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1 RESUMO 

 

 Na sociedade moderna se tornou cada vez mais presente e necessário meios 

de controlar dispositivos levando em consideração precisões maiores e perdas 

menores. Em diversos cenários o controle de posição e velocidade de motores é 

imprescindível para o objetivo ser alcançado. 

 Este trabalho propõe o desenvolvimento e implantação de uma programação 

para exercer o controle refinado de velocidade e posição em sistemas de 

movimentação mecânicos assistidos, aplicando o microcontrolador PIC 18F4431 

associado ao uso de encoders para o controle de posição e velocidade, utilizando a 

ação de controle PID. 

 

Palavras-chave: Controle, encoders, motor CC. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

 Na sociedade atual é crescente a necessidade de realizar tarefas com 

eficiência e precisão. Existem também tarefas em que a ação humana é difícil, 

arriscada e até mesmo impossível, como no fundo do mar ou em meio a imensidão 

do espaço. Para realizá-las são necessários mecanismos mecatrônicos, que as 

executam sem risco de vida (ROSÁRIO, 2005). 

 O controle consiste em medir a variável a ser controlada a partir de um sensor 

e comparar diferença com o valor desejado. A diferença entre tais valores é então 

processada para finalmente modificar ou não a posição do elemento final de 

controle. O processamento é feito em uma unidade chamada unidade de controle 

através de cálculos matemáticos. Cada tipo de cálculo é denominado ação de 

controle e tem o objetivo de tornar os efeitos corretivos no processo em questão os 

mais adequados (OLIVEIRA, 1999). 

 Segundo Ogata (2011), mais da metade dos controladores industriais em uso 

atualmente emprega esquemas de controle PID (Proporcional–Integral–Derivativo) 

para o cálculo da ação de controle.  A ampla utilização dos controladores PID se 

deve ao fato de sua aplicabilidade geral à maioria dos sistemas de controle, pois em 

sistemas onde não é possível obter o modelamento matemático da planta os 

controladores PID podem ser utilizados. 



 Para Mott (2015) a velocidade de motores CC é ajustada variando a tensão 

aplicada no motor, dessa forma, muitos sistemas de controle de motores de corrente 

contínua utilizam a tensão de armadura para controlar a posição e velocidade 

utilizando o controlador PID. Sendo assim, para implementar o sistema de controle 

são necessários componentes eletrônicos e mecânicos, como microcontroladores, 

sensores, atuadores, que interagem entre si para a realização do controle.   

 

3 OBJETIVOS 

 

 Esse projeto tem o objetivo de desenvolver um sistema de controle de um 

motor de corrente contínua, executando leitura dos ângulos de rotação dos 

movimentos dos eixos, com a utilização de encoders que em conjunto com um 

microcontrolador controlarão o sistema utilizando o sistema de controle PID, 

desenvolvendo o controle de posição e velocidade. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Descrição da estrutura mecânica 

 

 A estrutura mecânica utilizada consiste de três eixos de esferas recirculantes 

dispostos nos planos cartesianos X, Y e Z, conforme a Figura 1, atuados por 

motores de corrente contínua. 

 

 

Figura 1 - Estrutura mecânica. 

Fonte: Própria, 2016. 



4.2 Eixo Z  

 

 No eixo Z (Figura 2) o motor é conectado diretamente ao fuso.  Um sensor de 

fim de curso está montado na parte superior do curso do eixo, podendo ser usado 

para o referenciamento do encoder. 

 

 

Figura 2 - Descrição do eixo Z. 

Fonte: Própria, 2016. 

 

 A resolução do eixo foi obtida através da razão entre o passo do fuso e o 

número de pulsos por revolução, conforme descrito abaixo. 

 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑖𝑥𝑜 =  
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑖𝑥𝑜

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢çã𝑜
 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑍 =
3𝑚𝑚

1536 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠
 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑍 = 0,001953125 𝑚𝑚 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜⁄  

 

 

4.3 Circuito eletrônico 



 

 O circuito eletrônico que foi utilizado é composto de um drive de potência para 

o controle do motor, uma placa do módulo didático Microgenios, utilizada como 

circuito de controle, contendo o microcontrolador PIC18F4431 e as portas 

necessárias para comunicação, por fim uma fonte de energia padrão ATX. Tais 

componentes podem ser observados na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Circuito eletrônico utilizado. 

