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RESUMO 
 
 

 
 
O sistema mecânico do pêndulo invertido possibilita diferentes estudos de sua 
dinâmica, já que, dependendo dos parâmetros utilizados, apresenta comportamentos 
periódicos, não-periódicos e caóticos. A obtenção de controladores estáveis para este 
tipo de sistema torna-se um desafio para os projetistas de controle, pois há não-
linearidade associada à instabilidade da maioria dos seus pontos críticos. 
Considerando isso, o presente trabalho toma como problema a verificação da 
possibilidade de controle de um sistema não-linear com um controlador projetado para 
sistema linear (LQR) e, também, a verificação da possibilidade de controle do sistema 
não-linear projetado com controlador SDRE quando este sistema é submetido a 
variações paramétricas. Para isso, desenvolve-se uma pesquisa aplicada cujo objetivo 
é projetar um controlador considerando os estados dependentes da equação de 
Riccati (SDRE) para um sistema não-linear representado pelo sistema de pêndulo 
invertido sobre plataforma móvel de forma a controlar a posição do ângulo do pêndulo 
e o posicionamento da plataforma considerando apenas os ganhos proporcionais e 
derivativos do controle SDRE. A análise apresentada tomou por base os resultados 
obtidos por meio de simulações numéricas no programa MATLAB. A partir dos 
resultados, foi possível verificar o desempenho do controlador. 
 
 
 
Palavras-chave: Pêndulo invertido, sistema não-linear, controlador SDRE 
 
  



 

ABSTRACT 
 
 
 
 

The inverted pendulum mechanical system allows different studies of its dynamics, 
whereas, depending on the used parameters, it presents periodic, non-periodic and 
chaotic behavior. Obtaining stable controllers for this system type becomes a 
challenge for control designers because there is nonlinearity associated with the 
instability of most of their critical points. Considering this, the present work takes on as 
a problem the verification of the nonlinear system control possibility with a controller 
designed for linear system (LQR) and also the verification of the nonlinear system 
control possibility designed with SDRE controller when this system is gave in to 
parametric variations. Thereunto an applied research is developed whose objective is 
to design a controller considering the States-Dependent Riccati Equation (SDRE) for 
a nonlinear system represented by the inverted pendulum system on a movable 
platform in order to control the pendulum angle position and the platform positioning 
considering only the proportional and derivative gains from SDRE control. The analysis 
presented was based on the results obtained through numerical simulations in 
MATLAB program. From the results, it was possible to verify the controller 
performance. 
 
 
 
Keywords: Inverted pendulum, nonlinear system, SDRE controller  
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1 INTRODUÇÃO 

Para que problemas reais possam ser interpretados e estudados na 

engenharia a fim de se obter um resultado, precisa-se que as informações referentes 

ao problema sejam analisadas e processadas por várias teorias já estudadas ao longo 

da história. Essas teorias funcionam como ferramentas do estudo, e, a partir delas, é 

possível que um fenômeno físico seja descrito por equações, por exemplo 

(TENENBAUM, 2006). 

Quando esses fenômenos são transcendidos para a matemática, há uma 

grande facilidade em manipulá-los de forma teórica e assim simulá-los em situações 

distintas. A isso dá-se o nome de modelagem matemática, que pode ser utilizada em 

diversas áreas (TENENBAUM, 2006). No presente trabalho, a modelagem 

matemática será aplicada a sistemas mecânicos dinâmicos. 

Pode-se citar diversos modelos matemáticos utilizados na literatura para 

representar sistemas físicos. Entre eles, tem-se o modelo de pêndulo invertido sobre 

plataforma móvel (OGATA, 2003). O modelo do pêndulo tem sido utilizado por vários 

autores para analisar tanto dinâmica quanto técnicas de controle. 

Segundo Ogata (2003), a fim de impor limites de funcionamento aos modelos 

matemáticos para que esses representem um sistema real e obtenham uma resposta 

desejada, foram desenvolvidos diversos tipos de controladores. Na maioria das 

aplicações, são considerados modelos lineares ou linearizados. Em casos em que se 

deseja utilizar modelos matemático não-lineares, pode-se considerar o controle SDRE 

(State-Dependent Riccati Equation), que é um controlador que visa a otimização de 

uma função custo e da variável no tempo (CLOUTIER, 1997). 

No caso da aplicação de controle em sistemas lineares ou linearizados, pode-

se considerar a proposta de Ogata (2003), que sugere uma estratégia de projeto que 

minimiza uma função custo (controle LQR), mas com ganhos constantes no tempo. 

Com o objetivo de deixar o projeto de controle mais robusto que a sugestão 

de Ogata (2003), foi realizada a aplicação do controle SDRE em um modelo de 

pêndulo invertido sobre plataforma móvel. 

A comparação das estratégias foi desenvolvida por meio de resultados obtidos 

a partir de simulações matemáticas no MatLab. 
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Com o intuito de analisar a robustez do sistema não-linearizado do pêndulo 

invertido perante as incertezas significativas inerentes a ele, foi analisado o 

comportamento do sistema submetido a variações paramétricas. 

Considerando o exposto, tem-se como problema de pesquisa a verificação da 

possibilidade de controle de um sistema não-linear com controlador projetado para 

sistema linear. E, ainda, a verificação da possibilidade de controle do sistema não-

linear projetado com controlador SDRE quando este sistema é submetido a variações 

paramétricas. 

Para resolver as questões citadas, foram definidos os seguintes objetivos: 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Projetar um controlador considerando os estados dependentes da equação 

de Riccati (SDRE) para um sistema não-linear representado pelo sistema de pêndulo 

invertido sobre plataforma móvel de forma a controlar a posição do ângulo do pêndulo 

e o posicionamento da plataforma considerando apenas os ganhos proporcionais e 

derivativos do controle SDRE. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar a modelagem do pêndulo invertido sobre plataforma móvel 

utilizando metodologia de Lagrange; 

 Representar o modelo matemático não-linear obtido no espaço de estados; 

 Projetar o controlador considerando o controle SDRE e o algoritmo 

proposto por Ogata (2003); 

 Aplicar o controle LQR no sistema não-linearizado; 

 Comparar os resultados obtidos por meio do controle SDRE e o 

demonstrado por Ogata (2003) que considera o controlador LQR; 

 Avaliar a sensibilidade do sistema perante variações paramétricas. 
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2  PÊNDULO INVERTIDO SOBRE PLATAFORMA MÓVEL 

Pêndulo invertido é um dos sistemas mecânicos dinâmicos que está sendo 

estudado desde 1960 (LUNDBERG; BARTON, 2010). Este sistema possibilita 

diferentes estudos de sua dinâmica, pois apresenta comportamentos periódicos, não-

periódicos e caóticos, dependendo dos parâmetros utilizados. A obtenção de 

controladores estáveis para este tipo de sistema torna-se um desafio para os 

projetistas de controle, pois há não-linearidade associada à instabilidade da maioria 

dos seus pontos críticos (WANG,2010; LUNDBERG; BARTON, 2010; ZHANG; 

ZHANG, 2012). 

De acordo com Zhang e Zhang (2012), a complexidade combinada com a 

versatilidade do pêndulo invertido permitem que este seja amplamente usado como 

fonte de estudos de algoritmos de controle, e, Lundberg e Barton (2010) 

complementam esta ideia afirmando que o pêndulo invertido é uma forma alternativa 

para validação experimental dos resultados obtidos de forma teórica. 

Wang (2010) notou em trabalhos anteriores ao seu que os objetivos dos 

estudos dos controladores convergiam em três aspectos, divididos por ele como 

sendo: swing-up, estabilização e controle de posicionamento.1 A seguir será 

apresentada uma descrição breve de cada aspecto e os artigos publicados a partir de 

Wang (2010) subdivididos correspondentes a cada um dos aspectos citados. Todos 

os trabalhos selecionados para a contextualização utilizam o modelo simples do 

pêndulo invertido, representado na figura 1. 

Swing-up é o nome que se dá ao movimento de transição entre a posição 

natural do pêndulo (haste posicionada verticalmente para baixo em relação à 

plataforma móvel) até atingir a posição do pêndulo invertido (haste posicionada 

verticalmente para cima em relação à plataforma deslizante), este conseguido pela 

atuação de controladores (GIRALDO; HERNÁNDEZ; BUITRAGO, 2013). O aspecto 

swing-up pode ser observado, por exemplo, em parte das pesquisas de Giraldo et. al. 

(2013) e Altmannshofer (2012), porém, utilizando, respectivamente, controle LQR 

integrado às redes neurais artificiais e controle preditivo não-linear. Ambos obtiveram 

respostas satisfatórias e otimizadas no que diz respeito ao controle do sistema. 

                                            
1 Para melhor compreensão do tema, assistir vídeo referenciado como SWING-UP (2015) 
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Figura 1 – Sistema de Pêndulo Invertido sobre plataforma móvel 

 
Fonte: Ogata (2003, p.73) 

 

Estabilização refere-se em manter o pêndulo equilibrado na posição vertical 

para cima com o objetivo de minimizar o balanço, ou seja, o ângulo θ representado na 

figura 1 tende a zero. Esta análise pode ser observada nos artigos de Sivaraman e 

Arulselvi (2011); Altmannshofer (2012); Giraldo et al. (2013); Katayama et.al. (2013); 

Kumar e Jerome (2013), Prasad et.al. (2014); El-bardini e El-nagar (2014); Bettayeb 

et al. (2014); Lee et.al. (2015); Kharola et al. (2016); Ghommam e Mnif (2017). Todos 

os pesquisadores citados utilizam controladores diferentes entre si, como, por 

exemplo, LQR, tipo-2 de controladores fuzzy, técnicas utilizando cluster em 

controladores fuzzy, técnicas de iteração de controle online, entre outros. Em todos 

os casos analisados foi possível alcançar a estabilização do sistema. 

