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Abstract— The growing civilian use of unmanned aerial vehicles has increased the study of flight control
techniques. Such systems are characterized as multiple-input multiple-output problems, and they are also sus-
ceptible to several uncertainties, such as non-linearities. In this scenario, this study proposes the development of
a nonlinear controller by the linearization feedback technique to a three degree of freedom laboratory helicopter
built at this institution. The dynamic model of the system was defined for later validation. Then, the linearizing
feedback control law was defined and simulated. Finally, the control technique is applied to the plant and its
effectiveness is evaluated.
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Resumo— O crescente uso civil de véıculos aéreos não-tripulados, tem fomentado o estudo de técnicas de
controle de voo. Tais sistemas são caracterizados como problemas de múltiplas entradas e sáıdas e são suscet́ıveis
a diversas incertezas como não-linearidades. Neste cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um
controlador não-linear pela técnica de realimentação linearizante para um helicóptero de laboratório de três graus
de liberdade constrúıdo nesta instituição. Inicialmente, é definido o modelo dinâmico do sistema para posterior
validação. Em seguida, a lei de controle por realimentação linearizante é definida e simulada. Finalmente, o
controle é aplicado à planta e sua efetividade é avaliada.

Palavras-chave— controle não-linear, helicóptero de três graus de liberdade, realimentação linearizante.

1 Introdução

Véıculos aéreos não-tripulados (VANTs) e
robôs aéreos tem ganhado destaque nos últimos
anos em aplicações civis e militares (MAHONY
et al., 2012; WANG et al., 2013). Este tipo de
véıculo está presente em diversas aplicações, prin-
cipalmente voltadas à coleta de dados para segu-
rança e saúde pública, monitoramento ambiental
e de fronteiras, e até mesmo em campanhas publi-
citárias. Outros usos envolvem ainda a aplicação
de pesticidas e entrega de mercadorias.

Para que essas aplicações sejam bem sucedi-
das é necessário que o VANT apresente um voo
seguro, suave e estável. Desta forma, o estudo e
implementação de técnicas de controle realimen-
tado se mostra bastante ativa. Para a pesquisa
e a eventual comparação de técnicas de controle
é necessário um experimento, em ambiente con-
trolado, que consiga representar de forma aproxi-
mada o fenômeno de estudo. Atualmente, há um
helicóptero de bancada amplamente utilizado por
universidades para estudo de técnicas de controle
de voo, produzido pela Quanser Consulting Inc,
além de outros modelos similares, como o de Ling
e Persson (2015). Este equipamento é um mo-
delo simplificado de helicóptero, no qual podem
ser aplicadas diferentes teorias e conceitos rela-
tivos ao campo de controle realimentado com o
objetivo de avaliar a performance de técnicas dis-
tintas (BODIN, 2015).

Em 2015, o Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC),
campus Chapecó, iniciou o desenvolvimento de um
helicóptero de laboratório de três graus de liber-
dade. O helicóptero de laboratório desenvolvido
apresenta três eixos básicos referentes a três graus
de liberdade: elevação, arfagem e deslocamento,
demonstrados na Figura 1.
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Figura 1: Esquemático de um helicóptero de la-
boratório de três graus de liberdade.

Fonte: adaptado de Ling e Persson. (2015)

Devido a natureza multivariável e não linear
da planta, técnicas de controle clássico populares
como o PID não possuem parâmetros de sintoniza-
ção adequados (CHOUDHARY, 2014). Aborda-
gens SISO e lineares necessitariam a linearização
do modelo em um ponto de operação e assumi-



riam o desacoplamento entre as variáveis, dessa
forma, limitando a operação e consequentemente
o desempenho do sistema.

