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RESUMO 

Na última década, a comunidade científica tem investido esforços em pesquisas de novas técnicas de controle e automação 

aplicáveis no setor produtivo, para garantir a segurança e a eficiência no controle de processos automatizados, fatores 

essenciais para sobrevivência das indústrias no mercado competitivo atual. Como consequência, as instituições de ensino 

superior (IES) são afetadas por esta transformação, tendo que oferecer novas ferramentas de aprendizagem e investir recursos 

em laboratórios multidisciplinares. Este projeto tem por objetivo apresentar uma ferramenta pedagógica que possibilita ao 

aluno de engenharia ter contato com técnicas de controle e automação, através do: pêndulo invertido. Esta ferramenta consiste 

em uma haste fixa em uma base móvel, onde o centro de massa encontra-se acima do ponto de fixação, tornando-se um 

sistema instável em relação ao equilíbrio. Para manter a haste em equilíbrio, faz-se necessário à implementação de um sistema 

de controle. No projeto um microcontrolador em conjunto com sensores e atuadores, são responsáveis por definir a resposta 

necessária para manter a haste em equilíbrio. Para estabilizar a posição da haste, o tempo de assentamento máximo restringe-

se a menos de 5 segundos e o tempo de pico máximo em 0.5 segundos. Uma das etapas críticas do projeto foi a eliminação 

do atrito entre os rolamentos da base móvel com o sistema de trilhos, o que ocasionou resistência aos movimentos para atingir 

a estabilização da haste na vertical. O acelerômetro utilizado também apresentou um alto nível de ruído, de aproximadamente 

±1,5º nas leituras realizadas. Em função desses problemas, o tempo de resposta necessário para manter a haste em equilíbrio 

não foi alcançado. 

PALAVRAS-CHAVE: Pêndulo invertido. Sistemas automatizados. Controlador PID. 

 

ABSTRACT 

In the last decade, the scientific community has invested efforts in research about new techniques of automation and control, 

appliable in the productive sector, in order to guarantee the security and the efficiency in automated process control, essential 

factors for the survival of industries in today’s competitive market. As consequence, the higher education institutions are 

affected by this transformation, having to offer new learning tools and invest resources in multidiscipline laboratories. This 

project aims to present a pedagogical tool that allows the engineering student to have contact with automation and control 

techniques, through the: inverted pendulum. This tool consists of a rod fixed in a movable base, where the center of the mass 

is above the fixation point, making it an unstable system in relation to the balance. To keep the rod in balance, it is necessary 

to implement a control system. In this project, a microcontroller in conjunction with sensors and actuators, are responsible to 

keep the rod in balance. To stabilize the rod position, the maximum setting time is restricted to less than 5 seconds and the 

maximum peak time is 0.5 seconds. One of the critical stages of the project was the elimination of friction between the 

bearings of the movable base with the rail system, which caused resistance to movements to achieve stabilization of the rod 

vertically. The accelerometer used also had a high level of noise, of approximately ±1,5º in the acquired data. Due to these 

problems, the response time needed to keep the rod in balance was not achieved. 

KEYWORDS: Inverted pendulum. Automated control. PID Controller.
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INTRODUÇÃO 

 

Na última década, a comunidade científica tem investido esforços em pesquisas de novas técnicas de 

controle e automação aplicáveis no setor produtivo, para garantir a segurança e a eficiência no controle 

de processos automatizados, conforme os dados apresentados na Tabela 1. A implementação dessas 

técnicas, tornaram-se fatores essenciais para sobrevivência das indústrias no mercado competitivo e para 

suportar as transformações da Indústria 4.0. Este avanço tecnológico observa-se com maior intensidade 

nos setores aeroespacial, automotivo e de eletromédicos. Como consequência, as instituições de ensino 

superior (IES) são afetadas também por esta transformação, tendo que oferecer novas ferramentas de 

aprendizagem e investir recursos em laboratórios mais sofisticados e multidisciplinares. 

Tabela 1 – Número de artigos publicados em periódicos e eventos científicos considerando o tema de “Automated 

System Control”. 

Ano Nº de artigos publicados 

2020 27.070 

2019 26.394 

2018 24.751 

2017 22.667 

2016 21.784 

Fonte: Science Direct – Consultado em: 23/09/2020. 

Este projeto tem o propósito de apresentar uma ferramenta pedagógica que possibilita ao aluno 

de engenharia ter contato com técnicas de controle e automação, propondo desafios no aprendizado de 

lógica de programação de sensores em tempo real e no domínio do controle preciso de processos: o 

pêndulo invertido.  