Controle de posicionamento consiste em movimentar a plataforma móvel de 

uma dada posição para a posição desejada, mantendo sempre o pêndulo invertido 

estabilizado na posição vertical. Este movimento exige que a plataforma faça 

movimentos de vai-e-vem para garantir a estabilização da haste. Este estudo pode 

ser verificado em artigos como os dos pesquisadores Altmannshofer (2012), Prasad 

et.al. (2014) e Ghommam e Mnif (2017), que utilizaram controladores preditivo não-

linear para controlar o sistema; e Kharola et al. (2016), que utilizou controladores PID 

e fuzzy. 

Como pode ser visto, vários tipos de controladores podem ser testados em 

modelos de pêndulo invertido e para diferentes fins de controle. 
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2.1 MODELAGEM MATEMÁTICA DE SISTEMAS DINÂMICOS MECÂNICOS 

As ciências aplicadas, assim como a mecânica, preservam principais 

elementos da matemática, que, de maneira formal, é estruturada em “[...]conceitos 

fundamentais, axiomas, teoremas e regras de inferência.” (TENENBAUM, 2006). Para 

que se entenda melhor onde, matematicamente, se enquadram os modelos, faz-se 

necessário definir esses elementos. 

De maneira geral, os conceitos fundamentais são aqueles adotados sem que 

haja uma definição formal, adotados pelo senso comum. Axiomas, por outro lado, são 

fórmulas ou assertivas aceitas como verdadeiras sem uma real comprovação 

experimental. Já os teoremas podem ser deduzidos, baseando-se nos axiomas e nas 

regras de inferência. As regras de inferência, por sua vez, são elementos da lógica 

matemática que possibilitam a demonstração dos teoremas por meio dos axiomas ou 

outros teoremas previamente demonstrados. (TENENBAUM, 2006) 

Assim, de acordo com Tenenbaum (2006), a dinâmica em si é estruturada por 

todos os elementos da matemática formal, podendo ser considerada como 

pertencente à matemática aplicada. Já os modelos mecânicos, resultantes da 

modelagem, são apenas conceitos fundamentais, ou seja, não possuem uma 

definição específica. 

Resumidamente, a matemática está inserida na modelagem de sistemas 

mecânicos dinâmicos e o ato de modelar problemas consiste em compreendê-los de 

maneira física (TENENBAUM, 2006) e representá-los por um conjunto de equações 

(OGATA, 2003), que no caso de sistemas dinâmicos por natureza são equações 

diferenciais (DORF; BISHOP, 2009). 

De acordo com Ogata (2003), a simplicidade do modelo interfere na precisão 

dos dados obtidos para análise. Quanto mais simples, mais o problema se distancia 

da realidade e, consequentemente, mais equívocos ficam os resultados, porém, é 

relativamente mais fácil trabalhar com simplificações. Modelos complexos, por outro 

lado, podem representar muito bem a realidade, mas dependendo do nível de 

aprofundamento das características dinâmicas, o problema se torna irresolvível ou 

demanda tempos de simulação inviáveis. 

Para simplificar os sistemas em estudo aplicam-se hipóteses às equações, 

que devem ser descritas para que a análise seja feita de forma correta (DORF; 

BISHOP, 2009). 
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2.2 MECÂNICA ANALÍTICA OU MECÂNICA LAGRANGEANA 

A Mecânica Analítica, mais conhecida como Mecânica Lagrangeana, é um 

dos métodos existentes para definir as equações diferenciais que descrevem o 

movimento de sistemas dinâmicos. É considerada uma abordagem abstrata se 

comparada com a Mecânica Newtoniana, pois analisa as energias envolvidas no 

sistema e não as forças vinculadas a ele, que são muitas vezes desconhecidas 

(TENENBAUM, 2006). 

A equação geral de Lagrange, considerando um sistema não conservativo, 

pode ser representada como mostra a equação 1. 

 

 
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕𝑞�̇�(𝑡)
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑠(𝑡)
= 𝑄𝑞𝑠

 (1) 

 

O termo L é chamado de lagrangeano e simboliza a subtração do total de 

energias potenciais (U) do total de energias cinéticas (T), como pode ser visto na 

equação 2. 

 𝐿 = 𝑇 − 𝑈 (2) 

 

O termo 𝑞𝑠 presente na equação 1 representa as coordenadas generalizadas 

do sistema, que são funções escalares do tempo. O conjunto dessas funções 

determina a configuração do sistema mecânico. No método de Lagrange o número de 

graus de liberdade do sistema coincide com o número de coordenadas generalizadas. 

(TENENBAUM, 2006) 

De acordo com Hagedorn (2006) uma das formas de analisar sistemas 

dinâmicos é considerando que o método de Lagrange equivale ao trabalho virtual 

associado ao sistema, representado na equação 3 pelo termo 𝛿𝑊. Como pode ser 

observado na equação 3, o trabalho virtual é a soma dos trabalhos realizados pelas 

forças e momentos que não tem participação nas energias potenciais e cinética. O 

termo 𝑄𝑠 demonstrado na equação 1 e presente na equação 3 representa as forças 

generalizadas provenientes do trabalho virtual e associadas a cada coordenada 

generalizada. É importante lembrar que esta análise só é válida quando as 

coordenadas generalizadas são independentes entre si. 
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 𝛿𝑊 = ∑𝐹𝑖⃗⃗ 𝛿𝑟𝑖⃗⃗ 

𝑁

𝑖=1

+ ∑𝑀𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ 𝛿𝜑𝐽

𝑍

𝑗=1

= ∑𝑄𝑠𝛿𝑞𝑠

𝑛

𝑠=1

 (3) 

 

Onde: 𝛿𝑊representa o trabalho virtual, 𝐹𝑖⃗⃗  representa as forças dissipativas, 

𝛿𝑟𝑖⃗⃗  representa o deslocamento virtual do ponto de aplicação de força, 𝑀𝑖
⃗⃗ ⃗⃗  representa o 

momento ao longo da sua rotação ou mudança virtual, 𝛿𝜑𝐽 representa o deslocamento 

virtual do ponto de aplicação de momento, 𝑄𝑠 representa o trabalho virtual associado 

a cada coordenada generalizada, 𝛿𝑞𝑠 representa o deslocamento virtual do ponto de 

aplicação do trabalho virtual, N representa o número de forças não potenciais, Z 

representa o número de momentos, n representa o número de coordenadas 

generalizadas ou número de graus de liberdade, i indica que N varia unitariamente até 

que se atinja o valor N, j indica que Z varia unitariamente até que se atinja o valor Z e 

s indica que n varia unitariamente até que se atinja o valor de s. 

 

2.3 MODELOS EM VARIÁVEIS DE ESTADO 

A representação de modelos matemáticos que descrevem sistemas em 

variáveis de estado pertence à teoria de controle moderno, que além de fazer a 

abordagem de sistemas lineares e não-lineares com múltiplas entradas e saídas, 

descreve o estado do sistema no domínio do tempo, o que facilita, em alguns casos, 

a análise do problema em questão (OGATA, 2003). 

Quando se fala em variáveis de estado, Ogata (2003) descreve quatro termos 

importantes para a compreensão do conceito base, que são: estado, variáveis de 

estado, vetor de estados e espaço de estados. 

Denomina-se estado de um sistema o comportamento descrito pelo conjunto 

de variáveis de estado juntamente com as condições iniciais e condições de contorno 

do sistema. Variáveis de estado, de acordo com Ogata (2003), representam o menor 

conjunto de variáveis que podem descrever o estado de um sistema dinâmico. Vetor 

de estado é um vetor no domínio do tempo formado pelas variáveis de estado que 

deve representar o sistema em qualquer instante. Espaço de estados, por sua vez, é 

aquele em que os eixos coordenados são representados pelas variáveis de estado. 
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Para exemplificação da representação de modelos matemáticos em espaço 

de estados, tem-se nas equações 4 e 5 a equação linearizada do movimento do 

pêndulo invertido mostrado na figura 1 proposta por Ogata (2003). Na linearização do 

sistema foram considerados movimentos muito pequenos de oscilação do pêndulo, 

fazendo com que o seno do ângulo possa ser admitido como sendo o valor do próprio 

ângulo, o cosseno do ângulo é igual a 1 e o momento de inércia desprezível. 

 

 𝑀𝑙�̈� = (𝑀 + 𝑚)𝑔𝜃 − 𝑢 (4) 

 

 𝑀�̈� = 𝑢 − 𝑚𝑔𝜃 (5) 

 

Onde: M representa a massa da plataforma móvel, m representa a massa do 

pêndulo, l representa o comprimento do pêndulo, 𝜃 representa o ângulo de inclinação 

do pêndulo, 𝑔 é a aceleração gravitacional e 𝑢 a força aplicada ao sistema. 

As variáveis de estado podem ser definidas como sendo: 

 

𝑥1 = 𝜃 

𝑥2 = �̇� 

𝑥3 = 𝑥 

𝑥4 = �̇� 

 

Derivando as variáveis de estado e unindo as informações obtidas com as 

equações 4 e 5, obtém-se: 

 

�̇�1 = �̇� =  𝑥2 

�̇�2 = �̈� =
𝑀 + 𝑚

𝑀𝑙
𝑔𝑥1 −

1

𝑀𝑙
𝑢 

�̇�3 = �̇� = 𝑥4 

�̇�4 = �̈� = −
𝑚

𝑀
𝑔𝑥1 +

1

𝑀
𝑢 

 

As equações do movimento, quando dispostas em termos vetoriais-matriciais 

como demonstrado na equação 6, representam o sistema em espaço de estados. 



18 

Desta forma, a representação do movimento linearizado do pêndulo invertido em 

espaço de estados é mostrado na equação 7. 

 

 �̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) (6) 

 

 

 

(7) 
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3 SISTEMAS DE CONTROLE 

Ogata (2003) define sistemas como sendo o conjunto de componentes que, 

quando combinados, atinge-se um determinado objetivo. Esta definição estende-se 

para sistemas de controle que, de acordo com Dorf e Bishop (2009), são equiparados 

a teoria de sistemas lineares que estabelecem uma relação de causa e efeito entre os 

componentes. 

