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RESUMO

GONCALVES, K. L.; SILVA, C. G. N. Controle de um pêndulo invertido sujeito a erros
de comunicação. 2021. 61 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) –
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Engenharia Elétrica, Curitiba, 2021.

Este trabalho tem o objetivo de conceituar e simular um sistema de controle, a fim de
analisar o desempenho do mesmo aplicado ao sistema pêndulo invertido sujeito a
erros de comunicação. Incialmente é apresentada a modelagem matemática do
sistema em estudo, considerando um modelo linearizado em torno de um ponto de
operação (ângulo formado entre a haste do pêndulo e o eixo y) para pequenas
variações, posteriormente, é realizada a determinação das funções transferência.
Após a fundamentação teórica, são calculados os ganhos para os controladores PID
do ângulo da haste e PD da posição do carrinho, respectivamente, com simulação do
sistema pêndulo invertido realimentados com ambos os controladores (PID e PD) no
software MatLab. Em seguida, ruídos gaussianos são inseridos nas realimentações
no intuito de aproximar o conjunto em análise em canal de comunicação sem fio, afim
de encontrar o limite operação do sistema.

Palavraschave: pêndulo invertido, controlador ProporcionalIntegrativoDerivativo,
Controlador ProporcionalDerivativo, ruídos gaussianos, canal de comunicação sem
fio.

ABSTRACT

GONCALVES, K. L.; SILVA, C. G. N. Inverted pendulum control subject to
communication errors. 2021. 61 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) –
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Engenharia Elétrica, Curitiba, 2021.
This work has the objective of conceptualizing and simulating a control system, an
objective of analyzing its performance performed with an inverted pendulum system
subject to communication errors. Initially, a mathematical modeling of the system under
study is presented, considering a linearized model around an operating point (formed
between the pressure of the pendulum and the e axis) for small variations, later, a
determination of the transfer functions is performed. After the theoretical foundation,
the gains for the PID drivers of the rush angle and PD of the cart position are calculated,
respectively, with an inverted pendulum system simulation fed back with both drivers
(PID and PD) in the MatLab software. Then, gaussian noises are inserted in the
feedbacks in order to approach the set under analysis in a wireless communication
channel, in order to find the system operation limit.
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pendulum,
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controller,

Proportional-Derivative controller, gaussian noises, wireless communication channel.
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1

INTRODUÇÃO

É notória a implementação de técnicas de controle aos processos industriais,
com o desenvolvimento da teoria de controle, nas quais as características de
qualidade e otimização de processos se tornaram seus principais alvos, para
desenvolvimento de modelagem e controle de sistemas dinâmicos. A pesquisa na
área de controle tem importância fundamental no desenvolvimento e aprimoramento
das técnicas que muitas vezes são criadas para solucionar problemas específicos e
se generalizam a partir da aplicação em outros sistemas. Esse constante
desenvolvimento tem como objetivo, a rigor, fornecer todas soluções possíveis para o
problema de controle. Paralelamente ao desenvolvimento de técnicas e teorias, a
evolução tecnológica tem auxiliado na rápida implementação destas técnicas em
controladores mais eficientes (CAMPOS; TEIXEIRA, 2006).
Nesse contexto, o ponto de partida para o presente trabalho é um modelo
clássico de controle do chamado pêndulo invertido. Esse sistema, por leis físicas, é
um sistema nãolinear e instável, sendo necessário, portanto, uma ação de controle
adequada que possibilite a estabilidade da haste em um ângulo de 90° em relação a
vertical, mesmo quando uma força externa provoca alguma perturbação ou distúrbio
no conjunto (OGATA, 2010). A eficácia da ação de controle citada não abrange
grandes variações de ângulo, ou seja, é preciso admitir que essa variação seja
suficientemente pequena, para que o controle elaborado atue de forma eficiente, já
que o modelo matemático proposto está fortemente relacionado com o processo de
linearização das características físicas nãolineares do sistema pêndulo invertido. O
benefício de se considerar um sistema linearizado está diretamente ligado com a
utilização de técnicas de controle em menor patamar de complexidade, quando
comparados a projetos de controladores nãolineares (TABORDA, 2014).
Um controlador amplamente utilizado em processos industriais é o PID, o qual
contém um termo proporcional (ganho P), um termo integral (ganho I) e um termo
derivativo (ganho D). A popularidade dos controladores PID pode ser atribuída ao seu
bom desempenho em uma vasta gama de condições de operação e à sua simplicidade
funcional que permite aos engenheiros operálos de forma simples e direta (DORF,
2012).
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1.1 PROBLEMA

Com o surgimento da indústria 4.0, passa a ser inevitável que as indústrias
adequem seus sistemas produtivos com a introdução de novas tecnologias. Assim, há
um aumento do volume de dados que a indústria passa a monitorar, gerando melhores
tomadas de decisões e integrando diferentes tipos de processos, além de ter um
controle geral de toda a percepção do ambiente fabril. Como consequência, os
processos industriais dependem cada vez mais da utilização de sensores e atuadores.
Esses dispositivos de controle podem interagir com máquinas e equipamentos
quando conectados a uma interface computacional. Porém, a interligação desses
elementos pode gerar cabeamentos expressivos em sistemas de controle.

1.2 JUSTIFICATIVA

Uma solução para reduzir os cabeamentos é o emprego da comunicação sem
fio para fazer essa interação, entre os dispositivos de controle e a interface
computacional, por sua flexibilidade e custo. Entretanto, a comunicação sem fio está
sujeita a erros na prática, tais como ruídos que interferem no sinal recebido e
transmitido nessa interação.
Assim, neste trabalho é adicionado um canal de comunicação sujeito a ruídos,
de maneira que o feedback do controlador é dado por um canal de comunicação, de
forma a ser possível analisar os impactos dos erros de comunicação sem fio na
estabilidade do controlador PID.

1.3 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é:
•

Analisar o funcionamento de um pêndulo invertido, considerando ruídos

inseridos em suas realimentações de controle de posição e de controle angular da sua
haste, através de simulação, de forma a ser possível analisar os impactos dos erros
de comunicação sem fio na estabilidade do controlador PID.
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Os objetivos específicos são:
•

Estabelecer as especificações físicas para o pêndulo invertido em análise,
equacionando suas funções transferência: (1) para posição do carrinho e
(2) para posição angular da haste;

•

Estudar a utilização de controladores proporcional, integrativo e derivativo
e encontrar os ganhos necessários para a estabilidade do sistema: (1) PD
para posição do carrinho e (2) PID para posição angular da haste;

•

Simular através do Simulink do MATLAB® o sistema de controle
especificado, inserindo duas realimentações: (1) para posição do carrinho
e (2) para posição angular da haste;

•

Tratar cada sinal de realimentação como um canal de comunicação, em
que há conversão do sinal analógico para digital, incrementado por ruídos
e seguidos de decodificação para sinais novamente analógicos, filtrando
os mesmos antes de realimentar o sistema de controle;

•

Analisar graficamente os comportamentos da (1) posição do carrinho e da
(2) posição angular da haste, comparando os efeitos resultantes em
relação aos ruídos inseridos na realimentação do sistema;

•

Encontrar o limiar de potência dos ruídos que são aplicados na
realimentação do controlador PD e PID, de tal forma que o sistema se
mantenha estável.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo serão apresentadas as etapas de modelagem do sistema
pêndulo invertido, seu sistema de controle assim com o sistema de comunicação.

2.1 MÉTODOS DE MODELAGEM MATEMÁTICA APLICADOS AOS SISTEMAS DE
CONTROLE

2.1.1 Modelagem por função de transferência

Após se encontrar as equações diferenciais que regem o sistema linear
invariante no tempo em questão, aplicase a Transformada de Laplace. Assim,
considerando nulas todas as condições iniciais e resolvendoas de acordo com as
respectivas relações de Saída/Entrada, temse a Função de Transferência (FT) do
sistema.

