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Resumo 

O pêndulo de Furuta, ou pêndulo invertido rotacional, é um problema clássico 

dentro da teoria de controle de sistemas, devido às suas características dinâmicas e às 

especificidades do projeto de controladores para atender às especificações de 

desempenho. O problema em questão consiste em elevar um pêndulo da posição de 

equilíbrio estável para a posição de equilíbrio instável e mantê-lo neste ponto.  

A análise do problema neste trabalho é feita através do equipamento QNET 

ROTPEN, que nada mais é do que um pêndulo invertido rotacional acoplado a um motor 

CC e ligados a uma placa de aquisição de dados. A modelagem do sistema é baseada na 

geometria do pêndulo, que é representado por uma haste em forma de L com uma carga 

em uma de suas extremidades, enquanto a outra é conectada ao motor CC, resultando em 

um sistema altamente não-linear. 

Busca-se aplicar a teoria da lógica difusa para se obter o modelo e projeto do 

controlador não linear para o pêndulo. As estratégias de controle têm como objetivo 

retirar o pêndulo da posição estável e fixá-lo na posição instável. Este trabalho conterá 

todo o processo descrito, começando com a obtenção do modelo matemático, passando 

pela teoria sobre a lógica difusa, obtenção do modelo e projeto do controlador difusos, 

além das simulações e testes feitos com o equipamento para validação do modelo e 

controladores obtidos. 

Palavras-chave: pêndulo, Furuta, controle, lógica difusa, Takagi-Sugeno. 
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Abstract 

The Furuta pendulum, also called rotary inverted pendulum, represents a classic 

problem concerning control systems theory, due to its dynamics and specific features of 

the controller design that aim to achieve the desired performance specifications. The 

problem consists of rising a pendulum from its stable equilibrium state to an unstable 

equilibrium position and keeping it at that point. 

The analysis of the problem was made through a QNET ROTPEN equipment, which 

consists of a rotary inverted pendulum coupled to a DC motor and connected to a data 

acquisition circuit board. The system modelling is based on the pendulum geometry, 

represented by a L-shaped stem with a mass load in one of its ends, while the other is 

connected to the DC motor, resulting in a highly non-linear system. 

The goal is to apply the fuzzy logic theory to obtain a non-linear model and 

controller project for the pendulum. The control strategies aim to unstabilize it from its 

stable position and keep it in its unstable upright position. This report contains the 

complete process, from the system mathematical model, going through the fuzzy logic 

theory, the fuzzy logic model to the control project, simulations and tests made for 

validation of what was designed. 

Keywords: pendulum, Furuta, control, fuzzy logic, Takagi-Sugeno. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

Neste capítulo introdutório é apresentada uma visão geral dos objetivos 

pretendidos por esse trabalho e do caminho seguido para alcançá-los, da teoria 

estudada, motivações para seu uso, equipamento analisado e as justificativas para a sua 

escolha. No presente projeto, a teoria envolve um estudo da lógica difusa e sua 

aplicação, com o objetivo de se controlar um pêndulo invertido rotacional. Este 

pêndulo, conhecido também como Pêndulo de Furuta, possui diversos componentes e 

especificações que são apresentados no decorrer do relatório.  

1.1. Pêndulo de Furuta 

O pêndulo de Furuta, ou pêndulo invertido rotacional, foi desenvolvido no 

Instituto de Tecnologia de Tóquio por Katsuhisa Furuta em 1992, tornando-se desde 

então uma referência clássica na teoria de sistemas de controle. Ele é um sistema 

subatuado com dois graus de liberdade, sendo que o braço no plano horizontal é 

controlado por um motor, enquanto que o braço do pêndulo se move livremente no 

plano vertical, perpendicularmente ao braço movido pelo motor. 

Sua aplicação vem sendo bastante difundida na área da robótica como, por 

exemplo, no controle de sistemas robóticos subatuados, design de pêndulos invertidos 

rotacionais móveis e controle de caminhada de robôs humanoides, como exemplificada 

na Figura 1-1 (BOUBAKER, 2012). 

Devido às suas características, o pêndulo revela uma dinâmica altamente não 

linear, dificultando a manipulação de seu modelo. Devido a isso, tais sistemas passam 

normalmente por um processo de linearização em torno de um ponto de operação e 

acabam perdendo, consequentemente, a precisão dos resultados. Para evitar esse 

passo, se torna necessária a busca de uma técnica de modelagem e controle não-linear, 

como, por exemplo, a lógica difusa. 
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Figura 1-1 - Caminhada estável do robô humanoide HRP-4C 

1.2. Lógica Difusa 

Durante os últimos anos, a teoria que envolve lógica difusa tem sido bastante 

estudada e analisada por acadêmicos na área de modelagem e controle de sistemas. Os 

motivos por trás do crescimento de interesse em tal assunto são vários. Dentro do tema 

de controle de sistemas, a lógica difusa possibilita obter um projeto robusto de 

controladores para sistemas incertos e complexos, mesmo que o operador não tenha 

conhecimento da sua dinâmica ou que os dados de entrada e saída do sistema tenham 

uma característica incerta (ALT et al., 2011). Tal robustez vem do fato de que 

controladores desenvolvidos com essa técnica lidam de forma efetiva contra incertezas 

dos sistemas e distúrbios externos, além de exercerem pouco esforço na estabilização 

dos mesmos. Por causa de suas especialidades, essa técnica pode ser vista como uma 

aproximação entre um controle matemático mais preciso e o processo de tomada de 

decisão feito por humanos, de acordo com Gupta e Tsukamoto (1980).  

A Figura 1-2 mostra a estrutura de um controlador difuso, em que são mostrados 

os estágios de entrada, por meio do processo de fuzzyficação, o estágio de 

processamento, representado pelo bloco de inferência, e o estágio de saída, por meio 

do processo de defuzzificação. 
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Figura 1-2 - Estrutura de um controlador difuso (ANTUNES, 2006) 

Os estudos nessa área não são novidade. Inicialmente proposta por Zadeh entre 

os anos de 1965 e 1975, a lógica difusa vem sendo desenvolvida, aprimorada e aplicada 

por vários estudiosos desde então. O sucesso na aplicação da lógica difusa coleciona 

vários exemplos, como controle de qualidade de água, sistema de operação automática 

de trens, controle de elevadores, controle de reatores nucleares, controle de 

transmissão automotiva e controle de processos (ALT, HARTUNG e SVARICEK, 2011). 

Além disso, suas aplicações vão além de sistemas industriais, atingindo também áreas 

como negócios, finanças e gerenciamento, visto em Bojadziev e Bojadziev (1997) e 

Antunes (2006). 

1.3. Objetivos 

Este projeto tem como objetivo principal projetar, implementar e validar o 

controle do pêndulo de Furuta baseado em lógica difusa, buscando sua estabilização, 

como proposto por Faria (2015). Dentro desse objetivo geral, nascem alguns objetivos 

secundários, como o aprendizado sobre a técnica escolhida e familiarização com o 

equipamento utilizado e os programas que fazem a interface entre ele e o usuário. Para 

isso, é necessário caminhar por várias etapas, sendo elas: 

 Obtenção de um modelo matemático, descrevendo o sistema e as 

grandezas envolvidas; 

 Simulação do modelo obtido para validação; 

 Modelagem do sistema em lógica difusa; 

 Comparação entre o modelo matemático e o obtido através da lógica 

difusa; 
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 Design do controlador em lógica difusa; 

 Validação dos resultados obtidos utilizando o equipamento de testes. 

1.4. Organização do trabalho 

Este trabalho está organizado em capítulos, sendo o Capítulo 1 a Introdução, o 

Capítulo 2 com a modelagem do sistema utilizado, o Capítulo 3 apresentando os 

métodos de modelagem e controle utilizados, o Capítulo 4 mostrando modelagem do 

sistema em lógica difusa, o Capítulo 5 contendo a descrição do equipamento, o Capítulo 

6 a modelagem do sistema e do controlador em lógica difusa, além de suas validações, 

e, finalmente, o Capítulo 7 contendo a conclusão sobre os estudos feitos. 

Na introdução são apresentadas, de forma geral, características do método de 

modelagem e controle utilizado e sua estrutura básica. São mostradas também 

características básicas do sistema utilizado junto com as justificativas sobre sua 

escolha e um exemplo de uso. Em seguida são mostrados os objetivos principais e 

secundários a serem atingidos com este trabalho. 

O segundo capítulo traz a modelagem do sistema, desde a definição das 

variáveis envolvidas, a geometria que define as coordenadas utilizadas e o processo 

matemático escolhido para a definição do modelo do pêndulo invertido rotacional. A 

utilização das equações de movimento de Euler-Lagrange são uma etapa fundamental 

para o desenvolvimento do modelo, utilizando as energias cinética e potencial 

envolvidas ao invés das forças que atuam no sistema. São apresentados, finalmente, o 

modelo matemático final juntamente com as matrizes em espaço de estado. Este 

capítulo traz as simulações em malha aberta feitas em Simulink e os resultados 

referentes ao sistema não linear. 

O terceiro capítulo apresenta a teoria sobre lógica difusa estudada, seus 

parâmetros, variáveis, tipos e exemplos de regras (de acordo com o sistema de 

inferência por Mandami e Takagi-Sugeno), além da definição de função de pertinência 

e alguns de seus possíveis formatos. 

O Capítulo 4 mostra, finalmente, a junção do modelo matemático não linear 

obtido no Capítulo 2 com a teoria sobre lógica difusa apresentada no Capítulo 3, 
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gerando por fim o sistema do pêndulo invertido com a técnica desejada. Além disso, é 

feito o projeto do controlador a ser testado e resultados de simulações feitas. 

No Capítulo 5 são apresentadas as especificações técnicas do equipamento, 

sendo identificados os seus componentes, os valores dos parâmetros envolvidos 

(parâmetros do braço do pêndulo, braço horizontal e motor CC), além de especificações 

dos dispositivos de medição. 

O Capítulo 6 traz os resultados experimentais obtisdos com o controlador 

projetado no Capítulo 4. Vários outros resultados, originados por alterações em 

parâmetros do controlador e do modelo, são também mostrados, com o objetivo de 

analisar suas influências no controle do pêndulo. 

Finalmente, o Capítulo 7 traz uma conclusão sobre os temas estudados, 

retomando-os e relacionando-os com o que foi aprendido e com os resultados obtidos. 

É apresentada também uma análise do processo percorrido, buscando avaliar as 

dificuldades encontradas com as soluções obtidas.  
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Capítulo 2 - Modelagem do Sistema 

 

Na maioria dos estudos e análises feitos dentro da teoria de controle de 

sistemas, é necessário obter um modelo matemático dos mesmos. Tal modelo é 

utilizado em várias etapas do processo de análise, como a sua validação através de uma 

simulação do sistema em malha aberta, o desenvolvimento e a otimização do 

controlador e a verificação dos resultados obtidos, além da comparação da resposta 

simulada com o sistema real. Neste capítulo, o modelo matemático do pêndulo 

invertido rotacional é obtido através da definição das variáveis envolvidas, dos eixos 

de coordenadas e das forças que atuam no sistema como um todo. Com o auxílio das 

equações de movimento de Euler-Lagrange, a forma final do modelo é obtida e 

traduzida para sua forma em espaço de estados, facilitando a sua manipulação através 

das ferramentas computacionais. 