Os sistemas podem ser representados em diagramas de blocos, como pode 

ser visto na figura 2, em que há entradas que, quando modificadas pelo processo, 

geram saídas (DORF;BISHOP, 2009).  

 

Figura 2 – Diagrama de blocos representando sistemas 

 

Fonte: Dorf e Bishop (2009, p.2) 

 

Em sistemas de controle, geralmente, as entradas são variáveis manipuladas 

e as saídas são variáveis controladas. Desta forma, “[...] controlar significa medir o 

valor da variável controlada do sistema e utilizar a variável manipulada ao sistema 

para corrigir ou limitar os desvios do valor medido a partir de um valor desejado.” 

(OGATA, 2003). Quando se aplica controle com realimentação ocorre uma operação 

que tende a diminuir a diferença entre a saída do sistema e a resposta desejada 

configurada na entrada, como pode ser visto na figura 3. 

 

Figura 3 – Diagrama de blocos de controle com realimentação 

 

Fonte: Dorf e Bishop (2009, p.2) 
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3.1 CONTROLE POR REALIMENTAÇÃO DE ESTADOS 

O controle de sistemas pode ser realizado com realimentação, como mostrado 

na figura 3, e pode estar em função do tempo, ou seja, utilizando um sistema de 

compensações projetado em termos de variáveis de estado. (DORF;BISHOP, 2009) 

De acordo com Dorf e Bishop (2009) o método de compensar o sistema com 

sinal de controle u(t) em função de variáveis de estados mensuráveis é muito utilizado 

quando deseja-se otimizar os sistemas analisados. Esta otimização pode ser 

observada em controladores como LQR (Linear-Quadratic Regulator) e, 

consequentemente, em controladores SDRE (State-Dependent Riccati Equation). 

 

3.1.1 Sistemas de Controle Linear Ótimo com Ganhos Quadráticos (LQR) 

Os reguladores ótimos quadráticos têm como objetivo minimizar a função 

custo do sistema (KANIESKI, 2010), e de acordo com Ogata (2003) este sistema “[...] 

fornece um modo sistemático de cálculo da matriz de ganho de controle por 

realimentação de estado”. Pode-se observar na figura 4 a representação em diagrama 

de blocos do controlador em questão. A seguir, será demonstrado como o problema 

do regulador quadrático ótimo é desenvolvido de maneira generalizada. 

 

Figura 4 – Representação em blocos do sistema regulador ótimo 

 

Fonte: Ogata (2003, p.736) 

 

De acordo Ogata (2003), adotando um sistema descrito pela equação 8, em 

que o controlador u(t) (expresso na equação 9) é determinado pela matriz K, pode-se 

minimizar o índice de desempenho (𝐽) mostrado na equação 10, em que Q e R 

(matrizes hermitianas definidas positivas ou reais simétricas) são matrizes que 
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determinam a relevância do erro e consumo de energia dos sinais de controle 

associados às variáveis de estado analisadas. 

 

 �̇� = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) (8) 

 

 𝑢(𝑡) = −𝐾𝑥(𝑡) (9) 

 

 𝐽 = ∫ (𝑥∗𝑄𝑥 + 𝑢∗𝑅𝑢)𝑑𝑡
∞

0

 (10) 

   

Substituindo a equação 9 na equação 8, obtém-se a equação 11. 

 

 ( )x Ax BKx A BK x     (11) 

 

Considerando que a matriz ( )A BK seja estável ou que seus autovalores 

tenham partes reais negativas, pode-se reescrever o índice de desempenho J  

(Equação 10) como mostra a equação 12. 

 

 
* * * * *

0 0
( ) ( )J x Qx x K RKx dt x Q K RK xdt

 

      (12) 

 

Considerando o termo que está sendo integrado na equação 12 igual a 

derivada da equação dependente da matriz P (matriz hermitiana definida positiva ou 

simétrica real), tem-se como resultado a equação 13. 

 

 
* * *( ) ( )

d
x Q K RK x x Px

dt
     

 * * * * * *( ) [( ) ( )]x Q K RK x x Px x Px x A BK P P A BK x           (13) 

 

Considerando que a equação 13 é verdadeira para qualquer x, obtém-se a 

equação 14. 
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 * *( ) ( ) ( )A BK P P A BK Q K RK        (14) 

 

Se o sistema analisado for estável, sempre vai existir uma matriz P definida 

positiva que satisfaça a equação 14. Com estas considerações, o índice de 

desempenho J  pode ser calculado a partir da equação 15. 

 

 
* * * * *

00
( ) ( ) ( ) (0) (0)J x Q K RK xdt x Px x Px x Px

 

           (15) 

 

Como foi considerado que a matriz ( )A BK possui seus autovalores definidos 

reais negativos, tem-se que ( ) 0x   , logo, o índice de desempenho pode ser 

expresso apenas pela matriz P   e pelas condições iniciais (0)x , como mostra a 

equação 16. 

 

 *(0) (0)J x Px   (16) 

 

Considerando que o ganho R  seja expresso por T como mostra a equação 

17, onde T é uma matriz não singular, então a equação 14 pode ser reescrita como 

indica a equação 19. 

 *R T T   (17) 

 

 * * * * *( ) ( ) 0A B K P P A BK Q K T TK       (18) 

 

 * * 1 * * * * 1 * 1 *[ ( ) ] [ ( ) ] 0A P PA TK T B P TK T B P PBR B P Q          (19) 

 

Para que ocorra a minimização em J  com relação a K , a expressão 

* * 1 * * * * 1 *[ ( ) ] [ ( ) ]x TK T B P TK T B P x    deve ser minimizada em relação a K . Como a 

expressão é não negativa, então, a minimização ocorre quando TK  for igual a 

equação 20. Logo, obtém-se a equação 21, que fornece a matriz K  ótima. 

 

 
* 1 *( )TK T B P   (20) 
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 1 * 1 * 1 *( )K T T B P R B P      (21) 

 

Substituindo a equação 21 na equação 9, obtém-se o vetor de controle ótimo 

como expressa a equação 22. 

 

 1 *( ) ( ) ( )u t Kx t R B Px t      (22) 

 

 

Para determinar a matriz K , faz-se necessário usar a equação de Riccati, 

demonstrada na equação 23. 

 

 * 1 * 0A P PA PBR B P Q      (23) 

 

A partir deste raciocínio, pode-se determinar a matriz K , responsável pela 

otimização do controlador aplicável a sistemas lineares. 

 

3.1.2 SDRE 

Para sistemas não-lineares, controladores LQR a princípio não estabilizam o 

sistema. Com o intuito de utilizar um controlador ótimo em situações em que o sistema 

é não-linear, Cloutier (1997) sugeriu uma modificação do princípio proposto em 

reguladores LQR. 

A estratégia usada foi considerar as matrizes A e B da modelagem do sistema, 

mostradas na equação 8, como sendo funções das variáveis de estado. Esta 

estratégia é chamada por Cloutier (1997) como SDC (State-Dependent Coefficient 

Form) e pode ser observada na equação 24. 

 

 �̇� = 𝐴(𝑥)𝑥(𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑢(𝑡) (24) 

 

Inserindo o conceito SDC na equação de Riccati, obtém-se a equação 25. 
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 𝐴𝑇(𝑥)𝑃 + 𝑃𝐴(𝑥) + 𝑃𝐵(𝑥)𝑅−1(𝑥)𝐵𝑇(𝑥)𝑃 + 𝑄(𝑥) = 0 (25) 

 

Desta forma, a realimentação do sistema não-linear pelo controle se dá pela 

equação 26. 

 

 𝑢 = −𝑅−1(𝑥)𝐵𝑇(𝑥)𝑃(𝑥)𝑥(𝑡) (26) 

 

Onde: R(x) representa uma matriz definida positiva e dependente dos estados 

(x), B(x) é a matriz da modelagem do sistema dependente dos estados e P(x) é a 

matriz de Riccati dependente dos estados e pode ser obtida da equação 25. 

O índice de desempenho 𝐽 para minimizar do custo em sistemas não-lineares 

é representado na equação 27. 

 

 𝐽 = ∫ (𝑥𝑇𝑄(𝑥)𝑥 + 𝑢𝑇𝑅(𝑥)𝑢𝑑𝑡
∞

0

 (27) 

   

Onde: J  representa o índice de desempenho, x representam as variáveis de 

estado do sistema, e ( )Q x  e ( )R x  são matrizes definidas positivas e dependentes dos 

estados ( )x  que representam os ganhos, ( )u t  representa o controlador dependente 

dos estados ( )x . 
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4 SISTEMA ROBUSTO 

De acordo com Dorf e Bishop (2009), o projeto de sistemas de controle 

baseado apenas nos métodos e conceitos existentes desconsidera as inexatidões dos 

modelos matemáticos dos sistemas físicos reais, como, por exemplo, a variação dos 

parâmetros. 

A proposta do projeto de sistemas robustos é justamente garantir que o 

sistema desempenhe sua função apesar das incertezas significativas inerentes a ele. 

 

4.1 SISTEMAS COM PARÂMETROS INCERTOS 

Uma das inexatidões que podem ser significativas para o desempenho do 

sistema são os parâmetros incertos. Esta incerteza pode estar dentro de uma faixa e 

para que se tenha o conhecimento destes valores seria necessário fazer uma série de 

combinações de prováveis valores críticos. 

Para fazer a investigação da resposta do controlador aplicada a diversas 

combinações dos parâmetros do sistema, Tusset et. al (2017) utilizam um método 

baseado em porcentagem e variação randômica. A expressão matemática que 

simboliza este raciocínio está demonstrada na equação 28. 

 

 (1 ) (2 )p h p h pr     (28) 

 

A porcentagem define qual o erro associado ao parâmetro será analisado (por 

exemplo, 10% a mais e a menos do valor total do parâmetro) e está representada por 

h  na equação 28. O valor randômico ( )r  é responsável por fornecer valores aleatórios 

dentro da faixa de erro previamente estipulada. O p , presente na equação 28, refere-

se ao valor do parâmetro analisado.  
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5 METODOLOGIA 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa que pode ser caracterizada 

como sendo de natureza aplicada, conforme os conceitos estipulados por Jung (2004). 

