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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo fornecer uma proposta de construção de um kit didático do 

pêndulo invertido, que é um problema bem conhecido na área de controle e automação por 

conta da instabilidade intrínseca ao problema. Este kit didático teve como premissa ser de 

baixo custo, tentando ao máximo reaproveitar materiais. Foi desenvolvido o modelo 

matemático do sistema, bem como a validação deste modelo através do Simulink
®
. Este 

trabalho detalha a construção do kit a partir de material sucateado de uma impressora jato de 

tinta. O kit posteriormente foi validado utilizando do Simulink
®
. Neste trabalho também foi 

projetado um controlador no espaço de estados adequado para o kit. 

 

Palavras-Chave: Kit Didático; Pêndulo Invertido; Controle; Automação. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This work aims to provide a proposal for the construction of an inverted pendulum teaching 

kit, which is a well known problem in the area of control and automation due to the intrinsic 

instability of the problem. This teaching kit was supposed to be low cost, trying to reuse 

materials. The mathematical model of the system was developed, as well as the validation of 

this model through Simulink®. This work details the construction of the kit from scrap 

material from an inkjet printer. The kit was later validated using Simulink®. In this work a 

controller was also designed in the state space suitable for the kit. 

 

 

Key-Words: Teaching Kit; Inverted Pendulum; Control; Automation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo “automação” é um neologismo proveniente do inglês automation, que diz 

respeito ao uso de tecnologias para facilitar o trabalho do ser humano ou que permitam 

estender a sua capacidade física e mental. Segundo o Houaiss, automação também pode ser 

definida como um “sistema em que os processos operacionais em fábricas, estabelecimentos 

comerciais, hospitais, telecomunicações, etc., são controlados e executados por meio de 

dispositivos mecânicos ou eletrônicos, substituindo o trabalho humano”. Já o termo 

“controle” refere-se a um dispositivo que, sem intervenção humana, faça com que o sistema 

se comporte de uma maneira pré-determinada; também podendo ser, segundo o Houaiss, 

definido como “dispositivo ou mecanismo interno destinado a comandar ou regular o 

funcionamento de máquina, aparelho ou instrumento.” Muitas das vezes os termos automação 

e controle são usados juntos, tratando desta área da engenharia. 

Faz-se necessário ressaltar a diferença entre mecanização e automação, o primeiro 

concerne no uso de máquinas para realizar um determinado trabalho, sendo um substituto para 

o esforço físico humano, já a automação busca fazer com que máquinas realizem um trabalho 

em que o controle aconteça de maneira automática, e que possibilite a sua autorregulagem. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

Desde a pré-história o homem se empenha na busca por soluções que possibilitem a 

mecanização de trabalhos manuais. Algumas invenções, como o moinho movido por força 

animal, a roda, a roda d’água, são exemplos expressivos da grande criatividade humana na 

tentativa de poupar esforço e de possibilitar a execução de um trabalho que antes era difícil, 

ou até mesmo, impossível de ser realizado. 

As primeiras máquinas desenvolvidas pelo homem foram máquinas mecânicas de 

baixa complexidade, que funcionavam como aparatos que ampliavam a capacidade humana 

como, por exemplo, polias, alavancas e aríetes, dentre outras. Os primeiros microscópios ou a 

luneta de Galileu podem ser descritos como aparatos que ampliaram a capacidade da visão 

humana, sendo máquinas óticas simples. Apareceram, posteriormente, máquinas energéticas 

que transformavam a energia dos rios, ventos, mares em energia mecânica para ser usada pelo 
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homem, como, por exemplo, moinhos de vento, barcos à vela, moinhos d’água, etc. Cabe 

ressaltar que nestas invenções, a intervenção humana fazia-se necessária. 

Com o aumento da complexidade das atividades do homem, surge a necessidade de 

se medir o tempo. Com isto, desenvolveu-se uma máquina de natureza diferente das 

anteriores, o relógio, que deve manter uma velocidade de rotação dos ponteiros constante 

independentemente da intervenção humana, com exceção de atividades extremamente 

particulares, como no acionamento e em ajustes. Muito se evoluiu no que se trata de medição 

do tempo, passando por ampulhetas e clepsidras até os primeiros relógios mecânicos, dotados 

de sistemas relativamente complexos, envolvendo engrenagens, pêndulos e pesos, de forma a 

permitir uma exatidão cada vez maior na medição do tempo. 

Com a mecanização das atividades, tornou-se necessário desenvolver mecanismos 

que garantissem a consistência de determinadas operações. Um dos primeiros exemplos é o 

regulador de fluxo de grão em moinhos. Para garantir que o moinho não ficasse trabalhando 

sem grãos para moer, e com isto não causasse desgaste desnecessário das pedras agentes da 

moagem, foi necessário desenvolver um sistema que regulasse a velocidade da alimentação de 

grãos. Neste regulador o grão era conduzido para uma caixa larga, em cujo fundo havia um 

transportador vibratório, golpeado alternadamente através de proteções montadas sobre a 

pedra rotativa. Portanto, quanto mais depressa girasse a pedra, mais grãos penetravam para a 

moagem. Outras máquinas que também tinham o objetivo de manter uma variável constante 

podem ser citadas, como os reguladores de temperatura de Drebbel (1624) e de Becher 

(1588).  

Desde o início do século XVII, começaram a aparecer os primeiros esboços de 

máquinas energéticas relativamente complexas, que convertiam energia térmica em mecânica. 

Papin, em 1701, inventou uma válvula de panela de pressão e, em 1707, apresentou a primeira 

máquina a vapor, dotada de um pistão. Savery, em 1698, já havia patenteado uma máquina a 

vapor que utilizava caldeiras, pistões, engrenagens e válvulas controladas manualmente, para 

fornecer ao eixo um movimento de rotação com um alto torque. Em 1712, Newcomen 

automatizou a manipulação de válvulas de vapor usando o ritmo das partes móveis; 

entretanto, a regularidade da marcha ainda era insuficiente por conta das variações de pressão 

causadas por variações na qualidade do carvão utilizado, um material não homogêneo. Estas 
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máquinas foram largamente utilizadas no bombeamento de água em minas de carvão, que não 

exigia uma regularidade da marcha.  

Em moinhos de vento surgiram dois equipamentos que apresentavam uma concepção 

mais completa do problema de controle. Em 1745 E. Lee patenteou um leme para moinhos 

que apontava na direção do vento, sendo este um primeiro exemplo de adaptação automática. 

Neste mesmo período já se usavam reguladores centrífugos, onde um elemento sensor media 

a velocidade de rotação do eixo do moinho e corrigia variações de velocidade causadas por 

oscilações na força do vento, aproximando ou afastando a distância entre as mós. 

Todavia, a automação começou a ter uma posição de destaque em meio à sociedade 

por meados do século XVIII, quando, com a Revolução Industrial, o sistema de produção 

rudimentar e artesanal transformou-se em industrial. Com o passar do tempo, foram 

inventados diversos aparatos semiautomáticos simples. 

James Watt, em 1788, projetou um governador centrífugo que controlava a 

velocidade de um motor com base na regulagem da quantidade admitida de combustível, 

permitindo assim uma velocidade praticamente constante. Este regulador consistia de um eixo 

vertical com dois braços fixados a este eixo com uma determinada angulação e possuindo 

uma esfera pesada na extremidade de cada um destes braços, o eixo principal sendo fixado a 

uma válvula de controle de potência (Ver Figura 1.1). Este pode ser considerado o primeiro 

exemplo efetivo de servomecanismo: uma porção desprezível da energia gerada pela máquina 

é desviada por um sensor ou aparelho de medida, transportando informação (velocidade de 

rotação) que, agindo sobre um atuador (a válvula de vapor da caldeira), induz à imposição do 

comportamento desejado. Esta regularidade, automaticamente controlada, permitiu estender o 

uso das máquinas a vapor ao transporte marítimo e terrestre.  
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Figura 1.1: Governador centrífugo. 

Fonte: "Discoveries & Inventions of the Nineteenth Century" by R. Routledge, 13th edition, published 1900. 

Durante o século XIX foram inventadas outras máquinas dotadas de regulagem 

automática, com as quais o conceito de realimentação da informação ou controle em malha 

fechada foi melhor compreendido, mas sempre tratado com uma abordagem empírica.  

A fundamentação da teoria de controle é estabelecida nos trabalhos pioneiros de 

Maxwell (1868) e Vyshnegradskii (1876), onde ambos propuseram individualizações do 

conceito de regulador ou controlador, um novo dispositivo que é acoplado à máquina motriz, 

e que possui como função receber informação, transformá-la e utilizar a mesma para impor 

um determinado comportamento sobre um atuador. 

Destes trabalhos pode-se destacar o uso da formalização matemática adequada para o 

sistema e seu controlador; neste momento a modelagem matemática e fundamentou-se como 

uma ferramenta essencial à engenharia. 

Até a Primeira Guerra Mundial surgiram as primeiras máquinas de transporte de 

informação, seja analógica ou digital; e neste contexto interessa mais a forma do sinal, seja 

elétrico, sonoro, etc. do que a potência do sinal, que passa a ser não mais um fim, mas uma 

restrição. Surgiu, então, a necessidade de amplificar o sinal sem alterar a sua forma, por ora, o 

amplificador elétrico típico se baseia na realimentação do erro entre o sinal recebido e o 

transmitido; onde este conceito foi aplicado graças à H. S. Black (1927), H. Nyquist (1932) e 

H. W. Bode (1938). Com esta novidade, foi possível ampliar a aplicação dos controles a 
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muitos outros campos, o que se deu por conta do desenvolvimento de equipamentos que 

permitiram o fluxo de informação de alterar o fluxo de potência. 

Entre as duas grandes guerras, o homem desenvolveu máquinas altamente poderosas 

e complexas, como navios de grande porte, bombas, radares, aviões, etc., graças ao 

desenvolvimento das primeiras técnicas de automação industrial, realizando sistemas de 

segurança e de acionamento baseados nos primeiros sistemas de comutação. 