2.1. Análise Inicial 

A Figura 2-1 mostra o sistema de coordenadas utilizado para a modelagem do 

sistema. O ângulo 𝛼 representa o deslocamento do pêndulo em relação ao eixo vertical 

y, enquanto o ângulo 𝜃 representa o deslocamento do braço no plano horizontal. Os 

símbolos �̇� e �̇� representam, respectivamente, as velocidades angulares de ambos os 

braços, em rad/s. 
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Figura 2-1 - Modelo do sistema de coordenadas e ângulos envolvidos no sistema (DIAO, 2006) 

 

Com o sistema de coordenadas definido, é necessário encontrar as forças que 

atuam no sistema, juntamente com o centro de massa e o momento de inércia do 

pêndulo, para se definir o modelo matemático. O cálculo do centro de massas é baseado 

no modelo ilustrado na Figura 2-2, que mostra o braço (com comprimento 𝐿𝑝1 e massa 

𝑀𝑝1) e a carga do pêndulo (com comprimento 𝐿𝑝2 e massa 𝑀𝑝2) e as distâncias de seus 

respectivos centros de massa (𝑥𝑐𝑚1 e 𝑥𝑐𝑚2) em relação ao eixo de rotação, 

representado pelo círculo. Sua forma final é dada pela equação (2-1). 

 
𝑥𝑐𝑚 =

∑ 𝑚𝑖𝑥𝑐𝑚,𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

 
( 2-1 ) 

 

O sistema pode então ser expressado como um único corpo rígido com um único 

centro de massa, como mostrado na Figura 2-3, onde 𝑀𝑝 é a soma das massas do braço 

e da carga do pêndulo, 𝑙𝑝 a distância do centro de massa ao eixo de rotação, 𝑢 

representa a aceleração linear do eixo de rotação e 𝐽𝑝 o momento de inércia. 
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Figura 2-2 - Diagrama de corpo livre do pêndulo (ASTROM et al., 2011) 
 

 

 

Figura 2-3 - Diagrama de corpo livre do sistema como um todo (ASTROM et al., 2011) 

 

Sabe-se que para um pêndulo físico (ou pêndulo real), de acordo com a Segunda 

Lei de Newton, o torque existente em um corpo extenso pode ser expresso por: 

 𝜏 = 𝐽�̈� ( 2-2 ) 

 

Além disso: 

 𝜏 = 𝑟 𝑥 �⃗� ( 2-3 ) 

 

em que �⃗⃗⃗� é a distância entre o centro de massa do pêndulo em relação ao eixo de rotação 

e �⃗⃗⃗� cada uma das forças envolvidas. Conforme apresentado na Figura 2.3, enquanto o 
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eixo de rotação é acelerado para a esquerda, o momento de inércia do pêndulo realiza 

um torque para cima, enquanto as forças 𝑀𝑝𝑔 e 𝑀𝑝𝑢 puxam o pêndulo para baixo. 

Igualando (2-2) e (2-3), tem-se que: 

 𝐽𝑝�̈�(𝑡) = 𝑙𝑝𝑀𝑝𝑔. 𝑠𝑖𝑛(𝛼(𝑡)) + 𝑙𝑝𝑀𝑝𝑢. 𝑐𝑜𝑠(𝛼(𝑡)) ( 2-4 ) 

   

De outra forma, o momento de inércia pode ser encontrado a partir de (2-5): 

 𝐽𝑝 = ∫ 𝑟2𝑑𝑚 ( 2-5 ) 

em que 𝑟 é a distância perpendicular entre o elemento de massa, 𝑑𝑚, e o eixo de 

rotação. 

2.2. Equações de movimento de Euler-Lagrange 

Considerando os passos tomados por Vijayalakshmi, Jenifer e Srinivasan (2013) 

para a modelagem do sistema e considerando-se um sistema conservativo, é possível 

descrever uma função de posição e velocidade de uma partícula de acordo com as 

Equações de Movimento de Euler-Lagrange (CAETANO, 2014), utilizando como base 

suas energias potenciais (V) e cinéticas (T), de forma que: 

 𝐸 = 𝑇 + 𝑉 

 

( 2-6 ) 

Além disso, define-se a Lagrangiana L, definida por: 

 𝐿 = 𝑇 − 𝑉 

 

( 2-7 ) 

Para o caso do pêndulo, as equações de Lagrange de movimento são dadas por (2-8). 

 𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝜃
= 𝜏𝑚 − 𝐵𝑒𝑞�̇�

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝛼
= −𝐵𝑝�̇�

 ( 2-8 ) 

   

em que L é a lagrangiana dado pela equação (2-7) e 𝜏𝑚 é o torque aplicado no braço 

rotativo pelo motor, dado por (2-9). O amortecimento viscoso do braço, 𝐵𝑒𝑞, e do 
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pêndulo, 𝐵𝑝, são levados em consideração no processo de modelagem, porém são 

definidos como nulos pelo fabricante do ROTPEN. 

 
𝜏𝑚 =

𝐾𝑡𝑉𝑚 − 𝐾𝑡𝐾𝑚�̇�

𝑅𝑚
 ( 2-9 ) 

   

A energia potencial presente no sistema vem da gravidade, afetando apenas o 

bastão do pêndulo, uma vez que o braço rotativo está no nível de referência. Dessa 

forma, ela pode ser representada por (2-10). 

 𝑉 = 𝑉𝑝𝑒𝑛𝑑 = 𝑀𝑝𝑔𝑙𝑝 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ( 2-10 ) 

 

Já a energia cinética leva em consideração tanto o braço rotativo quanto o 

pêndulo, sendo que seu valor total é dado pela soma das energias lineares e rotacionais 

de cada um. Dessa forma: 

 𝑇 = 𝑇𝑝𝑒𝑛𝑑𝑟𝑜𝑡
+ 𝑇𝑏𝑟𝑎ç𝑜𝑟𝑜𝑡

+ 𝑇𝑝𝑒𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟
+ 𝑇𝑏𝑟𝑎ç𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟

 ( 2-11 ) 

 
𝑇 =

1

2
𝐽𝑒𝑞𝜃2̇ +

1

2
𝐽𝑝𝛼2̇ +

1

2
𝑀𝑝𝑣𝑥

2 +
1

2
𝑀𝑝𝑣𝑦

2 ( 2-12 ) 

 

Os valores 𝑣𝑥 e 𝑣𝑦 representam as componentes da velocidade do pêndulo e são dadas 

por (2-13). 

 𝑣𝑥 = 𝑟�̇� − 𝑙𝑝�̇� 𝑐𝑜𝑠 𝛼

𝑣𝑦 = −𝑙𝑝�̇� 𝑠𝑖𝑛 𝛼
 ( 2-13 ) 

 

Substituindo a equação (2-13) em (2-12), determina-se o valor da energia cinética do 

sistema, mostrado em (2-14). 

 
𝑇 =

1

2
𝐽𝑒𝑞𝜃

2̇ +
1

2
𝐽𝑝𝛼2̇ +

1

2
𝑀𝑝𝑟2𝜃2̇ +

1

2
𝑀𝑝𝑙𝑝

2𝛼2̇ − 𝑀𝑝𝑟𝑙𝑝�̇��̇� 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ( 2-14 ) 

 

Com os valores de T e V, é possível definir L e aplicá-lo na equação (2-8), obtendo os 

resultados mostrados por (2-15). 
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 𝐽𝑒𝑞�̈� + 𝑀𝑝𝑟2�̈� − 𝑀𝑝𝑙𝑝𝑟(�̈� 𝑐𝑜𝑠 𝛼 − 𝛼2̇ 𝑠𝑖𝑛 𝛼) = 𝜏𝑚 − 𝐵𝑒𝑞�̇�

𝐽𝑝�̈� + 𝑀𝑝𝑙𝑝
2�̈� − 𝑀𝑝𝑙𝑝𝑟�̈� 𝑐𝑜𝑠 𝛼 + 𝑀𝑝𝑙𝑝𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = −𝐵𝑝�̇�

 ( 2-15 ) 

 

Com essas equações definidas, é possível construir o sistema em espaço de estados 

definido por ( 2-16 ). 

 �̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢
𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢

 ( 2-16 ) 

 

em que: 

𝑥 = [𝜃 𝛼 �̇� �̇�]𝑇 

𝑢 = 𝑉𝑚 

 

𝐴 =

[
 
 
 
 
 
0 0 1 0
0 0 0 1

0
(𝑏𝑑 sin(𝛼) cos(𝛼)) 𝛼⁄

𝐸
−

(𝐵𝑒𝑞 + 𝐺)𝑐

𝐸
−

𝑏𝐵𝑝 + 𝑏𝑐 sin(𝛼) �̇�

𝐸

0
𝑎𝑑 sin(𝛼) 𝛼⁄

𝐸
−

𝑏(𝐺 + 𝐵𝑒𝑞) cos(𝛼)

𝐸
−

𝑏2�̇� sin(𝛼) cos(𝛼) + 𝐵𝑝

𝐸 ]
 
 
 
 
 

 

 

𝐵 =

[
 
 
 
 
 

0
0

𝑐𝐾𝑡 𝑅𝑚⁄

𝐸
𝑏𝐾𝑡 𝑅𝑚 cos 𝛼⁄

𝐸
 ]
 
 
 
 
 

 

 

𝐶 = 𝐼4𝑥4 

 

𝐷 = 04𝑥1 

 

e: 

𝑎 = 𝐽𝑒𝑞 + 𝑀𝑝𝑟2; 𝑏 = 𝑀𝑝𝑙𝑝𝑟; 𝑐 = (𝐽𝑝 + 𝑀𝑝𝑙𝑝
2); 𝑑 = 𝑀𝑝𝑔𝑙𝑝; 𝐸 = 𝑎𝑐 − 𝑏2 cos2 𝑥2; 𝐺 =

𝐾𝑡𝐾𝑚

𝑅𝑚
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2.3. Análise da resposta não linear do sistema 

Aqui são mostrados resultados de simulações feitas para o sistema não-linear 

obtido. A Figura 2-4 representa o diagrama de blocos usado para a obtenção da 

resposta do pêndulo, ao mesmo tempo que a Figura 2-5 contém a dinâmica de acordo 

com as equações obtidas por Diao (2006). 

