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Resumo: Este trabalho surgiu pensando na necessidade de auxiliar o homem 
a partir da observação das dificuldades enfrentadas em suas tarefas no 
cotidiano. Verificou-se então a necessidade da construção de um robô 
carregador. Para tanto elencou-se em Desenvolver um robô auto equilibrante 
rotacional de eixo único e duas rodas com motores independentes e  com o 
objetivo de projetar um controlador capaz se equilibrar na posição vertical e 
com equacionamento do projeto, o robô segue o princípio físico do pêndulo 
invertido, ou seja, os motores irão atuar em cada roda para corrigir a inclinação 
medida por sensores instalados na parte superior do robô, tentando manter o 
centro de massa em zero grau em relação ao eixo do robô seguidor pessoal 
com a finalidade de acompanhar e transportar uma determinada carga, 
evitando assim o esforço físico de uma pessoa, assim teremos como resposta 
dinâmica e eficaz da planta predeterminada levantadas por métodos 
experimentais e modelos virtuais do controlador. Na modelagem mecânica a 
ser desenvolvida será realizado cálculos estruturais onde estabelece a 
capacidade de sustentação da estrutura, o dimensionamento dos 
componentes para que obtenham um design final do robô, a instalação dos 
componentes eletrônicos e eliminação de ruídos. 
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Abstract:This work arose thinking about the need to help man from 
theobservation of the difficulties faced in his daily tasks. There was then a need 
to construct a robot loader. For this purpose, he has been involved in Developing 
a self-balancing rotary single-axis and two-wheel robot with independent motors. 
The robot follows the physical principle of the inverted pendulum, ie the motors 
will act on each wheel to correct the slope measured by sensors on the top of the 
robot, trying to keep the center of mass at zero degree with respect to the axis of 
the robot with the purpose of accompanying and transporting a certain load, 
avoiding the physical effort of a person. In the mechanical modeling to be 
developed will be realized structural calculations where it establishes the capacity 
of sustentation of the structure, also the dimensioning of the components so that 
they obtain a final design of the robot. 
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Objetivos: Desenvolver, projetar e construir uma estrutura que possa abrigar os 
controladores, sensores, motores, fiações elétricas em um veículo/robô auxiliar 
pessoal para transportar pequenas cargas, como malas, pertences pessoais, 
sacolas de supermercado, Ferramentas em empresas no auxílio mecânico, 
cargas perigosas na área militar, livros em bibliotecas. 

 

Introdução: Pensando em amenizar as tarefas enfrentadas pelo homem no dia 

a dia, ajudando nas dificuldades do transporte de materiais de carga.  A escolha 

do projeto se deu pela solução deste problema, projetar e construir um robô 

seguidor e transportador de carga. Deverá ser pesquisados e empregados 

métodos de modelagem mecânica, matemáticos conhecidos na teoria, 

parâmetros inerciais e de massa do sistema, provida de propriedades 

geométricas e de densidade das peças envolvidas, com o uso de ferramentas 

de design computacional. O objetivo do trabalho é fazer com que o robô atinja 

a estabilidade mantendo se em pé através da ação de controle PID e atuação 

dos motores e sensores. Com base neste modelo, meios de transporte urbano 

foram desenvolvidos, estes produtos comerciais são bastante atrativos por ser 

movido por energia elétrica e por não ocupar espaço nas praças, ruas ou 

calçadas e até mesmo em residências, afirma KAMEN, Dean, (2001). Sistemas 

pendulares, são recorrentes na natureza e em muitos sistemas mecânicos 

produzidos pelos homens, despertaram muita atenção dos estudiosos. 

Sistemas pendulares, são caracterizados por realizarem movimentos circulares 

oscilatórios em torno de um ponto fixo, tem seu controle almejado por cientistas, 

matemáticos e engenheiros desde os tempos antigos. O grande astrônomo e 

matemático italiano Galileu Galilei foi responsável por iniciar os estudos destes 

sistemas mecânicos nos primeiros anos do século XVII, inaugurando o estudo 

do que se chamou de movimento harmônico simples. O desenvolvimento de 

conhecimento e de técnicas de controle de sistemas pendulares permitiram 

então o surgimento dos relógios pendulares que foram inventados e 

aperfeiçoados por Christian Huygens, proeminente cientista e pensador 

holandês, e são descritos em sua obra Horologium Oscillatorium, do ano de 

1673. 