Ao investigar o estado da arte, verifica-se
várias aproximações ao problema com resulta-
dos promissores em pesquisas recentes. Liu et
al. (2014) desenvolveram um controlador robusto
hierárquico, que consiste em um controlador de
posição e um de atitude. Estes controladores
constituem-se por um controlador nominal e um
compensador robusto. Os resultados mostram efe-
tividade deste controlador robusto, dado que os
erros de trajetória dos três ângulos são limitados
e os limites podem ser determinados. Outros tra-
balhos utilizando um controlador robusto foram
desenvolvidos. Rios et al. (2010) obtiveram re-
sultados promissores ao projetar um controlador
quasi-cont́ınuo com diferenciador de modo desli-
zante e controladores PID clássicos combinados
com um observador deslizante de segunda ordem.
Outro trabalho estuda o controle de atitude para
monitorar os ângulos de elevação e arfagem, de-
finindo assim, cada ângulo como um sistema li-
near sujeito a perturbações como incertezas não-
lineares. Um controlador robusto baseado na téc-
nica H∞ e na técnica de compensação de sinal
foram desenvolvidos, no qual o sistema em malha
fechada apresenta robustez e foi facilmente contro-
lado, mesmo exposto a incertezas e perturbações
(WANG et al., 2013).

Choudhary (2014) desenvolveu um controla-
dor PID baseado em um regulador linear quadrá-
tico (LQR) que apresenta bons resultados em ter-
mos de overshoot, tempo de estabilização e rastre-
amento estável de referências. Há também estudos
na área de controle adaptativo, como o de Kutay
et al. (2005), no qual apenas o ângulo de arfa-
gem é controlado, caracterizado como um sistema
de uma única entrada e sáıda (single input - sin-
gle output - SISO). Os autores, porém, utilizaram
um método de controle realimentado adaptativo
de sáıda que é baseado na inversão do modelo com
realimentação linearizante e utilizaram redes neu-
rais para eliminar erros de modelagem (KUTAY
et al., 2005).

O objetivo proposto neste trabalho é desenvol-
ver e implementar uma técnica de controle não li-
near para o movimento de elevação de um helicóp-
tero de bancada. Tendo isso em vista, o presente
artigo apresentará como principais contribuições:

� proposição de uma solução de controle não
linear pela técnica de realimentação lineari-
zante para o problema de elevação.

� simulação e validação do modelo em malha
aberta e em malha fechada.

� implementação da solução de controle não li-
near em uma planta real.

2 Modelagem do helicóptero de
laboratório de três graus de liberdade

Trata-se de um helicóptero de laboratório com
três graus de liberdade similar ao modelo mos-
trado na Figura 1 acima. Dois motores são fixados
nas extremidades de uma haste - este conjunto é
chamado de helicóptero. Este é fixado na ponta
de um braço é apoiado em uma base. A variação
da força de propulsão gerada pelos motores altera
os ângulos ρ, τ e ε mostrados na Figura 2.

Figura 2: Diagrama de corpo livre.
Fonte: adaptado de Bodin e Stenholm (2015).

Onde:

� Lh: distância do centro dos motores ao centro
do helicóptero;

� Lρ: distância do eixo de arfagem ao centro
do helicóptero;

� La: distância entre o eixo de elevação e o he-
licóptero;

� Lcw: distância entre o eixo de elevação e o
contrapeso;

� mcw: massa do contrapeso;

� mh: massa do helicóptero incluindo motores,
cabeamento, eixo, e outros;

� FF : força gerada pelo motor frontal;

� FB : força gerada pelo motor traseiro.

Definidas as variáveis atuantes no sistema, é
posśıvel iniciar o estudo do comportamento di-
nâmico através da modelagem matemática, utili-
zando como base a lei de Newton-Euler, mostrada
em (1).

Iθ̈ =
∑

T (1)



Onde I é o momento de inércia, θ̈ é a aceleração
angular e

∑
T é o somatório dos torques sobre o

corpo.
As forças que agem sobre o eixo de elevação

ε são mostradas na Figura 3. A propulsão é ge-
rada por FB e FF , sendo que os motores giram em
direções opostas, portanto os torques gerados por
estes contrapõem-se. A adição de um cosseno à
parcela de propulsão dos motores deve-se ao fato
de que quando os motores giram em velocidades
diferentes, o ângulo de arfagem ρ é alterado e, por-
tanto, há uma variação na propulsão gerada, como
pode ser visto em (2).
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Figura 3: Diagrama de corpo livre do eixo de ele-
vação.

