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1. RESUMO 

Devido a dificuldade do entendimento dos conceitos agregados envolvidos no 

escopo da teoria de modelagem, simulação e controle, propôs-se desenvolver 

alguns recursos didáticos para aplicação desses conhecimentos em situações-

problemas. Um dos desenvolvimentos realizados e descrito neste resumo foi 

um robô pêndulo invertido. Visando uma aplicação didática multidisciplinar, 

propôs-se ao aluno pesquisador, projetar, desenvolver e agregar recursos  da  

tecnologia atual, desde a sua estrutura física (corpo projetado e construído 

utilizando recursos de impressão 3D), hardware (microcontrolador, 

acelerômetro, giroscópio, drive, bluetooth, motores DC, display OLed), sistema 

de controle (controladores PID, filtro de Kalmam) e um supervisório. Após 

construído o robô, fez-se a modelagem do sistema, análise de instabilidade, 

sintonia dos controladores PID e aplicação de técnicas de filtragem e estimação 

dos dados de aquisição utilizando filtro de Kalman.    

2. INTRODUÇÃO 

A consolidação dos conhecimentos teóricos a partir de constatações 

práticas demonstra-se como instrumento primordial na conquista de uma educação 

efetiva (AHN & JUNG, 2008).  

Vários sistemas robóticos são considerados como referências na 

bibliografia e, frequentemente, são usados na pesquisa e ensino da teoria de controle 

e, na maioria das vezes, utilizados para realizar modelos experimentais e validar a 

eficiência de novas técnicas de controle. Apesar de sua estrutura simples, o pêndulo 

invertido é considerado uma das referências mais importantes na área de controle e 

robótica (SANTOS, 2015). O estudo do pêndulo invertido é de grande importância 

para a engenharia porque trata-se de um sistema dinâmico de difícil controle e que 

possui analogia com diversos problemas (DAVIDSON, 2006). Um artigo de Astrom e 

Furuta (2000) afirma que "Os pêndulos invertidos têm sido ferramentas clássicas nos 

laboratórios de controle desde a década de 1950". No começo dos anos 50, foram 

publicados os primeiros trabalhos sobre o controle pendular invertido e suas 

implicações. Estes eram usados no ensino de técnicas de controle realimentar linear 

e na estabilização de sistemas instáveis de malha aberta. Em 1960, o Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT) publicou um trabalho, cuja análise abordava o 

controle de um pêndulo invertido em torno de uma posição de equilíbrio instável. 



2 

 

Esses estudos simbolizaram um marco na análise pendular instável, servindo como 

embasamento teórico para muitas obras atuais (DE OLIVEIRA & ROSSI, 2015).  

Após ter-se realizada sistemática pesquisa, tanto científica como comercial, 

devido a poucas ofertas de protótipos didáticos de robôs pêndulo invertido 

encontrados no mercado, além do alto custo, decidiu-se construir um protótipo de 

baixo custo e que consta de tecnologia plausível e suficiente para que sejam aplicadas 

as teorias de modelagem e controle, alicerçando os docentes das disciplinas 

correlatas na Universidade de Franca (UNIFRAN). Para isso, optou-se por reproduzir, 

personalizar e aperfeiçoar, um projeto sugerido por Miguel Ángel de Frutos Carro, 

estudante da Polytechnic University of Madrid (UPM).  

Para agregar conhecimentos multidisciplinares, todo o projeto foi 

remodelado e construído utilizando a tecnologia CAD-CAM, baseado em estudos 

realizados do projeto sugerido por Ángel.  

Após toda a estrutura física (hardware e software) desenvolvidos, iniciou-

se as análises dinâmicas do robô, sua modelagem matemática, estudo de 

estabilidade, filtragem dos dados adquiridos e sintonia dos controladores PID. Para se 

obter mais versatilidade didática, optou-se por agregar outros recursos extras: ajuste 

manual e automático do controlador PID, um botão para agregar ou eliminar o filtro de 

Kalmam e ajuste da alteração do centro de massa do robô visando simular distúrbios 

mecânicos externos, alterando todo o comportamento dinâmico do robô. 

3. OBJETIVOS 

Projetar e construir um protótipo didático de robô pêndulo invertido 

utilizando tecnologia CAD-CAM, para estudo e aplicação de técnicas da teoria de 

modelagem e controle visando auxiliar os docentes da Universidade de Franca 

(UNIFRAN). 

4. METODOLOGIA 

A princípio, fez-se um levantamento bibliográfico sobre a teoria de 

modelagem e controle aplicada em sistemas didáticos físicos e não apenas simulados. 

