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Resumo: Este trabalho tem como principais objetivos construir um protótipo de aeroestabilizador que 
permita o posicionamento e a estabilização aérea de um ângulo, e propor um sistema de controle 
automático para este sistema. Primeiramente, o protótipo do aeroestabilizador foi construído 
utilizando materiais de custo reduzido. Em segundo lugar, um modelo caixa-preta para o sistema foi 
obtido com a realização de ensaios em malha aberta. Em seguida, sintonias de controladores PID 
foram encontradas para se obter o desempenho desejado em diferentes regiões de operação. Após 
essa etapa, foi desenvolvido um sistema mecânico de ajuste automático de ganhos para que o 
sistema alcançasse o desempenho desejado em toda faixa de operação. Por fim, foram feitos ensaios 
em malha fechada com o controlador desenvolvido e o desempenho final é apresentado.  
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Escalonado. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
O desenvolvimento de novas tecnologias no 
campo do controle automático tem tornado os 
veículos aéreos cada vez mais autônomos, 
sendo possível existir diversos níveis de 
controle implementado. Dentre os níveis de 
controle utilizados, alguns possuem uma 
malha de controle só para lidar com o 
problema da estabilidade, ou seja, o problema 
da rejeição a distúrbios e até mesmo a 
intempéries. Essa malha de controle constitui, 
assim, uma das camadas de controle mais 
básicas desse veículo.  
Dentre as classes de veículos aéreos 
existentes, há a classe de veículos 
impulsionados por hélices horizontais, objeto 
do estudo proposto. Esses veículos podem ser 
equipados com malha de controle de 
estabilidade, o que motiva pesquisas nesta 
área. 
 
DESCRIÇÃO DA PLANTA 
 
O protótipo construído foi formado por uma 
base de madeira, a qual é fixado um suporte 
vertical que sustenta uma haste horizontal. 
Nas extremidades da haste horizontal está 
fixado um conjunto motor-hélice e um contra 
peso na outra extremidade. A rotação do 
motor provoca deflexões na haste, alterando o 
ângulo de posicionamento com a horizontal 
(Figura 1).  

 
Quando for estabelecida uma referência de 
ângulo, o controlador deverá controlar a 
rotação do motor-hélice, a fim de posicionar a 
haste na referência indicada.  
 

 
Figura 1 – Protótipo construído 

 
ESTRATÉGIA DE CONTROLE 
 
A estratégia de controle utilizada consistiu na 
técnica de Escalonamento de Ganhos de um 
controlador PID, uma vez que trata-se de um 
um sistema não-linear e o controlador PID 
tradicional não garante o desempenho 
desejado em toda a região de operação. 
 
DESEMPENHO ALCANÇADO 
 
As Figuras 2, 3 e 4 mostram o desempenho 
final do sistema em diferentes regiões de 
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operação, onde o ganho kd do controlador é 
ajustado dinamicamente pelo sistema.  
 

 
Figura 2 – Resposta da planta para a 

referência de 0º com Kd variável 
 

 
Figura 3 – Resposta da planta para referência 

de 10º com Kd variável 

 
Figura 4 – Resposta da planta para referência 

de 20º com Kd variável 
 
CONCLUSÃO 
 
Diante dos resultados experimentais obtidos, é 
possível afirmar que os objetivos iniciais 
propostos no projeto da pesquisa foram 
alcançados, pois o protótipo do 
aeroestabilizador foi construído. Foi 
desenvolvido e implementado um sistema de 
controle capaz de estabilizar o sistema em 
diferentes ângulos de referência, com 
diferentes cargas de contrapeso e o 
desempenho final de controle atingiu os 
requisitos estabelecidos. 

A técnica de escalonamento de ganhos do 
controlador foi escolhida porque foi verificado 
que a planta era não-linear e o controlador PID 
na sua forma convencional somente satisfaz 
os requisitos de estabilidade e de 

desempenho em toda faixa de operação, 
quando utilizado em plantas lineares. 

As não-linearidades ocorreram, principalmen-
te, por quatro motivos: devido a força que 
impulsiona a hélice ser proporcional ao 
cosseno do ângulo da haste em relação à 
vertical, devido a força de propulsão nas pás 
da hélice não ser diretamente proporcional a 
sua rotação, devido ao atrito no eixo do 
potenciômetro e, também, devido a influências 
externas, como por exemplo, vento e 
temperatura ambiente. 

Vale ressaltar que o resultado desta pesquisa 
será útil para iniciar os estudos sobre o 
desafio da estabilização automática de 
veículos impulsionados por hélices horizontais. 
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