A resistência do ar e atrito no eixo são repre-
sentados por γε e o momento de inércia é represen-
tado por Iε. Bodin e Stenholm (2015) sugerem a
adição de uma componente de torque centŕıfugo,
onde Iτ e Iρ representam o momento de inércia
nos eixos de deslocamento e arfagem, respectiva-
mente.

Iεε̈ = −γεε̇+ La(Fb + Fb) cos ρ

− (mhgLa −mcwgLcw) cos ρ

− (Iτ − Iρ)τ̇2 sin ε cos ε (2)

3 Realimentação Linearizante

A ideia central da técnica de controle lineari-
zante é encontrar o modelo não linear da planta
e através da realimentação anular essa parcela.
Uma vez anulada pode ser implementado um con-
trole linear por realimentação de estados. Dado
um sistema genérico de segunda ordem com não
linearidade do tipo cosseno, que pode ser repre-
sentado por (3).

Iθ θ̈ + γθ θ̇ + cos(θ) = f (3)

Propõe-se uma lei de controle da forma des-
crita por (4), onde f ’ é a nova entrada do sis-
tema e alfa e beta são funções a serem definidas de

forma que f ’ seja uma massa unitária, tornando o
controle mais simples ao eliminar não-linearidades
presentes.

f = αf ’ + β (4)

Ao igualar a equação que descreve a dinâ-
mica em malha aberta em (3) à lei de controle
de (4), encontra-se a dinâmica de malha fechada
da planta, mostrada em (5).

Iθ θ̈ + γθ θ̇ + cos(θ) = αf ’ + β (5)

Dado que f ’ = θ̈, pode-se afirmar que

α = Iθ,

β = γθ θ̇ + cos(θ) (6)

Considerando a nova dinâmica do sistema
como uma massa unitária descrita em (5), Craig
(2013) sugere adotar esta expressão como a nova
equação de malha aberta do sistema. Define-se
então uma nova lei de controle, da forma:

f ′ = −kv θ̇ − kpθ (7)

A lei de controle descrita em (7) torna posśıvel
o controle do sistema em malha fechada através da
definição dos valores de ganhos. A posição dese-
jada θd determina a trajetória que o sistema deve
seguir ao definir os erros entre os valores atuais
e desejados. A lei de seguimento de trajetória é
mostrada em (8).

f ′ = θ̈d + kv ė+ kpe (8)

na qual kv = 2
√
kp. Logo,

ë+ kv ė+ kpe = 0 (9)

A partir da equação (9), é posśıvel realizar o
acompanhamento de trajetória e fazer com que o
sistema rejeite perturbações. Caso não haja rúıdo,
erro inicial, e se conheçam os valores das constan-
tes do modelo, o sistema desempenhará um bom
controle de trajetória (CRAIG, 2013). A Figura 4
mostra um sistema genérico controlado em malha
fechada utilizando realimentação linearizante.

Este método, conhecido como realimentação
linearizante, é utilizado neste estudo para desen-
volver o controlador de posição. Percebe-se a im-
portância crucial do modelo dinâmico do sistema
mostrado em (2), pois para definir α e β mostrados
em (4) é necessário prever as não-linearidades do
modelo. Essas duas novas componentes inseridas
na nova lei de controle dependem de variáveis que
descrevem o comportamento do sistema, portanto
a compreensão e detalhamento do modelo é cru-
cial para que as não-linearidades presentes possam
ser anuladas a partir dessa nova lei de controle.



Figura 4: Sistema controlado por realimentação
linearizante.

4 Implementação

A estrutura do helicóptero de bancada foi
constrúıda utilizando perfis de alumı́nio, na qual
foram fixados os sistemas de propulsão e medição,
como pode ser visto na Figura 5. O sistema de
propulsão é constitúıdo por dois motores brushless
da fabricante Emax, modelo 2213, com hélices de
dez polegadas. Já o sistema de medição é com-
posto por três encoders que realizam a leitura dos
ângulos de elevação, deslocamento e arfagem, com
resolução de 0.15°, 0.175° e 0.15°, respectivamente.