 

 

Figura 2-4 - Diagrama em Simulink para obtenção da resposta do sistema não linear 

As variáveis a, b, c e d presentes no sub-diagrama representam constantes 

definidas para facilitar a manipulação do sistema. A condição inicial dada ao ângulo 𝛼 

foi de 0.00001 rad, valor que, apesar de pequeno, é suficiente para retirar o pêndulo da 

sua posição de equilíbrio instável. O valor inicial de 𝜃 não representa relevância 

significativa na simulação e foi deixado como 0 rad. Dessa forma, tem-se o equivalente 

ao experimento de elevar o pêndulo até a posição referente à condição inicial dada e 

soltá-lo, verificando sua oscilação e sua posição final esperada de 180°, referente à 

posição de equilíbrio estável. 

A Figura 2-6 mostra a resposta da simulação em malha aberta para as condições 

iniciais citadas acima. Devido ao baixo valor de 𝛼, o pêndulo demora por volta de 1,5 

segundos para mostrar variação suficiente em seus ângulos. Apesar disso, percebe-se 

a oscilação do pêndulo em torno de 180° até atingir o equilíbrio neste valor, devido à 

força gravitacional. Além disso, percebe-se a variação do braço do pêndulo, 𝜃, 

acompanhando a variação de 𝛼. 



20 
 

20 
 

 

Figura 2-5 - Diagrama do sistema não-linear do pêndulo invertido 

 

 

Figura 2-6 – Resposta do sistema não linear 
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2.4. Considerações Finais 

O modelo obtido foi satisfatório, pois sua resposta em malha aberta para a 

simulação feita foi como esperado na simulação do sistema não linear. Apesar de não 

ser o foco neste trabalho, o sistema linearizado também foi simulado, apresentando a 

resposta obtida na Figura 2-7. Percebe-se que, ao se linearizar um modelo, apesar de 

uma boa representação do sistema ao redor da região de operação desejada, ele perde 

sua característica estável fora dela, não sendo possível obter uma resposta completa 

do sistema.  

Tem-se, dessa forma, uma das justificativas para o uso da lógica difusa na 

modelagem e controle do sistema, visto que ela consegue gerenciar com facilidade as 

não linearidades presentes, resultando em um modelo mais próximo da realidade. 

 

 

Figura 2-7 – Resposta do sistema linearizado 
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Capítulo 3 - Teoria de Modelagem e Controle 

 

Dando sequência à formulação teórica relacionada a este trabalho, o presente 

capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos da lógica difusa, apresentando suas 

principais características, vantagens, desvantagens e possíveis aplicações. Além disso, 

também é apresentado o processo de aprendizagem baseado na arquitetura ANFIS, que 

nada mais é do que um sistema de inferência difusa implementado através de redes 

adaptativas. Tal arquitetura cria um mapeamento utilizando as entradas e saídas de um 

sistema, seja ele linear ou não-linear, juntamente com o conhecimento humano, através 

de regras no formato SE-ENTÃO.  

3.1. Lógica Difusa 

Existem vários métodos para se definir o modelo de um sistema, como o método 

definido por Euler, Runge-Kutta, entre outros. Porém, tais métodos se baseiam na 

linearização de parte do sistema, o que pode gerar situações em que existem diferenças 

entre o valor esperado e o valor calculado. Dito isto, para atingir uma melhor precisão na 

modelagem, é necessária uma maior complexidade do método, tornando sua 

implementação difícil e o gasto de recursos elevado. 

A lógica difusa tem sido altamente estudada pelo fato de ir na contramão em 

relação aos métodos lineares, proporcionando um método de modelagem não-linear 

através de ferramentas de fácil entendimento e simples em seu conceito. A Figura 3-1 é 

apresenta um sistema de inferência difusa. Ele é formado por cinco blocos, sendo eles: 

 Regras: contém as regras difusas no formato SE-ENTÃO; 

 Base de dados: contém as funções de pertinência utilizadas; 

 Unidade de decisão: realiza a operação de inferência baseando-se nas regras 

fornecidas; 

 Interface de fuzzificação: relaciona as entradas com as variáveis linguísticas; 

 Interface de defuzzificação: transforma o resultado difuso em valores na saída. 
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Base de dados Regras

Entrada Saída

 

Figura 3-1 - Sistema de inferência difusa (JANG, 1993) 

3.1.1. Regras 

Parte fundamental na lógica difusa, as regras definem ações necessárias de acordo 

com a entrada de dados apresentada. Com o objetivo de traduzir em ações a análise das 

variáveis presentes, elas são definidos como combinações SE-ENTÃO que relacionam 

conjuntos, lógica e inferência difusa. Existem dois tipos de sistema de inferência, 

nomeadas Mamdami e Takagi-Sugeno (TS), que definem estruturas diferentes de regras. 

Um exemplo simples de regra difusa no sistema de inferência Mamdami é 

mostrado a seguir, representando o movimento de um carro (MEHRAN, 2008): 

 

𝐒𝐄 𝑎 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 é 𝐴𝑙𝑡𝑎 𝐄 𝑎 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 é 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎, 𝐄𝐍𝐓Ã𝐎 𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 é (𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑟) 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎 

 

Neste exemplo, “Velocidade” e “Aceleração” são as variáveis de entrada e “Frenagem” 

representa a variável de saída, enquanto que “Alta”, “Baixa” e “Modesta” representam os 

conjuntos difusos, em que os dois primeiros são de entrada e o terceiro de saída. Além 

disso, a parte referente à condição da regra é chamada de ANTECEDENTE, enquanto que 

a parte referente à ação é chamada de CONSEQUENTE. Tais variáveis e termos 

linguísticos, podem, por sua vez, ser representados por símbolos matemáticos. Dessa 

forma, a regra possui a seguinte definição, com três variáveis de entrada e duas de saída: 
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 𝐒𝐄 𝑥1 é 𝑀1 𝐄 𝑥2 é 𝑀2 𝐄 𝑥3 é 𝑀3, 𝐄𝐍𝐓Ã𝐎 𝑢1 é 𝑀4 𝑒 𝑢2 é 𝑀5 ( 3-1 ) 

 

em que x1, x2 e x3 são as variáveis de entrada,  u1 e u2 são as variáveis de saída e M1 a M5 

representam os conjuntos difusos, enquanto E representa o operador lógico de mesmo 

nome.  

Na teoria, as variáveis utilizadas nas regras podem ser de natureza contínua ou 

discreta; entretanto, como a modelagem e controle de sistemas é feita por dispositivos 

digitais, é comum o uso das variáveis discretas. Sendo assim, as variáveis utilizadas acima 

são alteradas, de forma que a regra passa a ter a seguinte forma (MEHRAN, 2008): 

 

 𝐒𝐄 𝑦(𝑛)é 𝑀1 𝐄 𝑦(𝑛 − 1)é 𝑀2 𝐄 𝑦(𝑛 − 2)é 𝑀3 𝐄 𝑢(𝑛)é 𝑀4 𝐄 𝑢(𝑛 − 1)é 𝑀5,  

𝐄𝐍𝐓Ã𝐎 𝑦(𝑛 + 1) é 𝑀6 
( 3-2 ) 

 

onde M1 a M6 são os conjuntos difusos, y(n+1), y(n), y(n-1) e y(n-2) são a saída do sistema 

e u(n) e u(n-1), as entradas, cada uma na sua respectiva amostra. Em outras palavras, o 

sistema de inferência difusa é alimentado com a saída atual e duas amostras anteriores 

(y(n), y(n-1) e y(n-2)), e a entrada atual e uma amostra anterior (u(n) e u(n-1)), para que 

seja definida qual será a saída futura (y(n+1)). 

De outra forma, existem as regras difusas utilizadas pelo sistema de inferência de 

TS. Diferente da estrutura definida por Mamdami, as regras utilizam como saída do 

sistema de inferência uma função que relaciona as variáveis dadas na entrada. Sendo 

assim, uma regra com estrutura definida por TS e semelhante à de Mamdami em 3-1, seria: 

 

 
𝐒𝐄 𝑥1 é 𝑀1 𝐄 𝑥2 é 𝑀2 𝐄 𝑥3 é 𝑀3,  

𝐄𝐍𝐓Ã𝐎 𝑢1 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) 𝑒 𝑢2 = 𝑔(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) 
( 3-3 ) 

 

em que f( ) e g( ) são duas funções reais. Analogamente, em um processo de modelagem, 

uma regra similar à mostrada em ( 3-2 ) é da forma: 

 

𝐒𝐄 𝑦(𝑛)é 𝑀1 E 𝑦(𝑛 − 1)é 𝑀2 𝐄 𝑦(𝑛 − 2)é 𝑀3 𝐄 𝑢(𝑛)é 𝑀4 𝐄 𝑢(𝑛 − 1)é 𝑀5, 

 𝐄𝐍𝐓Ã𝐎 𝑦(𝑛 + 1) = 𝐹(𝑦(𝑛), 𝑦(𝑛 − 1), 𝑦(𝑛 − 2), 𝑢(𝑛), 𝑢(𝑛 − 1)) 
( 3-4 ) 
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em que F( ) é uma função genérica. 

O objetivo deste trabalho é utilizar a estrutura definida por Takagi e Sugeno para 

a modelagem do pêndulo invertido rotacional. Cada conjunto de entrada irá definir uma 

região de operação que será representada por um sistema no espaço de estados. Em 

outras palavras, espera-se definir regras como a representada em 3-5. 

 

Regra i 𝑺𝑬 𝑧1(𝑡) é 𝑀𝑖1 𝑬 . . .  𝑬 𝑧𝑝(𝑡) é 𝑀𝑖𝑝, 𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 {
�̇� = 𝐴𝑖𝑥(𝑡) + 𝐵𝑖𝑢(𝑡)

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑖𝑥(𝑡) + 𝐷𝑖
 ( 3-5 ) 

 

em que 𝑧𝑝 são as variáveis de entrada, 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖, 𝐶𝑖 e 𝐷𝑖  são as matrizes do espaço de estados 

referente à regra i e 𝑀𝑖𝑝 são os conjuntos difusos representados pelas chamadas funções 

de pertinência. 

3.1.2. Funções de Pertinência 

Outro conceito importante dentro da lógica difusa são as denominadas funções de 

pertinência. Elas possuem o dever de mapear os valores dados na entrada do sistema em 

determinados graus de pertinência definidos entre 0 e 1.  