De acordo com Jung (2004), denomina-se pesquisa aplicada aquela em que 

conhecimentos básicos são aplicados para desenvolver objetos ou processos 

inovadores “[...] frente a uma demanda ou necessidade preestabelecida” (JUNG, 

2004). 

De acordo com Jung (2004), para a execução da pesquisa de natureza 

aplicada são necessários dois tipos de procedimentos. O primeiro deles é o 

levantamento bibliográfico para que se possa fazer a contextualização do problema e 

coleta de informações sobre a contribuição científica já existente de temas 

relacionados. O segundo é o desenvolvimento de modelos matemáticos e simulações 

computacionais, procedimento também denominado como pesquisa operacional. 

Assim os procedimentos do presente projeto de pesquisa podem ser divididos 

em atividades menores, listadas como etapas, como as mostradas a seguir: 

 

 Pesquisa bibliográfica; 

 Desenvolvimento do modelo matemático: aplicação do método de 

Lagrange para obtenção das equações diferenciais do movimento do pêndulo 

invertido e modelagem das mesmas no espaço de estados; 

 Projeto de controle da posição da base do pêndulo invertido e das 

oscilações do pêndulo considerando o controle SDRE; 

 Construção de um algoritmo computacional para simulação numérica do 

sistema com controle proposto; 

 Construção de um algoritmo computacional para simulação numérica do 

controle proposto pelo Ogata (2003); 

 Simulação numérica dos algoritmos; 

 Comparação das estratégias de controle; 

 Análise de robustez do sistema.  



27 

6 DESENVOLVIMENTO DO MODELO MATEMÁTICO NÃO-LINEARIZADO DO 
PÊNDULO INVERTIDO 

O sistema para o qual foi desenvolvido o modelo matemático não-linearizado 

consiste em um pêndulo invertido equilibrado sobre uma plataforma móvel.  

 

6.1 CONSIDERAÇÕES 

Para o desenvolvimento do modelo matemático foram feitas as seguintes 

considerações: 

 

a) Foram desconsideradas as forças de atrito presentes no sistema; 

b) A massa do pêndulo foi considerada concentrada a uma distância l do seu 

ponto de rotação, originário no centro da superfície da plataforma móvel; 

c) Foram desconsideradas as rodas que proporcionam o rolamento puro da 

plataforma demonstradas na figura 1; 

d) Todos os vetores de posição, velocidade e aceleração têm como origem a 

origem do plano cartesiano mostrado na figura 1; 

e) Foram desconsideradas linearizações no sistema. 

 

As considerações descritas do item a ao item d foram contempladas para que 

a comparação entre a modelagem linear do pêndulo invertido, proposta pelo Ogata 

(2003), e não-linear, desenvolvida neste trabalho, fosse realizada sob as mesmas 

condições. 

 

6.2 MODELO MATEMÁTICO 

O método utilizado para o desenvolvimento do modelo matemático não-linear 

do pêndulo invertido foi o apresentado por Lagrange. 

Primeiramente foram definidas a energia cinética e energia potencial do 

sistema em estudo para a obtenção do lagrangeano. 

A energia cinética do sistema consiste na energia provinda do movimento de 

rotação do pêndulo em torno do próprio eixo, movimento de translação do pêndulo em 
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relação à origem do plano cartesiano e movimento de translação da plataforma móvel 

em relação à origem do plano cartesiano. Estes termos estão respectivamente 

representados na equação 29. 

 

 
2 22

2 2 2

m M
mr MrI

T


     (29) 

 

Onde: T representa a energia cinética total do sistema, I representa o 

momento de inércia da massa em rotação,   representa a velocidade angular do 

pêndulo, m representa a massa no pêndulo, mr representa a velocidade relativa do 

pêndulo, M é a massa da plataforma móvel e Mr é a velocidade relativa da plataforma 

móvel. 

A velocidade relativa do pêndulo em relação à origem está representada na 

equação 32 e se dá pela seguinte sequência matemática: 

 

 
sin

cos
m

x l
r

l





 
  
 

  (30) 

 

 
cos

sin
m

x l
r

l

 

 

 
  

 
 (31) 

 

 2 2 22 cosmr x x l l      (32) 

 

A velocidade relativa da plataforma móvel em relação à origem está 

representada na equação 35 e se dá pela seguinte sequência matemática: 

 

 
0

M

x
r

 
  
 

 (33) 

 

 
0

M

x
r

 
  
 

 (34) 
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 2

Mr x x   (35) 

 

 Substituindo a equação 32 e 35 na equação 29 e simplificando os termos, a 

energia cinética resultante pode ser representada como mostra a equação 36. 

 
2

2 2 2( )
cos

2 2 2

I ml m M
T x x x ml  


     (36) 

 

 A energia potencial U  presente no sistema é a energia potencial gravitacional, 

que está diretamente ligada ao ângulo de inclinação do pêndulo, podendo ser 

representada como mostra a equação 37. 

 

 cosU mgl    (37) 

 

Com as duas equações de energia (equação 36 e 37), o lagrangeano L  é 

representado na equação 39. 

 

 L T U   (38) 

 

 
2

2 2 2( )
cos cos

2 2 2

I ml m M
L x x x ml mgl   


      (39) 

 

Para a aplicação das equações de Lagrange, faz-se necessário definir quais 

são as coordenadas generalizadas ( Sq ) do sistema em estudo. No caso do pêndulo 

invertido, as coordenadas generalizadas são: a variável que representa o movimento 

de translação da plataforma móvel ( x ) e a variável que representa o movimento de 

rotação do pêndulo invertido ( ). Nota-se que a quantidade de coordenadas coincidiu 

com o número de movimentos livres que o sistema tem disponível, ou seja, número 

de graus de liberdade. 

Após a definição das coordenadas generalizadas, foi analisado quais forças 

generalizadas atuam no sistema, como pode ser visto nas equações 40 e 41. 
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1 1 1

N Z n

i i j j S S

i j s

W F r M Q q   
  

       (40) 

 

 1 1 2 20W u x Q q Q q          (41) 

 

A equação de Lagrange quando 1q   pode ser descrita pela equação 43. 

 

 1

1 1

d L L
Q

dt q q

    
    

    
  (42) 

 

 1

d L L
Q

dt  

    
    

    
 (43) 

  

O termo 1Q  corresponde à força generalizada presente na coordenada 

generalizada 1q  . Como pode ser observado na equação 41, este valor é igual a 

zero, logo, a equação de Lagrange será igual a zero quando estivermos analisando 

os movimentos em  . 

Desenvolvendo as devidas derivadas em relação à variável em questão, a 

equação do movimento obtida para 1q   pode ser expressa como mostra a equação 

44. 

 

  2 cos sin 0I ml mlx mgl        (44) 

 

Isolando a aceleração angular do movimento, obtém-se a equação 45. 

 

    2 2
cos sin

ml mgl
x

I ml I ml
    

 
 (45) 

 

Repetindo o mesmo raciocínio para a coordenada generalizada 
2q x , a 

equação de Lagrange é descrita pela equação 47. 
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 2

2 2

d L L
Q

dt q q

    
    

    
  (46) 

 

 2

d L L
Q

dt x x

    
    

    
 (47) 

  

O termo 
2Q  corresponde à força generalizada presente na coordenada 

generalizada 
2q x . Como pode ser observado na equação 41, 2Q u . Desta forma, 

a equação de Lagrange será igual a u  quando forem analisados os movimentos em 

x . 

Desenvolvendo as devidas derivadas em relação à variável em questão, a 

equação do movimento obtida para 
2q x  pode ser expressa como mostra a equação 

48. 

 

 2 sin cosmx Mx ml ml u        (48) 

 

Isolando a aceleração linear do movimento, obtém-se a equação 49. 

 

 
2 1
sin cos

( ) ( ) ( )

ml ml
x u

m M m M m M
     

  
 (49) 

 

Considerando que nas etapas subsequentes ocorrem várias substituições, 

para melhor visualização do problema algumas constantes foram substituídas por 

símbolos, como mostrado nas equações 50, 51, 52 e 53. 

 

 
( )

ml

m M
 


  (50) 

 

 
1

( )m M
 


 (51) 
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 2( )

mgl

I ml
 


  (52) 

 

 2( )

ml

I ml
 


  (53) 

 

 

Desta forma, as equações 45 e 49 representadas por estas constantes 

resultam nas equações 54 e 55. 

 

 cos sinx        (54) 

 

 2 sin cosx u        (55) 

 

Para que se possa escrever as equações do movimento em espaço de 

estados, as equações 54 e 55 precisam estar necessariamente em função de 

derivadas em relação do tempo de primeira ordem. Por isso, faz-se necessário 

substituir x  em   e vice-versa. Esta substituição resulta nas equações 56 e 57. 

 

 2 2(1 cos ) sin cos cos sinu               (56) 

 

 2 2(1 cos ) sin sin cosx u             (57) 

 

 Com o objetivo de isolar totalmente as variáveis referentes à aceleração, foi 

realizada mais uma simplificação na equação com o uso de constantes, como mostra 

a equação 58. 

 

 
2(1 cos )     (58) 

 

 Desta forma, as equações 56 e 57 porem ser reescritas como mostram as 

equações 59 e 60. 
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2 sin cos cos sinu

  
     

  
     (59) 

 

 
2 sin sin cosx u

  
   

  
    (60) 

 

 A modelagem em espaço de estados para o sistema em estudo foi 

desenvolvida seguindo as mesmas variáveis de estado estipuladas pelo Ogata (2003) 

em que: 

 

 1x     

 2x     

 3x x    

 4x x  (61) 

 

 Desta forma, a derivada em relação ao tempo de cada variável de estado 

resulta em: 

 

 1x     

 2x     

 3x x    

 4x x  (62) 

 

Reescrevendo o conjunto de equações descritos em 62 com os termos das 

equações 59 e 60, obtém-se o conjunto de equações 63. 