2.1.2 Modelagem por espaço de estados

O objetivo do modelo de variáveis de estado, ou modelo por Espaço de
Estados, é desenvolver uma representação que preserva a entradasaída (assim
como na função de transferência), mas que expresse em 𝑁 equações de primeira
ordem para um sistema de ordem 𝑁. A vantagem é que, além das características de
entradasaída, as características internas do sistema são representadas. Eis algumas
razões para o desenvolvimento dos modelos de estado:
•

Análise e projeto dos modelos de estado auxiliados por computador são
executados mais facilmente para os sistemas de ordem elevada;

•

Nos procedimentos de projeto por variáveis de estado, é realimentado um
maior número de informações (variáveis internas) sobre o processo, assim
podese implementar um controle mais completo para o sistema elaborado
a partir do método da função de transferência;

•

Para modelos de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO), onde uma
entrada influência em mais de uma saída, ou viceversa, este tipo de
modelagem faz que um entendimento melhor sobre o sistema seja
adquirido.
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Para um completo entendimento de Modelagem por espaço de estados,
alguns conceitos têm que ser introduzidos:
a) Estado: é o menor conjunto de variáveis (denominadas variáveis de
estado), tais que o conhecimento deste conjunto de variáveis num
determinado tempo 𝑡 > 𝑡0 , juntamente com a entrada para 𝑡 > 𝑡0 , pode
se determinar o comportamento do sistema para qualquer instante 𝑡 > 𝑡0 .
b) Variáveis de Estado: são aquelas que constituem o menor conjunto de
variáveis capazes de determinar o estado desse sistema. Não há
necessidade de que estas variáveis sejam quantidades completamente
mensuráveis ou observáveis. Entretanto, é conveniente escolherse para
variáveis grandezas que sejam facilmente mensuráveis, porque as leis de
controle ótimo requerem a realimentação de todas as variáveis de estado
com ponderação adequada.
c) Vetor de Estado: se forem necessárias 𝑁 variáveis de estado para
descrever o sistema, então essas 𝑁 variáveis podem ser consideradas os
𝑁 componentes de um vetor 𝑥⃗(𝑡). Este vetor é denominado vetor de
estado.
d) Espaço de Estados: espaço ndimensional, cujos eixos coordenados são
formados pelos eixos das variáveis de estado, é chamado espaço de
estados.

Qualquer estado pode ser representado por um ponto no espaço de estados.
Genericamente, podemos representar as matrizes de espaço de estados por letras,
de modo que:
𝑑𝑥
= 𝐴[𝑥⃗(𝑡)] + 𝐵[𝑢
⃗⃗(𝑡)]
𝑑𝑡

(1)

𝑑𝑦
= 𝐶[𝑥⃗(𝑡)] + 𝐷[𝑢
⃗⃗(𝑡)]
𝑑𝑡

(2)

onde:
𝐴: Matriz de estado;
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𝐵: Matriz de entrada;
𝐶: Matriz de saída;
𝐷: Matriz de transmissão direta

2.2 SISTEMA EM ANÁLISE: PÊNDULO INVERTIDO

Esta

seção

é destinada a apresentar uma descrição matemática

bidimensional mostrando tanto a função transferência, como também a representação
por espaço de estados do sistema pêndulo invertido.
Considere o diagrama esquemático apresentado na Figura 1.
Figura 1 – Modelo de estudo do pêndulo invertido.

Fonte: Taborda (2014).

O sistema consiste em uma haste cilíndrica de alumínio, livre em torno de um
ponto fixo, montada sobre um carrinho que se move horizontalmente por meio de um
motor, que tem a função de manter a haste do pêndulo em um ângulo de 90° com o
eixo 𝑥. A haste possui massa constante 𝑚, comprimento 2𝑙 e seu movimento é dado
pela função do ângulo 𝜃(𝑡). O carrinho apresenta massa constante 𝑀, e se move
livremente na direção do eixo 𝑥, sendo este deslocamento representado pela função
𝑥⃗(𝑡) (TABORDA, 2014).
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2.3 MODELAGEM MATEMÁTICA DO SISTEMA

A partir do diagrama de corpo livre mostrado na Figura 2, podemse descrever
as equações de movimento do pêndulo invertido.

Figura 2 – Diagrama de corpo livre do sistema.

Fonte: Taborda (2014).

Definese, que 𝑥⃗(𝑡) 𝜖 ℜ4 é o vetor de estados, cujas variáveis são o
deslocamento do carrinho 𝑥, a velocidade do carrinho 𝑥̇ , o deslocamento angular da
haste 𝜃 e a velocidade angular da haste 𝜃̇; 𝑦⃗(𝑡)𝜖 ℜ2 é o vetor de saídas de interesse,
definido pelos parâmetros 𝑥 e 𝜃; e 𝑢(𝑡) 𝜖 ℜ é o sinal de controle (TABORDA, 2014).

2.3.1 Formulação nãolinear do sistema

Para se obter a descrição matemática do modelo é fundamental saber o centro
de gravidade da haste do sistema. Com intuito de se chegar a um modelo simplificado,
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admitese que a haste possui tamanho e peso uniforme e, assim, determinase o
centro de gravidade como o centro geométrico da haste no comprimento 𝑙. Em
seguida, determinase as coordenadas 𝑥 e 𝑦 do centro de gravidade, as quais serão
representados por (𝑥𝐺 , 𝑦𝐺 ). Assim, podese analisar o diagrama de corpo livre do
sistema e definir as equações necessárias para a modelagem.
Segundo Ogata (2010), o movimento de rotação da haste do pêndulo em torno
de seu centro de gravidade é dado por:
𝑑2
𝐼 2 𝜃 = 𝐹𝑉 . 𝑙. sen𝜃 − 𝐹𝐻 . 𝑙. cos𝜃
𝑑𝑡

(3)

onde 𝐹𝑉 e 𝐹𝐻 representam as forças verticais e horizontais, respectivamente, e 𝐼 o
momento de inércia da haste em relação ao seu centro de gravidade, conforme a
Figura 2.
Já os movimentos vertical e horizontal da haste, em relação ao seu centro de
gravidade são, respectivamente,

𝐹𝑉 = 𝑚

𝑑2
(𝑙. cos𝜃) + 𝑚. 𝑔
𝑑𝑡 2

(4)

𝑑2
(𝑥 + 𝑙. sen𝜃)
𝑑𝑡 2

(5)

𝐹𝐻 = 𝑚

onde 𝑚 representa a massa do pêndulo e 𝑔 a aceleração da gravidade.
Com relação ao carrinho responsável por garantir o equilíbrio da haste, seu
movimento horizontal pode ser descrito por,

𝐹𝐻 = 𝑢 − 𝑀

𝑑2
𝑥
𝑑𝑡 2

(6)

2.3.2 Linearização do sistema

Ao se analisar as Equações (3) a (5), percebese que há termos não lineares,
que são sen𝜃 e cos𝜃, dessa forma a etapa de linearização é fundamental, pois o
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controlador que será analisado não admite equações nãolineares, por se tratar de
técnicas de controle linear.
Para efetuar a linearização do sistema, é necessário determinar o ponto de
equilíbrio em que se deseja operar, assim, escolhese o ponto em que o ângulo 𝜃 seja
uma grandeza muito pequena, aproximadamente zero, pois nesse ponto a haste
permanece na posição totalmente vertical.
Assim, admitese que sen𝜃 = 𝜃; cos𝜃 = 1; 𝜃. 𝜃̇ 2 = 0.
Da Equação (3), obtémse:

𝐼

𝑑2 𝜃
= 𝐹𝑉 . 𝑙. 𝜃 − 𝐹𝐻 . 𝑙
𝑑𝑡 2

(7)

Das Equações (4) e (5):
𝐹𝑉 = 𝑚. 𝑔

(8)

𝑑2
𝐹𝐻 = 𝑚 2 (𝑥 + 𝑙. 𝜃)
𝑑𝑡

(9)

2.3.3 Função transferência

Com as equações anteriores, podese determinar a função transferência e as
equações no espaço de estados e, assim identificar matrizes 𝐴, 𝐵, 𝐶 e 𝐷 do sistema
em estudo.
De forma a simplificar a notação, substituise