Para melhor entendimento, toma-se como base um exemplo que considera a altura 

de um grupo de pessoas (MATLAB, 2015). Para uma delas ser definida como alta, esta 

pessoa precisa ter, por exemplo, mais que 1.80 m. Dessa forma, o grupo foi dividido entre 

as pessoas baixas e altas. Porém, essa definição precisa não faz uma relação dentre as 

pessoas altas quem seria mais alta, mesmo que por apenas poucos milímetros, causando 

uma perda de sentido no conceito. A Figura 3-2 mostra essa separação através de uma 

função degrau definindo, precisamente, a separação entre pessoas altas e não altas. Já a 

Figura 3-3 mostra uma transição mais suave entre a definição de pessoa alta e não alta 

através de uma interpretação menos objetiva da altura de uma pessoa. Ambas as curvas 

são as chamadas funções de pertinência, definindo a qual grupo tal pessoa pertence. 
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Figura 3-2 - Função degrau definindo quão alta é uma pessoa (Guia do Usuário MATLAB 2015) 

 

Figura 3-3 - Função contínua definindo quão alta é uma pessoa (Guia do Usuário MATLAB 2015) 

As curvas da função de pertinência podem tomar qualquer forma arbitrária, sendo 

definidas de acordo com as necessidades ou limitações do problema, avaliando-se 

critérios como simplicidade, conveniência, velocidade ou eficiência. Entretanto, existem 

algumas formas clássicas que atendem à maioria dos problemas propostos na literatura.  

Dentre as representações matemáticas da pertinência estão a triangular e a 

trapezoidal, ambas mostradas na Figura 3-4, sendo que a trapezoidal é apenas uma função 

triangular truncada em uma determinada altura. Além destas, tem-se as funções de 

pertinência Gaussianas e em formato de sino, que proporcionam uma maior suavidade na 

transição dos valores. Variações destas também são muito utilizadas, como a composição 

de duas curvas Gaussianas, como mostrado na Figura 3-5. Além disso, outros formatos, 

como as funções de pertinência abertas à esquerda ou direita e PI, mostradas na Figura 

3-6 e que possuem o nome devido ao seu formato, também são utilizadas. 

 

Figura 3-4 - Funções de pertinência triangular e trapezoidal (Guia do Usuário MATLAB 2015) 
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Figura 3-5 - Funções de pertinência Gaussianas e em forma de sino (bell) (Guia do Usuário MATLAB 2015) 

 

Figura 3-6 - Funções de pertinência aberta a esquerda, PI e aberta a direita (Guia do Usuário MATLAB 
2015) 

De forma geral, é possível perceber que as funções de transferência descrevem 

conceitos vagos através do mapeamento de um ponto entre dois extremos, 0 e 1, definindo 

assim um grau de relação de uma variável na entrada do sistema. No exemplo descrito 

anteriormente, seria o mesmo que definir dentre duas pessoas altas quem é a mais alta. 

Voltando à Figura 3-1, as funções de pertinência equivalem à interface de fuzzificação, 

fazendo a relação das entradas com as variáveis linguísticas definidas. 

3.2. ANFIS 

Os sistemas adaptativos de inferência neuro-fuzzy, ANFIS, fazem parte de um 

conjunto de redes adaptativas que englobam todos os tipos de redes neurais feedforward 

com capacidade de aprendizado. De outra forma, essas redes são formadas por vários nós 

e conexões entre eles. Tais nós possuem parâmetros específicos que influenciam no valor 

de suas saídas. O termo “adaptativo” implica que estes parâmetros são modificados de 

acordo com as regras de aprendizado definidas para a rede, de forma a melhorar a 

performance de um sistema como um todo (JANG, 1993). 

A Figura 3-7 mostra um exemplo de rede adaptativa de várias camadas. Os nós são 

representados pelos quadrados ou círculos, x1 e x2 são as variáveis do vetor de entrada e 

y1 e y2 do vetor de saída, e as ligações entre eles são as relações definidas entre cada 

camada da rede. A simbologia dos nós é utilizada para definir a capacidade adaptativa de 
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cada um deles, sendo que os círculos são nós adaptativos e os quadrados são nós fixos, ou 

seja, que não alteram seus parâmetros ou funções internos.  

 

Figura 3-7 - Exemplo de rede adaptativa (JANG, 1993) 

O processo de aprendizado da rede, apesar de complexo em termos matemáticos, 

possui um conceito bastante simples. Ao sistema é fornecido um par de valores de entrada 

e saída, além de valores ou funções iniciais especificados para cada nó. Os valores de 

entrada são inseridos nos nós de entrada enquanto que os valores de saída são 

alimentados pelos nós da última camada, no sentido oposto. No sentido direto, cada nó 

gera a sua saída, que servirá de entrada para os nós seguintes, sendo o processo repetido 

a cada camada. O mesmo procedimento ocorre no sentido inverso, com os valores de saída 

sendo alimentados aos nós da saída, que realizarão a operação inversa gerando, assim, 

valores de referência para o cálculo no sentido direto. Da mesma forma, esse processo é 

repetido da camada final até a camada inicial. 

Após uma iteração, o sistema possui, em cada camada, valores de referência para 

a saída fornecida e valores calculados para a entrada. Com esses dados é possível calcular 

o ajuste necessário para os parâmetros dos nós adaptativos e, com o sistema ajustado, 

realizar uma nova iteração com o par de entrada e saída seguinte. Após um número 

suficiente de iterações ou o alcance do valor de tolerância para o erro, obtém-se um 

sistema mais próximo do esperado. 

O ajuste dos parâmetros pode ser feito de várias maneiras, sendo que a escolha do 

método depende do custo/benefício entre a complexidade computacional e a 

performance final. Dentre eles, o mais comum, porém menos eficiente, é o método do 

gradiente. Apesar de ser mais facilmente implementado, este método é lento e tem a 

tendência de se prender em parâmetros que fornecem um erro mínimo dito como local, 

não conseguindo atingir o ponto de erro mínimo global do sistema. O conceito de mínimos 

locais e globais pode ser exemplificado pela Figura 3-8, que mostra a função Rastrigin. Tal 



29 
 

 
 

função possui vários pontos de mínimos locais, porém apenas um ponto de mínimo global, 

em seu centro. 

 

 

Figura 3-8 - Função Rastrigin 

Outros métodos utilizados no ajuste dos parâmetros são:  

 Método do gradiente, sendo que apenas o primeiro passo é feito pelo método dos 

mínimos quadrados; 

 Método do gradiente e mínimos quadrados, proposto por Jang (1993); 

 Método sequencial de mínimos quadrados, proposto por Shah, Palmieri e Datum 

(1992). 

3.3. Considerações Finais 

Levando em consideração o apresentado neste capítulo, juntamente com a revisão 

bibliográfica realizada e a modelagem do sistema, é possível iniciar um estudo mais direto 

sobre como resolver o problema proposto. Este relatório segue com a modelagem do 

sistema e projeto do controlador em lógica difusa, mesclando os resultados obtidos no 

Capítulo 2 com a teoria apresentada no Capítulo 3, sendo o novo modelo validado por 

meio da simulação em malha aberta e pela comparação com os resultados do sistema não 

difuso.   
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Capítulo 4 - Modelagem do Sistema e Controle em Lógica 
Difusa 

 

O presente capítulo mostra a modelagem do sistema e projeto do controle de 

acordo com o que foi estudado sobre a lógica difusa. O procedimento possui duas formas 

possíveis: identificação do sistema por meio de dados de entrada e saída ou por meio do 

modelo físico não linear, como mostrado na Figura 4-1 (TANAKA e WANG, 2004). É 

aconselhável utilizar o primeiro quando o sistema é muito complexo e existe grande 

dificuldade em obter um modelo físico representante, sendo a construção do modelo feita, 

por exemplo, por meio do ANFIS. Entretanto, esse capítulo foca no desenvolvimento do 

modelo difuso através do modelo físico obtido no Capítulo 2. 

O processo de transformação das equações do sistema inclui a definição das 

variáveis que representam as não linearidades, definição das funções de pertinência, 

criação das regras e cálculo dos pesos utilizados na combinação entre elas. Com o modelo 

definido, um compensador paralelo distribuído é projetado com o objetivo de controlar o 

sistema. 

 

 

Figura 4-1 – Modelo base de projeto de controlador difuso (TANAKA e WANG, 2004) 
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4.1. Modelagem do sistema 

De acordo com o apresentado nos capítulos 2 e 3, é possível modelar o sistema de 

acordo com a lógica difusa nas regras de Takagi-Sugeno. Extraindo as definições de 𝑥3̇ e 

𝑥4̇ da equação ( 2-16), tem-se: 

 

𝑥3̇ =
(
(𝑏𝑑. sin 𝑥2 cos 𝑥2)

𝑥2
) 𝑥2 − (𝐵𝑒𝑞 + 𝐺)𝑐𝑥3 − (𝑏𝐵𝑝 + 𝑏𝑐𝑥4 sin 𝑥2)𝑥4 + (𝑐𝐾𝑡/𝑅𝑚)𝑢)

𝑎𝑐 − 𝑏2 cos2 𝑥2
 

𝑥4̇ =

((𝑎𝑑.
sin 𝑥2

𝑥2
) 𝑥2 − ((𝐵𝑒𝑞 + 𝐺)𝑏 cos 𝑥2)𝑥3 − (𝐵𝑝 + 𝑏2. sin 𝑥2 . cos 𝑥2 . 𝑥4)𝑥4 + (𝑏𝐾𝑡/𝑅𝑚. cos 𝑥2)𝑢)

𝑎𝑐 − 𝑏2 cos2 𝑥2
 

( 4-1 ) 

 

 

em que [𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4] = [𝜃 𝛼 �̇� �̇�] e as variáveis a, b, c, d e G são como definidas 

na página 18. 

Com o exposto na equação (4-1), o sistema claramente contém diversas não 

linearidades. No modelo de inferência difusa de TS, tais não linearidades são definidas 

como as variáveis 𝑧𝑖(𝑡) (𝑖 = 1,2, … , 𝑝 em que p representa o número total de variáveis), 

de acordo com o mostrado na equação (4-2).  

 

𝑧1 = cos(𝑥2) 

𝑧2 = sin(𝑥2) 𝑥2⁄  

𝑧3 = 𝑥4 sin(𝑥2) 

( 4-2 ) 

 

 

Substituindo ( 4-2 ) em ( 4-1 ), tem-se que: 

 

𝑥3̇ =
(𝑏𝑑𝑧1𝑧2)𝑥2 − [(𝐵𝑒𝑞 + 𝐺)𝑐]𝑥3 − (𝑏𝑐𝑧3)𝑥4 + (𝑐

𝐾𝑡

𝑅𝑚
) 𝑢

𝑎𝑐 − 𝑏2𝑧1
2  

𝑥4̇ =

((𝑎𝑑𝑧2)𝑥2 − [(𝐵𝑒𝑞 + 𝐺)𝑏𝑧1]𝑥3 − (𝑏2𝑧3𝑧1)𝑥4 + (𝑏𝑧1
𝐾𝑡

𝑅𝑚
) 𝑢)

𝑎𝑐 − 𝑏2𝑧1
2  

( 4-3 ) 

 

 

As variáveis 𝑧𝑖 aproximam o sistema não linear delimitado por 𝑥2 ∈ [−𝑎, 𝑎] e 𝑥4 ∈

[−𝑏, 𝑏], definindo, assim, seus valores máximos e mínimos. Esse processo é feito porque 

na maioria das vezes não é possível definir não linearidades globais em um sistema. 
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Devido a isso e ao fato de variáveis físicas sempre serem definidas dentro de um limite, 

setores locais são escolhidos. A Figura 4-2 mostra a diferença entre os dois casos. 