Como consequência, apareceram os primeiros computadores por volta da segunda 

metade da década de 1940. De acordo com Aguirre et al (2007), “Computadores são 

máquinas que processam dados digitalmente codificados, baseadas nos conceitos de 

recursividade e computabilidade (A. Turing, A. Church, K. Gödel) e na descoberta de que, em 

uma máquina digital sequencial (isto é, dotada de um relógio interno e de um sistema de 

acionamento a intervalos regulares) com memória, instruções e dados que podem ser 

misturados (VON NEUMANN, 1945).” 

A partir do computador, diversas outras evoluções aconteceram em campos da 

ciência que tiveram participação direta no progresso da automação, conseguindo obter bons 

resultados em processos até então pouco explorados no que tange ao seu controle de forma a 

diminuir a intervenção humana. Destacam-se os microprocessadores, que desempenharam um 

papel importante no estabelecimento do controle a diversos processos industriais. O uso de 

computadores nos controladores tornou-os mais inteligentes e sofisticados. 

Atualmente, uma fábrica moderna não consiste de uma pluralidade de conexões 

mecânicas alimentadas por grandes fontes de potência, mas de um conjunto de atuadores 

locais independentes, porém com seus controladores interligados por uma rede de 

comunicação que permite seu gerenciamento a partir de uma unidade lógica central. “Mais 

que sistemas controlados, as fábricas automatizadas são a interligação de sistemas controlados 

coordenados através de um controle centralizado ou distribuído, e que se comunicam entre si 

e com outros níveis mais altos de controle, através de uma rede.” (AGUIRRE et al, 2007). 

Como exemplos atuais da aplicação da automação em máquinas que possuem como 

pilar fundamental abordagens que envolvem engenharia mecânica, destacam-se: 

a) O comando numérico computadorizado (CNC), um sistema que permite o 

controle de máquinas, destacando seu uso com tornos e centros de usinagem, controlando 



18 

 

diversos eixos simultaneamente por meio de uma lista de movimentos indicados em um 

código específico. A entrada do CNC nos ambientes industriais causou mudanças expressivas. 

Perfis altamente complexos tornam-se fáceis de serem obtidos pela usinagem e o número de 

etapas realizadas no processo com intervenção humana foi reduzido notavelmente. O CNC 

também reduziu a incidência de erros humanos e aumentou a produtividade das linhas de 

produção ao mesmo tempo em que as flexibilizou: uma única estação pode ser facilmente 

adaptada para produzir um produto diferente num intervalo de tempo relativamente curto. 

b) O robô industrial, ou como definido pela ISO “manipulador multipropósito 

controlado automaticamente, reprogramável em três ou mais eixos”. Desempenha um papel 

singular nas indústrias, realizando diversas atividades, como soldagem, montagem, 

movimentação de cargas, etc. com uma alta precisão, qualidade, velocidade e robustez. 

Existem diversos tipos de robôs diferentes conforme o trabalho a ser feito, alguns não 

possuem nenhuma variação e conseguem realizar o mesmo trabalho repetidamente com 

elevada precisão, outros podem ser programados e assim adaptados para o serviço a ser feito. 

As possibilidades são diversas, mas o objetivo é o mesmo: trazer mais confiabilidade para o 

processo industrial, aumentar a produtividade e elevar o nível de segurança do processo. A 

utilização de robôs industriais cresce a cada dia, e cada vez mais surge novidades tecnológicas 

que procuram aperfeiçoar cada vez mais os processos industriais. 

1.2 BREVE ABORDAGEM TEÓRICA 

 

Para melhor compreensão, definições sobre conceitos e concepções acerca da área de 

controle e automação fazem-se necessários. 

A área de controle e automação de processos tem como objetivo central a 

automatização de processos, gerando impactos não somente em sua produtividade, bem como 

em sua segurança, confiabilidade e versatilidade. Para uma adequada automatização de um 

determinado processo, devem ser combinados os conhecimentos de diversos campos da 

ciência, destacando a mecânica, elétrica, eletrônica e computação. 

A automação é considerada completa quando um sistema comporta-se 

adequadamente sem a intervenção humana, trabalhando com uma dependência exclusiva às 
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ações das próprias máquinas e controladores. Há também sistemas semiautomáticos, onde em 

alguma parte do processo, a intervenção humana é necessária. 

Eventualmente, na automação de um dado processo, são necessárias tomadas de 

decisões com base em parâmetros prefixados. Uma técnica matemática frequentemente usada 

para problemas de natureza lógica é a álgebra de Boole, que se utiliza de dois estados lógicos, 

que são 0 (zero) e 1 (um). 

O termo “sistema” está mais relacionado com um conceito intuitivo do que com uma 

definição propriamente dita, sendo o uso deste termo bastante difundido entre diversos 

campos do conhecimento e da ciência. 

A definição apresentada em Hubka e Eder (1988) é apropriada dentro da área 

tecnológica, sendo ela “Sistema é um conjunto finito de elementos reunidos para formar um 

todo sob certas regras bem definidas, por meio das quais existem determinadas relações 

precisas definidas entre os elementos e para com seu ambiente. É possível que um sistema 

possa conter elementos isolados (i.e. elementos com nenhuma relação com outros), ou grupos 

isolados de elementos (i.e. o grupo não tem relações com outros elementos ou grupos dentro 

do conjunto). Os termos elemento e sistema são relativos. Um elemento também pode ser 

considerado como um sistema, e um sistema pode ser considerado como um elemento dentro 

de um sistema maior. Assim sendo, os sistemas são hierárquicos”. 

Principalmente na área de automação e controle, os sistemas podem ser 

desmembrados em subsistemas inter-relacionados, que por sua vez, possuem seus próprios 

subsistemas, e assim sucessivamente até atingir componentes considerados elementares. 

Algumas estruturas deste tipo estruturam interações de difícil previsão, fazendo com que seja 

necessário um estudo de partes isoladas a fim de analisar o comportamento global com maior 

precisão e segurança. Com o objetivo de facilitar o projeto e a análise de sistemas, são feitas 

descrições simplificadas que enfatizam certos detalhes enquanto outras propriedades são 

suprimidas. Essas descrições simplificadas dão origem aos modelos. Em atividades de 

engenharia, a construção e utilização de modelos tem um caráter fundamental. 

Durante a modelagem de sistemas, descrições simplificadas podem ser vistas como 

resultado direto da aplicação de uma ou mais perspectivas ao sistema ou parte do mesmo, de 

maneira que as teorias provenientes das perspectivas possam criar modelos daquelas partes do 
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sistema englobadas na descrição simplificada, ou seja, entende-se que modelos sejam uma 

maneira de explicar toda uma compreensão de uma descrição simplificada. No campo de 

controle e automação, podem-se destacar as perspectivas comportamental, funcional e 

estrutural. 

O termo estrutura designa o arranjo interno, ordem, organização, decomposição, 

segmentação, conformação, constituição ou construção de um sistema, podendo-se entender 

que a estrutura é formada por uma rede de elementos. Portanto, um modelo estrutural é aquele 

que representa o conjunto de elementos em um sistema e o conjunto de relações que conectam 

estes elementos com outros. Estas relações podem indicar conexões físicas ou de 

comunicações ou relações hierárquicas para auxiliar as possíveis associações conceituais que 

podem ser estabelecidas entre os componentes (HUBKA e EDER, 1988).  

O comportamento de um sistema é analisado a partir de uma perspectiva que se 

refere à maneira com que uma determinada função do sistema é executada e em qual 

momento ela é executada. Tendo isto em mente, a execução de uma função torna-se evidente 

por conta dos efeitos produzidos para o ambiente externo, sendo o comportamento que 

estabelece o dado momento em que estes efeitos acontecem e de que forma estes efeitos 

comportam com o passar do tempo, sendo, normalmente, fruto de causas externas aplicadas 

sobre o sistema. 

Para a compreensão do modelo funcional, é necessária a definição do termo função, 

sendo esta: “Função de um objeto ou sistema é o efeito que este provoca sobre o ambiente 

externo. A função definida deste modo implica que, se o usuário deseja – tem a intenção de 

causar – um certo efeito em seu mundo e se um objeto ou dispositivo pode criar este efeito, 

então o usuário pode atribuir o efeito como sendo uma função do objeto”. 

(CHANDRASEKARAN; JOSEPHSON, 2000). 

Portanto, a função se refere à capacidade, existente ou desejada, de desempenhar 

uma ação ou um conjunto de ações. O comportamento efetivo do sistema pode não assegurar 

esta capacidade, pelo fato de que um sistema pode se comportar erroneamente. 

As funções desejadas podem ser realizadas por sistemas com características 

elementares ou por sistemas com características extremamente complexas. A interligação 

adequada de componentes produz um sistema global com uma função bem definida; em que a 
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função global é desempenhada pela interação de diversos dispositivos, cada um 

desempenhando uma função específica no sistema. 

1.3 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO PRÁTICO 

 

A inserção de tecnologias que envolvam o ensino baseado não apenas em métodos 

teóricos no ambiente educacional tem sido discutida frequentemente nos últimos tempos, 

como, por exemplo, em Alves, Blikstein e Lopes (2005). Dentre os objetivos de uma 

metodologia de ensino prático, pode-se citar: alcançar uma melhor qualidade no ensino, 

estimular, encorajar e motivar discentes acerca do tema proposto. Neste contexto, considera-

se como ambiente educacional tanto sala de aula teórica quanto prática. No caso da sala de 

aula teórica, quando o docente faz o uso dos recursos tradicionalmente disponíveis, tais como 

quadro e projetor, o discente precisa alcançar um poder imaginativo para que entenda o 

significado físico do conteúdo apresentado. Já no caso da sala de aula prática, quando 

atividades são desenvolvidas apenas na forma de experimentos práticos e simulações, o aluno 

mais facilmente tomará conhecimento de problemas inerentemente reais. 

No ensino de controle e automação, aparecem ainda alguns desafios bem 

particulares, como a dificuldade na integração multidisciplinar, um alto nível de abstração nas 

suas bases de atuação e a necessidade de uma boa base sólida em matemática no 

desenvolvimento de metodologias. 

Neste contexto, as abordagens pedagógicas voltadas para projeto e propostas de 

elaboração de experimentos e laboratórios desempenham um papel importante, uma vez que 

trazem uma aproximação entre teoria e prática, proporcionando uma oportunidade de resolver 

problemas mais complexos, trabalhar em equipe, planejar, etc.  