𝑑2 𝜃
𝑑𝑡 2

por 𝜃̈ e

𝑑2 𝑥
𝑑𝑡 2

por 𝑥̈ . Dessa

forma, reescrevendo as equações, obtémse:
𝐼. 𝜃̈ = 𝐹𝑉 . 𝑙. 𝜃 − 𝐹𝐻 . 𝑙

(10)

𝐹𝑉 = 𝑚. 𝑔

(11)

𝐹𝐻 = 𝑢 − 𝑀. 𝑥̈

(12)
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𝐹𝐻 = 𝑚(𝑥̈ + 𝑙. 𝜃̈)

(13)

Igualando as Equações (12) e (13), definese a primeira equação do sistema:
(𝑀 + 𝑚)𝑥̈ + 𝑚. 𝑙. 𝜃̈ = 𝑢

(14)

Substituindo as Equações (11) e (13) na Equação (10), obtémse a segunda
equação do mesmo:
𝑚. 𝑔. 𝑙. 𝜃 = (𝐼 + 𝑚𝑙 2 )𝜃̈ + 𝑚. 𝑙. 𝑥̈

(15)

As Equações (14) e (15) descrevem o movimento do sistema pêndulo
invertido sobre o carro. Elas constituem um modelo matemático do sistema.
Para encontrar as equações das funções transferência, devese eliminar a
variável 𝑥̈ das Equações (14) e (15) e depois 𝜃̈. Em seguida, aplicase a Transformada
de Laplace nas equações obtidas, obtendo assim as seguintes funções transferência
para o ângulo 𝜃 e o deslocamento 𝑥, respectivamente:
Θ(𝑠)
𝑚. 𝑙
=−
[(𝑚 + 𝑀)𝐼 + 𝑀. 𝑚. 𝑙 2 ]𝑠 2 − [(𝑚 + 𝑀)𝑚. 𝑔. 𝑙]
𝑈(𝑠)

(16)

[(𝐼 + 𝑚𝑙²)𝑠 2 − 𝑚𝑔𝑙]
X(𝑠)
=
𝑈(𝑠) [(𝐼 + 𝑚. 𝑙²)(𝑚 + 𝑀) − 𝑚²𝑙²]𝑠 4 − [(𝑚 + 𝑀)𝑚. 𝑔. 𝑙]𝑠²

(17)

2.3.4 Representação por variáveis de estado
Para encontrar as matrizes 𝐴, 𝐵, 𝐶 e 𝐷, devese ter que as variáveis de estado
𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 e 𝑥4 serão definidas por 𝑥1 = 𝜃, 𝑥2 = 𝜃̇ , 𝑥3 = 𝑥 e 𝑥4 = 𝑥̇ .
Destacase, para efeito de raciocínio, que 𝜃 e 𝜃̇ corresponde a posição e a
velocidade angular da haste, respectivamente, e 𝑥 e 𝑥̇ corresponde a posição e a
velocidade do carrinho, respectivamente.
Definemse, também, as saídas do sistema, sendo a posição angular da haste
𝑦1
𝑥1
𝜃
e a posição do carrinho, portanto, 𝑦 = [𝑦 ] = [ ] = [𝑥 ].
2
3
𝑥
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O objetivo, como consequência, é separar as variáveis a partir das Equações
(14) e (15), determinando as equações de estados, para ao fim modelar o sistema em
termos de equações vetoriaismatriciais, que são representadas a partir do seguinte
modelo (TABORDA, 2014):
𝑥1
𝑥̇ 1
𝑥
𝑥̇
2
[ 2 ] = 𝐴4𝑥4 . [𝑥 ] + 𝐵4𝑥1 . 𝑢
𝑥̇ 3
3
𝑥4
𝑥̇ 4

(18)

𝑥1
𝑦1
𝑥2
[𝑦 ] = 𝐶2𝑥4 . [𝑥 ]
2
3
𝑥4

(19)

Dessa forma, devese obter 𝑥1̇ , 𝑥2̇ , 𝑥3̇ e 𝑥4̇ . Portanto,
𝑥̇ 1 = 𝑥2

(20)

Agora, isolando 𝜃̈ da Equação (14) e igualando a 𝑥̇ 2 , temse:

𝜃̈ =

𝑢 − (𝑚 + 𝑀)𝑥̈
= 𝑥̇ 2
𝑚𝑙

(21)

Realizando o mesmo procedimento para 𝑥̇ 3 e 𝑥̇ 4 , obtémse:
𝑥̇ 3 = 𝑥4

(22)

Isolando 𝑥̈ na Equação (15) e igualando a 𝑥̇ 4 :
𝑚𝑔𝑙𝜃 − (𝐼 + 𝑚𝑙 2 )𝜃̈
𝑥̈ =
= 𝑥̇ 4
𝑚𝑙
Agora, substituindo a Equação (21) na Equação (20), é possível obter:

(23)
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𝑥̇ 2 =

(𝑚 + 𝑀)𝑚𝑔𝑙
𝑚𝑙
𝜃
−
𝑢
(𝑚 + 𝑀)𝐼 + 𝑀𝑚𝑙 2
(𝑚 + 𝑀)𝐼 + 𝑀𝑚𝑙 2

(24)

Finalmente, substituindo a Equação (23) na Equação (22):
(𝐼 + 𝑚𝑙 2 )
𝑚2 𝑙 2 𝑔
𝑥̇ 4 = −
𝜃+
𝑢
(𝑚 + 𝑀)𝐼 + 𝑀𝑚𝑙 2
(𝑚 + 𝑀)𝐼 + 𝑀𝑚𝑙 2

(25)

Concluise, portanto, que a forma matricial das Equações (20), (22), (24) e
(25) corresponde a seguinte representação em espaço de estados:
0
(𝑚
+
𝑀)𝑚𝑔𝑙
𝑥̇ 1
(𝑚 + 𝑀)𝐼 + 𝑀𝑚𝑙 2
𝑥̇
[ 2] =
0
𝑥̇ 3
𝑚2 𝑙 2 𝑔
𝑥̇ 4
−
[ (𝑚 + 𝑀)𝐼 + 𝑀𝑚𝑙 2

0 1 0
𝑥1
𝑥2
.[ ]
0 0 1 𝑥3
𝑥4
0 0 0
]
0 0 0

0
𝑚𝑙
−
(𝑚 + 𝑀)𝐼 + 𝑀𝑚𝑙 2
+
.𝑢
0
(𝐼 + 𝑚𝑙 2 )
[ (𝑚 + 𝑀)𝐼 + 𝑀𝑚𝑙 2 ]

𝑦1
1 0
[𝑦 ] = [
2
0 0

𝑥1
𝑥
0 0
2
].[ ]
1 0 𝑥3
𝑥4

(26)

(27)

Portanto, para projeto de controladores podem ser utilizadas as matrizes de
estados 𝐴, 𝐵, 𝐶 e 𝐷:
0
(𝑚 + 𝑀)𝑚𝑔𝑙
(𝑚 + 𝑀)𝐼 + 𝑀𝑚𝑙 2
𝐴=
0
𝑚2 𝑙 2 𝑔
−
[ (𝑚 + 𝑀)𝐼 + 𝑀𝑚𝑙 2

0

1 0

0

0 0

0

0 1

0

0 0
]

(28)
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0
𝑚𝑙
−
(𝑚 + 𝑀)𝐼 + 𝑀𝑚𝑙 2
𝐵=
0
(𝐼 + 𝑚𝑙 2 )
[ (𝑚 + 𝑀)𝐼 + 𝑀𝑚𝑙 2 ]
1
𝐶=[
0

0 0 0
]
0 1 0

𝐷=0

(29)

(30)

(31)

2.4 A MALHA DE CONTROLE

De acordo com a teoria de controle de sistemas dinâmicos uma malha de
controle é constituída por três partes, conforme a Figura 3:
•

O sistema a ser controlado, que normalmente é uma planta ou um
processo;

•

O controlador, que é o elemento que controla o sistema;

•

O ramo de realimentação, que realimenta a entrada da malha de controle
com a utilização de valores obtidos na saída do sistema.
Figura 3 – Malha de controle.