 

 1 2x x    

 
2

2 2 1 1 1 1sin cos cos sinx x x x u x x
  

  
       

 3 4x x    
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2

4 2 1 1 1sin sin cosx x x x x u
  

  
    (63) 

 

 

 Para que o sistema seja representado em espaço de estados, as equações 

do movimento devem estar dispostas e termos vetoriais-matriciais, como mostrado na 

equação 6. Desta forma, a representação do movimento não-linearizado do pêndulo 

invertido em espaço de estados é mostrada na equação 64. 

 

 

1 1

2 1 1 1
2 2

3 3

4 4
2 1

0 1 0 0 0

0 sin cos 0 0 cos

0 0 0 1 0

0 sin 0 0

x x
x x x x

x x
u

x x

x x
x x

 

 

 

 

   
      
       
       
      
      
      
      

 (64) 
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7 PROJETO DE CONTROLE 

Para o desenvolvimento do projeto de controle, foi selecionado o LQR para 

ser usado na simulação do sistema linear e o SDRE quando o sistema estiver 

modelado de forma não-linear. 

Os modelos matemáticos dos sistemas analisados foram escritos em espaço 

de estados. O modelo linear adotado foi o sugerido pelo Ogata (2003) representado 

na equação 7, e o modelo não-linear foi desenvolvido no presente trabalho e está 

representado na equação 64. 

O objetivo do controlador aplicado ao caso linear e não-linear é posicionar a 

plataforma móvel do sistema a uma distância de 5m da sua origem mantendo sempre 

o pêndulo na posição invertida para cima durante toda a trajetória. Ao final do 

deslocamento, o pêndulo deve manter-se equilibrado sobre a plataforma. 

Para dar início à simulação, é necessário definir as posições iniciais do 

sistema, que foram consideradas zero ( (0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0x x     ). Os 

parâmetros definidos no sistema foram os seguintes: 0,2l m ; 0,12m kg ; 1,12M kg  

e 29,81 /g m s . 

A simulação foi desenvolvida e executada inteiramente no MatLab® R2016a 

e o controlador implementado nos dois casos do modelo (linear e não-linear) foi a 

função lqr (A,B,Q,R) fornecida pelo programa, onde as matrizes de ganho Q e R são  

100 0 0 0

0 1 0 0
100

0 0 1 0

0 0 0 1

Q

 
 
 
 
 
 

 e 0.1R  , respectivamente. 

Para verificar se o modelo não-linear do pêndulo pode ser controlado por um 

controlador projetado para sistemas lineares, a equação 64 foi controlada pela matriz 

A apresentada na equação 7. 

 

7.1 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO SEM VARIAÇÃO DE PARÂMETROS 

O sistema linear, quando submetido ao controle LQR, demonstrou os gráficos 

1 e 2 como resposta do ângulo do pêndulo e posição da plataforma móvel, 

respectivamente. 
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Gráfico 1 – Resposta do ângulo do pêndulo: Sistema linearizado 

 

 

Gráfico 2 – Resposta da posição da plataforma móvel: Sistema linearizado 

 

  

É possível observar que o ângulo oscilou na posição zero e depois manteve-

se nela. A plataforma móvel atingiu os 5m e estabilizou na posição. Com estas 

informações pode-se concluir que o sistema foi controlado com êxito. 

 A resposta da simulação numérica do sistema não-linearizado pode ser 

observada nos gráficos 3 e 4. 
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Gráfico 3 – Resposta do ângulo do pêndulo: Sistema não-linearizado 

 

 

Gráfico 4 – Resposta da posição da plataforma móvel: Sistema não-linearizado 

 

 

 Analisando os gráficos da resposta não-linear, é possível concluir que o 

controlador SDRE aplicado ao sistema foi capaz de controlá-lo. 

 Comparando os gráficos 1,2,3 e 4, nota-se que o tempo necessário para a 

estabilização do sistema linear é menor do que para o sistema não-linear, e isto se 

aplica às duas variáveis analisadas nos gráficos (ângulo e posição). Apesar deste fato, 
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a amplitude de oscilação do ângulo do pêndulo no sistema não-linear é menor quando 

comparada ao sistema linear. 

 Com relação à tentativa de controlar um sistema não-linear com controlador 

projetado para sistema linear, é possível concluir a ineficiência deste raciocínio, pois 

o sistema não convergiu. Os gráficos 5 e 6 mostram que em um período de tempo de 

0,2s o pêndulo variou quase 90º e a posição da plataforma atingiu valores 

exorbitantes. 

 
Gráfico 5 – Ângulo do pêndulo controlado por LQR aplicado ao sistema não-linear 

 

 

Gráfico 6 – Posição da plataforma controlada por LQR aplicado ao Sistema não-linear 
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8 SENSIBILIDADE DO SISTEMA A VARIAÇÕES DE PARÂMETRO 

 Para analisar a sensibilidade do sistema, foi implementado o método descrito 

por Tusset et. al (2017) expresso na equação 28. 

 Os parâmetros escolhidos para serem randomicamente alterados para 

posterior análise de desempenho do sistema de controle foram: o comprimento do 

pêndulo ( )l , a massa do pêndulo ( )m  e a massa da plataforma móvel ( )M . 

 Foram analisadas 4 faixas diferentes de variação de parâmetros descritas em 

porcentagem: 5%, 10%, 15% e 20%. A equação 28 aplicada a todos os parâmetros 

com ±5% de variação é demostrada nas equações 65, 66 e 67. As outras 

porcentagens seguem a mesma lógica. 

 

 l=(1-0.05)*0.2+(2*0,05)*0.2*r   (65) 

 m=(1-0.05)*0.12+(2*0,05)*0.12*r  (66) 

 M=(1-0.05)*1.12+(2*0,05)*1.12*r  (67) 

  

Com o intuito de investigar quais as variáveis interferem mais no desempenho 

do sistema, cada faixa de variação foi analisada de quatro formas diferentes: variando 

apenas o comprimento do pêndulo, variando apenas a massa do pêndulo, variando a 

massa da plataforma e variando os três parâmetros simultaneamente. 

Todas as respostas foram equiparadas com o comportamento “ideal” do 

sistema, aquele obtido a partir dos parâmetros fixos expressos nos gráficos 3 e 4, 

resultando em um erro paramétrico. 

 

8.1 VARIAÇÃO DE ±5% DOS PARÂMETROS 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos com a variação 

paramétrica em uma faixa de ±5% do valor total. 
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8.1.1 Variação do comprimento do pêndulo em ±5% 

Aplicando 5% de variação apenas no comprimento do pêndulo e considerando 

os outros parâmetros constantes, pode-se obter o conjunto de gráficos demonstrados 

no gráfico 7. Observa-se que, neste caso, o sistema foi controlado com êxito mesmo 

com as incertezas impostas a ele, pois as variáveis analisadas (  e x ) atingiram as 

posições finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

O gráfico 7 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 7 (a). Desta forma, pode-se observar que o fato de o comprimento do 

pêndulo estar variando randomicamente faz com que a resposta do ângulo do pêndulo 

varie também, mas em uma escala mínima que torna imperceptível visualizar a 

diferença de resposta entre o gráfico 3 e o gráfico 7 (a). 

 

Gráfico 7 – Respostas do sistema quando o comprimento do pêndulo varia em ±5% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações no 

comprimento do pêndulo 

 
(b) Posição da plataforma com variações 

no comprimento do pêndulo 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 

variação aplicada apenas ao 
comprimento do pêndulo 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 

variação aplicada apenas ao 
comprimento do pêndulo 
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O gráfico 7 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 7 (b). Observa-se que a variação do parâmetro l  interferiu também no 

resultado do posicionamento da plataforma, mas assim como acontece com o ângulo, 

a escala mínima torna imperceptível a diferença de resposta entre o gráfico 4 e o 

gráfico 7 (b). 

No geral, os erros associados às variáveis controladas se mantiveram na 

mesma escala, porém o deslocamento da plataforma teve uma amplitude de variação 

maior se comparada ao ângulo. 

 

8.1.2 Variação da massa do pêndulo em ±5% 

Aplicando 5% de variação apenas na massa do pêndulo e considerando os 

outros parâmetros constantes, pode-se obter o conjunto de gráficos demonstrados no 

gráfico 8. Neste caso observa-se que o sistema foi controlado mesmo com as 

incertezas impostas a ele, pois as variáveis analisadas (  e x ) atingiram as posições 

finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

O gráfico 8 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 8 (a). Desta forma, observa-se que variar a massa do pêndulo faz com que 

a resposta do ângulo do pêndulo também varie. Esta variação está em uma escala 

mínima que torna imperceptível a diferença de resposta entre o gráfico 3 e o gráfico 8 

(a). 

O gráfico 8 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 8 (b). Observa-se que a variação do parâmetro m  interferiu também no 

resultado do posicionamento da plataforma, mas assim como acontece com o ângulo, 

a escala reduzida torna imperceptível a diferença de resposta entre o gráfico 4 e o 

gráfico 8 (b). 

No geral, os erros associados às variáveis controladas se mantiveram na 

mesma escala, porém o deslocamento da plataforma teve uma amplitude de variação 

maior se comparada ao ângulo. 
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Gráfico 8 – Respostas do sistema quando a massa do pêndulo varia em ±5% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações na 

massa do pêndulo 

 
(b) Posição da plataforma com variações na 

massa do pêndulo 

 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 
variação aplicada apenas à massa do 

pêndulo 

 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 

variação aplicada apenas à massa do 
pêndulo 

 

8.1.3 Variação da massa da plataforma móvel em ±5% 

Aplicando 5% de variação apenas na massa da plataforma e considerando os 

outros parâmetros constantes, pode-se obter o conjunto de gráficos demonstrados no 

gráfico 9. Neste caso observa-se que o sistema foi controlado mesmo com as 

incertezas impostas a ele, pois as variáveis analisadas (  e x ) atingiram as posições 

finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

O gráfico 9 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 9 (a). Desta forma, observa-se que variar a massa da plataforma faz com 

que a resposta do ângulo do pêndulo também varie. Esta variação está em uma escala 
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mínima que torna imperceptível a diferença de resposta entre o gráfico 3 e o gráfico 9 

(a). 