Definindo: 

 

max
𝑥2

𝑧1 ≡ 𝑧1̂   min
𝑥2

𝑧1 ≡ 𝑧1̌ 

max
𝑥2

𝑧2 ≡ 𝑧2̂   min
𝑥2

𝑧2 ≡ 𝑧2̌ 

max
𝑥2,𝑥4

𝑧3 ≡ 𝑧3̂   min
𝑥2,𝑥4

𝑧3 ≡ 𝑧3̌ 

 

                       (a)                                                                 (b)             

( 4-4 ) 

 

 

Figura 4-2 – Não linearidades definidas globalmente (a) e setorialmente (b) 

Ao escolher 𝑎 = 𝜋/6 e 𝑏 = 15, as variáveis 𝑧𝑖 possuem os máximos e mínimos: 

𝑧1̂ = 1,0  𝑧1̌ = 0,8660 

𝑧2̂ = 1,0  𝑧2̌ = 0,9549 

𝑧3̂ = 7,5  𝑧3̌ = 0,0000 

( 4-5 ) 

 

 

Através de ( 4-5 ), 𝑧1(𝑡), 𝑧2(𝑡) 𝑒 𝑧3(𝑡) podem ser representados em termos das funções de 

pertinência 𝑀𝑗1 (𝑧𝑗(𝑡)) e 𝑀𝑗2 (𝑧𝑗(𝑡)), sendo: 

 

𝑧1(𝑡) = 𝑀11(𝑧1(𝑡)). 𝑧1̂ + 𝑀12(𝑧1(𝑡)). 𝑧1̌ 

𝑧2(𝑡) = 𝑀21(𝑧2(𝑡)). 𝑧2̂ + 𝑀22(𝑧2(𝑡)). 𝑧2̌ 

𝑧3(𝑡) = 𝑀31(𝑧3(𝑡)). 𝑧3̂ + 𝑀32(𝑧3(𝑡)). 𝑧3̌ 

( 4-6 ) 

 

em que: 
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𝑀𝑗1 (𝑧𝑗(𝑡)) + 𝑀𝑗2 (𝑧𝑗(𝑡)) = 1 

 

Assim, as funções de pertinência podem representadas por uma simples equação de reta, 

além de apresentarem a forma mostrada na Figura 4-3: 

𝑀𝑗1 (𝑧𝑗(𝑡)) =
𝑧𝑗(𝑡) − 𝑧�̂�

𝑧�̂� − 𝑧�̌�
 

𝑀𝑗2 (𝑧𝑗(𝑡)) =
𝑧�̂� − 𝑧𝑗(𝑡)

𝑧�̂� − 𝑧�̌�
 

( 4-7 ) 

 

 

 

Figura 4-3 – Funções de pertinência triangulares 𝑀𝑗1 e 𝑀𝑗2 (FAIRUS, 2013) 

O número final de regras para o sistema é 2𝑝, de acordo com o número de variáveis 

𝑧𝑖 definidas, resultando nesse caso em oito regras. Com isso, a dinâmica do pêndulo pode 

ser representada pelo seguinte conjunto de sub-sistemas a seguir, definidos de acordo 

com as oito possíveis combinações dos valores máximos e mínimos de 𝑧𝑖 substituídos em 

( 4-3 ) (TANAKA, 2004): 

 

Regra 1 

SE 𝑧1(𝑡) é 𝑀12
1   E 𝑧2(𝑡) é 𝑀22

1   E 𝑧3(𝑡) é 𝑀32
1  ENTÃO �̇�(𝑡) = 𝐴1 𝑥(𝑡) + 𝐵1 𝑢(𝑡) 

Regra 2 

SE 𝑧1(𝑡) é 𝑀12
2   E 𝑧2(𝑡) é 𝑀22

2   E 𝑧3(𝑡) é 𝑀31
2  ENTÃO �̇�(𝑡) = 𝐴2 𝑥(𝑡) + 𝐵2 𝑢(𝑡) 

... 

Regra 8 

SE 𝑧1(𝑡) é 𝑀11
8   E 𝑧2(𝑡) é 𝑀21

8   E 𝑧3(𝑡) é 𝑀31
8  ENTÃO �̇�(𝑡) = 𝐴8 𝑥(𝑡) + 𝐵8 𝑢(𝑡) 

 

em que 
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𝐴𝑖 =

[
 
 
 
0 0 1 0
0 0 0 1
0 𝐴32

𝑖 𝐴𝑖 33 𝐴34
𝑖

0 𝐴𝑖 42 𝐴𝑖 43 𝐴𝑖 44]
 
 
 

 𝐵𝑖 =

[
 
 
 

0
0
𝐵3

𝑖

𝐵4
𝑖 ]

 
 
 

 

 

e 𝑖 = 1,2, … ,8, 𝑥(𝑡) é o vetor de estados e 𝑢(𝑡) é o vetor de entrada.  

Com os valores máximos e mínimos de 𝑧𝑖, as matrizes A e B, instáveis de acordo com a 

natureza do sistema, podem ser determinadas como: 

 

𝐴1 = [

0 0 1 0
0 0 0 1
0 54,9791 −0,4927 0,0000
0 68,5066 −0,1815 0,0000

] 

𝐴2 = [

0 0 1 0
0 0 0 1
0 54,9791 −0,4927 −9,8680
0 68,5066 −0,1815 −3,6358

] 

𝐴3 = [

0 0 1 0
0 0 0 1
0 57,5740 −0,4927 0,0000
0 71,7400 −0,1815 0,0000

] 

𝐴4 = [

0 0 1 0
0 0 0 1
0 57,5740 −0,4927 −9,8680
0 71,7400 −0,1815 −3,6358

] 

𝐴5 = [

0 0 1 0
0 0 0 1
0 73,8140 −0,5728 0,0000
0 79,6534 −0,2437 0,0000

] 

𝐴6 = [

0 0 1 0
0 0 0 1
0 73,8140 −0,5728 −11,4737
0 79,6534 −0,2437 −4,8813

] 

𝐴7 = [

0 0 1 0
0 0 0 1
0 77,2979 −0,5728 0,0000
0 83,4129 −0,2437 0,0000

] 

𝐴8 = [

0 0 1 0
0 0 0 1
0 77,2979 −0,5728 −11.4737
0 83,4129 −0,2437 −4,8813

] 

 

 

𝐵1 = [

0
0

14,7768
5,4444

] 

𝐵2 = [

0
0

14,7768
5,4444

] 

𝐵3 = [

0
0

14,7768
5,4444

] 

𝐵4 = [

0
0

14,7768
5,4444

] 

𝐵5 = [

0
0

17,1811
7,3095

] 

𝐵6 = [

0
0

17,1811
7,3095

] 

𝐵7 = [

0
0

17,1811
7,3095

] 

𝐵8 = [

0
0

17,1811
7,3095

]

Dadas as matrizes 𝐴𝑖  e 𝐵𝑖  acima, além de pares de 𝑥(𝑡) e 𝑢(𝑡), o próximo estado 

do sistema pode ser calculado por meio da média ponderada entre eles. 
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𝑥(𝑡)̇ =
∑ 𝑤𝑖 (𝑧(𝑡)){ 𝐴𝑖 𝑥(𝑡) + 𝐵𝑖 𝑢(𝑡)}8

𝑖=1

∑ 𝑤𝑖 (𝑧(𝑡))8
𝑖=1

 
( 4-8 ) 

 

Os pesos 𝑤𝑖  são calculados através da combinação das saídas das funções de pertinência, 

como visto a seguir. 

𝑤1 (𝑧(𝑡)) = 𝑀1
12 × 𝑀1

22 × 𝑀1
32 

𝑤2 (𝑧(𝑡)) = 𝑀2
12 × 𝑀2

22 × 𝑀2
31 

𝑤3 (𝑧(𝑡)) = 𝑀3
12 × 𝑀3

21 × 𝑀3
32 

𝑤4 (𝑧(𝑡)) = 𝑀4
12 × 𝑀4

21 × 𝑀4
31 

𝑤5 (𝑧(𝑡)) = 𝑀5
11 × 𝑀5

22 × 𝑀5
32 

𝑤6 (𝑧(𝑡)) = 𝑀6
11 × 𝑀6

22 × 𝑀6
31 

𝑤7 (𝑧(𝑡)) = 𝑀7
11 × 𝑀7

21 × 𝑀7
32 

𝑤8 (𝑧(𝑡)) = 𝑀8
11 × 𝑀8

21 × 𝑀8
31 

4.2. Projeto do controlador 

Finalizada a definição do modelo difuso para o pêndulo, é possível seguir para o 

projeto do controlador. Tal projeto foi desenvolvido utilizando a compensação paralela 

distribuída, onde a principal ideia é projetar um compensador referente a cada regra do 

sistema proposto, possibilitando o uso de técnicas de controle linear. Dessa forma, os 

pesos calculados no sistema de acordo com as regras definidas são os mesmos utilizados 

para fazer o cálculo dos ganhos do controlador (WANG, 1995). A Figura 4-4 mostra o 

conceito por trás desse compensador. 
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Figura 4-4 - Projeto do compensador paralelo distribuído (WANG, 1995) 

 

As regras referentes ao controlador seguem o mesmo padrão utilizado no modelo, 

possuindo a seguinte forma: 

Regra 1 

SE 𝑧1(𝑡) é 𝑀12
1   E 𝑧2(𝑡) é 𝑀22

1   E 𝑧3(𝑡) é 𝑀32
1  ENTÃO 𝑢(𝑡) = − 𝐾1 𝑥(𝑡) 

Regra 2 

SE 𝑧1(𝑡) é 𝑀12
2   E 𝑧2(𝑡) é 𝑀22

2   E 𝑧3(𝑡) é 𝑀31
2  ENTÃO 𝑢(𝑡) = − 𝐾2 𝑥(𝑡) 

... 

Regra 8 

SE 𝑧1(𝑡) é 𝑀11
8   E 𝑧2(𝑡) é 𝑀21

8   E 𝑧3(𝑡) é 𝑀31
8  ENTÃO 𝑢(𝑡) = − 𝐾8 𝑥(𝑡) 

 

em que 𝐾𝑖  representa o vetor de ganhos na realimentação. O valor da entrada 𝑢(𝑡) 

calculado pelo controlador é mostrado em ( 4-9 ). 