Fonte: Madeira (2016).

Todo controlador, tem como finalidade atuar sobre o desempenho do sistema,
caracterizado por uma planta ou um processo. Esse controlador, na maioria das
vezes, é um componente fixo da malha de controle, não possuindo a flexibilidade
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necessária para

ser

alterado,

visando garantir

a estabilidade,

precisão

e agilidade, requeridas pelo projetista.

2.5 CANAL DE COMUNICAÇÃO

A Figura 3 mostra o diagrama em blocos com as principais etapas do sistema
de comunicação. Inicialmente, o sinal analógico de controle é amostrado, codificado
através da técnica de PCM (PulseCode Modulation) e convertido para valores
binários, de modo a ser tratado pelo sistema digital de comunicações. Em seguida,
para a transmissão, é necessária a aplicação de uma modulação digital. Neste
trabalho, a modulação BPSK (Binary Phase Shift Keying) foi escolhida a título de
exemplo. A transmissão pelo canal de comunicação é ilustrada pelo bloco de adição
de ruído, representando, portanto, um canal AWGN (Additive White Gaussian Noise).
Figura 4 – Diagrama de blocos para a inserção de ruído no sistema de controle.

Fonte: Autoria própria.

Por sua vez, o receptor realiza as operações inversas do transmissor, ou seja,
demodulação, conversão de binário para inteiro, decodificação e, por fim, filtragem
para recuperação do sinal analógico. Na sequência, cada operação realizada pelos
blocos da Figura 3 será descrita.

2.5.1 Amostragem

A amostragem serve para transformar o sinal da posição do carrinho e da
posição angular da haste em um sinal. Sendo 𝑥(𝑡) um sinal contínuo no tempo, utiliza
se uma constante 𝑇, conhecida como período de amostragem, cujo propósito consiste
em obter os valores de uma função em intervalos iguais e prédefinidos, ou
seja, 𝑥(𝑇) corresponde ao valor da função x(t) com 𝑡 = 𝑇, assim como 𝑥(2𝑇)
corresponde ao valor da função 𝑥(𝑡) para 𝑡 = 2𝑇 e assim por diante.
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Notase que os valores escolhidos para amostragem podem ser designados
por 𝑥(𝑘𝑇), conforme a Figura 5.
Figura 5 – Sinal amostrado idealmente.

Fonte: Madeira (2016).

Podese definir o conceito matemático do processo de amostragem ideal,
onde 𝑥 ∗ (𝑡) representa o sinal 𝑥(𝑡) amostrado (OPPENHEIM, 2010):
∞

𝒙

∗ (𝒕)

= ∑ 𝒙(𝒌𝑻). 𝜹(𝒕 − 𝒌𝑻)

(32)

𝒌=𝟎

O sinal amostrado 𝑥 ∗ (𝑡) também pode ser representado no domínio da
frequência, bastando para isso fazer a seguinte correspondência:
𝜹(𝒕 − 𝒌𝑻) ↔ 𝒆−𝒌𝑻𝒔

(33)

Logo, podese apresentar o sinal amostrado 𝑋 ∗ (𝑠) como:
∞
∗ (𝒔)

𝑿

= ∑ 𝒙(𝒌𝑻). 𝒆−𝒌𝑻𝒔

(34)

𝒌=𝟎

Para implementações práticas, a grande diferença entre um amostrador ideal
e um amostrador real é que, neste último, o valor de um determinado sinal em um
certo instante é mantido durante um período de tempo, para que os estágios
posteriores à amostragem possam recebêlo de maneira adequada. Quando um sinal
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é amostrado, utilizando um segurador de ordem zero, este passa a ter a forma
exemplificada na Figura 6.
Figura 6 – Sinal amostrado com segurador de ordem zero.

Fonte: Madeira (2016).

2.5.2 Codificação PCM

Chamase processo de decodificação de fonte qualquer informação que
precise ser armazenada (ou transmitida em um canal de transmissão) passando por
um tratamento de sinal. Uma das técnicas mais empregadas é a Modulação por
Codificação de Pulsos (ELIAS, 2006), ou PCM, a qual é definida pela especificação
G.711 formulada pela ITUT (seção de Padronização da área de Telecomunicações 
União Internacional de Telecomunicações). O PCM consiste em quantificação de suas
amplitudes uniformemente, sem qualquer forma de compressão, procurando
reproduzir o sinal amostra por amostra (MARTINS et al., 2010).
Para o PCM temse 256 níveis de quantização e, como esse tipo de
codificação usa uma codificação binária, cada palavracódigo contém 8 bits (28 = 256).
Assim, temse 8 bits para representar cada amostra. Por causa da limitação da
representação do sinal sempre existirá a presença de um ruído de quantização, no
sinal quantizado. O quantizador uniforme tem um passo de quantização constante o
intervalo entre os níveis de quantização. Cada amostra 𝑥[𝑛] de 𝑥(𝑡) é aproximada
pelo nível de quantização mais próximo disponível, sendo a diferença entre os níveis
𝑉

uma constante ∆, o sinal de entrada variando de ± 𝑉, temse 256 níveis, com ∆ = 128.
Um exemplo de amostragem pode ser visto na Figura 7.

31

Figura 7 – Exemplo de amostragem com intervalos de 𝛥 e exemplo de quantização com 15 níveis de
intervalo.

Fonte: Elias (2006).

Se 𝑥(𝑡) está entre ± 𝑉 e as amostras são arredondados, a quantização
uniforme produz (MARTINS et al., 2010):
𝑥̂[𝑛] = 𝑥[𝑛] + 𝑒[𝑛], 𝑜𝑛𝑑𝑒 −

∆
∆
≤ 𝑒[𝑛] ≤
2
2

(35)

∆

As amostras 𝑒[𝑛] são aleatórias e possuem valor entre ± 2. Quando o sinal
quantizado é convertido de novo para o sinal analógico, o erro aleatório, ou ruído, é
adicionado ao sinal 𝑥(𝑡). Este ruído é semelhando a um ruído branco somado ao sinal
∆

𝑥(𝑡). Como as amostras 𝑒[𝑛] possuem uma probabilidade uniforme entre ± 2, o valor
médio quadrático de 𝑒[𝑛], que é a potência do ruído da quantização analógica em 0Hz
𝑓

para 2𝑠 , é dado por:
∆
2

∆
2

2

2

∆

1
1 𝑒3 2
∆2
2
2
∫ 𝑒 . 𝑝(𝑒)𝑑𝑒 = ∫ 𝑒 . ( ) 𝑑𝑒 = . [ ] =
∆
∆
∆
∆ 3 −∆ 12
−
−

(36)

2

2.6 TÉCNICAS DE MODULAÇÃO DIGITAL

O chaveamento por deslocamento de fase binário é a forma mais simples de
modulação PSK. Nele somente a cada transição de bit “0” para “1” e vice versa fazse
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uma alteração de fase da portadora de 180° em relação ao ângulo anterior (UERN,
2020).
Para ser gerado um sinal em banda passante devese realizar a modulação
digital em uma portadora de frequência 𝑓𝑐 , de maneira que na modulação BPSK pode
se gerar um sinal polar em que o pulso enviado no caso de um bit “1” é (BARRETO,
2017):

(37)

𝑝(𝑡) = √2. 𝐴. 𝑔(𝑡). 𝑐𝑜𝑠(2𝜋. 𝑓𝑐 . 𝑡)

em que 𝑔(𝑡) é um pulso em banda base de energia unitária, tipicamente satisfazendo
o critério de Nyquist.
Já o pulso enviado no caso de um bit “0” é (BARRETO, 2017):

𝑞(𝑡) = −𝑝(𝑡) = −√2. 𝐴. 𝑔(𝑡). cos(2𝜋. 𝑓𝑐 . 𝑡)

(38)

= √2. 𝐴. 𝑔(𝑡). cos(2𝜋. 𝑓𝑐 . 𝑡 + 𝜋)

A Figura 8, mostra um exemplo de um sinal modulado por BPSK, supondo um
𝑡

pulso retangular 𝑔(𝑡) = rect (𝑇).
Como a modulação BPSK é uma transmissão polar e a probabilidade de erro
de bit não depende da forma do pulso, ela é dada por:

𝑃𝑏,𝐵𝑃𝑆𝐾 = 𝑄. (√

2𝐸𝑏
)
𝑁0

(39)

Em que 𝑄( . ) é a funçãoQ, 𝐸𝑏 é a energia de bit transmitido e 𝑁0 é a
𝐸

densidade espectral de potência do ruído, de forma que 𝑁𝑏 representa a SNR.
0
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Figura 8 – Exemplo de sinal BPSK.