O gráfico 9 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 9 (b). Observa-se que a variação do parâmetro M  interferiu também no 

resultado do posicionamento da plataforma, mas assim como acontece com o ângulo, 

a escala reduzida torna imperceptível a diferença de resposta entre o gráfico 4 e o 

gráfico 9 (b). 

No geral, os erros associados às variáveis controladas se mantiveram na 

mesma escala, porém o deslocamento da plataforma teve uma amplitude de variação 

maior se comparada ao ângulo. 

 

Gráfico 9 – Respostas do sistema quando a massa da plataforma varia em ±5% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações na 

massa da plataforma 

 
(b) Posição da plataforma com variações 

na massa da plataforma 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 

variação aplicada apenas à massa da 
plataforma 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 

variação aplicada apenas à massa da 
plataforma 
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8.1.4 Variação de todos os parâmetros em ±5% 

Aplicando 5% de variação em todos os parâmetros do sistema ( l , m  e M ), 

pode-se obter o conjunto de gráficos demonstrados no gráfico 10. Neste caso, o 

sistema foi controlado mesmo com as incertezas impostas a ele, pois as variáveis 

analisadas (  e x ) atingiram as posições finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

 

Gráfico 10 – Respostas do sistema quando os parâmetros l, m e M variam em ±5% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações em 

todos os parâmetros 

 
(b) Posição da plataforma com variações 

em todos os parâmetros 

 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 

variação aplicada em todos os 
parâmetros 

 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 

variação aplicada em todos os 
parâmetros 

 

O gráfico 10 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 10 (a). Desta forma, observa-se que variar todos os parâmetros 

simultaneamente faz com que a resposta do ângulo do pêndulo também varie. Assim 
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como nos outros casos analisados, a variação está em uma escala mínima que torna 

imperceptível a diferença de resposta entre o gráfico 3 e o gráfico 10 (a). 

O gráfico 10 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 10 (b). A variação dos parâmetros interferiu também no resultado do 

posicionamento da plataforma, mas assim como acontece com o ângulo, a escala 

reduzida torna imperceptível a diferença de resposta entre o gráfico 4 e o gráfico 10 

(b). 

Os erros associados às variáveis controladas se mantiveram na mesma 

escala, porém o deslocamento da plataforma teve uma amplitude de variação maior 

se comparada ao ângulo. 

Analisando as respostas de erro paramétrico quando há variação do 

comprimento, variação da massa do pêndulo e variação da massa da plataforma, e 

comparando estes dados com o gráfico 10 (c) e 10 (d), conclui-se que a variação do 

comprimento do pêndulo é a maior responsável pelo erro gerado quando todos os 

parâmetros são variados simultaneamente. 

 

8.2 VARIAÇÃO DE 10% DOS PARÂMETROS 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos com a variação 

paramétrica em uma faixa de ±10% do valor total. 

 

8.2.1 Variação do comprimento do pêndulo em ±10% 

Aplicando ±10% de variação apenas no comprimento do pêndulo e 

considerando os outros parâmetros constantes, pode-se obter o conjunto de gráficos 

demonstrados no gráfico 11. Observa-se que, neste caso, o sistema foi controlado 

com êxito mesmo com as incertezas impostas a ele, pois as variáveis analisadas (  

e x ) atingiram as posições finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

O gráfico 11 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 11 (a). Desta forma, pode-se observar que o fato de o comprimento do 

pêndulo estar variando randomicamente faz com que a resposta do ângulo do pêndulo 

varie também, mas em uma escala mínima que torna imperceptível visualizar a 

diferença de resposta entre o gráfico 3 e o gráfico 11 (a). 
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O gráfico 11 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 11 (b). Observa-se que a variação do parâmetro l  interferiu também no 

resultado do posicionamento da plataforma, mas assim como acontece com o ângulo, 

a escala mínima torna imperceptível visualizar a diferença de resposta entre o gráfico 

4 e o gráfico 11 (b). 

Analisando os gráficos 11 (c) e 11 (d) é possível perceber que o erro 

associado ao posicionamento está em uma escala maior que o erro associado ao 

ângulo do pêndulo. Desta forma, pode-se concluir que quando o comprimento do 

pêndulo varia randomicamente e em uma faixa de ±10% haverá um impacto maior no 

posicionamento da plataforma. 

 

Gráfico 11 – Respostas do sistema quando o comprimento do pêndulo varia em ±10% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações no 

comprimento do pêndulo 

 
(b) Posição da plataforma com variações no 

comprimento do pêndulo 

 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 

variação aplicada no comprimento do 
pêndulo 

 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 

variação aplicada no comprimento do 
pêndulo 
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8.2.2 Variação da massa do pêndulo em ±10% 

Aplicando ±10% de variação apenas na massa do pêndulo e considerando os 

outros parâmetros constantes, pode-se obter o conjunto de gráficos demonstrados no 

gráfico 12. Neste caso observa-se que o sistema foi controlado mesmo com as 

incertezas impostas a ele, pois as variáveis analisadas (  e x ) atingiram as posições 

finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

 

Gráfico 12 – Respostas do sistema quando a massa do pêndulo varia em ±10% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações na 

massa do pêndulo 

 
(b) Posição da plataforma com variações 

na massa do pêndulo 
 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 
variação aplicada na massa do pêndulo 

 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 
variação aplicada na massa do pêndulo 

 

O gráfico 12 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 12 (a). Desta forma, observa-se que variar a massa do pêndulo faz com 

que a resposta do ângulo do pêndulo também varie. Esta variação está em uma escala 
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mínima que torna imperceptível a diferença de resposta entre o gráfico 3 e o gráfico 

12 (a). 

O gráfico 12 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 12 (b). Observa-se que a variação do parâmetro m  interferiu também no 

resultado do posicionamento da plataforma, mas assim como acontece com o ângulo, 

a escala reduzida torna imperceptível a diferença de resposta entre o gráfico 4 e o 

gráfico 12 (b). 

No geral, os erros associados às variáveis controladas se mantiveram na 

mesma escala e os picos de variação da amplitude tiveram valores muito próximos, 

porém a posição continua sendo a mais sensível às variações. 

 

8.2.3 Variação da massa da plataforma em ±10% 

Aplicando ±10% de variação apenas na massa da plataforma e considerando 

os outros parâmetros constantes, pode-se obter o conjunto de gráficos demonstrados 

no gráfico 13. Neste caso, as variáveis analisadas (  e x ) atingiram as posições finais 

desejadas e se mantiveram estáveis, ou seja, o sistema foi controlado. 

O gráfico 13 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 13 (a). Desta forma, observa-se que variar a massa da plataforma faz com 

que a resposta do ângulo do pêndulo também varie. Esta variação está em uma escala 

mínima que torna imperceptível a diferença de resposta entre o gráfico 3 e o gráfico 

13 (a). 

O gráfico 13 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 13 (b). Observa-se que a variação do parâmetro M  interferiu também no 

resultado do posicionamento da plataforma, mas assim como acontece com o ângulo, 

a escala reduzida torna imperceptível a diferença de resposta entre o gráfico 4 e o 

gráfico 13 (b). 

Analisando o gráfico 13 (c) e 13 (d), é possível concluir que o posicionamento 

da plataforma é mais sensível quando há a variação da massa da plataforma, pois a 

escala do erro associado ao posicionamento é maior. 

 



49 

Gráfico 13 – Respostas do sistema quando a massa da plataforma varia em ±10% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações na 

massa da plataforma 

 
(b) Posição da plataforma com variações 

na massa da plataforma 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com variação 

aplicada na massa da plataforma 

 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 

variação aplicada na massa da 
plataforma 

 

8.2.4 Variação de todos os parâmetros em ±10% 

Aplicando ±10% de variação em todos os parâmetros do sistema ( l , m  e M

), pode-se obter o conjunto de gráficos demonstrados no gráfico 14. Neste caso, o 

sistema foi controlado mesmo com as incertezas impostas a ele, pois as variáveis 

analisadas (  e x ) atingiram as posições finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

O gráfico 14 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 14 (a). Desta forma, observa-se que variar todos os parâmetros 

simultaneamente faz com que a resposta do ângulo do pêndulo também varie. Assim 

como nos outros casos analisados, a variação está em uma escala mínima que torna 

imperceptível a diferença de resposta entre o gráfico 3 e o gráfico 14 (a). 
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O gráfico 14 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 14 (b). A variação dos parâmetros interferiu também no resultado do 

posicionamento da plataforma, mas assim como acontece com o ângulo, a escala 

reduzida torna imperceptível a diferença de resposta entre o gráfico 4 e o gráfico 14 

(b). 

 

Gráfico 14 – Respostas do sistema quando os parâmetros l, m e M variam em varia em ±10% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações em 

todos os parâmetros 

 
(b) Posição da plataforma com variações 

em todos os parâmetros 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 

variação aplicada em todos os 
parâmetros 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 

variação aplicada em todos os 
parâmetros 

 

Analisando os gráficos 14 (c) e 14 (d) é possível perceber que o erro 

associado ao posicionamento está em uma escala maior que o erro associado ao 

ângulo do pêndulo. Desta forma, pode-se concluir que quando todos os parâmetros 

variam randomicamente e em uma faixa de ±10% haverá um impacto maior no 

posicionamento da plataforma. 
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Analisando as respostas de erro paramétrico quando há variação do 

comprimento, variação da massa do pêndulo e variação da massa da plataforma, e 

comparando estes dados com o gráfico 14 (c) e 14 (d), conclui-se que a variação do 

comprimento do pêndulo é a maior responsável pelo erro gerado quando todos os 

parâmetros são variados simultaneamente. 