Um problema pedagógico que pode ser destacado no que tange ao ensino de controle 

e automação é estabelecer uma ponderação entre bases teóricas e procedimentos 

experimentais. Essa questão é inerente ao ensino de engenharia de uma maneira geral, mas 

olhando para a área de controle e automação, ela se torna mais exacerbada, haja visto que 

sugere uma dicotomia de vertentes, sendo uma física (a presença de algo material a ser 

controlado) e a outra abstrata, que envolve conceitos particulares e fundamentais neste campo 
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da ciência, como realimentação, estabilidade, etc. Partindo desta ótica, a dualidade entre 

prática e teoria assume uma posição de distanciamento. 

Sendo assim, a necessidade de práticas laboratoriais na educação assume não apenas 

o caráter de atividade complementar ao ensino, mas de uma atividade essencial à boa 

formação do estudante, tornando necessária uma boa interação entre ensino teórico e prático. 

A estruturação de laboratórios práticos é um pilar fundamental ao processo de ensino 

com bases práticas, e para que os laboratórios atinjam seus objetivos, eles devem motivar o 

conhecimento, introduzir problemas do mundo real, fornecer estruturas que permitam 

aquisição de dados, desenvolver trabalhos em equipe, demonstrar conceitos importantes, 

fornecer aos estudantes sensações visuais e acústicas dos fenômenos analisados, apresentar 

riscos mínimos à segurança, possuir baixo custo, etc. 

Apesar de o uso de laboratórios não ser algo novo, ainda assim nos dias de hoje, 

pode-se notar que as propostas comumente utilizadas, em sua maioria, tendem a explorar 

softwares, modelos teóricos, numéricos e matemáticos, ou seja, que envolvem pouco ou 

nenhum envolvimento prático por parte dos alunos. Para casos onde a construção de um 

laboratório completo não é viável, o uso de protótipos didáticos surge como uma alternativa 

para propiciar um ambiente onde o conceito teórico é aplicado a uma situação prática, sendo 

aprazível para os alunos. Portanto, surge um aumento na demanda por novos aparelhos de 

hardware, evidenciada pela crescente busca da comunidade acadêmica por soluções que 

promovem a inserção de experimentos com fins pedagógicos que possuem notáveis resultados 

favoráveis à sua aplicação, por exemplo, explicitados em (A. C. Alves et al., 2002; M. T. 

Chella, 2005; J. V. V. d’Abreu et al., 2002; J. V. V. d’Abreu, 1999; A. F. Silva, 2009). Pode-

se destacar que estes trabalhos fizeram uso de kits importados, sendo poucos os trabalhos que 

envolvem alternativas no âmbito nacional. 

Atualmente no mercado, poucos são os kits didáticos no campo da robótica que 

possuem uma boa relação custo-benefício, os protótipos nacionais enfrentam problemas com 

relação a limitações de hardware e software, como a não permissão de uma reprogramação 

através de uma linguagem de programação visual e a impossibilidade do hardware ficar 

desconectado do computador durante a sua execução; já os importados costumam ter elevado 

custo. 



23 

 

Duas abordagens podem ser adotadas na elaboração de ambientes educacionais com 

base na utilização de dispositivos robóticos. A primeira abordagem, mais tradicional, reside 

na utilização de robôs com características técnico-industriais, onde a robótica constitui de 

conceitos básicos de cinemática, mecânica, hidráulica, automação, informática e inteligência 

artificial contextualizados no funcionamento de um robô, (USATEGUI; LEON, 1986). Neste 

caso, o robô é um manipulador reprogramável e multifuncional, onde o propósito da 

construção de um conhecimento mais específico na área de robótica envolve uma análise 

mecânica, de sistemas de sensores e controles, etc. 

A segunda abordagem constitui de propiciar um ambiente de aprendizagem com base 

em dispositivos robóticos que conseguem fornecer um conhecimento em diversas áreas da 

ciência. Nesta abordagem, a robótica pedagógica pode ser definida como a aplicação da 

robótica industrial em um contexto onde as atividades de controle dos dispositivos provê um 

manuseio de conceitos de ciências em geral. 

De acordo com Schons et al. (2004), a robótica pedagógica “constitui nova 

ferramenta que se encontra à disposição do professor, por meio da qual é possível demonstrar 

na prática muitos dos conceitos teóricos, às vezes de difícil compreensão, motivando tanto o 

professor como principalmente o aluno”. Segundo Zilli (2004), a robótica educacional pode 

desenvolver as seguintes competências: raciocínio lógico; formulação e teste de hipóteses; 

relações interpessoais; investigação e compreensão; representação e comunicação; resolução 

de problemas por meio de erros e acertos; aplicação das teorias formuladas a atividades 

concretas; criatividade; e capacidade crítica.  

Dentro deste contexto, a busca por soluções alternativas para os fatores impeditivos 

dos atuais kits didáticos pode ajudar a promover uma utilização mais ampla desta ferramenta 

pedagógica na realidade das escolas e universidades brasileiras, que possuem pouco recurso 

econômico. 

1.4 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo principal o projeto e a construção de um kit didático 

de um pêndulo invertido, que possa servir de apoio ao ensino de técnicas de controle aos 

alunos do curso de engenharia mecânica, elétrica, eletrônica, etc.  
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Atrelado a este objetivo, pode-se analisar o desdobramento de outros objetivos, como 

o estudo acerca de kits didáticos voltados para o ensino de engenharia, o desenvolvimento de 

um método matemático que seja capaz de descrever o comportamento dinâmico de um 

pêndulo invertido. 

A partir deste estudo teórico, deverão se estabelecer algumas premissas para a 

montagem do kit, como massas, comprimentos, momento de inércia, etc. 

A partir do kit montado, o objetivo passa a ser a sua validação e uma simulação com 

os parâmetros estabelecidos. 

 

1.5 BREVE METODOLOGIA 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, a fim de tomar conhecimento acerca de 

tecnologias, projetos, dissertações, teses e trabalhos que envolvam assuntos similares aos do 

presente trabalho, foi realizada uma busca sobre protótipos didáticos usuais no ensino de 

Engenharia, não se limitando aos protótipos voltados à graduação, mas também ao nível 

básico e técnico. Nesta busca, encontraram-se alguns projetos com fins pedagógicos, seja 

envolvendo robótica, controle, automação, ou trabalhos que descrevam a importância do 

ensino prático na formação de alunos. 

Foi feita também uma contextualização histórica do tema abordado, bem como um 

breve embasamento teórico sobre alguns conceitos fundamentais envolvendo modelagem, 

controle, etc. 

A partir desta abordagem, os passos a serem seguidos para a construção do kit didático 

envolvem a modelagem matemática a partir das leis da física que governam o sistema, bem 

como a simulação das equações utilizando o Simulink
®
. 

Paralelamente, a fim de simplificar a construção e fornecer um kit didático que não 

seja altamente complexo e caro de ser construído, buscou-se utilizar itens comerciais 

adaptáveis para o pêndulo invertido. 

Partiu-se então para a construção do pêndulo invertido, tendo em mente que ele deve 

ser funcional e robusto, com uma construção fácil de ser replicada, a fim de viabilizar a sua 

elaboração em escolas e universidades pelo Brasil. Após esta construção, toda a parte 

mecânica do pêndulo invertido estará finalizada. 
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Em posse do kit construído, determinaram-se seus parâmetros construtivos como 

dimensões, massas, momentos de inércia, etc., que forma utilizados na modelagem 

matemática e na simulação de seu comportamento utilizando, para isto, fermentas do 

MatLAB
®
 e do Simulink

®
. Finalmente, foi proposto e validado um controlador para 

estabilizar o pêndulo invertido. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 MODELAGEM DE SISTEMAS MECÂNICOS 

 

As equações que descrevem o movimento de um corpo rígido no espaço podem ser 

separadas em dois grupos: as equações capazes de descrever o movimento do centro de massa 

do corpo, sendo elas equações de Newton similares às equações da dinâmica de uma 

partícula, e as equações para o movimento de rotação, denominadas equações de Newton-

Euler. Desta forma, estes dois grupos de equações relacionam momentos e forças aplicados no 

corpo rígido ao seu movimento, seja de translação ou de rotação. 

 

2.1.1 Equações do movimento do centro de massa 

 

Seja um corpo rígido C, de centro de massa G e massa m, realizando um movimento 

qualquer no espaço em relação ao referencial xyz, conforme descrito pela Figura 2.2.1. 

 

 

Figura 2.2.1: Forças atuante em um elemento de massa dm de um corpo rígido C 

Fonte: http://www2.eesc.usp.br/labdin/mucheroni/Din20Vet%2010.pdf. Acessado em 12/12/2017 
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Sendo várias as forças F externas atuantes no corpo C em diferentes pontos, 

identifica-se a força externa resultante que atua na posição i, de massa dm, como Fi e a força 

interna que outro elemento na posição j faz sobre i como fij. A lei de Newton para a massa dm 

pode se escrita por: 

 

     ∑        

 

 
(2.1) 

 

Somando a equação de movimento acima aplicada a todos os elementos do corpo 

rígido, tem-se: 

 

 
∑    ∑∑   

   

 ∫     
 

 
(2.2) 

 

A relação que define a posição do centro de massa G deste corpo rígido pode ser 

dada por: 

 
      ∫     

 

 
(2.3) 

 

Após uma derivação, obtêm-se as seguintes relações para a velocidade e aceleração, 

respectivamente, do centro de massa: 

 

 
      ∫     

 

 
(2.4) 

 
      ∫     

 

 
(2.5) 

 

Combinando as equações (2.5) e (2.2), obtém-se: 

 

 ∑    ∑∑   
   

     
(2.6) 
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Tendo em vista a lei da ação a reação de Newton, conclui-se que a segunda parcela 

do lado esquerdo da equação (2.6) é nula, logo: 

 

     ∑      

 

 
(2.7) 

 

Essa é a forma da lei do movimento de Newton para os corpos rígidos. A sua forma é 

substancialmente similar à forma original dada para partículas com dimensões desprezíveis, 

onde ela fornece a relação entre a aceleração do centro de massa do corpo rígido à força 

resultante de todas as forças externas aplicadas ao dito centro de massa. 