Fonte: Adaptado de UERN (2020) e Barreto (2017).

2.6.1 Ruído aditivo gaussiano branco

As amplitudes do ruído instantâneo têm tanto probabilidade de serem
positivas quanto negativas. Quando plotados, eles formam um padrão aleatório
centrado em zero. Como as fontes de ruído têm amplitudes que variam aleatoriamente
com o tempo, elas só podem ser especificadas por uma função de densidade de
probabilidade. A função de densidade de probabilidade mais comum é gaussiana. Em
uma função de probabilidade gaussiana, há um valor médio de amplitude, que é mais
provável de ocorrer. A probabilidade de que uma amplitude de ruído seja maior ou
menor do que a média cai em uma curva em forma de sino, que é simétrica em torno
do centro.
O ruído branco é o ruído em que a frequência e o espectro de potência são
constantes e independentes da frequência. A potência do sinal é centrada para uma
largura de banda constante e não muda se a frequência for variada. Seu nome vem
de uma semelhança com a luz branca, que possui quantidades iguais de todas as
cores. Quando plotado em relação à frequência, o ruído branco é uma linha horizontal
de valor constante (MANCINI,2009). Por definição, o ruído branco é um sinal
proveniente da movimentação aleatória dos elétrons em elementos. Esse mesmo
movimento indesejado dissipa energia e é distribuído uniformemente na frequência.
No modelo de canal AWGN, o sinal transmitido é corrompido por ruido gaussiano
(BRANTE, 2020).
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3

METODOLOGIA

Nessa seção é descrito o desenvolvimento das funções de transferência para
os parâmetros de projeto, assim como os cálculos dos ganhos dos controladores e
demais parâmetros da simulação.

3.1 ANÁLISE DAS FUNÇÕES

Para simulação foram utilizados dois controladores separados, um controle
para o ângulo do pêndulo e outro controle para o carrinho posição, como mostra a
Figura 9. Contudo, apenas uma ação de controle é permitida para o sistema. Portanto,
a ação de controle para os dois subsistemas é combinada a uma única ação de
controle, no caso a força 𝐹. Quando uma força é aplicada para empurrar o carrinho
para o lado esquerdo, essa fará com que o pêndulo mova para o lado direito. Portanto,
a força fornecida para mover o carrinho e o pêndulo para a mesma direção deve ser
com sinal oposto.
Figura 9 – Diagrama em blocos do sistema de controle.

Fonte: Adaptado de Arya (2018).

Os parâmetros escolhidos para a planta são dados na Tabela 1. Os valores
são substituídos nas funções de transferência do carrinho e o pêndulo.
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As funções de transferência do carrinho e do pêndulo são fornecidas nas
Equações (40) e (41). O controle adequado é projetado para o carrinho e o pêndulo
separadamente e, em seguida, os controles são combinados e fornecidos ao carrinho
e ao pêndulo subsistemas (ARYA, 2018).
Tabela 1 – Valores numéricos para os parâmetros físicos do pêndulo invertido, tomando como base
os valores da planta didática (TABORDA, 2014).

Valores numéricos para os parâmetros físicos
Nomes das variáveis

Variáveis

Valor

Massa do Carrinho

𝑀

2,0 kg

Massa do pêndulo

𝑚

0,2 kg

Comprimento da haste do pêndulo

2. 𝑙

0,5 m

Aceleração da gravidade

𝑔

9,81 m/s2

Fonte: Autoria própria.

Substituindo os valores da tabela nas Equações (40) e (41), obtemos a
seguintes funções de transferência para o movimento do carrinho X(𝑠) e para o ângulo
do pêndulo 𝛳(𝑠)
𝑋(𝑠) 7,08
=
𝐹(𝑠)
𝑠²

(40)

𝛳(𝑠)
10,8
= 2
𝐹(𝑠) 𝑠 − 15,4

(41)

A resposta transitória e permanente do modelo será analisada apresentando
funções de teste a entrada do sistema, por simulação computacional via MATLAB®.
A obtenção da expressão matemática para um sistema realimentado é dada
por:

𝐹(𝑠) =

𝐺(𝑠)
1 + 𝐺(𝑠)𝐻(𝑠)

(42)

sendo 𝐺(𝑠) a função de transferência em malha aberta e 𝐻(𝑠) um ganho de
realimentação. Para o trabalho proposto temse que 𝐻(𝑠) é igual a 1, sendo chamado
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de realimentação unitária. Depois de aplicada a retroalimentação seguimos para as
repostas aos sinais de entrada.

3.1.1 Resposta ao degrau unitário para o ângulo

A resposta ao degrau unitário para o angulo 𝜃 é importante, pois simula a
presença de uma perturbação unitária ao sistema. Este tem ainda a vantagem de ser
uma perturbação que atua em faixa ampla no domínio da frequência. A Figura 10
apresenta os resultados da simulação para a resposta ao degrau unitário.
Figura 10 – Resposta ao degrau unitário da função transferência de 𝜃 em malha fechada para o
modelo proposto.

Fonte: Autoria própria.

3.1.2 Resposta ao degrau unitário para o deslocamento

A resposta ao degrau do sistema realimentado, ou seja, em malha fechada,
apresentou comportamento de estabilidade marginal para deslocamento, conforme é
visualizado na Figura 11 . Em alguns casos, a realimentação pode modificar a posição
dos polos e tornar um sistema instável em estável, apenas aplicando a realimentação
negativa. Neste caso isso não ocorre, sendo necessário, portanto, introduzir ao
sistema um controlador.
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Figura 11 – Resposta ao degrau unitário da função transferência de 𝑋 em malha fechada para o
modelo proposto.

Fonte: Autoria própria.

3.2 PROJETO DOS CONTROLADORES

O ângulo do pêndulo é controlado por meio de um controlador PID, que possui
três parâmetros separados sendo os ganhos proporcional, integral e derivativo
denotados por 𝑘𝑝 , 𝑘𝑖 e 𝑘𝑑 . A posição do carrinho é controlada por meio de um
controlador Proporcional Derivativo (PD), esse possui dois parâmetros, ganho
proporcional e ganho derivativo denotados como 𝑘𝑝 e 𝑘𝑑 . respectivamente.