 

8.3 VARIAÇÃO DE 15% DOS PARÂMETROS 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos com a variação 

paramétrica em uma faixa de ±15% do valor total. 

 

8.3.1 Variação do comprimento do pêndulo em ±15% 

Aplicando ±15% de variação apenas no comprimento do pêndulo e 

considerando os outros parâmetros constantes, pode-se obter o conjunto de gráficos 

demonstrados no gráfico 15. Observa-se que, neste caso, o sistema foi controlado 

com êxito mesmo com as incertezas impostas a ele, pois as variáveis analisadas (  

e x ) atingiram as posições finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

O gráfico 15 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 15 (a). Desta forma, pode-se observar que o fato de o comprimento do 

pêndulo estar variando randomicamente faz com que a resposta do ângulo do pêndulo 

varie também. 

O gráfico 15 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 15 (b). Observa-se que a variação do parâmetro l  interferiu também no 

resultado do posicionamento da plataforma. 

Nas duas variáveis controladas no sistema a escala do erro paramétrico é 

muito pequena, por isso não é possível perceber a diferença de resposta entre o 

gráfico 3 e o gráfico 15 (a), assim como entre o gráfico 4 e o gráfico 15 (b). 
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Gráfico 15 – Respostas do sistema quando o comprimento do pêndulo varia em ±15% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações no 

comprimento do pêndulo 

 
(b) Posição da plataforma com variações 

no comprimento do pêndulo 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 

variação aplicada no comprimento do 
pêndulo 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 

variação aplicada no comprimento do 
pêndulo 

 

Analisando os gráficos 15 (c) e 15 (d) é possível perceber que o erro 

associado ao posicionamento está em uma escala maior que o erro associado ao 

ângulo do pêndulo. Desta forma, pode-se concluir que quando o comprimento do 

pêndulo varia randomicamente e em uma faixa de ±15% haverá um impacto maior no 

posicionamento da plataforma. 

 

8.3.2 Variação da massa do pêndulo em ±15% 

Aplicando ±15% de variação apenas na massa do pêndulo e considerando os 

outros parâmetros constantes, pode-se obter o conjunto de gráficos demonstrados no 

gráfico 16. Neste caso observa-se que o sistema foi controlado mesmo com as 
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incertezas impostas a ele, pois as variáveis analisadas (  e x ) atingiram as posições 

finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

O gráfico 16 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 16 (a). Desta forma, observa-se que variar a massa do pêndulo faz com 

que a resposta do ângulo do pêndulo também varie.  

 

Gráfico 16 – Respostas do sistema quando a massa do pêndulo varia em ±15% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações na 

massa do pêndulo 

 
(b) Posição da plataforma com variações na 

massa do pêndulo 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 
variação aplicada na massa do pêndulo 

 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 
variação aplicada na massa do pêndulo 

 

O gráfico 16 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 16 (b). Observa-se que a variação do parâmetro m  interferiu também no 

resultado do posicionamento da plataforma. 

Nas duas variáveis controladas do sistema a escala do erro paramétrico é 

muito pequena, por isso não é possível perceber a diferença de resposta entre o 

gráfico 3 e o gráfico 16 (a), assim como entre o gráfico 4 e o gráfico 16 (b). 



54 

Analisando os gráficos 16 (c) e 16 (d) é possível perceber que o erro 

associado ao posicionamento está em uma escala maior que o erro associado ao 

ângulo do pêndulo. Desta forma, pode-se concluir que quando a massa do pêndulo 

varia randomicamente e em uma faixa de ±15% haverá um impacto maior no 

posicionamento da plataforma. 

 

8.3.3 Variação da massa da plataforma em ±15% 

Aplicando ±15% de variação apenas na massa da plataforma e considerando 

os outros parâmetros constantes, pode-se obter o conjunto de gráficos demonstrados 

no gráfico 17. Neste caso observa-se que o sistema foi controlado mesmo com as 

incertezas impostas a ele, pois as variáveis analisadas (  e x ) atingiram as posições 

finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

O gráfico 17 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 17 (a). Desta forma, observa-se que variar a massa da plataforma faz com 

que a resposta do ângulo do pêndulo também varie.  

O gráfico 17 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 17 (b). Observa-se que a variação do parâmetro M  interferiu também no 

resultado do posicionamento da plataforma. 

Nas duas variáveis controladas do sistema a escala do erro paramétrico é 

muito pequena, por isso não é possível perceber a diferença de resposta entre o 

gráfico 3 e o gráfico 17 (a), assim como entre o gráfico 4 e o gráfico 17 (b). 

Analisando os gráficos 17 (c) e 17 (d) é possível perceber que o erro 

associado ao posicionamento está na mesma escala do erro associado ao ângulo, 

porém a amplitude do erro associado ao ângulo é maior, ou seja, o ângulo é mais 

sensível às variações do parâmetro em questão. 
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Gráfico 17 – Respostas do sistema quando a massa da plataforma varia em ±15% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações na 

massa da plataforma 

 
(b) Posição da plataforma com variações 

na massa da plataforma 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 

variação aplicada na massa da 
plataforma 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 

variação aplicada na massa da 
plataforma 

 

8.3.4 Variação de todos os parâmetros em ±15% 

Aplicando ±15% de variação em todos os parâmetros do sistema ( l , m  e M

), pode-se obter o conjunto de gráficos demonstrados no gráfico 18. Neste caso, o 

sistema foi controlado mesmo com as incertezas impostas a ele, pois as variáveis 

analisadas (  e x ) atingiram as posições finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

O gráfico 18 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 18 (a). Desta forma, observa-se que variar todos os parâmetros 

simultaneamente faz com que a resposta do ângulo do pêndulo também varie. 

 



56 

Gráfico 18 – Respostas do sistema quando os parâmetros l, m e M variam em ±15% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações em 

todos os parâmetros 

 
(b) Posição da plataforma com variações 

em todos os parâmetros 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 

variação aplicada em todos os 
parâmetros 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 

variação aplicada em todos os 
parâmetros 

 

O gráfico 18 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 18 (b). A variação dos parâmetros interferiu também no resultado do 

posicionamento da plataforma. 

Nas duas variáveis controladas do sistema a escala do erro paramétrico é 

muito pequena, por isso não é possível perceber a diferença de resposta entre o 

gráfico 3 e o gráfico 18 (a), assim como entre o gráfico 4 e o gráfico 18 (b). 

Analisando os gráficos 18 (c) e 18 (d) é possível perceber que o erro 

associado ao posicionamento está em uma escala maior que o erro associado ao 

ângulo do pêndulo. Desta forma, pode-se concluir que quando todos os parâmetros 

variam randomicamente e em uma faixa de ±15% haverá um impacto maior no 

posicionamento da plataforma. 

Analisando as respostas de erro paramétrico quando há variação do 

comprimento, variação da massa do pêndulo e variação da massa da plataforma, e 
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comparando estes dados com o gráfico 18 (c) e 18 (d), conclui-se que a variação do 

comprimento do pêndulo é a maior responsável pelo erro gerado quando todos os 

parâmetros são variados simultaneamente. 

 

8.4 VARIAÇÃO DE 20% DOS PARÂMETROS 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos com a variação 

paramétrica em uma faixa de ±20% do valor total. 

 

8.4.1 Variação do comprimento do pêndulo em ±20% 

Aplicando ±20% de variação apenas no comprimento do pêndulo e 

considerando os outros parâmetros constantes, pode-se obter o conjunto de gráficos 

demonstrados no gráfico 19. Observa-se que, neste caso, o sistema foi controlado 

com êxito mesmo com as incertezas impostas a ele, pois as variáveis analisadas (  

e x ) atingiram as posições finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

O gráfico 19 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 19 (a). Desta forma, pode-se observar que o fato de o comprimento do 

pêndulo estar variando randomicamente faz com que a resposta do ângulo do pêndulo 

varie também. 

O gráfico 19 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 19 (b). Observa-se que a variação do parâmetro l  interferiu também no 

resultado do posicionamento da plataforma. 

Nas duas variáveis controladas no sistema a escala do erro paramétrico é 

muito pequena, por isso não é possível perceber a diferença de resposta entre o 

gráfico 3 e o gráfico 19 (a), assim como entre o gráfico 4 e o gráfico 19 (b). 

Analisando os gráficos 19 (c) e 19 (d) é possível perceber que os erros estão 

na mesma escala, porém a amplitude do erro associado ao posicionamento da 

plataforma é maior, ou seja, o posicionamento é mais sensível às variações em ±20% 

do parâmetro em questão. 
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Gráfico 19 – Respostas do sistema quando o comprimento do pêndulo varia em ±20% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações no 

comprimento do pêndulo 

 
(b) Posição da plataforma com variações no 

comprimento do pêndulo 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 

variação aplicada no comprimento do 
pêndulo 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 

variação aplicada no comprimento do 
pêndulo 

 

8.4.2 Variação da massa do pêndulo em ±20% 

Aplicando ±20% de variação apenas na massa do pêndulo e considerando os 

outros parâmetros constantes, pode-se obter o conjunto de gráficos demonstrados no 

gráfico 20. Neste caso observa-se que o sistema foi controlado mesmo com as 

incertezas impostas a ele, pois as variáveis analisadas (  e x ) atingiram as posições 

finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

O gráfico 20 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 20 (a). Desta forma, observa-se que variar a massa do pêndulo faz com 

que a resposta do ângulo do pêndulo também varie.  
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Gráfico 20 – Respostas do sistema quando a massa do pêndulo varia em ±20% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações na 

massa do pêndulo 

 
(b) Posição da plataforma com variações 

na massa do pêndulo 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 
variação aplicada na massa do pêndulo 

 
(d) Erro paramétrico da posição com variação 

aplicada na massa do pêndulo 

 

O gráfico 20 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 20 (b). Observa-se que a variação do parâmetro m  interferiu também no 

resultado do posicionamento da plataforma. 

