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Resumo 

O controle de sistemas baseados na dinâmica de pêndulo invertido é um problema 

clássico da engenharia devido ao seu comportamento instável e não-linear. Tendo 

em vista que tais sistemas são excelentes para execução de testes de algoritmos e 

técnicas de controle, objetiva-se neste trabalho implementar uma interface 

reutilizável de leitura e atuação para um robô móvel de equilíbrio dinâmico. Com 

esta interface espera-se que seja possível implementar e avaliar diferentes técnicas 

de controle sem a necessidade de grandes modificações de software. A princípio, o 

desenvolvimento está sendo realizado em ambiente simulink (Matlab) por meio das 

ferramentas de suporte de hardware. O hardware em questão é constituído por uma 

unidade de medida inercial (IMU) MPU6050 para leitura da posição angular, dois 

encoders para leitura da posição linear e dois atuadores (motores DC). A leitura dos 

dados da IMU é realizada por meio de comunicação I²C com um Arduino Mega 

2560. O algoritmo foi desenvolvido na forma de diagrama de blocos dentro do 

ambiente simulink e deste modo foi possível integrar microcontrolador, IMU e Matlab. 

A primeira etapa do desenvolvimento da interface consistiu na implementação das 

rotinas de leitura da IMU. O próximo passo será desenvolver rotinas de leitura da 

posição linear (leitura dos encoders) e de acionamento dos motores. 

Introdução 

Um sistema de controle é definido como uma disposição de componentes físicos, 

conectados ou relacionados de maneira a comandar ou regular a si mesmo ou a 

outros sistemas, de forma automática (Willians et. al, 2014). O controle de sistemas 

cuja dinâmica tem como referência um pêndulo invertido é um problema clássico na 

engenharia e tem sido foco de diversos estudos, inclusive, sistemas desse tipo já 

fazem parte do cotidiano humano, como por exemplo o Segway utilizado no 

transporte de pessoas.  O robô móvel de duas rodas também possui esta dinâmica e 

apresenta o típico comportamento instável e não-linear. Tais robôs são constituídos 

basicamente de sensores e atuadores que se comunicam por meio de um 

microcontrolador. O objetivo fundamental no desenvolvimento de um robô de 

equilíbrio dinâmico é mantê-lo equilibrado e diversos tipos de controladores podem 

ser aplicados na solução deste problema. Contudo, para cada controlador é 

necessário o desenvolvimento de um algoritmo diferente.  

 



Objetivos  

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma interface básica de leitura e atuação 

reaproveitável, de modo que seja possível testar diversos métodos de controle sem 

a necessidade de grandes modificações de software. 

Metodologia 

A construção da estrutura física, desenvolvimento da parte elétrica e eletrônica e o 

modelamento matemático do sistema (robô) já foram obtidos em trabalhos anteriores 

[1] e reaproveitados neste, deste modo é possível focar na estruturação do software. 

A proposta inicial, sobre uma visão ampla, consiste na tentativa de desenvolver a 

interface proposta dentro do Matlab aproveitando os recursos de suporte de 

hardware que este teoricamente oferece. Esta interface consiste basicamente no 

conjunto de rotinas fundamentais envolvidas na implementação dos métodos de 

controle aplicáveis ao robô e deste modo o desenvolvimento da interface é 

composto essencialmente pelo desenvolvimento destas rotinas. O passo inicial do 

trabalho envolve testes de viabilidade desta integração, isto é, comprovar que de 

fato é possível desenvolver software para plataforma arduino dentro do matlab. Com 

esta etapa cumprida, pode-se então iniciar o desenvolvimento e os testes com as 

rotinas de leitura do acelerômetro, leitura do giroscópio, leitura do encoder e por fim 

o controle de atuação dos motores. 

Desenvolvimento 

O robô desenvolvido possui dois servomotores (MR100) dotados de encoders 

(HEDS5545) do tipo incremental e uma IMU (MPU6050) composta por acelerômetro 

e giroscópio, ambos de três eixos, cujas medidas são combinadas de modo a obter 

a inclinação do robô em relação ao eixo vertical. Esta medida (ângulo de inclinação) 

retroalimenta o controlador que atua nos motores buscando corrigir esta inclinação. 

Para a implementação dos algoritmos de leitura dos sensores, inicialmente está 

sendo testada a plataforma Matlab/simulink utilizando as ferramentas de suporte de 

hardware desenvolvidas pela Mathworks. Estas ferramentas auxiliam na 

comunicação de um computador com um sistema embarcado, permitindo gerar 

código a partir de diagrama de blocos dentro do ambiente simulink (ou mesmo a 

partir do ambiente de programação do Matlab) e, posteriormente, também na 

aquisição dos dados. Na figura 1, abaixo, tem-se um esquemático do hardware 



existente e é possível observar o bloco principal dentro do ambiente simulink que 

concentra as rotinas fundamentais para a comunicação com o hardware, isto é, a 

leitura das medidas dos sensores: aceleração nos eixos x, y e z por meio do 

acelerômetro e velocidades angulares nos eixos x, y e z por meio do giroscópio, 

ambas via protocolo I²C e a leitura dos dados dos encoders (velocidade linear direita 

e esquerda). 

 

Figura 1: Esquemático de funcionamento do sistema 

Resultados preliminares 

No ambiente simulink, utilizando a biblioteca desenvolvida para Arduino do 

Matlab/simulink foi criado um bloco em que foi inserido um algoritmo com chamadas 

de função para realizar a comunicação I²C do microcontrolador com a IMU para que 

ela possa enviar os valores obtidos em cada eixo do giroscópio e do acelerômetro, 

os quais podem ser armazenados ou plotados para análise dos sinais, conforme 

apresentado abaixo: 

                         

Figura 2: a) Medidas do eixo x do giroscópio; b) Medidas do acelerômetro y e z. 
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