 

2.1.2 Equações do movimento angular do corpo rígido 

 

Para que possa conhecer a posição angular de um dado corpo rígido durante o seu 

movimento, deve-se tomar o momento das forças aplicadas na partícula i em relação a um 

ponto qualquer do espaço, de acordo com o representado na Figura 2.2.2. Pode-se tomar o 

sistema de referência com origem neste ponto, sem perda de generalidade. 

 

Figura 2.2.2: Forças atuante em um elemento de massa dm de um corpo rígido C 

Fonte: http://www2.eesc.usp.br/labdin/mucheroni/Din20Vet%2010.pdf. Acessado em 12/12/2017 
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Sendo assim, a partir da equação (2.1), tem-se que: 

 

      ∑              

 

 
(2.8) 

 

Realizando um somatório desta equação aplicada a todos os elementos do corpo 

rígido: 

 

 
∑       

 

 ∑∑       
  

   ∫       

 

 
(2.9) 

 

A parcela ao lado esquerdo da igualdade da equação (2.9) referente ao momento de 

todas as forças internas que atuam no corpo rígido é nula, logo: 

 

 
   ∑       

 

 ∫       

 

 
(2.10) 

 

Em que MR é o momento resultante de todas as forças externas aplicadas ao corpo 

rígido. 

A partir das equações da cinemática de um corpo rígido, pode-se escrever: 

 

                     (2.11) 

 

E, aplicando (2.11) em (2.10) 

 

 
   ∫                        

 

 
(2.12) 

 

ou 

 

 
   ∫        

 

∫           

 

 ∫             

 

 
(2.13) 
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Utilizando em (2.13) os seguintes vetores 

 

                     Momento resultante 

                 Vetor posição do elemento de massa dm 

                        Aceleração do ponto O 

                    Aceleração angular do corpo 

                    Velocidade angular do corpo 

 

 

e as definições de momentos de inércia e de produto de inércia, 

 

   ∫       

 

       ∫       

 

       ∫       

 

    

          ∫   

 

             ∫   

 

             ∫  

 

    

 

obtém-se: 

                           (      )         (  
     

 )

     (       )      (       ) 

 

 

                                               
     

  

     (       )      (       ) 

 

(2.14) 

                           (      )         (  
     

 )

     (       )      (       ) 

 

 

Para estas equações, os momentos e produtos de inércia estão variando ao longo do 

movimento. Tendo isto, reescrevendo os vetores em um referencial preso ao corpo rígido 

(referencial móvel), então estes parâmetros são constantes, embora o sistema de equações 

(2.14) ainda seja relativamente complexo. Daqui em diante, a origem O estará situada em um 

ponto fixo (aO = 0) ou no centro de massa G (rG = 0), tendo que: 
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         (      )         (  
     

 )      (       )

     (       ) 

 

 

                             
     

       (       )

     (       ) 

 

(2.15) 

         (      )         (  
     

 )      (       )

     (       ) 

 

 

Caso o referencial tenha origem coincidindo com um ponto fixo ou com o centro de 

massa do corpo rígido e seus eixos forem principais, então os produtos de inércia serão nulos, 

logo: 

         (      )     

 

 

                      

 

(2.16) 

          (      )      

 

As equações do sistema de equações (2.16) são chamadas de equações de Newton-

Euler, devido ao vasto trabalho realizado por Euler no desenvolvimento de teorias acerca da 

dinâmica da rotação de corpos rígidos. 

 

2.2 CONTROLE 

 

2.2.1 Conceitos básicos 

 

Em processos industriais, as condições de operação estão susceptíveis a variações e 

oscilações ao longo do tempo, seja por características intrínsecas do próprio processo, ou por 

agentes externos (perturbações aos sistemas), o que evidencia que o processo industrial opera 



32 

 

em uma condição dinâmica. Podem ocorrer mudanças no ponto de operação para atender à 

programação da produção. 

Surge a necessidade do controle, que consiste de atuar sobre o processo, ou sobre as 

condições as quais o processo está sujeito, de forma a atingir algum objetivo, sendo 

imprescindível conhecer este objetivo. 

Em processos industriais, comumente utilizam da pirâmide que define uma hierarquia 

no processo produtivo, englobando desde o nível mais alto de tomada de decisões até o nível 

mais baixo de controle do processo, ver Figura 2.2.3. 

 

Figura 2.2.3: Estrutura hierárquica do processo produtivo 

Fonte:http://www.professores.uff.br/ninoska/wp-

content/uploads/sites/57/2017/08/Aula02_Instrumen_Nomenclat_2sem2014.pdf. Acessado em 15/12/2017 

 

Uma estrutura hierárquica bem elaborada de um processo envolve a construção de 

um sistema de controle, que é basicamente um sistema de entradas e saídas. O processo 

também pode ser chamado de sistema a ser controlado. O processo tem seu comportamento 

descrito matematicamente por um conjunto de equações diferenciais. Os processos podem ser 

de diversos tipos, entre: elétricos, mecânicos, biológicos, químicos, etc. A entrada do processo 
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é chamada de variável manipulada ou variável de controle e a saída do processo é chamada de 

variável de processo ou variável controlada. 

Dentro de uma representação prática de estratégia de controle, pode-se descrevê-la 

como sendo composta de: 

- Processo; 

- Instrumentos de medição, que informam de forma contínua e intermitente os 

valores das variáveis de processo; 

- Instrumentos de controle, que fazem a tomada de decisão e fornece instruções para 

a atuação sobre o processo; 

- Instrumentos de atuação, que permitem executar a ação de correção com base no 

estado lido pelos instrumentos de medição e processado pelos instrumentos de controle. 

A ideia central de um sistema de controle é aliar o resultado da leitura dos elementos 

sensores (de medição) com a ação dos elementos atuadores. As informações são recebidas a 

partir da leitura dos sensores para conhecer o estado em que o processo se encontra, o 

controlador executa cálculos e lógicas pré-determinadas (chamadas leis de controle), e assim, 

o resultado é fornecido aos atuadores, de forma que a situação atual em que o processo se 

encontra é alterada para que se atinja um ponto de operação desejado (conhecido como set 

point). 

As etapas para desenvolver um controle automático podem ser descritas como segue: 

inicia-se com a modelagem matemática do sistema, a partir da qual se analisa o 

comportamento dinâmico da planta, e então se projeta um controlador que fará o sistema 

evoluir da forma desejada, além de se adaptar às mudanças dos elementos sob controle. 

Para projetar um controlador são usadas diversas teorias, técnicas e ferramentas 

computacionais de controle. O uso das ferramentas computacionais permite que o processo 

seja simulado computacionalmente de forma que os parâmetros do controlador possam ser 

projetados sem a necessidade de utilizar um processo real, permitindo que o controlador seja 

projetado e posteriormente implementado e validado no processo real. 

Um sistema de controle bem estruturado e de boa confiabilidade permite operar 

próximo aos limites estabelecidos com base na segurança, no meio-ambiente e no processo, o 
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que permite alterar as condições de operação normais, descritas pela linha tracejada na Figura 

2.2.4 para uma condição mais favorável, linha contínua. 

 

Figura 2.2.4: Comportamento de uma variável de processo antes e depois da implementação de um sistema de 

controle. 

Fonte: http://interfacesdecomu.tripod.com/. Acessado em 15/12/2017 

 

No estudo de projeto e de implementação de sistemas de controle, existem duas 

grandes divisões, sendo as técnicas de controle de malha fechada e de malha aberta. 

Para o controle em malha fechada, as informações acerca da maneira com que a saída 

de controle está evoluindo são utilizadas como parâmetros para determinar o sinal de controle 

a ser aplicado ao processo em um determinado instante. Esta utilização se dá a partir de uma 

realimentação da saída para a entrada. De maneira geral, como ilustrado pelo diagrama 

apresentado na Figura 2.5, com o objetivo de tornar o sistema mais preciso e robusto quanto 

às variações das perturbações externas, o sinal de saída é comparado com um sinal de 

referência (set-point); o desvio (erro) entre estes sinais é utilizado para determinar o sinal de 

controle que deve, efetivamente, ser aplicado ao processo em questão. Desta forma, o sinal de 

controle é determinado de maneira a corrigir esta discrepância entre o sinal de saída e o sinal 

de referência.  
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Figura 2.5: Diagrama de um sistema de controle em malha fechada. 

Fonte: http://blogareadeteste.blogspot.com.br/2015/07/projeto-5-sistema-de-controle.html. Acessado em 

16/12/2017 

 

Já o controle em malha aberta consiste em aplicar um sinal de controle pré-

determinado, esperando uma alteração na variável controlada, de forma a atingir um 

determinado valor depois de um determinado tempo. No controle em malha aberta, o sistema 

não utiliza das informações sobre alterações no processo para determinar o sinal de controle a 

ser fornecido em cada instante. Em outras palavras, o sinal de controle não é baseado no sinal 

de saída. 

Como consequência, o sinal em malha aberta acaba tendo uma grande imprecisão, 

visto que não apresenta uma capacidade de se adaptar às variações em decorrência de fatores 

externos. 

 

2.3 MODELAGEM E CONTROLE 

 

A utilização de protótipos reais para implementação de estratégias de controle requer 

uma sequência de passos a serem realizados, de forma a conseguir uma aplicação ótima da 

lógica implementada ao sistema desenvolvido em um protótipo. Entre as etapas fundamentais, 

tem-se a modelagem matemática de sistemas. 

A modelagem matemática de sistemas tem como objetivo desenvolver um modelo 

capaz de descrever algum fenômeno físico a partir de equações matemáticas, utilizando 

dispositivos, aparatos e equipamentos comuns na área de Engenharia a fim de reconhecer as 

características e propriedades de modelos dinâmicos de parâmetros concentrados. 
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Primeiramente, para a elaboração de um modelo matemático, faz-se necessário 

aplicar as leis da ciência que governam o seu sistema físico em questão. Por exemplo, utilizar 

das leis de Newton para abordagem de sistemas mecânicos, somando forças e torques. A 

partir destas equações, é possível obter uma relação entre a entrada e a saída do sistema. 

Os modelos matemáticos têm como objetivo fornecer uma representação matemática 

de um processo de um sistema real; eles são capazes de auxiliar tanto na análise do projeto, 

quanto no monitoramento do processo, permitindo estudar o comportamento do mesmo. 