Logo após, decidiu-se elaborar um protótipo de robô pêndulo invertido. Fez-se 

pesquisa de mercado para se adquirir um protótipo comercial pronto, porém, 

encontraram-se pouquíssimas opções, sendo que, o mais simples e viável, de acordo 

com o objetivo deste trabalho, foi um protótipo canadense cujo custo foi orçado em 

torno de R$45.000,00 reais. Sendo assim, por pesquisas científicas, buscou-se 

sugestões plausíveis de construção deste robô. Após estudado um modelo sugerido 
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por um estudante de uma universidade de Madrid, iniciou-se estudos e pesquisas da 

viabilidade em projetar e construir este robô utilizando recursos próprios. Remodelado 

em SolidWorks, confeccionado em impressora 3D, o corpo do robô ficou pronto. Logo 

após, iniciou-se a construção do hardware e em seguida o sistema de controle e 

supervisório. Iniciou-se os testes dinâmicos, análise de estabilidade e sua sintonia, 

sempre validados em simulações utilizando o MatLab 2016b. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O desenvolvimento constitui-se em quatro principais etapas: construção 

mecânica, construção do hardware, construção do sistema de controle/supervisório e 

modelagem matemática/sintonia dos controladores PID+filtro Kalman. 

5.1 Construção mecânica 

A construção mecânica constou-se das seguintes partes principais: 

elaboração da estrutura do pêndulo, as rodas, o suporte das baterias e as fixações 

através dos parafusos. 

5.1.1 Projeto da estrutura do robô pêndulo invertido 

A parte estrutural principal consta de duas peças: superior e a inferior. Na 

FIG. 1, podem-se ver as visões da parte inferior e superior em várias orientações. 

(a)      (b)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01 - Parte estrutural inferior (a) e superior (b) do corpo principal do robô, em várias 
perspectivas.  
Fonte: O autor 

5.1.2 Projeto em impressora 3D 

De posse dos arquivos de projeto das partes estruturais elaboradas no 

SolidWorks, os arquivos foram transformados em formatos “stl” para que pudessem 

ser impressos na impressora 3D do laboratório da Unifran. Na FIG. 2 constam as 

peças estruturais superior e inferior, respectivamente, no ambiente do sistema 

computacional Axon 2 da impressora 3D e as impressões finais. 
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 (a) (b) 

Figura 02 - Parte superior e inferior (a), respectivamente sendo preparado pelo sistema computacional 
Axon 2 da impressora 3D e suas respectivas impressões (b) em PLA Branco. 
Fonte: O autor 

5.1.3 Rodas 

Na FIG. 3, observa-se o modelo das rodas e as suas dimensões físicas, 

respectivamente. 

 

 

 

 
Figura 03 - Rodas plásticas da Pololu.  
Fonte: https://multilogica-shop.com. 

5.1.4 Montagem final 

Na FIG. 4 a visão geral da montagem do robô, em três vistas diferentes. 

  

Figura 04 - Montagem final da estrutura do robô pêndulo invertido.  
Fonte: O autor. 

5.2 Construção do hardware 

Elaborou-se toda a estrutura eletrônica do robô pêndulo. Utilizando-se uma 

placa universal de circuito impresso, conforme a FIG. 5, todos os principais 

componentes foram soldados e interconectados. 
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 ( a )  ( b ) 

Figura 05 - Visão geral da elaboração da placa de circuito impresso e seus componentes eletrônicos. 
(a): detalhes de todas as partes, (b): destaque do módulo acelerômetro/giroscópio.  
Fonte: O autor. 

 Conforme pode ser observado nas FIG. 5, cada módulo está descrito a 
seguir:  
1. Trimpot; São três trimpot (potenciômetros de precisão variáveis). Estes trimpots 

são responsáveis, da esquerda para direita, pela configuração manual dos parâmetros 

do P, I e D, respectivamente;  

2. Placa do drive: Fornecer corrente necessária para os motores;  

3. Acelerômetro e Giroscópio: com destaque na FIG. 5 (b), este é o módulo 

responsável pelas leituras sensoriais da inclinação do robô;  

4. Módulo Bluetooth: Este módulo será responsável por enviar sinais de 

informações, via bluetooth, para um sistema supervisório instalado em um notebook 

ou pc. Estes sinais serão utilizados para desenvolver os gráficos das variações de 

diversos valores do robô em tempo real;  

5. Arduíno Nano: Placa do Arduíno Nano, responsável por realizar todo o controle do 

sistema, fazer aquisições de dados dos sensores e enviar sinais de controle aos 

atuadores;  

6. Chave HH: Chave para ligar e desligar o robô;  

7 e 9. LEDs indicadores: são LEDs indicadores relacionados aos dois sensores 

botões, item 9. O botão azul, vinculado ao LED azul (da esquerda), será alterado o 

tipo de controle do robô, passando de automático (PIDs pré-configurados em 

programação) para manual (PIDs configurados manualmente através dos trimpots, e 



6 

 

vice-versa). O botão vermelho, vinculado ao LED vermelho (da direita) seta ou não o 

Filtro de Kalmam; 

8. Display OLED: display gráfico responsável para mostrar dados de configurações 

atuais, como valores dos P, I e D, PV, MV e SETPOINT;  

10. Resistores: São dois resistores limitadores de corrente para acionamento dos 

LEDs e dois resistores Pull-Down conectados aos dois botões, para evitar o efeito 

“deboucing”.  