O pêndulo invertido, é um exemplo clássico da engenharia no ensino das técnicas de controle e 

automação, pois, integra os conhecimentos de elétrica, eletrônica e mecânica. Sendo que, esta ferramenta 

didática consiste em uma haste fixa instalada em uma base móvel unidimensional, onde o centro de 

massa encontra-se acima do ponto de fixação, tornando-se um sistema instável em relação ao equilíbrio. 

Para manter a haste em equilíbrio, faz-se necessário à implementação de um sistema de controle preciso, 

impondo tempo de resposta menor que dezenas de milissegundos. 

Desta forma, o objetivo desse projeto é desenvolver um protótipo físico didático de um pêndulo invertido 

controlado por meio do algoritmo PID. Será utilizado um microcontrolador com firmware desenvolvido 

em linguagem C, que em conjunto com sensores e atuadores de precisão, são responsáveis por definir a 

resposta necessária para manter a haste em equilíbrio, mesmo sob perturbações externas. Para estabilizar 

a posição da haste, o tempo de assentamento máximo restringe-se a menos de 5 segundos e o tempo de 

pico máximo em 0,5 segundos. 
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2 O PÊNDULO INVERTIDO: A TEÓRIA 

O pêndulo invertido consiste em uma haste fixa em uma base móvel, onde há apenas um ponto de 

fixação entre a haste e a base, consequentemente, se torna um sistema instável em relação ao equilíbrio, 

dado que, o centro de gravidade do sistema é situado acima do ponto de articulação, desta maneira, a 

haste tende a gravitar para uma das direções, a não ser que seja aplicada uma força externa na base móvel 

que seja capaz de manter a haste em equilíbrio [1]. 

Mesmo que a haste esteja em equilíbrio no período de tempo igual a zero, isto é,  ângulo de 90º 

em relação a base, é necessário a aplicação de força externa para mantê-la na posição de equilíbrio. Essa 

força será proveniente de um motor elétrico, contudo, é necessário um sistema de controle que regule a 

intensidade da força adequada a ser aplicada na base móvel. Para isso é preciso determinar o modelo 

matemático de funcionamento do sistema [2]. 

O diagrama de corpo livre de um pêndulo invertido é mostrado na Figura 1, onde estão 

representadas todas as forças atuantes no sistema, incluindo a força externa aplicada para manter o 

sistema em equilíbrio [3]. 

Figura 1 – (a) Pêndulo invertido e (b) diagrama de corpo livre do sistema. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

  Conforme demonstrado por (Ogata, 2010), com base no diagrama de corpo livre 

apresentado na Figura 1 e considerando que o centro de gravidade da haste do pêndulo esteja situado 

no centro geométrico do mesmo, pode-se equacionar o movimento da haste como 𝑋𝐺 (centro 

geométrico X) e 𝑌𝐺 (centro geométrico Y) [3], tal que: 

  𝑋𝐺 = 𝑥 + 𝑙 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 e                                                     (1) 

𝑌𝐺 = 𝑙 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃,                                                           (2) 

onde 𝑥 é a distância do ponto de equilíbrio da haste para uma referência no eixo y, o 𝑙 é o comprimento 

da haste e o 𝜃 é o ângulo da haste [3].  

 Desta forma, o equacionamento do movimento rotacional da haste em relação a seu ponto de 
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gravidade, pode ser descrito por [3]: 

𝐼𝜃 = 𝑉𝐼 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝐻𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃,                                               (3) 

 

onde 𝐼 é o momento de inercia da haste em relação ao centro de gravidade, o 𝑉 é o movimento da haste 

no eixo Y e o 𝐻 é o movimento da base no eixo X [3]. 

 

O movimento horizontal da haste do pêndulo é dado pela equação (4) [3]: 

 

𝐻 = 𝑚
𝑑2

𝑑𝑡2
(𝑥 + 𝑙 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃),                                               (4) 

 

onde, 𝑚 é a massa da haste. 

 

A equação (5) representa o movimento vertical do centro de gravidade da haste do pêndulo [3]: 

𝑉 − 𝑚𝑔 = 𝑚
𝑑2

𝑑𝑡2
(𝑙 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃),                                           (5) 

 

onde, 𝑚𝑔 é o peso da haste (𝑃 = 𝑚 ∗ 𝑔). 

 

Ainda segundo (Ogata, 2010), a equação (6) determina o movimento horizontal da base móvel [3]: 

𝑀
𝑑2

𝑑𝑡2 = 𝑢 − 𝐻,                                                       (6) 

 

onde, 𝑢 é a intensidade força aplicada na base que mantem a haste em equilíbrio. 