A partir de modelos, pode-se definir a instrumentação necessária para construção, 

além de permitir testar, e, possivelmente, validar as mais variadas lógicas e estratégias de 

controle; os modelos também permitem encontrar parâmetros do controlador aplicável ao 

sistema em questão. 

 

2.3.1 Classificação dos modelos matemáticos 

 

Quanto à classificação dos modelos matemáticos, como pode ser visto na Figura 2.6, 

eles se distinguem em dois tipos, em função da forma pela qual ele é obtido: 

Os modelos teóricos, os quais são elaborados utilizando dos princípios e leis dos 

mais diversos campos da ciência; 

Os modelos empíricos, os quais são desenvolvidos a partir de uma abordagem 

estatística do processo; 

Há também a possibilidade de um modelo matemático ser composto de uma 

combinação entre modelos teóricos e empíricos, os quais costumam ser chamados de modelos 

semi-empíricos. 
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Figura 2.6: Diagrama modelos matemáticos. 

Fonte: http://www3.fsa.br/mecanica/. Acessado em 17/12/2017 

 

 

2.3.2 Construção de modelos 

 

Os modelos matemáticos demonstraram a sua utilidade para abordagem de sistemas 

de controle, sendo assim, uma efetiva elaboração de um modelo faz-se necessária. Existem 

diversas estratégias para desenvolver um modelo de um sistema, e dentre as várias maneiras 

de estruturar o modelo, recomenda-se: 

Elaborar um diagrama que seja capaz de esquematizar o processo, nomeando todas 

as variáveis envolvidas; descrever as hipóteses utilizadas no desenvolvimento do modelo, de 

forma que o modelo seja o mais simples possível, devendo atentar ao fato de que as 

simplificações não devem ser excessivas a ponto de perder informações relevantes sobre o 

processo; analisar se há outra variável independente além do tempo (possivelmente o espaço); 

escrever as equações de balanços dinâmicos e de equilíbrio, além de relações algébricas; 

identificar as constantes e variáveis do modelo; calcular os graus de liberdade; e, por fim, 

simplificar as equações o quanto for possível. 

 

2.4 CONTROLE PID 

 

De acordo com Ogata (1998), controlador proporcional integral derivativo (PID) é 

uma técnica de controle de processos que une as ações derivativa, integral e proporcional, 
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fazendo assim com que o erro seja minimizado pela ação proporcional, zerado pela ação 

integral e obtido com uma velocidade antecipativa pela ação derivativa. É baseado na resposta 

da modelagem matemática de uma malha de processo a ser controlada. 

A componente proporcional depende apenas da diferença entre o ponto de ajuste e a 

variável de processo. Esta diferença é referida como o termo de erro. O ganho proporcional 

(Kc) determina a taxa de resposta de saída para o sinal de erro. Por exemplo, se o termo de 

erro tem uma magnitude de 10, um ganho proporcional de 5 produziria uma resposta 

proporcional de 50. Em geral, aumentando o ganho proporcional irá aumentar a velocidade da 

resposta do sistema de controle. No entanto, se o ganho proporcional é muito grande, a 

variável de processo começará a oscilar. Se Kc é aumentado ainda mais, as oscilações ficarão 

maiores e o sistema ficará instável e poderá oscilar até mesmo fora de controle. 

A componente integral soma o termo de erro ao longo do tempo. O resultado é que 

mesmo um pequeno erro fará com que a componente integral aumente lentamente. A resposta 

integral irá aumentando ao longo do tempo a menos que o erro seja zero, portanto, o efeito é o 

de conduzir o erro de estado estacionário para zero. O erro em regime permanente é a 

diferença final entre as variáveis do processo e do set point. Um fenômeno chamado windup 

integral ocorre quando a ação integral satura um controlador, sem que o controlador ajuste o 

sinal dê erro para zero. 

A componente derivada faz com que a saída diminua se a variável de processo está 

aumentando rapidamente. A derivada de resposta é proporcional à taxa de variação da 

variável de processo. Aumentar o parâmetro do tempo derivativo fará com que o sistema de 

controle reaja mais fortemente a mudanças no parâmetro de erro aumentando a velocidade da 

resposta global de controle do sistema. Na prática, a maioria dos sistemas de controle utiliza o 

tempo derivativo muito pequeno, pois a derivada de resposta é muito sensível ao ruído no 

sinal da variável de processo. Se o sinal de retorno do sensor é ruidoso ou se a taxa de malha 

de controle é muito lenta, a derivada de resposta pode tornar o sistema de controle instável. 

Sendo u(t) o sinal de saída, portanto, o algoritmo PID pode ser descrito como: 

 

                ∫       

 

   

    
     

  
 

(2.17) 

 

onde: 
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Kp = Coeficiente a ação proporcional 

Ki = Coeficiente da ação integral 

Kd = Coeficiente da ação derivativa 

t = Instante tempo a ser processado 

u(t) = Sinal de saída do sistema no instante t 

e(t) = Sinal de erro na entrada do controlador no instante t 

 

 

2.5 PROJETO DE SISTEMAS DE CONTROLE NO ESPAÇO DE ESTADOS 

 

Segundo Ogata (1998), um método de projeto de sistemas de controle é a técnica de 

alocação ou de imposição de pólos. Admitindo-se que todas as variáveis de estado são 

mensuráveis e estão disponíveis para a retroação, este método permite posicionar os pólos do 

sistema a malha fechada em quaisquer posições desejadas por meio de retroação de estado 

através de uma matriz de ganho adequada, desde que o sistema seja completamente 

observável. 

“Um sistema é controlável no instante t0 se for possível, por meio de um vetor de 

controle não restrito, isto é, um vetor que possa assumir qualquer valor, transferir o sistema de 

uim estado inicial qualquer x(t0) para qualquer outro estado num intervalo de tempo finito” 

(OGATA, 1998). 

Seja o sistema contínuo no tempo 

 BuAxx   (2.18) 

 

onde: 

x é o vetor de estado n-dimensional; 

u é o sinal de controle escalar; 

A é a matriz de transição de estados nxn, e; 

B é a matriz de entrada nx1. 

Segundo Ogata (1998) “o estado de um sistema descrito pela equação (2.18) é dito 

controlável em 0tt   se for possível construir um sinal de controle não-restrito capaz de 
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transferir o sistema do estado inicial para o estado final em um intervalo de tempo finito 

10 ttt  . Se todos os estados forem controláveis o sistema é dito de estados completamente 

controláveis.” 

Como pode ser provada, a condição para a completa controlabilidade de estados é 

que a matriz de controlabilidade definida como: 

  BAABB n 1  (2.19) 

 

Seja de posto n, isto é, os vetores B, AB, ..., A
n-1

B sejam linearmente independentes. 

Este resultado pode ser estendido para o caso em que o vetor u seja r-dimensional. 

O sistema descrito pela equação (2.18) pode ser representado pela Figura 2.7, 

apresentada a seguir 

 

Figura 2.7: Sistema de malha aberta 

Definido o sinal de controle u por: 

 Kxu   (2.20) 

 

onde: 

K é a matriz de ganho de retroação de estado 1xn 

E substituindo na equação (2.18), tem-se 

      txBKAtx   (2.21) 

 

O sistema descrito pela equação (2.21) pode ser representado pelo esquema mostrado 

na Figura 2.8, 
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Figura 2.8: Sistema de malha fechada 

A estabilidade e as características de resposta transitória são determinadas pelos 

autovalores da matriz [A-BK]. Escolhendo-se adequadamente a matriz K, é possível fazer a 

matriz [A-BK] assintoticamente estável e, qualquer que seja   00 x , é possível fazer x(t) 

tender a 0 quando t tender para infinito. 

A matriz de ganho de retroação K pode ser determinada com o uso da fórmula de 

Ackermann. Considere que o sistema descrito pela equação (2.18), a saber, 

 BuAxx   (2.18) 

 

Seja completamente controlável e que suas variáveis de estado sejam mensuráveis e 

estejam disponíveis. Considere ainda que os pólos a malha fechada desejados estejam em 

1s , 2s , ... e 
ns  . A equação característica desejada é dada por 

      01

1

121  



nn

nn

n ssssssBKAsI    (2.22) 

 

Definindo a matriz  A  como 

   IAAAA nn

nn   



1

1

1   (2.23) 

 

onde I é a matriz identidade nxn, a matriz K pode ser obtida pelo uso da equação 

(2.8), conhecida como fórmula de Ackermann 

     ABAABBK n 
111000
   (2.24) 
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Como foi visto anteriormente, para que o método da alocação de estado possa ser 

utilizado, as variáveis de estado devem ser mensuráveis e estarem disponíveis para retroação, 

o que nem sempre se verifica. Para contornar este problema é utilizado um observador de 

estado para estimar as variáveis de estado com base nas medições das variáveis de saída e de 

controle. Segundo Ogata (1998) os observadores de estado poderão ser projetados se e 

somente se a condição de observabilidade for satisfeita. 

“Um sistema é observável no instante t0 se, com o sistema em um estado x(t0) 

qualquer, for possível determinar este estado a partir da observação da saída durante um 

intervalo de tempo finito” (OGATA, 1998). 

Seja o sistema não forçado contínuo no tempo descrito pelo sistema de equação 

(2.25) 

 

Cxy

Axx




 

(2.25) 

 

onde: 

x é o vetor de estado n-dimensional; 

y é o vetor resposta m-dimensional; 

A é a matriz de transição de estados nxn, e; 

C é a matriz de saída mxn. 

Segundo Ogata (1998) “o estado de um sistema descrito pela equação (2.25) é dito 

observável se qualquer estado  0tx  pode ser determinado a partir da observação de  ty  

durante um intervalo de tempo finito 
10 ttt  . Por conseguinte, o sistema é completamente 

observável se toda transição de estado afeta finalmente cada um dos elementos do vetor de 

saída.” 

Como pode ser provada, a condição para um sistema ser completamente observável é 

que a matriz de observabilidade definida como 

   '1'''' CACAC
n

  (2.26) 
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seja de posto n, isto é, os vetores C’, A’C’, ..., (A’)
n-1
C’ sejam linearmente 

independentes.  