Fonte: Própria, 2016. 

 

 Além disso, foi implantada uma programação para estabelecer a comunicação 

serial entre o microcontrolador e a planta. Dessa forma foi possível controlar o 

sistema enviando informações de posição e velocidade para o microcontrolador. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Implementação do controle PID no eixo Z 

 

 O eixo Z foi escolhido para a implementação do algoritmo de controle para 

verificar o efeito da gravidade no sistema. Deste modo iniciaram-se os testes para a 

realização do mesmo. 

 Como a resolução do eixo Z é de 0,001953 mm todos os valores de posição 

serão múltiplos deste valor, ou seja, a relação entre nº de pulsos e a posição do 

curso do eixo pode ser descrita pela equação: 

 

        𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 =  𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 ∗ 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜  ⟶   𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 ∗ 0,001953 



 Com isso é possível saber o número de pulsos para usar como setpoint a 

partir de um valor de posição em mm isolando o nº de pulsos: 

 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 =
𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜

0,001953
 

 

5.2 Sintonia do controlador PID 

 

 Inicialmente foi desenvolvida a programação de controle que realiza o cálculo 

do PID atualizando a saída, a cada 0,1s. Como sinal de saída foi utilizado o módulo 

de PWM ("Pulse Width Modulation" ou Modulação de Largura de Pulso) do 

microcontrolador. Além disso, os dados são enviados para um computador através 

da comunicação serial, para gerar os gráficos. Para que o microcontrolador realize 

os cálculos de integral e derivada foram usados métodos de aproximação, o método 

de Euler para as derivadas e a transformada de Tustin para as integrais. 

 Para realizar a sintonia do controlador PID foi utilizado o método de Ziegler e 

Nichols. Para isso utilizou-se somente a ação de controle proporcional, iniciando 

com a constante proporcional igual a 1, e aumentando-o até obter-se uma saída 

oscilante.  

 No teste utilizando a constante proporcional (kp) = 3 e um setpoint de 1000 

pulsos, o sistema atingiu uma resposta oscilante, conforme o gráfico da Figura 4. 

 

  

Figura 4 - Gráfico da resposta ao degrau (1000 pulsos) com kp = 3. 

Fonte: Própria, 2016. 



 Para kp = 3 a saída permaneceu oscilante, desta forma verificou-se o período 

crítico (Pcr) de 0,2s. A partir deste valor foi possível calcular os valores corretos da 

constante proporcional (kp), da constante integral (ki) e da constante derivativa (kd), 

para o funcionamento adequado do controlador PID. Sendo assim, a resposta do 

sistema obtida com tais valores pode ser observada na figura 5: 

 

 

Figura 5 - Gráfico da resposta ao degrau (1000 pulsos) com kp = 1,8, ki = 0,1 e kd = 0,025. 

Fonte: Própria, 2016. 

 

A partir de tal resultado foram realizados pequenos ajustes nos valores de 

kp, ki e kd para eliminar o sobressinal. 

  

5.3 Geração da trajetória para controle de velocidade 

 

 A lógica escolhida para realizar o controle de velocidade é de controlar o 

setpoint em função do tempo. Dessa forma, para chegar à posição final desejada o 

motor deve passar por uma série de posições intermediárias definidas em função do 

tempo. O programa desenvolvido para realizar o controle funciona da seguinte 

forma: são atribuídos valores a duas variáveis, a posição final (em nº de pulsos) e 

um incremento para o controle de velocidade (também em nº de pulsos). A posição 

atual e a posição final são comparadas para identificar o sentido de giro, após isso é 

verificada a diferença entre o setpoint atual e a posição final, se esta diferença for 

maior que o incremento então o setpoint atual é somado ao incremento, se for 

menor que o incremento então o setpoint é igual à posição final. Este programa é 
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realizado a um intervalo de tempo especifico. Conforme são definidos os setpoints a 

lógica de controle realiza a movimentação do eixo.  

 A partir da programação apresentada foram feitos testes variando o tempo do 

cálculo de incremento de setpoint e mantendo constante a posição final de 30000 

pulsos e incremento de 1000 pulsos. Foram gerados gráficos dos primeiros 4 

segundos de cada teste, que podem ser comparados na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Influência do tempo de atualização do setpoint. 