 

𝑢(𝑡) =
−∑ 𝑤𝑖 (𝑧(𝑡)) 𝐾𝑖 𝑥(𝑡)8

𝑖=1

∑ 𝑤𝑖 (𝑧(𝑡))8
𝑖=1

 
( 4-9 ) 

 

 

Substituindo ( 4-9 )em ( 4-8 ), o modelo Takagi-Sugeno em malha fechada pode ser 

representado por  

�̇�(𝑡) =
∑ ∑ 𝑤𝑖 (𝑧(𝑡)) 𝑤

𝑗
(𝑧(𝑡)){ 𝐴𝑖 − 𝐵𝑖 𝐾

𝑗
}𝑥(𝑡)8

𝑗=1
8
𝑖=1

∑ ∑ 𝑤𝑖 (𝑧(𝑡)) 𝑤
𝑗

(𝑧(𝑡))8
𝑗=1

8
𝑖=1

 
( 4-10 ) 
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em que 𝑤
𝑖,𝑗

(𝑧(𝑡)) é como previamente discutido. Utilizando as matrizes 𝐴𝑖  e 𝐵𝑖  como 

base, além dos parâmetros Q e R tais que 

 

𝑄 = [

5 0 0 0
0 10 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] , 𝑅 = 10 

 

é possível calcular os vetores de ganho 𝐾𝑖  através dp regulador quadrático linear, RQL, 

que busca minimizar a função custo mostrada em ( 4-11 ) (Li, 2006). 

𝐽 = ∫[𝑥(𝑡)𝑇𝑄𝑥(𝑡) + 𝑢(𝑡)𝑇𝑅𝑢(𝑡)]𝑑𝑡

∞

0

 
( 4-11 ) 

 

 

Os valores presentes na matriz Q representam a importância relativa de cada estado, 

definindo um peso para cada um deles (ROBINSON, 1990). Como o objetivo é controlar o 

ângulo 𝛼, o peso referente a ele possui maior valor, indicando sua relevância no problema. 

O ângulo 𝜃 possui um peso intermediário, pois sua posição não é de fato importante para 

o objetivo final. As velocidades angulares de cada uma das variáveis possuem peso baixo, 

pois não fazem parte do objetivo de controle. Já a matriz R, que determina a importância 

relativa do sinal de controle (ROBINSON, 1990), foi definida como tal para que se tenha 

uma atenuação nos ganhos calculados, uma vez que o pêndulo apresenta uma dinâmica 

bastante instável. Com isso, não são necessários ganhos elevados para controlar as 

variáveis do sistema. 

Com os valores de Q e R como definidos, tem-se os vetores 

 

𝐾1 = [−0,7071 44,7529 −0,7031 5,8895] 

𝐾2 = [−0,7071 45,1571 −0,7063 5,3175] 

𝐾3 = [−0,7071 46,2994 −0,6987 5,9468] 

𝐾4 = [−0,7071 46,7023 −0,7018 5,3729] 

𝐾5 = [−0,7071 37,9098 −0,6951 4,8077] 

𝐾6 = [−0,7071 38,3744 −0,6995 4,2527] 

𝐾7 = [−0,7071 39,2261 −0,6908 4,8526] 

𝐾8 = [−0,7071 39,6889 −0,6950 4,2954] 
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aplicados na realimentação através do controlador. Após esse processo, o sistema pode 

ser reescrito como 

�̇�(𝑡) = 𝐺𝑖 𝑥(𝑡) = ( 𝐴𝑖 − 𝐵𝑖 𝐾𝑖 )𝑥(𝑡) 
( 4-12 ) 

 

De forma que sua estabilidade pode ser verificada através dos autovalores de 𝐺𝑖 . A Figura 

4-5 mostra os autovalores de cada sub-sistema, sendo todos localizados no lado esquerdo 

da origem. 

 

Figura 4-5 – Autovalores dos subsistemas 

4.3. Simulações 

O sistema difuso proposto na seção 4.1 foi montado na plataforma Simulink e 

simulado, tanto em malha aberta quanto em malha fechada, com a presença do 

controlador projetado na seção 4.2. O diagrama de blocos pode ser visto na Figura 4-6. 

Blocos de distúrbio foram adicionados a fim de simular possíveis ruídos no sistema, como 

vibrações, ventos ou batidas. 
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Figura 4-6 – Diagrama de blocos para simulação do pêndulo em ambiente Simulink 

 

A Figura 4-7 mostra a resposta em malha aberta do sistema com as mesmas 

condições iniciais usadas na simulação apresentada na seção 2.3 para o sistema não 

difuso. Percebe-se que tal resposta é satisfatória, pois o ângulo do pêndulo, 𝛼, oscila a 

partir de sua condição inicial até estabilizar em 180°, ponto de menor energia. De fato, tal 

resultado é comprovado pela comparação da saída dos sistemas difuso e não-difuso, 

mostrado na Figura 4-8. Apesar de pequenas diferenças, como amplitude de variação de 

𝜃 e defasamento em relação a 𝛼, as curvas apresentam formas semelhantes. Essa 

diferença pode ser diminuída aumentado-se a complexidade do modelo fuzzy para o 

pêndulo. O intervalo de 0° a 360° é dividido em oito partes, representadas pelos oito 

sistemas em espaço de estados calculados na seção 4.1 e sendo elas responsáveis por uma 

faixa de operação de 45° cada. Com o aumento de funções de pertinência para cada 

variável de entrada, por exemplo, o número de sistemas aumentaria, diminuindo a faixa 

de operação de cada, resultando em um sistema mais preciso. 
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Figura 4-7  - Resposta em malha aberta 

 

Figura 4-8 – Comparação em malha aberta dos sistemas difuso e não difuso 

Após a validação do modelo através da simulação em malha aberta, foi possível 

avançar para a aplicação do controle em malha fechada com os ganhos calculados na seção 

4.2. Com uma condição inicial em 𝛼 de 10°, obteve-se a resposta mostrada na Figura 4-9. 

O ruído branco com densidade espectral de potência constante no valor de 0,05 aplicado 

foi importante para avaliar a eficácia do controlador implementado, uma vez que ele 

manteve o pêndulo estável em torno do ângulo 0. Outro fato interessante a ser notado é 

que o próprio braço do pêndulo varia em torno do ângulo 0, apesar de maior amplitude 

apresentada. Isso se dá pela característica do controle RQL, que utiliza como referência o 
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valor zero para todas as variáveis envolvidas. Porém, de acordo com o objetivo desejado 

e devido aos parâmetros de definidos, o controlador tem o ângulo 𝛼 como prioridade. 

O sinal de controle aplicado ao motor é mostrado na Figura 4-10, representando 

outro fator importante a ser analisado. Nesta figura, é possível ver que o sinal apresenta 

um pico inicial próximo de 8𝑉, buscando levar o pêndulo da condição inicial para o valor 

de referência e em seguida passando a variar entre ±2 𝑉. Levando em consideração a 

máxima tensão aplicada ao motor de ±20 𝑉, de acordo com o que será apresentado no 

próximo capítulo, um sinal de controle abaixo de 10% desse valor demonstra um esforço 

reduzido e eficiente, mantendo um baixo consumo de energia, mesmo na presença do 

ruído. 

 

 

Figura 4-9 – Resposta em malha fechada 
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Figura 4-10 – Sinal de controle do sistema 

4.4. Considerações finais 

A modelagem do sistema feita através da lógica difusa obteve bons resultados, 

validados através das simulações em malha aberta. O controle também apresentou um 

bom efeito no pêndulo, estabilizando-o conforme o desejado, além de manter o sinal de 

controle em níveis reduzidos. Com isso é possível avançar para a sua aplicação 

experimental, através da tradução do sistema montado em Simulink para a plataforma de 

programação LabVIEW, em que a interface de manipulação e controle do pêndulo está 

montada. Antes disso, é feita a apresentação do equipamento utilizado, destacando suas 

características e parâmetros envolvidos.  
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Capítulo 5 - Descrição do Equipamento 

 

Neste capítulo, o equipamento utilizado para estudo é apresentado. Criado pela 

Quanser, o QNET ROTPEN (do inglês, Quanser NI-ELVIS Trainer: Rotary Pendulum, ou 

Pêndulo Rotativo) pertence a uma série de plantas didáticas construídas para análise, 

aprendizado e ensino de temas relacionados a modelagem e controle de sistemas, cada 

uma com suas características específicas. Tais módulos são fixadas na plataforma ELVIS 

II, construída pela National Instruments, que serve como interface para troca de dados 

entre a planta e o computador. O ROTPEN consiste em um braço rotativo acionado por 

um motor CC, um pêndulo, sensores que medem os ângulos do braço acionado pelo motor 

e do pêndulo, e seu circuito de aquisição de dados. A Figura 5-1 mostra uma visão geral 

da montagem, com algumas das partes descritas acima visíveis. 

 

 

Figura 5-1 - Quanser NI-ELVIS Trainer Series: QNET ROTEPN [INC 2010] 

5.1. Componentes da planta 

O equipamento mostrado na Figura 5-1 é formado por diversas partes, cada qual 

com sua função. Seus componentes são listados na Tabela 5-1, de acordo com a 

numeração indicativa nas Figuras Figura 5-2 e Figura 5-3. 
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Figura 5-2 - Vista frontal do equipamento QNET ROTPEN [INC 2010] 

 

 

Figura 5-3 - Vista lateral do equipamento QNET ROTPEN [INC 2010] 
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Tabela 5-1 - Descrição dos componentes presentes no QNET ROTPEN, indicados nas Figuras 4.2 e 4.3 

ID # Descrição 

1 Motor CC 

2 Sensor de alta resolução para medição do ângulo do braço rotativo 

3 Câmara de metal do motor 

4 Eixo do braço rotativo 

5 Braço rotativo 

6 Sensor do pêndulo 

7 Eixo do pêndulo 

8 Braço do pêndulo 

9 Carga do pêndulo 

10 Interface entre o QNET e o circuito de aquisição de dados 

11 PWM do QNET e encoder da placa 

12 Entrada de energia 24V 

13 Fusível de proteção 

14 LEDs de indicação 

Fonte: INC 2010 

5.2. Especificações do equipamento 

Além de saber quais são os componentes do equipamento, é necessário conhecer 

suas especificações técnicas e parâmetros, a fim de serem usadas no modelo matemático 

obtido de acordo com a equação ( 2-16 ). A Tabela 5-2 fornece os valores de cada variável 

presente no modelo, separadas em seções, sendo elas: motor, braço do pêndulo, eixo do 

pêndulo. Dessa forma, é possível obter um modelo numérico para o pêndulo e, assim, 

utilizá-lo para análises, simulações e desenvolvimento de controladores. 