 

Para manter o pêndulo invertido na posição vertical, o ângulo 𝜃 deve ser uma grandeza muito 

pequena, desta forma, podemos linearizar as equações (3) a (5), como [3]: 

 

𝐼 ∗
𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝑉𝑙𝜃 − 𝐻𝑙,                                                       (7) 

 

𝑚 (
𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑙 ∗

𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝐻) e                                                  (8) 

 

0 = 𝑉 − 𝑚𝑔,                                                         (9) 

 

Com base nas equações (6) e (8), tem-se: 

(𝑀 + 𝑚)
dx

𝑑𝑡
+ 𝑚𝑙

dθ

𝑑𝑡
= 𝑢,                                               (10) 
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E a partir das equações (7), (8) e (9), obtém-se: 

 

(𝐼 + 𝑚𝑙2)𝜃 + 𝑚𝑙
dx

𝑑𝑡
= 𝑚𝑔𝑙𝜃.                                           (11) 

 

As equações (10) e (11), descrevem o modelo matemático do movimento do sistema de pêndulo 

invertido sobre uma base móvel [3]. Este será o equacionamento utilizado para o desenvolvimento do 

sistema de controle do pêndulo invertido. 

 

2.1 SISTEMA DE CONTROLE PID 

O algoritmo PID é considerado um dos mais robustos e confiáveis sistemas de controle, por esse 

motivo, é amplamente utilizado para controle de sistemas automatizados em grandes indústrias. 

Conforme tem-se na Figura 2, o valor de saída do sistema, é obtido através das ações proporcionais, 

integrais e derivativas, que em conjunto diminui a taxa de erro do valor real em relação ao valor medido, 

mantendo a variável do processo controlada [2]. 

 

Figura 2 – Diagrama de blocos de um algoritmo PID.  

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O componente proporcional (Kp), depende exclusivamente da diferença entre o valor medido na 

variável do processo e o set point especificado pelo programado, esse componente é determinado como 

o erro obtido. O Kp determina a taxa de resposta de saída para o sinal de erro. Desta forma, aumentando 

o ganho proporcional a velocidade da resposta do sistema de controle é maior [3]. 

Já o componente integrativo (Ki), é a soma do erro ao longo do tempo. O resultado da somatória 

do erro, mesmo que pequeno, irá fazer com que a componente integral aumente lentamente. Desta forma, 

o Ki terá o efeito de conduzir o erro do estado estacionário para zero [3]. 

Por último, a variável do processo passará pelo componente derivativo (Kd), onde a derivada faz 

com que a saída diminua lentamente caso se a variável do processo esteja aumentando rapidamente. 

Aumentar o valor do parâmetro do tempo derivativo, fará com que o sistema responda mais fortemente 

a mudanças no parâmetro de erro, aumentando a velocidade da resposta global de controle do 

sistema [3]. 
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Os parâmetros Kp, Ki e Kd, devem ser ajustados de acordo com a necessidade exigida para a 

variável de controle. Os valores ideais para funcionamento do sistema, podem ser encontrados através 

da tentativa e erro ou calculando as equações que determinam o funcionamento do sistema a ser 

controlado [3]. 

 

3 PROJETO MECÂNICO 

No intuito de demonstrar o funcionamento prático do sistema de controle de um pêndulo 

invertido, foi desenvolvido um protótipo conceitual. O mesmo, consiste em uma haste instalada sobre 

uma base móvel, que se desloca linearmente ao longo do um guia linear através da força gerada por um 

motor DC e um sistema de polias, todo o sistema foi instalado sobre uma base, conforme demonstrado 

na Figura 3. 

Figura 3 – Representação 3D do protótipo conceitual do pêndulo invertido.  

 

 

Fonte: Autoria própria 

 O guia linear drylin, em conjunto com a base móvel drylin, escolhidas para utilização no 

desenvolvimento desse projeto, são fabricadas sobre medida para utilização em aplicações que exijam 

precisão no movimento e baixos coeficiente de atrito e fricção.  

 

3.1 PROJETO ELÉTRICO 

Para a automação do sistema de pêndulo invertido, foi projetada uma placa de gerenciamento de 

controle e aquisições de dados. A PCB desenvolvida, utiliza um microcontrolador STM32F103C8 e 

conta com o controle de Pulse Width Modulation (PWM) para controle da ponte H LMD18200T, pinos 

digitais para leitura de dois encoders incrementais com fase A e fase B de 1200 pulsos por volta, 

comunicações I2C e serial. Onde, a comunicação I2C é utilizada na aquisição dados, realizada através 

do encoder incremental que monitora a posição da haste, já a comunicação serial é utilizada para 

interface de dados com o computador. A Figura 4 demonstra o esquemático elétrico desenvolvido para 

o pêndulo invertido. 
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Figura 4 – Esquema elétrico do pêndulo invertido desenvolvido.  