Nas duas variáveis controladas do sistema a escala do erro paramétrico é 

muito pequena, por isso não é possível perceber a diferença de resposta entre o 

gráfico 3 e o gráfico 20 (a), assim como entre o gráfico 4 e o gráfico 18 (b). 

Analisando os gráficos 20 (c) e 20 (d) é possível perceber que o erro 

associado ao posicionamento está em uma escala maior que o erro associado ao 

ângulo do pêndulo. Desta forma, pode-se concluir que quando a massa do pêndulo 

varia randomicamente e em uma faixa de ±20% haverá um impacto maior no 

posicionamento da plataforma. 
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8.4.3 Variação da massa da plataforma em ±20% 

Aplicando ±20% de variação apenas na massa da plataforma e considerando 

os outros parâmetros constantes, pode-se obter o conjunto de gráficos demonstrados 

no gráfico 21. Neste caso observa-se que o sistema foi controlado mesmo com as 

incertezas impostas a ele, pois as variáveis analisadas (  e x ) atingiram as posições 

finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

O gráfico 21 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 21 (a). Desta forma, observa-se que variar a massa da plataforma faz com 

que a resposta do ângulo do pêndulo também varie. 

 

Gráfico 21 – Respostas do sistema quando a massa da plataforma varia em ±20% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações na 

massa da plataforma 

 
(b) Posição da plataforma com variações 

na massa da plataforma 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 

variação aplicada na massa da 
plataforma 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 

variação aplicada na massa da 
plataforma 
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O gráfico 21 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 21 (b). Observa-se que a variação do parâmetro M  interferiu também no 

resultado do posicionamento da plataforma. 

Nas duas variáveis controladas do sistema a escala do erro paramétrico é 

muito pequena, por isso não é possível perceber a diferença de resposta entre o 

gráfico 3 e o gráfico 21 (a), assim como entre o gráfico 4 e o gráfico 19 (b). 

Analisando os gráficos 21 (c) e 21 (d) é possível perceber que o erro 

associado ao posicionamento está na mesma escala do erro associado ao ângulo, 

porém a amplitude do erro associado ao posicionamento é maior. Desta forma, 

conclui-se que o posicionamento sofre mais impacto quando ocorre a variação de 20% 

do parâmetro em questão. 

 

8.4.4 Variação de todos os parâmetros em ±20% 

Aplicando ±20% de variação em todos os parâmetros do sistema ( l , m  e M

), pode-se obter o conjunto de gráficos demonstrados no gráfico 22. Neste caso, o 

sistema foi controlado mesmo com as incertezas impostas a ele, pois as variáveis 

analisadas (  e x ) atingiram as posições finais desejadas e se mantiveram estáveis. 

O gráfico 22 (c) representa a diferença entre os dados do gráfico 3 e os dados 

do gráfico 22 (a). Desta forma, observa-se que variar todos os parâmetros 

simultaneamente faz com que a resposta do ângulo do pêndulo também varie. 

O gráfico 22 (d) representa a diferença entre os dados do gráfico 4 e os dados 

do gráfico 22 (b). A variação dos parâmetros interferiu também no resultado do 

posicionamento da plataforma. 

Nas duas variáveis controladas do sistema a escala do erro paramétrico é 

muito pequena, por isso não é possível perceber a diferença de resposta entre o 

gráfico 3 e o gráfico 22 (a), assim como entre o gráfico 4 e o gráfico 22 (b). 
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Gráfico 22 – Respostas do sistema quando os parâmetros l, m e M variam em ±20% 

 
(a) Ângulo do pêndulo com variações em 

todos os parâmetros 

 
(b) Posição da plataforma com variações 

em todos os parâmetros 

 
(c) Erro paramétrico do ângulo com 

variação aplicada em todos os 
parâmetros 

 
(d) Erro paramétrico da posição com 

variação aplicada em todos os 
parâmetros 

 

Analisando os gráficos 22 (c) e 22 (d) é possível perceber que o erro 

associado ao posicionamento está na mesma escala que o erro associado ao ângulo 

do pêndulo. Porém, a amplitude do erro no posicionamento é maior. Desta forma, 

pode-se concluir que quando todos os parâmetros variam randomicamente e em uma 

faixa de ±20% haverá um impacto maior no posicionamento da plataforma. 

Analisando as respostas de erro paramétrico quando há variação do 

comprimento, variação da massa do pêndulo e variação da massa da plataforma, e 

comparando estes dados com o gráfico 22 (c) e 22 (d), conclui-se que a variação do 

comprimento do pêndulo é a maior responsável pelo erro gerado quando todos os 

parâmetros são variados simultaneamente. 
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8.5 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

A partir dos gráficos gerados considerando a variação dos parâmetros l , m , 

M e todos simultaneamente nas faixas percentuais de ±5%, ±10%, ±15% e ±20%, foi 

possível elaborar a tabela 1, onde constam os valores da maior amplitude, em módulo, 

gerados no gráfico, seguido de sua respectiva escala. 

A partir da tabela 1, é possível visualizar que a variação do comprimento do 

pêndulo é o parâmetro que causa mais impacto no sistema em qualquer faixa de 

variação analisada tanto na variável    quanto na variável x . Isto pode ser explicado 

pela relevância que o comprimento do pêndulo tem na modelagem matemática. 

 

Tabela 1 – Erro paramétrico associado ao ângulo do pêndulo e à posição da plataforma móvel 
em diferentes faixas de variação paramétrica  

±5% ±10% ±15% ±20% 

Parâmetro Ângulo 
do 

pêndulo 
(rad) 

Posição 
da 

plataforma 
móvel (m) 

Ângulo 
do 

pêndulo 

(rad) 

Posição 
da 

plataforma 
móvel (m) 

Ângulo 
do 

pêndulo 

(rad) 

Posição 
da 

plataforma 
móvel (m) 

Ângulo 
do 

pêndulo 

(rad) 

Posição 
da 

plataforma 
móvel (m) 

 

Erro Erro Erro Erro Erro Erro Erro Erro 

L 2.5 10-5 9 10-5 9 10-5 1.1 10-3 2.5 10-5 5.5 10-4 2 10-5 14 10-5 

M 1.8 10-7 7 10-7 3 10-7 4 10-7 3 10-7 2.5 10-6 4.5 10-7 2.7 10-6 

M 4 10-6 13 10-6 6 10-6 4.5 10-5 7 10-6 3.5 10-6 7 10-6 17 10-6 

l m M 2.5 10-5 8 10-5 9 10-5 1 10-3 2.5 10-5 5.5 10-4 2 10-5 12 10-5 

 

Nota-se também que todos os erros paramétricos gerados estão em uma 

escala muito baixa se comparada a escala do ângulo do pêndulo e da posição da 

posição da plataforma, ou seja, o controlador utilizado conseguiu controlar o sistema 

de forma satisfatória. 

Analisando ainda a tabela 1, pode-se perceber que a faixa de maior variação 

dos parâmetros não corresponde ao maior erro paramétrico resultante.  
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9 CONCLUSÃO 

O desenvolvimento do modelo matemático não-linearizado do pêndulo 

invertido sobre plataforma móvel permitiu três análises diferentes com relação ao 

desempenho dos controles utilizados (LQR e SDRE). 

A primeira delas comprovou que o controlador SDRE controlou o sistema do 

pêndulo invertido não-linearizado de forma satisfatória. 

A segunda análise permitiu verificar que, para o caso estudado, o controlador 

projetado para sistema linear ou linearizado (LQR) não foi capaz de controlar o 

sistema não-linear, pois, no exemplo averiguado, o sistema não convergiu. 

A terceira análise demonstrou que o sistema não-linear do pêndulo invertido, 

quando controlado por SDRE, é capaz de convergir mesmo quando submetido a 

variações paramétricas extremas, lembrando que esta conclusão é válida para os 

parâmetros de comprimento do pêndulo, massa do pêndulo e massa da plataforma 

preestabelecidos neste trabalho. 

Como pode ser observado na tabela 1, o parâmetro que mais influencia na 

resposta do controlador é o comprimento do ângulo do pêndulo, e isso pode ser 

explicado pela relevância que este termo tem na modelagem matemática, ou seja, na 

composição do movimento do sistema. 

A partir dos gráficos gerados do comportamento do ângulo do pêndulo e da 

posição da plataforma móvel com variações paramétrica, é possível perceber o quão 

robusto o sistema é com relação a variações paramétricas. Em nenhuma das faixas 

foi possível notar, a olho nu, o erro paramétrico na resposta do ângulo pelo tempo e 

posição pelo tempo se comparado aos valores fixos dos parâmetros. 

Foi possível notar também que a faixa de maior variação dos parâmetros não 

corresponde ao maior erro paramétrico resultante. Isto pode ter se dado pela variação 

randômica que pode ter contribuído para o resultado, mas para trabalhos futuros seria 

interessante verificar se o fato se repete fazendo mais simulações com os mesmos 

dados. 

Retomando o que foi dito por Ogata (2003) sobre a interferência na precisão 

dos dados quando há simplificações do modelo, esse fato pode ser bem observado 

quando comparamos os gráficos 1 e 3. A resposta do ângulo teve menor amplitude 

quando utilizado o sistema não-linear, e, a princípio, a amplitude do sistema linear 

deveria ter sido menor, já que o modelo considera oscilações mínimas do ângulo. 
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9.1 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

Durante a elaboração do trabalho, notou-se que podem ser feitas muitas 

outras análises usando como base a modelagem matemática do pêndulo invertido 

considerando todas as suas não-linearidades. A seguir estão descritas algumas 

propostas para trabalhos futuros que podem complementar o trabalho apresentado: 

 

 Verificar até que faixa de variação dos parâmetros o controlador utilizado 

é capaz de controlar o sistema não-linear; 

 Verificar por que a faixa de maior variação dos parâmetros não 

corresponde ao maior erro paramétrico; 

 Verificar qual a relação entre massa do pêndulo, massa da plataforma e 

comprimento do pêndulo que deve ser mantida para que o sistema seja controlado 

com êxito; 

 Implementar outros controladores no sistema e verificar a 

controlabilidade. 
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