Considere o sistema descrito pelo sistema de equações (2.26) 

 

Cxy

BuAxx




 

(2.27) 

 

Admita que o estado x  deva ser aproximado pelo estado x~  do modelo dinâmico 

descrito pela equação (2.28) 

  xCyKBuxAx e
~~~   (2.28) 

 

que representa o observador de estado. Analisando-se a equação (2.28) verifica-se 

que o observador de estado possui y e u como sinais de entrada e x~  como sinal de saída. O 

último termo no segundo membro desta equação é um termo de correção que envolve as 

diferenças entre o valor medido do sinal de saída y e o valor estimado do sinal de saída xC~ . A 

matriz 
eK  funciona como uma matriz ponderação. 

A Figura 2.9 mostra o diagrama de blocos do sistema e do observador de estados 

proposto. 

 

Figura 2.9: Diagrama de blocos do sistema e do observador de estados. 
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Para se determinar a matriz de ganho Ke do observador de estados é utilizada a 

fórmula de Ackermann precedente modificada para 
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CA
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CA

C

AK   

(2.29) 

 

onde  s  é o polinômio característico desejado para o observador, ou seja, 

       nssss   21
 (2.30) 

 

Em que 1 , 2 , ..., 
n  são os autovetores desejados. 
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3 DESENVOLVIMENTO DO KIT 

 

3.1 MODELO MATEMÁTICO DO KIT 

 

Com objetivo de desenvolver o modelo matemático do pêndulo invertido, adotou-se 

o sistema físico apresentado na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Modelo do Pêndulo Invertido 

onde: 

M = Massa do carrinho 

m = Massa da haste 

I = Inércia da haste 

L = Comprimento do eixo ao centro de massa da haste 

ϴ = Ângulo da haste 

F = Força aplicada ao carrinho 

x = Deslocamento horizontal do carrinho 

b = Coeficiente de atrito linear do carrinho. 
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c = Coeficiente de atrito angular da haste 

Na Figura 3.2 são mostrados os diagramas de corpo livre tanto no carrinho como na 

haste. 

Figura 3.2: Diagrama de Corpo Livre dos componentes 

Ao somar as forças atuantes no eixo horizontal, obtém-se a seguinte equação para o 

carrinho: 

 

   ̈      ̇    (3.1) 

 

E para a haste: 

 

     ̈     ̈          ̇      (3.2) 

 

Ao fazer o somatório das equações 3.1 e 3.2, tem-se a primeira equação do 

movimento: 

 

       ̈     ̈          ̇         ̇    (3.3) 
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Faz-se também o somatório das forças verticais na haste: 

 

                       ̈    ̈      (3.4) 

 

E o somatório dos momentos em relação ao centro de massa: 

 

                  ̇    ̈    ̇ (3.5) 

 

A partir das equações 3.4 e 3.5, obtém-se a segunda equação do movimento: 

 

         ̈               ̈        ̇ (3.6) 

 

Com o objetivo de linearizar o modelo desenvolvido, facilitando assim a utilização 

de ferramentas de controle, pressupõe-se que o sistema opere nas vizinhanças do ponto de 

operação   = 0. Tendo o ângulo   em radianos, para pequenos valores do ângulo  , pode-se 

assumir que sen   ≡  , e que cos   ≡ 1. Ainda assumindo pequenos valores de  , a velocidade 

também será muito pequena, isto é, pode-se considerar  ̇  ≡ 0. 

Reorganizando as equações, a equação 3.3 se torna: 

 

       ̈     ̈      ̇ (3.7) 

 

E a equação 3.6: 

 

         ̈            ̈    ̇ (3.8) 

 

Estas equações descrevem o comportamento dinâmico do pêndulo invertido 

apresentado na Figura 3.1 quando operando nas vizinhanças do ponto de operação. Serão 

utilizadas na determinação das estratégias de controle que deverão ser desenvolvidas. 
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3.2 ANÁLISE DO MODELO MATEMÁTICO NO SIMULINK
®
 

 

De acordo com o Wikipedia, “Simulink
®
 é uma ferramenta para modelagem, 

simulação e análise de sistemas dinâmicos. Sua interface primária é uma ferramenta de 

diagramação gráfica por blocos e bibliotecas customizáveis de blocos. O software oferece alta 

integração com o resto do ambiente Matlab
®

”. 

Para a inserção das equações do modelo Simulink
®
, primeiramente deve-se 

manipular as equações algebricamente a partir do modelo matemático definido pelas equações 

3.3 e 3.6, tem-se que: 

 

       ̈           ̈      ̇        (3.9) 

           ̈          ̈          (3.10) 

 

Reescrevendo as equações 3.9 e 3.10 na forma matricial, tem-se: 

 

 
[

              

                
] {

 ̈
 ̈
}  {

    ̇          ̇
          ̇

} 
(3.11) 

 

Multiplicando os dois termos da equação 3.11 pela matriz inversa de 

 
[

              

                
] 

 

 

Obtém-se: 

[
  
  

] {
 ̈
 ̈
}    

 

                     
[
               
             

] {
    ̇          ̇

          ̇
} 

 

 (3.12) 
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[
  
  

] {
 ̈
 ̈
}    

 

                     
[
            ̇          ̇                    ̇ 

             ̇          ̇                 ̇ 
] 

 

 (3.13) 

 

Finalmente, desacoplando a equação 3.13, pode-se escrever que: 

 
 ̈  

       (    ̇          ̇)                     ̇ 

                      
 

(3.14) 

 
 ̈  

        (    ̇          ̇)                  ̇ 

                      
 

(3.15) 

 

As equações 3.14 e 3.15 serão utilizadas para desenvolver e programar, no 

Simulink
®
, o modelo do pêndulo invertido com auxílio do programa mostrado na Figura 3.3: 

Programa Simulink® do modelo não linearizadoFigura 3.3. 

 

Figura 3.3: Programa Simulink® do modelo não linearizado. 
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Já para o modelo linearizado descrito pelas equações 3.7 e 3.8, utilizou-se o 

programa Simulink
®
 mostrado na Figura 3.4. A diferença entre os programas mostrados nas 

Figuras 3.3 e 3.4 está nos blocos utilizados para o cálculo da aceleração do carrinho e 

aceleração angular da haste. 

Figura 3.4: Programa Simulink® do modelo linearizado. 

 

3.3 VIABILIZAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICA DO PROTÓTIPO 

 

Dentro da realidade do sistema educacional brasileiro, é notável que em diversas 

oportunidades se fizeram escassos os recursos essenciais para o ensino, o que desmotiva e 

frustra alunos, por não conseguirem traduzir o conhecimento adquirido em sala de aula para 

exemplos e situações reais. 

Pensando nisso, este projeto se propôs a desenvolver um kit didático que auxilie no 

ensino de controle e automação, que possa ser construído com poucos recursos financeiros, 

reaproveitando materiais que por conta de avanços tecnológicos, ficam rapidamente obsoletos 

e posteriormente são descartados. 
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É sabido que o descarte inadequado de produtos e subprodutos eletrônicos e 

eletromecânicos causa diversos problemas, como a contaminação do meio ambiente com 

substâncias de alta toxicidade, como mercúrio, chumbo, dentre outros, sendo altamente 

nocivos à saúde humana, de plantas e de animais.  

Com os avanços tecnológicos cada vez mais acelerados, a tendência é que cada vez 

mais cedo os equipamentos eletrônicos apresentem incompatibilidade de software/sistema 

operacional ou simplesmente de funcionalidade. 

Dentro das Universidades e das Escolas Técnicas isto não é diferente, os 

equipamentos acabam sendo inutilizados e terminam sendo descartados nas lixeiras, muitas 

das vezes lixeiras comuns, sem o devido tratamento que este tipo de lixo deve ter. 

Para a construção do protótipo didático de um pêndulo invertido, utilizou-se 

equipamentos obsoletos como fonte de matéria-prima, otimizando recursos, reaproveitando 

materiais, tendo um ganho duplo, pois menos material irá para o lixo e boa parte dos 

componentes do protótipo terá custo nulo ou praticamente nulo. 

Com esta inspiração, observou-se que impressoras matriciais, ou também 

convencionais (jato de tinta) possuíam uma estrutura que se assemelhava à estrutura do 

carrinho com um grau de liberdade, tendo uma estrutura que pode ser facilmente adaptável 

para a elaboração do presente kit didático. 

O conjunto de peças que constitui a parte da impressora que será utilizada para a 

construção do kit é comumente chamada de carro de impressão. Uma imagem ilustrativa de 

um carro de impressão de uma impressora jato de tinta convencional é fornecida abaixo. 
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Figura 3.5: Carro de Impressão comum 

 

Os componentes indicados pelas setas foram destacados por terem uma importância 

técnica na construção do presente protótipo, são eles: 

Componente A: Polia motriz. Dotada de dentes, é a responsável por transmitir o 

movimento rotacional do eixo do motor, movimentando o carro. 

Componente B: Motor DC. Usualmente com tensão de entrada de 12V, converte 

energia elétrica em rotação do eixo (energia mecânica). 

Componente C: Estrutura central. Basicamente uma chapa de alumínio laminada e 

conformada, fornece rigidez e robustez ao sistema (permite o transporte do sistema sem 

perder o alinhamento entre os componentes). 

Componente D: Carro. É o componente a ser movimentado, desloca-se com um grau 

de liberdade. 

Componente E: Correia dentada. Transmite o movimento da polia motriz para o 

carro, deslocando longitudinalmente. 

Componente F: Barra guia. É responsável por garantir que o carro terá movimento 

em apenas uma direção. 

Componente G: Mola tracionadora. Responsável por manter a correia tracionada na 

medida certa, sem que haja deformação plástica, mas também garantindo que a correia não 

escapará da polia (falta de tração). 
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Com base na análise dos componentes e suas funções no sistema, concluiu-se pela 

possibilidade de adaptação do sistema da impressora para um sistema de pêndulo invertido.  

Dentre as principais diferenças, destaca-se a ausência dos componentes relacionados 

ao movimento oscilatório (pendular). São eles: haste, sistema de fixação e de giro da haste, 

sistema de medição do giro da haste. O sistema de controle responsável por receber a 