Tabela 5-2 - Especificação dos parâmetros do modelo matemático do pêndulo rotativo 

Símbolo Descrição Valor Unidade 

MOTOR 

Rm Resistência de armadura do motor 8.7 Ω 

Kt Torque constante do motor 0.03334 N.m 

Km EMF do motor 0.03334 V/(rad/s) 

Jm Momento de inércia do rotor 1.80E-

006 

kg.m² 

Jeq Momento de inércia equivalente do eixo do motor 

com as partes do pêndulo 

1.84E-

004 

kg.m² 

 Torque máximo  0,10 N.m 
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 Potência máxima 20,0 W 

 Corrente máxima 1,0 A 

BRAÇO DO PÊNDULO 

Marm Massa do braço 0.08 kg 

r Comprimento do eixo do braço ao eixo do pêndulo 0.0826 m 

Beq Amortecimento viscoso 0.000 N.m/(rad/s) 

EIXO DO PÊNDULO 

Mp Massa do eixo e da carga do pêndulo combinadas 0,0270 kg 

Lp Comprimento total do pêndulo 0,191 m 

Lp Distância do centro de massa do pêndulo ao eixo 0,153 m 

Mp1 Massa do eixo do pêndulo 0,008 kg 

Mp2 Massa da carga do pêndulo 0,019 kg 

Lp1 Comprimento do eixo do pêndulo 0,171 m 

Lp2 Comprimento da carga do pêndulo 0,190 m 

Jp Momento de inércia do pêndulo em seu eixo 1,70E-04 kg.m² 

Bp Amortecimento viscoso do pêndulo 0,000 N.m/(rad/s) 

 

Fonte: INC 2010 

 

Apesar de estarem presentes na Tabela 5-2 e no modelo matemático obtido, os 

amortecimentos viscosos do pêndulo e do braço são considerados nulos. 

5.3. Especificações dos dispositivos de medição 

A Tabela 5-3 mostra as especificações dos parâmetros utilizados na montagem. 

Tais definições são de grande importância, pois definem a resolução dos encoders 

presentes, definindo também a precisão dos cálculos realizados. 

 

Tabela 5-3 - Especificação dos dispositivos de medição 

Descrição Valor Unidade 

SENSOR DE CORRENTE 

Calibragem do sensor de corrente 1,0 A/V 

Resistor do sensor de corrente 0,1 Ω 

   

ENCODER DO PÊNDULO 

Contagem de linhas do encoder 1024 Linhas/revolução 

Resolução do encoder (em modo de quadratura) 0,0879 Graus/contagem 
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Tipo do encoder TTL  

Sinal do encoder A,B  

   

ENCODER DO MOTOR 

Contagem de linhas do encoder 360 Linhas/revolução 

Resolução do encoder (em modo de quadratura) 0,25 Graus/contagem 

Tipo do encoder TTL  

Sinal do encoder A,B  

   

TACÔMETRO 

Calibragem na entrada A/D do QNET 2987 RPM/V 

 

Fonte: INC 2010 
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Capítulo 6 – Parte Experimental 

 

Neste capítulo é apresentada a interface de comando do pêndulo em LabVIEW, 

fornecida pela Quanser. Além disso, são apresentados os resultados experimentais de 

acordo com o projeto do controlador estabilizador feito na seção 4.2. Também são feitas 

variações nos parâmetros do controlador e modelo a fim de avaliar a robustez da técnica 

de controle RQL. Os valores dos ângulos 𝛼 e 𝜃, assim como o sinal de controle serão 

mostrados a fim de comparar o resultado obtido com as simulações feitas. Os gráficos 

serão apresentados sempre na mesma escala, a fim de facilitar a comparação entre eles.  

6.1. Interface de comando 

A interface de comando disponibilizada pelo fabricante do pêndulo é apresentada 

na Figura 6-1. As seções foram numeradas de 1 a 10 para auxiliar na identificação. 

 

Figura 6-1 – Interface de comando do pêndulo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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O mostrador indicado por “1” apresenta em tempo real os valores instantâneos dos 

ângulos 𝜃 e 𝛼, além dos valores de tensão e corrente aplicados ao motor. O gerador de 

sinal indicado por “2” adiciona ao sinal de controle um distúrbio de onda quadrada com 

amplitude e frequência definidos pelo usuário. Seu uso é interessante para a simulação de 

distúrbios externos ao sistema, verificando assim a eficácia do controle. 

Os parâmetros de controle indicados em “3” são referentes ao controle de 

estabilização original do arquivo, que utiliza um controle proporcional e derivativo, ou 

PD. No experimento apresentado neste trabalho, tais valores não são utilizados, uma vez 

que o bloco de controle foi substituído pelo que utiliza a lógica difusa. Os parâmetros mu 

e Er são referentes ao “Swing-Up Controller”, ou controle de balanço, que tem como 

objetivo desestabilizar o ponto de equilíbrio inferior do pêndulo, aumentado a sua 

energia. Por meio de um comando lógico, chaveia-se entre o controlador de balanço e o 

de estabilização, de acordo com o ponto de operação do sistema.  

O intervalo de amostragem foi ajustado através do quadro indicado pelo número 

“4”. Os parâmetros do modelo podem ser vistos e alterados dentro do campo identificado 

por “5”. Esta seção existe, pois, no arquivo original, é possível realizar o projeto do 

controlador PD, de acordo com os valores fornecidos sobre o modelo. O quadro indicado 

por “6” e denominado Dither Signal, ou sinal de excitação, gera uma onda senoidal com 

amplitude, frequência e offset definidos pelo usuário. O sinal gerado é somado ao sinal de 

controle e aplicada ao motor a fim de compensar o atrito do sistema. 

A caixa numerada por “7” indica se as condições para a troca entre os 

controladores Swing-Up e estabilização são atendidas, acendendo o LED “In range?” 

(dentro da faixa, em português). A Figura 6-2, que representa a máquina de estados 

referente ao chaveamento entre os controladores, juntamente com a Tabela 6-1 definem 

as condições para a troca dos controladores. Além disso, tal caixa também apresenta o 

valor instantâneo da energia do sistema. Os botões em “8” são utilizados para suspender 

a geração dos gráficos e para habilitar o sinal de controle. O osciloscópio mostrado em “9” 

apresenta os valores dos ângulos 𝜃 e 𝛼, além do valor da energia do sistema, enquanto 

que o osciloscópio em “10” apresenta a onda do sinal de controle aplicado ao motor. 
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Figura 6-2 – Máquina de estados referente ao chaveamento entre os controladores (ASTROM et al., 2011) 

 

Tabela 6-1 – Parâmetros da máquina de estados (ASTROM et al., 2011) 

Parâmetro Valor Unidade 

𝜖 2 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 

𝜂 720 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠

𝑠
 

𝛾 30 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 

6.2. Resultados experimentais 

Para a obtenção dos resultados, o controle foi implementado de acordo com as 

Figuras Figura 6-3 e Figura 6-4. Nelas é possível ver certos blocos referentes à lógica 

difusa, como mostrado na Figura 3-1. Na Figura 6-3 são mostradas a entrada do vetor de 

variáveis, dados como os valores de ganho calculados no MATLAB e os limites das 

variáveis 𝑧𝑖, além do cálculo do sinal de controle. 

Na Figura 6-4 são evidenciados o restante dos elementos, como a construção das 

variáveis 𝑧𝑖, representando a interface de fuzzificação, as funções de pertinência utilizadas 

e a combinação de suas saídas, resultando no cálculo dos pesos para uso pelo controlador.  
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Figura 6-3 – Diagrama de blocos para cálculo do sinal de controle 
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Figura 6-4 – Cálculo dos pesos por meio da lógica difusa 
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Para os testes, é necessário elevar o pêndulo até a região de operação que ativa o 

controle estabilizador. Essa elevação pode ser feita tanto de forma manual como por meio 

do controlador Swing-Up, já implementado no sistema. Para destacar a ação do controle 

de estabilização, as figuras começam a mostrar intervalos de tempo em que o controle 

estabilizador se encontra ativo. Inicialmente, foram testados os ganhos mostrados na 

seção 4.2, onde foi feito o projeto do controlador, cujos resultados são apresentados na 

Figura 6-5. Percebe-se a estabilização do ângulo 𝛼 em torno do valor desejado, 

apresentando uma pequena variação entre ±5° devido aos distúrbios presentes. Tais 

distúrbios são originados pela falta de rigidez na plataforma de montagem do pêndulo, 

permitindo vibrações no equipamento. Essa vibração, que pode ser vista tanto em 𝛼 

quanto no sinal de controle entre os segundos 60 e 68, ajuda a testar a rejeição a 

distúrbios do controle. A alta frequência vista durante a variação também é devida à alta 

resolução do encoder, de 0,0879°. Isso também faz com que o sinal de controle aplicado 

ao motor seja bastante ativo. 

 

 

Figura 6-5 – Ângulos 𝜃 e 𝛼 e o sinal de tensão aplicado durante o controle 

 

Para tentar minimizar a energia aplicada através do sinal de controle, alterou-se a 

matriz R do controle RQL, com resultado apresentado na Figura 6-6. Com R reduzido, os 
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ganhos calculados possuem maior módulo, levando também a um maior módulo do sinal 

de controle, amplificando a sua atuação no pêndulo. Isso pode ser visto nos três gráficos 

da Figura 6-6: a amplitude de oscilação de 𝜃 apresenta um valor 4 vezes maior em 

comparação com o teste anterior, 𝛼 sofre mais constantemente com uma variação de alta 

frequência, gerando muita vibração no equipamento e, como consequência, gerando a 

necessidade de maior atuação por parte do motor, a fim de manter o pêndulo próximo do 

ponto de equilíbrio instável.  

 

 

Figura 6-6 – Teste feito com 𝑅 = 1 

Alguns parâmetros do modelo foram alterados, com o objetivo de verificar se 

mesmo assim o pêndulo permanece estável. A Figura 6-7 mostra o resultado com ganhos 

calculados alterando alguns parâmetros relativos ao motor, como seu momento de 

inércia, sua resistência interna, além da inércia equivalente nos pontos de conexão do 

motor com o braço do pêndulo, ao mesmo tempo que os parâmetros de controle são 

retornados aos seus valores originais (𝑅 = 10, 𝑄 = [5 10 1 1]). 
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Tabela 6-2 – Alteração nos parâmetros do modelo para teste 

Parâmetro Original Alterado Unidade 

𝐽𝑒𝑞 1,84𝑥10−4 1,23𝑥10−4 𝑘𝑔/𝑚2 

𝐽𝑝 1,70𝑥10−4 5,09𝑥10−4 𝑘𝑔/𝑚2 

𝑅𝑚 8,7 3,3 Ω 

 

A alteração nos parâmetros do modelo de acordo com a Tabela 6-2 e o retorno dos 

parâmetros de controle para os utilizados no primeiro teste resultou em módulos 

reduzidos dos ganhos de realimentação, apresentando a melhor resposta da bateria de 

testes feita. As amplitudes de variação tanto de 𝜃 quanto de 𝛼 e do sinal de controle 

mantiveram-se reduzidas. O ângulo do pêndulo sofreu menos com as variações em alta 

frequência, gerando menos vibração no equipamento e um controle final mais suave. 