5.3 Construção do sistema de controle 

Na FIG. 6 observa-se o fluxograma das principais partes do 

desenvolvimento do sistema de controle do robô. 

 

Figura 06 - Fluxograma das principais tarefas do sistema de controle do robô.  
Fonte: O autor. 

5.4 Modelagem matemática/sintonia dos controladores PID+filtro Kalman. 

5.4.1 Elaboração do modelo matemático do sistema 

Modelou-se o chassi do robô como um pêndulo invertido comum. A FIG. 7 

mostra o diagrama de corpo livre. 
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Figura 7 – Diagrama de corpo livre.  
Fonte: NAWAWI, 2008. Modificado pelo autor. 

Aplicando-se conceitos de equações diferenciais, obtiveram-se as 

equações não lineares (1) e (2), da dinâmica do sistema. 

 

5.4.2 Linearização 

Tendo como operação do robô pêndulo invertido sua manutenção vertical, 

os sinais intrínsecos podem ser considerados menores em torno do equilíbrio. 

Podendo-se admitir, dessa forma, que θ seja próximo de 0°. Assumindo θ = π+∅, 

considerando-se ∅ uma direção vertical ascendente, é possível que se alcance uma 

aproximação do sistema não linear com um linear. Após manipulações matemáticas, 

obteve-se a função de transferência do sistema, de acordo com a equação 3. 

 

onde q: 

 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 
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 Simulou-se a função de transferência obtida (3), no MatLab, considerando-

se os seguintes parâmetros, vistos na FIG. 8. 

Figura 8 - Código de simulação do robô e sua resposta instável 

Fonte: O autor 

5.4.3 Sintonia dos controladores PID e filtro de Kalman 

Na FIG. 9, observa-se o esquema simplificado de aplicação do filtro de 

Kalman direcionado a este trabalho. 

 

Figura 9 - Diagrama simplificado do esquema de aplicação do filtro de Kalman.  
Fonte: o Autor (inclusive as fotos). 

Depois de realizados os cálculos para a elaboração dos melhores valores 

dos compensadores PID, sintonizando o sistema robô, através do método clássico de 

Ziegler Nickols, obtiveram os valores na FIG. 10.  

P(kP) I(Ki) D(Kd) Display OLed 

0,50 6,00 1,00 

 

Figura 10 - Valores sintonizados dos compensadores PID 
Fonte: O autor 

6. RESULTADOS 

Após realizada toda a montagem e elaboração do sistema de controle e 

supervisório, foram desenvolvidos diversos testes de estabilidade, relacionados com 
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um conjunto de valores de compensadores PID. Destacam-se, na FIG. 10, os 

melhores valores dos compensadores PID. Mesmo assim, conforme visto na FIG. 11, 

sem o uso do filtro de Kalman, o robô demonstrou-se muito instável. 

 

Figura 11 – Resposta dinâmica adquirida pelo supervisório, mostrando as variações dos valores 

angulares do robô pêndulo invertido, sem o uso do filtro de Kalman. 

Fonte: O autor. 

Utilizando-se os mesmos ótimos compensadores PID, agregado com o filtro 

de Kalman, o robô se estabilizou dentro de uma faixa tolerável, fazendo com que 

chegasse ao equilíbrio dinâmico, mesmo recebendo alguns distúrbios externos, como 

exemplo, um “leve toque do dedo do pesquisador”. O resultado com filtro de Kalman 

é mostrado na FIG. 12. 

 

Figura 12 – Resposta dinâmica adquirida pelo supervisório, mostrando as variações dos valores 

angulares do robô pêndulo invertido, com implementação do filtro de Kalman. 

Fonte: O autor. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O protótipo desenvolvido do robô pêndulo invertido se demonstrou muito 

versátil para se aplicar diversos conceitos teóricos e abstratos da teoria de modelagem 

e controle. Por se tratar de um sistema muito instável, é plausível desenvolver e 

agregar diversos recursos e desafios para que o aluno desenvolva e implemente, de 

forma fácil, rápido e de certa forma, lúdica, observando e analisando os resultados 

tanto qualitativos quanto quantitativos, devido a possibilidade de observar os 

resultados gráficos e os valores por aquisição de dados. Quanto a sua construção 

física, mesmo após elaborado a sintonia dos compensadores agregado com o filtro de 

Resposta dinâmica sem 

o filtro de Kalman 

Resposta dinâmica 

com o filtro de Kalman 
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Kalman, após deslocar a parte de cima do robô, ou seja, aumentando o “l”, o robô 

passou-se a ter novos problemas de desequilíbrio e instabilidade. Isso demonstra 

outra qualidade e versatilidade de ter-se diversas configurações para demonstrações 

das novas modelagens matemáticas específicas e novos cálculos dos 

compensadores, para que consiga, novamente, o reequilíbrio do robô. 
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