informação sobre o giro da haste e fornecer um movimento que irá equilibrar a haste também 

está ausente.  

Apesar da necessidade de adaptações, o sistema da impressora possui características 

necessárias ao protótipo do pêndulo invertido. Além de ser uma forma de reutilizar materiais 

que seriam descartados, utilizar desta plataforma como base fornece um alto grau de 

qualidade e de confiabilidade, pois cada um destes componentes foi manufaturado para a 

função específica em vai ser utilizado (polias, barra eixo, correia, etc.), e foram 

manufaturados por empresas renomadas na fabricação de impressoras.  

O fato de terem sido manufaturados por grandes empresas possui ainda mais uma 

vantagem, a ampla disponibilidade comercial destes itens, importante para uma eventual 

substituição de algum componente danificado.  

Estas características de qualidade, reaproveitamento de lixo, baixo custo e alta 

confiabilidade fornecem uma alternativa em relação aos kits didáticos de pêndulo invertido, 

que em sua maioria são importados e possuem um alto custo e uma baixa disponibilidade de 

peças de reposição. 

Paralelamente, a construção do protótipo também se torna uma atividade de grande 

valor didático, onde se aprende, além das atividades ligadas diretamente à confecção do 

protótipo, a adquirir um olhar diferenciado em relação ao que comumente é chamado de lixo, 

mas que pode ser enxergado como matéria-prima. 

 

3.4 CONSTRUÇÃO DO MODELO 

 

A partir da análise de matéria-prima abordada no item anterior, partiu-se para a 

aquisição de peças de impressora sucateada que pudessem ser reaproveitados na construção 

do protótipo. 
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As peças foram adquiridas em lojas de informática de itens sucateados ou que 

possuam defeitos em determinados componentes, cujo custo de conserto seja superior ao valor 

de compra de uma impressora equivalente. 

Os itens adquiridos eram parte de uma impressora HP officejet 4500 G510a, uma 

multifuncional jato de tinta. Para abertura da impressora, com uma chave estrela pequena, 

retiram-se os parafusos que fixam a parte superior da impressora (que contém os hardwares 

responsáveis pelo scanner de papéis). Feito isto, a impressora estará aberta, tendo acesso a 

praticamente todos os componentes que a compõe. Para retirada do carro de impressão, é 

importante certificar se foram desconectados os fios do motor elétrico responsável pelo 

deslocamento do carro. 

Após garantir que o carro de impressão está completamente desconectado (mecânica 

e eletricamente), retira-se o mesmo, tendo bastante cuidado para não danificar seus 

componentes, evitando esbarrar na barra guia do carro, de forma a não retirar a sua 

lubrificação original.  

Cabe ressaltar que antes de retirar os componentes, vale a pena verificar o estado de 

conservação deles, e caso esteja ruim, verificar se é possível consertar. Caso não seja possível 

consertar, não se recomenda utilizar os itens. Se for aproveitar apenas alguns itens e for 

buscar os demais em outra impressora, é importante analisar se esta combinação é possível, 

para isso deve-se sempre ter alguns instrumentos básicos de medição, como régua e 

paquímetro. 

Após a retirada do carro de impressão, ele terá basicamente esta estrutura: 
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Figura 3.6: Estrutura básica 

 

Retira-se a fita branca que vai conectada à placa eletrônica do carro, bem como a 

peça preta que serve de guia para a fita. 

A estrutura remanescente ficará com esta aparência: 

 

 

Figura 3.7: Estrutura básica 

 

Neste estágio, deve-se pensar em uma forma de fixar a haste pendular e o encoder 

responsável pela leitura da rotação da haste, e tendo isso em mente, faz-se necessário obter 
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uma superfície mais plana possível, de forma a conseguir alinhar e fixar estes componentes 

com firmeza.  

O slot para cartucho de tinta (item cinza) tem um formato bem irregular, o que 

impossibilita uma fixação adequada, conforme mostrado na Figura 3.8: 

 

 

Figura 3.8: Slot para cartucho 

 

Já o outro lado do carro apresenta uma estrutura plana, sendo uma opção viável para 

fixação dos componentes do pêndulo.  

Para fins de projeto, deve-se sempre avaliar o tamanho do encoder e do sistema de 

fixação do mesmo, de forma que primeiro se avalie o espaço disponível para só então adquirir 

o encoder, visto que encoders são itens com valor agregado elevado e comumente são 

importados, e um dimensionamento inadequado acabaria atrasando o projeto. 
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Figura 3.9: Traseira do carro 

 

Portanto, deve-se retirar o slot e a placa eletrônica, que não apresentam nenhuma 

funcionalidade para o pêndulo, e em contrapartida aumentam o peso da estrutura, bem como 

elevam o grau de dificuldade de montagem da haste pendular. Após a retirada do slot da 

placa, o carro terá esta aparência: 
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Figura 3.10: Carro 

Esta configuração fornece uma superfície plana, o que facilita a fixação do encoder 

abaixo: 

 

Figura 3.11: Encoder 

 

A seleção do encoder deve ser baseada na resolução (contagens por rotação) do 

mesmo. O encoder escolhido foi de 400 conts/ver, o que significa que ele consegue perceber 

variações de ângulo de 0,9º, sendo bem robusto para a aplicação designada. Para fins de 

referência o encoder é o modelo LPD3606-400BM-G5-24C. 

Para fins de comparação, a imagem abaixo serve de referência entre o encoder e o 

carro. 
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Figura 3.12: Encoder e carro 

 

3.5 SELEÇÃO DO MOTOR 

 

Em impressoras, usualmente são utilizados motores de passo, que são muito úteis 

durante a atividade para qual o carro foi destinado, visto que o motor de passo consegue ter 

uma precisão muito alta do ângulo de rotação do eixo do motor. 

O motor selecionado foi um micro motor com caixa de redução 30:1, com dimensões 

básicas de (35 x 10 x 12) mm, com as seguintes especificações técnicas: 

 

Diâmetro do eixo: 3mm em D 

1000 RPM com 120mA sem carga (em 6V) 

Torque: 0,60 kgf.cm (em 6V) 

Corrente Stall de 1,6A (em 6V) 

Tensão de operação: 3 a 9V 

Peso aproximado: 15g 

 

Após a montagem completa da haste e do encoder, o carro terá o seu peso final 

medido, mas por ora pode-se estimar em 0,5kg, e o pinhão possui raio de 5mm. Sendo assim, 

o torque do motor terá torque suficiente para movimentar o carro. 
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Já a velocidade angular de 1000 RPM permite que o carro faça movimentos rápidos, 

atingindo altas velocidades e acelerações. 

 

3.6 DIMENSIONAMENTO DO KIT 

 

Usualmente, em projetos de engenharia, primeiro dimensiona-se o protótipo, e, com 

o projeto desenvolvido, parte-se para a construção e a montagem dos componentes. Porém, 

para este projeto, primeiro estabeleceu-se um conceito básico, que envolve um carro com 

deslocamento unidimensional, contendo uma haste pivotante com um grau de liberdade para 

rotação. Posteriormente, fez-se a montagem a partir de componentes já prontos. 

Porém, foi necessário validar o protótipo a partir dos parâmetros obtidos 

experimentalmente, que são eles: 

Massa do carrinho: M = 0,1201 kg 

Masssa da haste: m = 0,0458 kg 

Comprimento da haste (até o centro de massa): L = 0,31 m 

Momento de Inércia da haste: I = (ML²)/12 =  9,62x10
-4

 kg.m² 

Aceleração da gravidade: g = 9,81 m/s² 

 

Valores dos coeficientes de atrito foram estimados a partir de valores apresentados 

por Vendramini e Silva (2010), como segue: 

Coeficiente de atrito linear do carrinho: b = 0,15 N.s/m 

Coeficiente de atrito angular da haste: c = 0,002 N.m.s 

 

3.7 VALIDAÇÃO DA I MPLEMENTAÇÃO DO MODELO NÃO LINEAR 

 

Antes de dar prosseguimento ao trabalho, foi necessário validar o modelo Simulink
®
 

desenvolvido na Figura 3.3 baseado nas equações 3.14 e 3.15. 
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Para a simulação numérica, consideraram-se as condições iniciais apresentadas a 

seguir. 

Velocidade inicial do carrinho = 0 m/s 

Posição inicial do carrinho = 0 m 

Velocidade angular inicial da haste = 0 rad/s 

Posição angular inicial da haste = π/12 rad/s (15º) 

Força externa = 0 N 

 

Para efeito de análise dos resultados, considerou-se ainda x = 0 o ponto médio no 

trilho do carrinho. A simulação teve a duração de 10s. A partir destes dados, obtiveram-se os 

seguintes resultados. 

 

 

Figura 3.13: Posição da haste em graus. 
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Analisando a Figura 3.13, verifica-se, como era de se esperar, que a haste inicia seu 

movimento oscilatório com um ângulo de 15º e, este movimento, converge para um valor de 

180º. Este amortecimento é devido ao coeficiente de atrito no pino da haste.  

 

Figura 3.14: Posição do carrinho em m. 

 

O carrinho também apresentou um comportamento coerente com o esperado. Seu 

movimento oscilatório inicia na posição zero e converge para uma posição ligeiramente 

diferente de zero. Este amortecimento é devido a atrito entre o carrinho e o trilho. Também é 

possível verificar que seu movimento está aproximadamente na faixa de -0,11m a 0,09m o que 

é compatível com o comprimento do trilho que é de 0,40m. 

Este experimento mostrou que o comportamento descrito pelo modelo não linear está 

coerente com o esperado. 
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3.8 PROJETO DO CONTROLADOR NO ESPAÇO DE ESTADOS 

 

Inicialmente, foi proposto um controlador PID para estabilizar o pêndulo invertido, 

porém como os resultados obtidos não foram satisfatórios, decidiu-se por utilizar um controle 

por retroação de estados. 

No desenvolvimento do projeto do controlador, utilizou-se o modelo em equação de 

estados descrito pelo sistema de equações (3.16) apresentado a seguir 
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(3.16)

 

 

A primeira equação matricial foi obtida a partir das equações (3.7) e (3.8), enquanto 