 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Para realizar o controle da variável do processo, será implementado o algoritmo PID, que irá atuar 

no intuito de diminuir a taxa de erro do valor real em relação ao valor medido, mantendo a variável do 

processo controlada. Como dito anteriormente, com a aplicação do PID, o sistema será capaz de reagir 

a distúrbios externos ou internos que afetem as leituras, trazendo estabilidade e precisão no 

funcionamento do protótipo, o diagrama de blocos apresentado na Figura 5 demonstra a sequência de 

funcionamento básico do projeto do pêndulo invertido. 

 

Figura 5 – Diagrama de blocos da operação. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O diagrama de blocos de operação demonstrado anteriormente e o fluxograma da lógica de controle 

apresentado na Figura 6, são essenciais para o desenvolvimento do firmware utilizado na placa de 

controle.  
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Figura 6 – Fluxograma da lógica de controle inicial do protótipo.  

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Com base na análise dos dados obtidos pela placa de gerenciamento e no modelo matemático 

descrito anteriormente, o microcontrolador através do sistema de controle desenvolvido determina a 

intensidade da força a ser aplicada a base móvel através do motor e do sistema de polias. Desta forma, a 

haste do pêndulo invertido irá manter-se em equilíbrio de 90°. Observe a Figura 7, que representa o 

diagrama de bloco do funcionamento do protótipo do pêndulo invertido. 

 

Figura 7 – Diagrama de funcionamento dos componentes principais do pêndulo invertido desenvolvido. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4 RESULTADOS 

  Para avaliar o desempenho do protótipo do pêndulo invertido e do sistema de controle 

desenvolvido, foram realizados testes práticos  

Outro fator importante que afetou diretamente a obtenção dos resultados necessários, foi a presença de 

ruídos nas leituras realizadas pelo encoder responsável em monitorar a posição angular da haste e enviar 

essa leitura para o microcontrolador STM32. Desta forma, foram realizadas algumas aquisições de 

dados, que gerou o gráfico ilustrado na Figura 8, onde é observado a alteração da posição angular ao 

longo do tempo.  

Figura 8 – Leitura da posição angular da haste através do acelerômetro. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme pode-se observar na Figura 9, ao posicionar a haste do pêndulo invertido à -90º 

(posição de pêndulo simples), a leitura obtida pelo encoder é de aproximadamente -89,6, ou seja, o sensor 

apresenta uma precisão aproximada de 0,4º a 1º em cada leitura. 

Figura 9 – Leitura de pico máximo do sensor acelerômetro na posição angular da haste a -90º (posição de pêndulo 

simples). 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Como pode-se observar na figura anterior, o encoder utilizado apresentou um alto nível de ruído 

durante as leituras, desta forma, as leituras obtidas, mesmo que não haja qualquer variação na condição 

da haste, apresentam grande variação nos valores medidos. Esse tipo de problema, influência diretamente 

o controle da variável do processo a ser realizado pelo sistema de controle. 

Desta forma, por conta da presença de ruídos nas leituras do encoder utilizado, não foi possível 
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estabilizar a haste na posição de equilíbrio, visto que, o tempo de assentamento máximo de 5 segundos 

e o tempo de pico máximo de 0.5 segundos não foram atingidos conforme o objetivo descrito 

anteriormente.  

 

5 CONCLUSÕES 

  Após a finalização da pesquisa teórica, da construção do pêndulo invertido e do desenvolvimento 

do sistema de controle, pode-se concluir, quais foram os principais obstáculos na implementação das 

técnicas de controle necessárias para manter a haste em equilíbrio. Sendo que o principal fator para não 

o objetivo não ser atingido, foi não ter alcançado o tempo de resposta e de pico máximo necessário para 

o controle da variável do processo. 

 Com base nos resultados obtidos, foi possível observar a grande necessidade em utilizar  sensores 

de alta precisão, onde, mesmo que aplicado o algoritmo PID sobre as leituras obtidos através dos 

sensores, as taxas de erros obtidas ainda continuam maiores do que esperado, impossibilitando o correto 

controle da variável do processo.  

Apesar desses fatores, a elaboração desse projeto, serviu como uma grande ferramenta didática, 

onde, foi possível através dos desafios de lógica de programação em tempo real observar todo o processo 

necessário para implementação de um sistema de controle automatizado para diversos tipos de 

aplicações. Além, de permitir uma visão aprofundada de cada conceito teórico e a realização prática das 

etapas de implementação de sistemas de controle.  

Sendo que essa ferramenta desenvolvida, permite a realização de experiências práticas com um 

sistema real de pêndulo invertido e apresenta uma plataforma de desenvolvimento adequada para se 

testar diversas estratégias de controle. Permitindo assim, que protótipos conceituais de pêndulos 

invertidos sejam utilizados como ferramentas didáticas por professores de automação e controle para 

ensinar técnicas de controle para seus alunos. 
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