 

Desenvolvimento: Muitos sistemas e fenômenos que são objetos de controle 
podem ser modelados matematicamente através do modelo de pêndulo 
invertido e suas variações como o pêndulo duplo invertido. O sistema de 
controle do pêndulo invertido, por exemplo, pode ser utilizado para simular 
testes em sistemas de veículos espaciais, sistemas de direcionamento de 
mísseis, sistemas robóticos, entre outros. Exemplos práticos que podem ser 
modelados dessa maneira são os braços e pernas de um ser humano Hurst, 
(2005), o comportamento de navios sujeitos a oscilações forçadas provocadas 
pelo movimento de ondas NAYFEH e RAIHMAN, (2007) e manipuladores 
robóticos SADIN, (2003). No modelo sobre duas rodas, a trajetória do sistema 
é paralela ao plano de rotação de cada uma das rodas, isso possibilita alterar o 
torque entre elas modificando assim a trajetória do sistema. Um dos veículos 
baseados neste princípio mais famosos é o Segway R Personal Trans-porter 
(figura 1), que foi lançado em 2001 e desenvolvido por Dean Kamen. O seu 
desenvolvimento teve início em 1990 após Kamen, constrangido ter observado 
um homem de cadeira de rodas tentar subir em uma calçada. Um segway é um 
veículo com um único eixo e duas rodas. Juntamente com o monociclo, são 
dois exemplos de pêndulos invertidos. O pêndulo invertido é um sistema 
instável; uma inclinação fora da vertical conduz a um binário que faz aumentar 
a inclinação. Para conseguir manter a posição de equilíbrio, o segway precisa 
de um sistema de controle automático do motor, de forma a exercer forças de 
tração no sentido que for necessário para restabelecer a posição vertical. 
Quando o veículo está parado, a ação do motor desencadeia a força de atrito 
com o chão, com o módulo e sentido que evite que o veículo se incline. Quando 
o veículo entra em movimento, a ação do motor desencadeia a força de atrito 
necessária para contrariar o binário produzido pelo peso do condutor. No caso 
do monociclo, a ação dos pedais desencadeia a força de atrito necessária para 
manter o equilíbrio.  SEGWAY BRASIL,( 2013 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Segway Personal Transporter 

                  Fonte: www.segway.com  

 

http://www.segway.com/


Ele utiliza uma Unidade de Medição Inercial (UMI) constituída por giroscópios e 
sensores de nível para controle da inclinação da plataforma. O controlador e os 
motores que são posicionados na base e atuam para mantê-los sempre na 
horizontal, estes métodos serão melhor explicados nos trabalhos realizados por 
Eder Rafael Martins e Tiago Armando de Gaspari. Para deslocar-se para frente 
ou para trás, deve-se inclinar o veículo para a direção desejada. Os motores 
então movimentam as rodas para frente ou para trás para manter o equilíbrio do 
veículo. CARDOSO e VERA, (2012) 

O modelo simplificado do veículo pode ser verificado na figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo do veículo estudado 

Fonte: http://revistaseletronicas.pucrs.br 

 

 

Segundo OGATA, (2003), Devido a sua característica instável, o pêndulo 

invertido é um problema clássico de dinâmica e teoria de controle, que 

representa um sistema não-linear, pode-se associar esse modelo ao controle de 

posição de um foguete na fase de lançamento, onde o objetivo do problema de 

controle é manter o foguete na posição vertical. Já DORF e BISHOP, ( 2009), 

fazem analogias entre o pêndulo invertido e equilibrar um cabo de vassoura na 

mão de alguém ou controlar a atitude de um míssil durante os estágios iniciais 

do lançamento. Podem ser feitas outras comparações ao pêndulo invertido, 

como por exemplo, a posição ereta de um homem ao caminhar. O resultado 

desta modelagem é conhecido como Pêndulo Invertido Humano (HIP – Human 

Inverted Pendulum). Modelos biomecânicos do modo de caminhar dos seres 



humanos tem aplicações em muitas áreas como esportes, fabricação de 

calçados, robótica, entre outros SILVA, (2009). Tem a possibilidade de criar um 

ambiente de simulação onde é representado o sistema  do  pêndulo  invertido  

utilizando  o  controle  no  espaço  de  estado,  uma  forma  de controle moderno, 

muito abordado teoricamente, porém com poucos exemplos práticos. A utilização 

de um software de animação 3D, Blender, possibilita a análise das variáveis do 

modelo já que as mesmas apresentam o mesmo comportamento dinâmico do 

sistema real. De acordo com LAW e KELTON (2000), um modelo pode ser 

definido como uma representação de um sistema desenvolvido com objetivo de 

estudo. O modelo pode ser suficientemente detalhado ou “válido” para permitir 

ao analista ou tomador de decisão a sua utilização para tomar as mesmas 

decisões que estes tomam utilizando o sistema real. Partindo-se deste princípio, 

pretende-se desenvolver um robô auxiliar pessoal para transportar pequenas 

cargas, como malas com pertences pessoais, sacolas de supermercado, 

Ferramentas em empresas no auxílio mecânico, cargas perigosas na área 

militar, livros em bibliotecas. Foi Pesquisado três tipos de materiais para a 

montagem do projeto estudado, metalon de aço, metalon de alumínio e madeira. 