a segunda equação foi determinada pelo fato do pêndulo invertido estar instrumentado para 

fazer a leitura da posição do carrinho no trilho e do ângulo da haste. 

Substituindo os diversos parâmetros das equações por seus valores numéricos, 

obteve-se o modelo descrito pelas equações matriciais (3.17). 
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6306,20
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01690,18735,20413,0
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00946,35758,334821,0

 

(3.17) 

 

Antes de iniciar o projeto do controlador e do observador faz-se necessário verificar 

se o sistema é controlável e observável. Para isto, determinam-se suas matrizes de 

controlabilidade e obsrvabilidade e se possuem posto igual a 4 (quatro). Neste caso tem-se 

que a matriz de controlabilidade é igual a 

 

 





























3,72108,70

0,2133,720,108,7

9,7391,346,200

3,17249,7391,346,20

CM  

(3.18) 

 

que possui posto igual a 4, ou seja, o sistema é controlável. Por outro lado, a matriz de 

observabilidade é dada por 

 
























06038,68245,298776,36

02636,44493,365234,0

0101

1010

OM  

(3.19) 

 

que possui posto igual a 4, ou seja, o sistema é observável. Destas verificações, concluiu-se 

ser possível utilizar a técnica de retroação de estados para projetar um controlador para 

estabilizar o pêndulo invertido. 

O próximo passo foi estabelecer os polos para o sistema compensado e os polos do 

observador. 
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Segundo Vendramini (2010), um pêndulo deve ter um coeficiente de amortecimento 

  elevado, para evitar oscilações excessivas  18,0    e um tempo de assentamento 

máximo de 5s. Assim, estabeleceu-se, para os polos dominantes do pêndulo um coeficiente de 

amortecimento igual a 8,0  e uma frequência natural de .75,0n  Desta forma, foi 

possível estabelecer os polos dominantes desejados a partir do equacionamento apresentado a 

seguir. 

 02
22  nn ss 

 

075,075,08,02 22  ss  

05625,02,12  ss  

   045,06,045,06,0  isis  

(3.20) 

 

Portanto, os polos dominantes desejados estão em is 45,06,0   e is 45,06,0 

. Considerando-se que os polos do sistema não compensado estão em 0s , 4507,5s , 

2041,6s  e 8977,0s , decidiu-se que os demais polos do sistema compensado fiquem 

em 6s  e 1s . 

Uma vez definidos os polos desejados para o sistema compensado, utilizou-se a 

Fórmula de Ackermann (2.8) para calcular a matriz do ganho de retroação K , 

  0167,02053,03668,23950,0 K  (3.21) 

 

Para implementação do controlador por retroação de estado, foi desenvolvida a rotina 

no Simulink
®

 mostrada na Figura 3.15. 
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Figura 3.15: Programa Simulink® utilizado na implementação do controlador por retroação de estados. 

 

Uma vez projetado o controlador, partiu-se para projetar o estimador de estados. O 

primeiro passo foi estabelecer os polos do observador. Neste caso, arbitrou-se que os quatro 

polos estão em 7s . Em seguida, utilizando a Fórmula de Ackermann (2.13) foi 

determinada a matriz de ganho do observador eK , 

 
























9759,24

7101,22

3247,51

3447,306

eK  

(3.22) 

 

A rotina Matlab® utilizado para os cálculos das matrizes de ganho de retroação e do 

observador está nos anexos deste trabalho. 

Para implementação do observador de estado foi desenvolvida a rotina no Simulink
®
 

apresentada na Figura 3.16. 
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Figura 3.16: Programa Simulink® utilizado na implementação do observador de estados. 

 

Na  está mostrada a rotina desenvolvida no Simulink
®
 para implementação do 

modelo não linear do pêndulo invertido. 
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Figura 3.17: Programa Simulink® utilizado na implementação do modelo não linear do pêndulo invertido. 

 

Finalmente, na Figura 3.18 está apresentada rotina Simulink
®
 utilizada na simulação 

do pêndulo invertido compensado. 
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Figura 3.18: Programa Simulink® utilizado na simulação do pêndulo invertido compensado. 
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Em seguida, considerando as condições iniciais utilizadas na simulação numérica 

anterior, ou seja,  

Velocidade inicial do carrinho = 0 m/s 

Posição inicial do carrinho = 0 m 

Velocidade angular inicial da haste = 0 rad/s 

Posição angular inicial da haste = π/12 rad/s (15º) 

Força externa = 0 N 

Foi realizada nova simulação para verificar o comportamento do pêndulo quando 

submetido a ação do controlador projetado. 
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Figura 3.19: Gráfico de Posição do Carrinho (m) versus tempo(s) 
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Figura 3.20: Gráfico de Posição angular da haste (rad) versus tempo(s) 
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Figura 3.21: Gráfico de Velocidade do Carrinho (m/s) versus tempo(s) 



74 

 

 

Figura 3.22: Gráfico de Velocidade angular da Haste (rad/s) versus tempo(s) 
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Figura 3.23: Gráfico de Força Requerida (N) versus tempo(s) 
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Figura 3.24: Gráfico de Potência Requerida (W) versus tempo(s) 
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Estes gráficos foram decorrentes da simulação de 10 segundos, para o caso onde uma 

angulação inicial não nula foi imposta, e posteriormente o comportamento do sistema 

controlador com o objetivo de equilibrar a haste na posição vertical.Com base nestes dados, 

algumas observações podem ser feitas.  

O gráfico de posição do carrinho mostra que a variação da posição com o tempo 

começa a reduzir em 5 segundos, alcançando um equilíbrio após este tempo, até conseguir 

uma maior estabilidade. Nota-se que o ponto mais distante que o carrinho alcançou foi 

x=0,28m, ou seja, o trilho de 0,40m é suficiente para que o carrinho consiga estabilizar o 

sistema. 

No gráfico de posição angular da haste, o ângulo inicial foi de π/12 rad, e após cerca 

de 2 segundos o ângulo já está estabilizado em zero radiano, ou seja, a haste está na posição 

vertical. 

Os gráficos de velocidade angular e linear também demonstram que após, 

aproximadamente, 3 segundos, o sistema já se encontrava com velocidades muito próximas de 

zero.  

Os gráficos de força e potência demonstram que o motor DC escolhido é capaz de 

controlar o sistema especificado. 
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4 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Neste presente trabalho, foi apresentada uma análise sobre a importância do ensino 

prático de controle e automação, destacando a importância de aliar o ensino teórico com o 

ensino desenvolvido em protótipos, kits didáticos e demais experimentos práticos. 

Neste contexto, o pêndulo invertido é um exemplo bem conhecido na teoria de 

controle, e que depende de um amplo espectro de conhecimento, deixando assim o trabalho 

com um caráter multidisciplinar.  

A sequência lógica do trabalho tentou, inicialmente, trazer uma abordagem teórica, 

de forma que uma pessoa com pouco conhecimento na área consiga contextualizar o 

conteúdo. Posteriormente, foi feita uma análise do modelo teórico com base nas equações 

físicas que governam o sistema em questão. 

A fim de tornar o kit didático de baixo custo, buscou-se em itens sucateados a 

matéria-prima para a construção do mesmo. Itens fundamentais foram retirados de uma 

impressora jato de tinta convencional. O protótipo conseguiu alcançar o seu objetivo em ser 

de baixo custo. 

No projeto do controlador, as simulações demonstraram sucesso no equilíbrio do 

pêndulo invertido, conseguindo ter uma rápida resposta do sistema para uma perturbação. A 

partir destas simulações pôde-se ainda validar o kit didático desenvolvido, onde os parâmetros 

envolvidos (massas, dimensões, etc.) mostraram-se adequados, sendo o sistema controlável e 

com condições de fornecer respostas suficientemente ágeis e apropriadas. 

Em suma, pode-se considerar que o trabalho conseguiu atingir o seu objetivo, 

fornecendo uma alternativa simples, de baixo custo e efetiva para servir de apoio ao ensino de 

controle e automação nas universidades e escolas técnicas. 

Para interessados no assunto, alguns trabalhos podem ser sugeridos, como, por 

exemplo: 

Determinar os parâmetros do motor DC apresentado neste trabalho, desenvolver o 

seu modelo matemático e acrescentá-lo ao modelo do pêndulo invertido; 

Otimizar os parâmetros da haste com o objetivo de melhorar o desempenho do 

pêndulo, conseguindo um melhor balanço entre peso e comprimento; 
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Analisar os polos desejados para o sistema compensado e para o observador com o 

objetivo de otimizar o controlador por retroação de estados e o observador de estado 
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5 APÊNDICES 

 

5.1 PROGRAMA DE SIMULAÇÃO NO MATLAB 

 

%   Parametros Físicos do Pêndulo 

M=0.1201; 

m=0.0458; 

L=0.31; 

I=(9.62*10^-4); 

b=0.15; 

c=0.002; 

g=9.81; 

%   Condições Iniciais 

dteta0=0; 

teta0=15*pi()/180; 

dx0=0; 

x0=-.15; 

%   Determinação do Modelo em Equações de Estado 

E=[(I+m*L^2) 0 -m*L 0; 0 1 0 0; -m*L 0 (M+m) 0; 0 0 0 1]; 

EI=[(M+m)/((I+m*L^2)*(M+m)-(m*L)^2) 0 -m*L/((I+m*L^2)*(M+m)-(m*L)^2) 0; 0 1 0 0; 

-m*L/((I+m*L^2)*(M+m)-(m*L)^2) 0 (I+m*L^2)/((I+m*L^2)*(M+m)-(m*L)^2) 0; 0 0 0 1]; 

AE=[-c m*g*L 0 0; 1 0 0 0; 0 0 -b 0; 0 0 1 0]; 

BE=[0 0 1 0]'; 

A=inv(E)*AE; 

B=inv(E)*BE; 

C=[0 1 0 1]; 

D=[0]; 

%   Retroação de Estado 

Mc=ctrb(A,B); 

rank_Mc=rank(Mc) 

zeta=.8; 

omega_n=.75; 
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polos_c=[-0.6+0.45i -0.6-.45i -1  -6]; 

k=acker(A,B,polos_c); 

%   Observador 

Mo=obsv(A,C); 

rank_Mo=rank(Mo) 

polos_o=[-7 -7 -7 -7]; 

Jo=[polos_o(1) 0 0 0;0 polos_o(2) 0 0; 0 0 polos_o(3) 0;0 0 0 polos_o(4)]; 

Fo=polyvalm(poly(Jo),A); 

ke=Fo*inv(Mo)*[0 0 0 1]'; 
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