3.2.1 Projeto de controlador PID

O controle PID tem a capacidade de eliminar erros em estado estacionário por
meio da ação integral e antecipação por meio da ação derivativa.
Pelo fato de a função de transferência do carrinho ser instável em malha
aberta, o método de ajuste de Ziegler Nichols não pode ser usado (ARYA, 2018).
Portanto, PID controlador de pêndulo é projetado selecionando um polo desejado e
escolhendo as especificações desejadas para a taxa de amortecimento, frequência
natural e erro de estado estacionário. A posição dos polos desejados parte da seguinte
equação:

𝑠𝑑= 𝜁𝜔𝑛 ± 𝑗𝜔𝑛 √1 − 𝜁²

(43)
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Assim, levando em consideração que 𝜁 é o coeficiente de amortecimento e 𝜔𝑛
é a frequência natural do sistema, a partir das seguintes equações podese determinar
os ganhos para o controlador (ARYA, 2018):

𝑘𝑣 = 𝑙𝑖𝑚 𝑠
𝑠→0

𝑘𝑝 =

(𝑘𝑝 𝑠 + 𝑘𝑖 + 𝑘𝑑 𝑠 2 )
𝐺(𝑠)
𝑠

(44)

− 𝑠𝑖𝑛(𝛽 + 𝜙𝑑 ) 2𝑘𝑖
−
𝐴𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝛽
𝐷

(45)

𝑠𝑖𝑛(𝜙𝑑 )
𝑘𝑖
+
𝐷𝐴𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝛽 𝐷²

(46)

𝐷 = |𝑠𝑑 |

(47)

𝛽 = ∠𝑠𝑑

(48)

𝐴𝑑 = |𝐺(𝑠𝑑 )|

(49)

𝜙𝑑 = ∠𝐺(𝑠𝑑 )

(50)

𝑘𝑑 =
onde,

Assumindo a Equação (42) como 𝐺(𝑠), obtemos os seguintes valores
aproximados para os ganhos 𝑘𝑝 = 21, 𝑘𝑖 = 36 e 𝑘𝑑 = 5.

3.2.2 Projeto de controlador PD

O objetivo de usar o controlador ProporcionalDerivativo (PD) é aumentar a
estabilidade do sistema, uma vez que tem a capacidade de prever o erro futuro da
resposta. A fim de evitar os efeitos da mudança repentina no sinal de erro, a derivada
é obtida da saída do sistema em vez do sinal de erro. Portanto, o modo D é projetado
para ser proporcional à mudança da saída variável para evitar as mudanças
repentinas na saída de controle resultantes de mudanças repentinas no sinal de erro
(ARYA, 2018).
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Assim como no Controlador PID os polos desejados são obtidos através da
Equação (43), de mesma maneira os módulos de 𝐷 e 𝐴𝑑 vem das Equações (47) e
(49), e o ângulos 𝛽 e 𝜙𝑑 das respectivas Equações (48) e (50). Para o cálculo dos
demais ganhos é utilizado as seguintes equações (ARYA, 2018):

𝑘𝑝 =

− sin(𝛽 + 𝜙𝑑 )
𝐴𝑑 sin 𝛽

(51)

sin(𝜙𝑑 )
𝐷𝐴𝑑 sin 𝛽

(52)

𝑘𝑑 =

Para o controlador PD foram obtidos os seguintes ganhos 𝑘𝑝 = 1,25 e
𝑘𝑑 = 0,6.
3.3 SIMULAÇÃO

Cada sinal de realimentação foi tratado como um canal de comunicação sem
fio, em que foram inseridos ruídos no sinal transmitido, cujos valores apresentavam
determinadas

intensidades

de

potência,

representando

ruídos

gaussianos.

Primeiramente, o sinal da saída de cada função transferência, que até então era
analógico, foi amostrado por um trem de pulsos e codificado de maneira digital. Esse
sinal teve que ser convertido de inteiro para binário, modulado em BPSK para, em
seguida, ser somado a uma potência de ruído.
Posteriormente, realizase o processo inverso, de maneira que o sinal com
ruído seja demodulado em BPSK, convertido de binário para inteiro, decodificado para
um valor digital decimal e, então, filtrado, para esse novo sinal realimentar o sistema
de controle.
Para analisar os dados obtidos, foi simulado via Simulink MATLAB® o sistema
com os controladores e a realimentação remota, conforme todos os parâmetros de
projeto. Em seguida, foram plotados os gráficos dos comportamentos da posição do
carrinho e da posição angular da haste, no decorrer do tempo.
Dentro da realimentação foram simuladas diferentes potências de ruído para
encontrar o limiar de potência de ruído a ser aplicado na realimentação do controlador
PD e PID, no qual o sistema se mantém estável. Em outras palavras, encontrouse a
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fronteira da estabilidade do sistema de controle, que possui a inserção do ruído
simulando um canal de comunicação sem fio, para o modelo estudado (Figura 12).
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Figura 12 – Diagrama de blocos do MATLAB® para a inserção de ruído no sistema de controle.

Fonte: Autoria própria.
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Do diagrama da Figura 12 temos a seguinte separação de blocos:

Bloco responsável pela referência do carrinho setado no valor 1, de forma a
manter o sistema estabilizado nesse valor.

Bloco responsável pela referência do ângulo setado no valor 0, de forma a
manter o sistema estabilizado nesse valor.

Bloco exercendo a função do controlador ProporcionalDerivativo (PD) cujos
valores são 𝑘𝑝 = 1,25 e 𝑘𝑑 = 0,6 para os ganhos. O bloco Derivativo aproxima a
derivada do sinal de entrada em relação ao tempo de simulação calculando uma
diferença numérica, onde 𝑑𝑢 é a mudança no valor de entrada e 𝑑𝑡 é a mudança no
tempo desde a simulação anterior.

Bloco exercendo a função do controlador ProporcionalIntegrativoDerivativo
(PID) cujos valores são 𝑘𝑝 = 21, 𝑘𝑖 = 36 e 𝑘𝑑 = 5 para os ganhos. O bloco Integrativo
emite o valor da integral de seu sinal de entrada em relação ao tempo.
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Bloco responsável pela função transferência do carrinho.

Bloco responsável pela função transferência do ângulo.

Bloco responsável pela amostragem do sistema, com o Tripper Type setado
em Rising Edge. Faz a amostragem mantendo o sinal de entrada, se a entrada Latch
(buffer) for selecionada, este bloco produzirá o valor da entrada do intervalo de tempo
anterior.

Bloco responsável pelo gerador de pulsos ao sistema, em que se tem a
1

amplitude 𝐴 = 1, período 𝑃 = 8000 e largura do pulso (% do período) 𝐿𝑊 = 10. O tipo
de pulso determina a técnica computacional usada: quando o mesmo é baseado no
tempo é recomendado para uso com um solucionador de passo variável; enquanto
baseado em amostragem é recomendado para uso com um solver de passo fixo ou
dentro de uma parte discreta de um modelo usando um solver de passo variável.

Bloco responsável pela codificação e decodificação do sinal enviado pelo trem
de pulsos para o primeiro e a conversão do sinal em valores inteiros para o segundo,
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em que o mesmo mapeia cada valor de entrada para uma região de quantização,
comparando o valor de entrada com os pontos de fronteira especificados. Em seguida,
o bloco gera o índice da região associada.

Bloco responsável pela conversão do sinal enviado pelo codificador em bits e
também pela conversão do sinal em valores inteiros, com número de bits por inteiro
igual a 8. Mapeia um vetor de entradas de valores inteiros para um vetor de bits e vice
e versa. As entradas do bloco devem ser valores inteiros, quando são tratadas como
sinalizadoras e quando são tratadas como não sinalizadoras.

Bloco responsável modular e demodular o sinal de entrada usando o método
de chaveamento de mudança de fase binário (BPSK).

Bloco responsável pela inserção de ruídos ao sistema, com Noise power
setados com valores que serão discutidos na próxima seção e Sample Time igual a
1

. Conhecido como BandLimited White Noise gera números aleatórios

8000

normalmente distribuídos que são adequados para uso em sistemas contínuos ou
híbridos.

Bloco responsável por filtrar e reconstruir o sinal, o qual passou por diversos
tratamentos anteriormente. O filtro setado como de ordem 7 e PassBand edege
frequency igual a 2𝜋 ∙ 4000.
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4

RESULTADOS

4.1 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES

Os canais de comunicação foram submetidos a ruídos da ordem de
microwatts, variando a potência entre uma simulação e outra, então analisando o
comportamento da posição do carrinho em relação a referência de 1 metro do ponto
de partida, assim como o comportamento do ângulo da haste em radianos variando
somente de −0,07𝑟𝑎𝑑 até 0,07 𝑟𝑎𝑑, aproximadamente. Com os parâmetros para a
realização do modelo sendo (bloco em vermelho): 𝐴𝑚 = 1,2, Frequência do sinal igual
a 5𝐻𝑧 (𝐹𝑚 ), Frequência de amostragem igual a 8000𝐻𝑧 (𝐹𝑠 ), Quantizador/Codificador
sendo igual a 16bits e valores de trem de impulso de 𝐴 = 1, período 𝑃 =

1
8000

e largura

do pulso (% do período) 𝐿𝑊 = 10. O tempo de amostragem foi de 60 segundos por
simulação e os seguintes resultados foram obtidos para os diferentes níveis de
potência do ruído.