 

 

Figura 6-7 – Resultado com variações nos parâmetros do equipamento (𝐽𝑒𝑞 , 𝐽𝑚 𝑒 𝑅𝑚) 

 

Por sua vez, a Figura 6-8 apresenta o resultado com a variação dos parâmetros do 

quadro 5 presente na interface de comando do LabVIEW. Os valores utilizados foram 

iguais aos presentes no manual do equipamento (INC, 2010), alguns deles sendo 
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diferentes dos valores presentes no arquivo disponibilizado pelo fabricante. Essa 

alteração resultou em maior variação no controle de balanço, tornando-o mais instável, 

porém demonstrando menor influência no controle estabilizador. Entretanto, percebe-se 

a presença das variações de alta frequência em 𝛼 em momentos de subida do valor de 𝜃 

(giro do braço no sentido anti-horário), fato também evidenciado pela atuação do sinal de 

controle. O valor de 𝛼 apresentou um offset em relação ao ângulo 0° desejado, resultado 

de uma pequena descalibragem no encoder do pêndulo entre os testes, sem influência 

direta na estabilização do sistema. 

 

 

Figura 6-8 – Resultado de teste com parâmetros de modelo especificados no manual 

 

Percebe-se, após toda a bateria de testes, que o controle apresentou uma atuação 

mais suave e menos instável com os valores dos módulos dos ganhos reduzidos, sendo o 

caso apresentado na Figura 6-7 o mais estável. Porém, uma atenuação mais elevada, 

mesmo conseguindo manter o pêndulo elevado, apresenta uma resposta mais lenta às 

variações dos ângulos, levando-o, em alguns momentos, a sair das condições de ativação 

do controlador estabilizador. 
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6.3. Considerações finais 

Apesar das dificuldades encontradas, o controle do pêndulo foi realizado com 

sucesso. A variação dos parâmetros entre os testes foi de extrema importância para 

mostrar a eficácia do controlador desenvolvido, além de permitir a verificação da 

influência de certos parâmetros em sua atuação. 
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Capítulo 7 – Conclusão 

 

Durante o trabalho, o equipamento foi apresentado, destacando suas 

características construtivas e especificações técnicas. Inicialmente, foi obtido o modelo 

matemático para a realização de simulações e também para servir como base para o 

projeto do controlador. O modelo do sistema foi obtido a partir das equações de 

movimento de Euler-Lagrange, buscando assim um modelo simplificado e baseado nas 

energias potencial e cinética presentes no sistema. 

A linearização do modelo obtido consiste de um processo usualmente utilizado, 

principalmente devido às dificuldades de se trabalhar com modelos com características 

não lineares. Entretanto, tal processo envolve escolher um ponto de operação específico 

(ponto próximo ao equilíbrio instável, no caso do pêndulo), resultando em uma 

especificação que deixa de ser boa fora do ponto de operação. Esse fato é evidenciado pela 

Figura 2-7, que mostra a instabilidade gerada por tal processo. 

Para modelar e projetar controladores para sistemas com características não 

lineares, utilizou-se a lógica difusa. Através do uso de variáveis linguísticas, das funções 

de pertinência e das regras geradas, a lógica difusa consegue, com sucesso, trabalhar com 

as características não lineares de um sistema, fornecendo um projeto capaz de lidar com 

as incertezas e distúrbios externos ao sistema com facilidade. Os estudos realizados sobre 

a lógica difusa evidenciaram essas características, mostrando-se apta a ser aplicada na 

modelagem e controle do pêndulo invertido rotacional. 

Tomando como base a lógica difusa e o modelo matemático não-linear obtido, foi 

possível derivar o modelo em lógica difusa para o pêndulo invertido rotacional. Percebe-

se que o modelo difuso possui a resposta em malha aberta similar ao modelo não difuso, 

com pequenas diferenças nos valores encontrados, que podem ser devidas ao processo de 

transformação. Com as matrizes que representam o modelo em mãos, foi possível 

desenvolver o controlador, representado por uma fusão da técnica RQL com a lógica 

difusa. Nas simulações feitas, o controlador projetado mostrou-se bastante eficaz, 

estabilizando o pêndulo em sua posição de equilíbrio instável, ao mesmo tempo que 

gerenciava de maneira satisfatória o ruído adicionado ao sistema. 
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Após o desenvolvimento do modelo e do controlador em Simulink, foi necessário 

realizar a migração de uma plataforma de programação para outra, uma vez que o kit 

utiliza a plataforma ELVIS por meio do LabVIEW. A adaptação foi feita com sucesso, o que 

foi evidenciado pelo controle eficiente do pêndulo, como mostrado na seção 6.2. Com isso, 

conclui-se que o objetivo de se estabilizar o pêndulo em sua posição de equilíbrio instável 

através da lógica difusa foi alcançado. Além disso, o processo de criação do modelo difuso 

baseando-se no modelo matemático de um sistema, explicado na seção 4.1, poderá servir 

de guia para o aprendizado desta técnica. 

Das dificuldades da lógica difusa, tem-se, principalmente, o número de regras 

necessárias para se definir um sistema que cresce exponencialmente, na relação 2𝑝, sendo 

𝑝 o número de não-linearidades presentes em sua definição matemática. Dessa forma, o 

custo computacional para sistemas muito complexos pode tornar o uso da técnica 

inviável. Tal complexidade reflete também na montagem de diagramas para simulação, 

que passam a apresentar um número elevado de variáveis, blocos e conexões, tornando o 

gerenciamento de tais diagramas extremamente custoso. 

7.1. Trabalhos futuros 

O problema do pêndulo invertido rotacional, proposto por Katsuhisa Furuta, além 

de ser uma referência para a verificação de técnicas de controle devida à sua dinâmica, 

permite também abordar outros problemas, sejam eles específicos ou cotidianos, indo 

desde o controle de pontes rolantes à simples brincadeira de se equilibrar um cabo de 

vassoura nas mãos. O número de grandezas inseridas no modelo é grande, sendo 

interessante avaliar possíveis variações nos parâmetros, verificando sua influência tanto 

para o modelo quanto para a dinâmica de controle. Pode-se estudar, por exemplo, a 

variação da massa da carga do pêndulo, o comprimento de seu braço, o acoplamento 

existente entre o atuador e pêndulo, além de várias outras situações. 

Este trabalho teve como objetivo realizar o controle do pêndulo a fim de estabilizá-

lo em sua posição de equilíbrio instável através da lógica difusa. Entretanto, como visto 

anteriormente, o pêndulo possui não apenas um, mas dois controladores, sendo um deles 

o controlador de balanço, ou Swing-Up, para instabilizar o pêndulo, aumentando a sua 

energia, além do controlador estabilizador. É possível estender o escopo deste trabalho 
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para realizar o controle total do pêndulo por meio de apenas um controlador, ao se 

verificar a possibilidade da aplicação da lógica difusa no controle de balanço, seja 

utilizando sistema de inferência difusa Mandami ou TS. 
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Anexo A - Definição das constantes para simulação em 
malha aberta através do Simulink 

Abaixo é mostrado o código utilizado em Matlab com as definições das constantes 

para o sistema em malha aberta simulado através do Simulink. 

 

% Código de definicao das constantes a serem utilizadas na simulação em malha  

% aberta para o pêndulo invertido rotacional 

 

% Limpa as variaveis da area de trabalho, fecha as janelas e limpa a tela 

% de comandos 

clear; close all; clc 

% Definicao das constantes 

Rm = 2.6; 

% Armature resistance (ohms)  

Kg = 70; 

% SRV02 system gear ratio (motor -> load) (N.m) 

Kt = 0.00767; 

% Motor-torque constant(N.m) 

Km = 0.00767; 

% Back-emf constant (N.m) 

ng = 0.9; 

% Gearbox efficiency 

nm = 0.69; 

% Motor efficiency 

L = 0.1675; 

% Half length of the pendlum (m) 

m = 0.125; 

% Mass of pendulum (kg) 

Jeq = 0.0035842; 

% Moment of inertia of the arm and pendulum about the axis of ? (kg.m^2) 

Jm = 3.87e-7; 

% Moment of inertia of the rotor of the motor 

Beq = 0.004; 

% Equivalent viscous damping coefficient (N.m/(rad/s)) 

g = 9.81; 

% Gravity acceleration (m/(s^2)) 

r = 0.215; 

% Rotating arm length 

 

% CONSTANTES CONCATENADAS do ME Project 

a = Jeq + m*r^2 + ng*Kg^2*Jm; 

b = m*L*r; 

c = (4/3)*m*L^2; 

d = m*g*L; 

e = Beq + nm*ng*Kt*Kg^2*Km/Rm; 

f = nm*ng*Kt*Kg/Rm; 
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Anexo B - Definição das matrizes para cálculo dos 
ganhos de realimentação 

Abaixo é mostrado o código utilizado para o cálculo dos ganhos de realimentação 

do controlador. 

 

% Código de definicao das constantes  e ganhos a serem utilizadas na simulação  

% em malha fechada para o pêndulo invertido rotacional 

 

% limpeza da area de trabalho, fechamento de gráficos abertos e limpeza de 

% comandos na tela 

clear; close all; clc; 

  

% definição das constantes do sistema 

Jeq = 0.000184; 

Mp = 0.0270; 

r = 0.0826; 

lp = 0.153; 

Jp = 0.000170; 

g = 9.81; 

Beq = 0; 

Kt = 0.03334; 

Km = 0.03334; 

Rm = 8.7; 

  

% variáveis auxiliares 

a = Jeq + Mp*r^2; 

b = Mp*lp*r; 

c = (Jp+Mp*lp^2); 

d = Mp*g*lp; 

e = Beq + Kt*Km/Rm; 

f = Kt/Rm; 

  

% definição da região de operação do controlador 

x2 = linspace(-pi/6,pi/6,1000)'; 

x4 = linspace(-15,15,1000)'; 

  

% definição das variáveis representantes das não linearidades 

z1 = cos(x2); z1_u = max(z1); z1_d = min(z1); 

z2 = sin(x2)./x2; z2_u = max(max(z2)); z2_d = min(min(z2)); 

z3 = sin(x2).*x4; z3_u = max(z3); z3_d = min(z3); 

  

z1a = [z1_d z1_u]; 

z2a = [z2_d z2_u]; 

z3a = [z3_d z3_u]; 

 

% inicialização das matrizes 

A = []; B = []; K = []; 

  

% parametros de controle 
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R = 10; 

Q = diag([5 10 1 1]); 

  

% calculo das matrizes A e B e ganhos referentes a cada dupla 

for i = z1a 

    for j = z2a 

        for k = z3a 

            den = a*c-b^2*i.^2; 

            aaux = [0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 b*d*i*j/den -c*e/den -b*c*k/den; 0 

a*d*j/den ... 

                -b*e*i/den -b^2*k*i/den]; eig(aaux); 

            baux = [0 ; 0 ; c*f/den ; b*f*i/den]; 

            [kaux,paux,eaux] = lqr(aaux,baux,Q,R); 

            A = [A ; aaux];  

            B = [B ; baux]; 

            K = [K ; kaux]; 

        end 

    end 

end 
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