 

 

Conclusões: A partir dos estudos obtidos, tem se uma vantagem, a de fazer 
uma  simulação do     pêndulo invertido c o mp ut a c i o n a l ,  permitindo a 
análise sem que haja perturbação em um sistema real, como danos provocados 
por ajustes e sintonias imprecisas. Possibilita ainda o estudo do modelo, com 
baixo custo de implementação, sem a necessidade da existência de um 
sistema real. A   desvantagem é que existem poucos exemplos práticos e só 
serve para objetivo de estudos. Para a construção da estrutura serão 
pesquisados e empregados métodos de modelagem mecânica, matemáticos 
conhecidos na teoria, parâmetros inerciais e de massa do sistema, provida de 
propriedades geométricas e de densidade das peças envolvidas, com o uso de 
ferramentas de design computacional. A estrutura do chassi é um dos principais 
componentes do projeto, pois é onde abrigará todos os componentes do veículo. 
Ele deve ser projetado e construido de forma onde os sensores, baterias e 
controladores sejam instalados sobre ele sem interferências.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALI H. Nayfeh, EILHAB. Rahman. 2007. Two-dimensional control for ship 
mounted cranes: a feasibility study. Virgínia : s.n., 2007. pp. 657-685 
 
BLENDER BRASIL. O que é o Blender?. Disponível 
em:<http://wiki.blender.org/index.php/Doc:PT/2.4/Manual/Introduction>. Acesso 
em: 20 de maio de 2018, 12:20:00 
 
CARDOZO, Gary; VERA, Luis. Prototype for a Self-Balanced Personal 
Transporter. 2012 Workshop on Engineering Applications, May 2012. 
 
CAVAGNA, G.A., THYS, H., ZAMBONI, A. The sources of external work in 
level walking and running. J Physiol. 262, 3: 639-657, 1976. 
 
DELGADO NETO, G. G.; ALKMIN E SILVA, L. C.; VIEIRA, V. C.; DEDINI, F. G. 
Aplicação do roteiro crítico de projeto em curso de graduação – CONEM. 
Salvador, 2008 
 
DORF, R.; BISHOP, R. Sistemas de Controle Modernos. 11° ed. Rio de 
Janeiro, LTC,2009. 
 
Hurst, J. W. 2005. The role of compliance in Legged Locomotion. Carnegie 
Mellon. Pittsburgh : s.n., 2005. Thesis Proposal. 
 
Kailath, T. 1980. Linear Systems. Eaglewood Cliffs : Prentice Hall, 1980. LAW, 
A.; KELTON, D. Simulation modeling and analysis. New York, McGraw-Hill, 
2000. 
 
LAW, A.; KELTON, D. Simulation modeling and analysis. New York, McGraw-
Hill, 2000. 
 
OGATA, K. Engenharia de Controle Moderno. 4ª ed. São Paulo, Pearson 
Prentice Hall, 2003. 
 
OUYANG, L., Du, B., Peng, A., Ou, Y.. Design of a Wheeled Inverted 
Pendulum as a platform for learning based control (pp. 418–421). Presented 
at the Information and Automation (ICIA), 2012. 
 
Portal metálica. Disponível em: < http://wwwo.metalica.com.br/vantagens-das-
estruturas-metalicas-de-aluminio > Acesso em: 25/05/2018, 23:30:00 
 
Sadin, Poul E. 2003. Robotic Mechanisms and Mechanical Devices. 1st. s.l. : 
McGraw-Hill/TAB Electronics, 2003. 
 

file:///C:/Users/Arten/Desktop/TCC/%3chttp:/wiki.blender.org/index.php/Do
file:///C:/Users/Arten/Desktop/TCC/%3chttp:/wiki.blender.org/index.php/Do
file:///C:/Users/Arten/Desktop/TCC/%3chttp:/wiki.blender.org/index.php/Do
http://wwwo.metalica.com.br/vantagens-das-estruturas-metalicas-de-aluminio
http://wwwo.metalica.com.br/vantagens-das-estruturas-metalicas-de-aluminio


SEGWAYBRASIL. Disponível em:  
<http://www.segwaybrasil.com.br/historia.html>. Acesso em: 25 de março de          
2018, 16:45:00. 
 
SILVA, M. A. DE O. Estudo de Técnicas de Controle Aplicado ao Sistema 
Pêndulo Invertido. Monografia do Curso de Engenharia de Controle e 
Automação Industrial, 2009. 
 
 
 
 
 
 