4.2 CURVAS DE RESPOSTA DO SISTEMA COM RUÍDOS NOS DOIS CANAIS

Nessa primeira etapa foi inserido um sinal de ruído com potência equivalendo
aproximadamente a −30𝑑𝐵𝑚 nos dois canais de comunicação. Foram coletados os
gráficos para posição do carrinho (Gráfico 1) e do ângulo da haste (Gráfico 2),
considerando os parâmetros de realização do modelo.
Gráfico 1 – Resposta transitória do deslocamento para ruído de 30dBm.

Fonte: Autoria própria.
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Gráfico 2 – Resposta transitória do ângulo da haste para ruído de 30dBm.

Fonte: Autoria própria.

Conforme visualizado no Gráfico 1 e Gráfico 2, o ruído não causa
perturbações significativas tanto na posição do carrinho como também no angulo da
haste, sendo assim, um sistema estável sem distúrbios atribuído ao ruído de −30𝑑𝐵𝑚
inserido ao sistema.
Partindo dessa primeira simulação foi aumentada a potência do ruído, afim de
que essa começasse a afetar o controle de saída do sistema. Assim foi inserido um
sinal de ruído com potência equivalendo aproximadamente a −22𝑑𝐵𝑚. Para essa
situação, que pode ser vista no Gráfico 3 e Gráfico 4, segue a resposta transitória do
carrinho e do pêndulo, respectivamente.
Gráfico 3 – Resposta transitória do deslocamento para ruído de 22dBm.

Fonte: Autoria própria.
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Gráfico 4 – Resposta transitória do ângulo da haste para ruído de 22dBm.

Fonte: Autoria própria.

Observase em ambos os gráficos (Gráfico 5 e Gráfico 6), o ruído não causa
grandes perturbações tanto na posição do carrinho como também no angulo da haste,
sendo assim, um sistema estável com pequenos distúrbios atribuído ao ruído de
−22𝑑𝐵𝑚 inserido ao sistema.
Após encontrar o nível de ruído inicial, o próximo passo visa encontrar a
potência de ruído em que o regime permanente do sistema oscile além da faixa de
acomodação. Para satisfazer essa condição foi encontrado o valor próximo a −20𝑑𝐵𝑚
de potência de ruído no canal.
Gráfico 5 – Resposta transitória do deslocamento para ruído de 20dBm.

Fonte: Autoria própria.
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Gráfico 6 – Resposta transitória do ângulo da haste para ruído de 20dBm.

Fonte: Autoria própria.

Identificase em ambos os gráficos (Gráfico 7 e Gráfico 8), o ruído causa
grandes perturbações tanto na posição do carrinho como também no angulo da haste,
sendo mais agressivo na resposta transitória do ângulo da haste. Assim, o sistema
apresenta uma grande dificuldade de se manter estável com grandes distúrbios
atribuídos ao ruído de −20𝑑𝐵𝑚 inserido ao sistema.
Em seguida foi analisado a maior potência nível de ruído em que o controle
conseguia operar sem perder o controle de posição ou ângulo, negligenciando
especificações de projeto, ou seja, abrindo mão da precisão do sistema. Para essa
situação o valor encontrado foi de aproximadamente −19,5𝑑𝐵𝑚.
Gráfico 7 – Resposta transitória do deslocamento para ruído de 19.5dBm.

Fonte: Autoria própria.
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Gráfico 8 – Resposta transitória do ângulo da haste para ruído de 19.5dBm.

Fonte: Autoria própria.

Conforme visualizado em ambos os gráficos (Gráfico 9 e Gráfico 10), o ruído
causa grandes perturbações tanto na posição do carrinho como também no angulo da
haste, sendo agressivo na resposta transitória dos dois movimentos. Assim, o sistema
apresenta uma grande dificuldade de se manter estável com grandes distúrbios
atribuídos ao ruído de −19,5𝑑𝐵𝑚 inserido ao sistema.
Foi analisado o ponto em que a curva de resposta divergia do ponto de
referência, perdendo assim a capacidade controle do sistema. A potência de ruído
encontrada foi de aproximadamente −19𝑑𝐵𝑚.
Gráfico 9 – Resposta transitória do deslocamento para ruído de 19dBm.

Fonte: Autoria própria.
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Gráfico 10 – Resposta transitória do ângulo da haste para ruído de 19dBm.

Fonte: Autoria própria.

Por fim, ambos os gráficos (Gráfico 9 e Gráfico 10) o ruído causa grandes
perturbações tanto na posição do carrinho como também no angulo da haste, sendo
agressivo na resposta transitória dos dois movimentos. Assim, o sistema apresenta
instabilidade com grandes distúrbios atribuídos ao ruído de −19𝑑𝐵𝑚 inserido ao
sistema.

4.3 CURVAS DE RESPOSTA DO SISTEMA COM RUÍDOS EM APENAS UM
CANAL

4.3.1 Inserção de ruídos na realimentação do carrinho

Na segunda etapa foi inserido um sinal de ruído com potência equivalendo
aproximadamente a −19𝑑𝐵𝑚 apenas na realimentação do sistema e o carrinho. O
objetivo dessa potência aplicada é encontrar de maneira mais rápida o limiar de
potência do sistema controlado, tanto pelo PD no deslocamento do carrinho, quanto o
sistema controlado pelo PID na variação do ângulo da haste. Assim, foram coletados
os gráficos para posição do carrinho (Gráfico 11) e do ângulo da haste (Gráfico 12),
considerando os parâmetros de realização do modelo.
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Gráfico 11 – Resposta transitória do deslocamento para ruído de 19dBm.

Fonte: Autoria própria.

Gráfico 12 – Resposta transitória do ângulo da haste para ruído de 19dBm.

Fonte: Autoria própria.

Observase em ambos os gráficos (Gráfico 13 e Gráfico 14), o ruído não causa
grandes perturbações na posição do carrinho, porém causa perturbações
consideráveis no angulo da haste. Mostrase, assim, analisando os gráficos, um
sistema estável com distúrbios moderados atribuído ao ruído de −19𝑑𝐵𝑚 inserido ao
sistema.
Para um aumento da potência inserida no sistema, passando de −19𝑑𝐵𝑚
para −18𝑑𝐵𝑚, os resultados para a posição do carrinho e o angulo da haste são vistos
nos gráficos: Gráfico 13 e Gráfico 14.
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Gráfico 13 – Resposta transitória do deslocamento para ruído de 18dBm.

Fonte: Autoria própria.

Gráfico 14 – Resposta transitória do ângulo da haste para ruído de 18dBm.

Fonte: Autoria própria.

Os resultados visualizados nos gráficos acima (Gráfico 13 e Gráfico 14) são
próximos com o que foi apresentado nos gráficos Gráfico 15 e Gráfico 16, mas com
um resposta transitória do ângulo da haste para o ruido de −18𝑑𝐵𝑚 mais agressiva.
A fim de exigir um pouco mais do sistema, aumentouse a potência de ruido
em 1𝑑𝐵𝑚 passando de −18𝑑𝐵𝑚 para −17𝑑𝐵𝑚 e em seguida aumentouse em mais
0.5𝑑𝐵𝑚 passando de −17𝑑𝐵𝑚 para −16,5𝑑𝐵𝑚. Os resultados encontrados são os
mostrados abaixo no Gráfico 15 e Gráfico 16 para a potência de ruído de −17𝑑𝐵𝑚 e
no Gráfico 17 e Gráfico 18 para a potência de ruído de −16,5𝑑𝐵𝑚, respectivamente.
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Gráfico 15 – Resposta transitória do deslocamento para ruído de 17dBm.