Fonte: Própria, 2016. 

 

 Comparando as curvas pode se observar que o teste 3 gerou um 

movimento satisfatório do motor, a movimentação foi uniforme durante todo o trajeto. 

Por este motivo o valor de 0,06s será o utilizado no programa para a atualização do 

setpoint. 

 

5.4 Verificação da velocidade em função do incremento 

 

 Ao variar o valor do incremento é possível controlar a velocidade com que o 

eixo se movimenta. Portanto, foram realizados testes variando o incremento e 

registrando a média do valor de velocidade fornecido pelo microcontrolador, 



convertido em RPM, mm/min e mm/s. Dessa forma foram gerados os dois gráficos 

da Figura 7, referente ao movimento descendente do eixo (com setpoint de 30000 

partindo de 0) e ao movimento ascendente (com setpoint de 0 partindo de 30000). 

 

 

Figura 7 - Comparação da velocidade no movimento descendente e ascendente em função do 

incremento. 

Fonte: Própria, 2016. 

 

 Como pode se observar, a relação entre o incremento e a velocidade é 

diretamente proporcional na faixa de 0 até 600 pulsos de incremento. As velocidades 

são aproximadamente iguais quando o eixo se movimenta para cima ou para baixo 

até um incremento de 600 pulsos, ou seja, este é o limite de velocidade pois acima 

deste limite o motor não tem capacidade de realizar o movimento.  

 Outro ponto a observar é que com um incremento maior que 600 pulsos a 

velocidade na descida é maior que na subida, isto se deve devido à influência da 

gravidade no sistema. Com um incremento abaixo de 600 pulsos a gravidade não 

provoca alterações significativas na velocidade média desenvolvida. 

 Analisando somente a parte linear do gráfico, é possível obter a relação entre 

a velocidade e o incremento. Isolando o incremento obtém-se a formula para 

calcular o incremento a partir de uma velocidade desejada (em mm/min): 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 3,26 ∗ 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜   ⟶     𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

3,26
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5.5 Verificação da variabilidade em função da velocidade 

 

 Com velocidades pequenas observou-se que a movimentação do eixo não é 

continua, o que causa uma variabilidade na velocidade instantânea, entretanto a 

velocidade média do trajeto é efetuada com sucesso. Deste modo, para cada 

movimentação realizada no teste anterior também foi calculado o desvio padrão e o 

coeficiente de variabilidade da velocidade desenvolvida e dessa forma gerado o 

gráfico da Figura 8, confirmando o fato da variabilidade ser maior para velocidades 

menores. 

 

 

Figura 8 - Comparação da variabilidade do movimento em função da velocidade. 

Fonte: Própria, 2016. 

 

6 RESULTADOS 

 

 O controle de posição foi obtido a partir da implementação do controlador PID, 

o que permitiu o controle com um erro de aproximadamente 10 pulsos, equivalentes 

a 19,53 µm. A programação desenvolvida para o controle de velocidade utiliza-se de 

uma lógica para gerar uma trajetória, que tem a finalidade de controlar a posição em 

função do tempo, dessa forma obtendo o controle de velocidade.  

 Além disso observou-se o limite de velocidade que pode ser desenvolvida 

pelo eixo, e dentro deste limite a gravidade não influencia na velocidade média 
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realizada durante o trajeto, entretanto para velocidades pequenas há uma maior 

variabilidade da velocidade instantânea na movimentação. Tal fato é intensificado 

pela gravidade, portanto, quando o eixo se movimenta no sentido ascendente, a 

variabilidade é maior do que no sentido descendente. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É evidente como na sociedade moderna se tornou cada vez mais presente e 

necessário meios de controlar dispositivos sem a interferência humana para garantir 

uma maior qualidade em processos, levando em consideração precisões maiores e 

perdas menores. Em diversos cenários o controle de posição e velocidade de 

motores é imprescindível para o objetivo ser alcançado. 

 Desta forma, conclui-se que a implementação de um algoritmo de controle é 

algo complexo e que depende de muitas variáveis, sendo assim é necessária uma 

análise abrangente para alcançar resultados satisfatórios. 
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