Fonte: Autoria própria.

Gráfico 16 – Resposta transitória do ângulo da haste para ruído de 17dBm.

Fonte: Autoria própria.

Gráfico 17 – Resposta transitória do deslocamento para ruído de 16,5dBm.

Fonte: Autoria própria.
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Gráfico 18 – Resposta transitória do ângulo da haste para ruído de 16,5dBm.

Fonte: Autoria própria.

Podese verificar que para um aumento de 0,5𝑑𝐵𝑚 em −17𝑑𝐵𝑚, conforme
verificado nos Gráfico 17 e Gráfico 18, temse um controle totalmente instável para o
descolamento do carrinho em que há uma perda por completo do controlador em
relação a estabilidade do sistema, caso fosse verificado as condições iniciais: posição
do carrinho em relação a referência de 1 metro do ponto de partida. Logo, concluise
que o limiar para os ruídos aplicados é −16,5𝑑𝐵𝑚.

4.3.2 Inserção de ruídos na realimentação do ângulo da haste

Na terceira e última etapa foi inserido um sinal de ruído com potência
equivalendo aproximadamente a −19𝑑𝐵𝑚 apenas na realimentação do sistema e o
ângulo da haste. O objetivo dessa potência aplicada é encontrar de maneira mais
rápida o limiar de potência do sistema controlado, tanto pelo PID na variação do
ângulo da haste, quanto o sistema controlado pelo PD no deslocamento do carrinho.
Assim, foram coletados os gráficos para posição do carrinho (Gráfico 19) e do ângulo
da haste (Gráfico 20), considerando os parâmetros de realização do modelo.
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Gráfico 19 – Resposta transitória do deslocamento para ruído de 19dBm.

Fonte: Autoria própria.

Gráfico 20 – Resposta transitória do ângulo da haste para ruído de 19dBm.

Fonte: Autoria própria.

Observase em ambos os gráficos (Gráfico 19 e Gráfico 20), o ruído causa
perturbações perceptíveis na posição do carrinho, porém causa grandes perturbações
no angulo da haste fazendo com que a haste fique oscilando em torno do ponto de
referência. Mostrase, assim, analisando os gráficos, um sistema no limiar da
estabilidade com distúrbios agressivos atribuído ao ruído de −19𝑑𝐵𝑚 inserido ao
sistema.
Com o intuito de exigir mais do sistema, inseriuse mais 0,5𝑑𝐵𝑚 ao sistema
passando de −19𝑑𝐵𝑚 para −18,5𝑑𝐵𝑚. Os resultados encontrados foram os
mostrados abaixo para o Gráfico 21 (deslocamento do carrinho) e Gráfico 22 (ângulo
da haste).
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Gráfico 21 – Resposta transitória do deslocamento para ruído de 18,5dBm.

Fonte: Autoria própria.

Gráfico 22 – Resposta transitória do ângulo da haste para ruído de 18,5dBm.

Fonte: Autoria própria.

Podese verificar que para um aumento de 0,5𝑑𝐵𝑚 em −19𝑑𝐵𝑚, conforme
verificado nos Gráfico 21 e Gráfico 22, temse um controle instável para ângulo da
haste carrinho em que há uma perda considerável do controlador em relação a
estabilidade do sistema, caso fosse verificado as condições iniciais: ângulo da haste
em radianos variando somente de −0,07𝑟𝑎𝑑 até 0,07𝑟𝑎𝑑, aproximadamente. Logo,
concluise que o limiar, nesse caso, para os ruídos aplicados é −16,5𝑑𝐵𝑚.

4.4

DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Analisando os resultados obtidos e possível perceber que o sistema se
comporta dentro do esperado, seguindo os valores de referência para ângulo e
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posição, quando não submetido a níveis de ruído menores de que 7μW. A partir do
valor citado o sistema começa a sentir a interferência, contudo consegue manter a
estabilidade, que começa a sair da zona de acomodação a partir de níveis de ruído
na ordem de 10μW. Quando submetido a uma potência de ruído de 13μW a posição
do carrinho já não pode mais ser controlada.
Esses resultados que afirmam a premissa de que a qualidade no sinal de
comunicação para aplicações de controle, exigem um alto nível confiabilidade do sinal
para esse modelo de aplicação.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Então, no trabalho apresentado foi considerado o sistema pêndulo invertido
modelado no primeiro momento de maneira nãolinear e, posteriormente, de forma
linear. Considerando apenas a forma linearizada, em que foi considerado pequenas
variações angulares (menores do que −0,07𝑟𝑎𝑑 até 0,07 𝑟𝑎𝑑), encontraramse as
equações que regem o sistema, deixando de forma clara que as variáveis do
deslocamento horizontal executado pelo carrinho e da variação do ângulo da haste
são as prioritárias para o desenvolvimento do estudo. Tendo em vista a informação,
foram encontradas as funções transferências para o descolamento horizontal e a
variação do angulo da haste em função de uma determinada força aplicada ao
sistema, bem como as matrizes no espaço de estado que regem o comportamento do
carrinho mais haste em um sistema ideal (livre de forças contrarias a sua execução).
Com o sistema modelado e com parâmetros físicos possíveis de se obter,
introduziuse dois controladores de maneira a deixar o sistema equilibrado com
descolamento máximo na horizontal e um ângulo de equilíbrio de 90⁰ da haste em
relação a horizontal. Os controladores usados foram o PD para o deslocamento e o
PID para o ângulo da haste, os quais depois de dimensionados e projetados com seus
ganhos Proporcional, Integrativo e Derivativo, auxiliaram o sistema na sua
estabilidade com realimentações em ambos os controladores sob os parâmetros já
mencionados
Pontuado o projeto passouse a ter em vista o objetivo do trabalho: introduzir
erros gaussianos aleatórios nas realimentações de ambos os controladores, a fim de
determinar um limiar de limite de potência de maneira que o controle seja efetivo na
sua função de estabilizar o conjunto carrinhohaste. Erros simulando distúrbios com
determinados valores de potência foram adotados para as realimentações do
deslocamento e do ângulo da haste, simultaneamente; erros simulando distúrbios com
determinados valores de potência foram adotados para somente a realimentação do
deslocamento; erros simulando distúrbios com determinados valores de potência
foram adotados para somente a realimentação do ângulo. Os resultados apresentados
nessas simulações através do software MatLab estão descritos na secção 4 desse
trabalho e mostram que os controladores conseguiram ser efetivos até −19𝑑𝐵𝑚 para
o primeiro conjunto; até −17𝑑𝐵𝑚 para segundo conjunto; e até −18,5𝑑𝐵𝑚 para
terceiro conjunto.

59

Concluise, assim, que o erros aleatórios inseridos no canal de realimentação
do deslocamento do carrinho são mais sensíveis e perceptíveis no sistema, pois o
controlador PD não consegue ser tão efetivo quanto o controlador PID inserido no
canal de realimentação do ângulo: isso faz com o sistema não suporte erros de
proporções mais agressivos se comparado aos segundo conjunto (erros na
realimentação do ângulo da haste), fazendo com que a estabilidade do sistema se
comprometa um pouco antes do limiar do segundo conjunto.
Sob o ponto de vista de controle, o ganho I (integrativo) exercendo a função
de reduzir e eliminar os erros de regime estacionário colabora para que o conjunto
carrinhohaste tenha uma estabilidade mais duradoura. Assim, para trabalhos futuros
recomendase que seja inserido tanto um controlador PID na realimentação do
descolamento do carrinho como também um controlador PID no ângulo da haste, para
que se tenha valores de limiares de potência maiores se comparados com os que
foram encontrados nesse trabalho. Além disso, ressaltase que na pesquisa foram
utilizados controladores analógicos em vez de controladores digitais, os quais também
poderiam ser testados nas mesmas configurações físicas, mas tendo resultados
performance diferentes dos que foram encontrados nesse trabalho.
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