Figura 5: Helicóptero de laboratório de três graus
de liberdade.

Para definição dos valores das constantes
de momento de inércia Iτ , Iρ e Iε, o sistema
foi constrúıdo virtualmente utilizando o software
Solidworks®. Os valores das constantes utilizadas
no modelo podem ser vistos na Tabela 1.

A validação do modelo se deu pela compa-
ração de ensaios realizados na planta com a si-
mulação do modelo descrito em (2). Tendo de-
finidas todas as variáveis descritas na Tabela 1,
construiu-se o modelo matemático no software
Simulink/Matlab®, utilizado na construção e si-
mulação de tais modelos. A partir de ensaios nos
quais cronometrou-se o tempo de queda do eixo de
elevação de 0° a -27° (limite inferior), procurou-se
encontrar um valor tal que o coeficiente de atrito
viscoso γε correspondesse ao comportamento real
da planta. O modelo constrúıdo pode ser visto na
Figura 6, e seu comportamento dinâmico pode ser

Tabela 1: Valores das constantes utilizadas
Constante Valor

Lcw 0.16m
La 0.64m
Lh 0.185m
Lp 0.06m
mh 1.073kg
mcw 3.4kg
Iρ 0.1289kg/m2

Iτ 1.2896kg/m2

Iε 0.3825kg/m2

γε 2Ns/m

visualizado na Figura 7, na qual para um tempo
de queda de cerca de 2.1s, obteve-se γε = 2Ns/m.

Figura 6: Modelo dinâmico do eixo de elevação.
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Figura 7: Simulação do modelo dinâmico do eixo
de elevação.

5 Resultados

Uma vez validado o modelo, iniciou-se a simu-
lação do controle por realimentação linearizante
para o eixo de elevação. Para tal, determinou-se
os valores de α e β, detalhados em (10) e (11),
respectivamente.

α =
Iε

La cos ρ
(10)

β =
mhgLa +mcwgLcw

La
+

γεε̇

La cos ρ

+
(Iτ − Iρ)τ̇2 sin ε cos ε

La cos ρ
(11)

Em seguida, construiu-se o modelo do contro-
lador de elevação por realimentação linearizante



mostrado na Figura 8, a fim de realizar a simula-
ção. Percebe-se que, ao contrário de outras téc-
nicas de controle, este método é altamente algé-
brico e dependente da coerência do modelo, pois
o controlador proposto elimina as não-linearidades
presentes no sistema, tornando-o linear. Um dos
maiores desafios é determinar o valor de ganho kp
mostrado em (8), pois este determina kv e torna-
se essencial para que o desempenho do controlador
seja satisfatório.

Figura 8: Controlador de elevação utilizando rea-
limentação linearizante.

Para realizar a simulação do controlador pro-
posto, foram escolhidos dois pontos de referência
θd para rastreamento da trajetória: -5° e 3°. A
inicialização da planta sempre parte de 0°, pois
atualmente estão sendo utilizados encoders incre-
mentais e não foi implementada uma rampa de
inicialização que simule o movimento de guinada
inicial do helicóptero. Para simulação do modelo,
foram adicionados dois degraus com referência nos
ângulos supracitados, de forma que em t = 3s o
protótipo deve sair da origem e atingir o valor de
referência θd e, então, retornar à origem quando
t = 10s. Realizada a simulação, percebe-se que
quando define-se kp = 6, o tempo de estabilização
para ambas referências é de cerca de quatro segun-
dos. Em relação ao erro em regime permanente,
obteve-se uma diferença de 0.05° quando θd=3°.
De maneira similar, o erro tende a 0.13° quando
θd=-5°. A medida que aumenta-se o valor do ga-
nho kp, o erro em regime permanente é reduzido.
Quando kp=200, como mostrado na Figura 8, o
erro em regime permanente tende a valores na or-
dem de 10−3. Esta simulação pode ser visualizada
na Figura 8.
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Figura 9: Simulação do controlador de elevação

É posśıvel notar a partir da simulação que o
controlador possui desempenho satisfatório para o
controle de elevação do helicóptero de três graus

de liberdade. Decide-se, então, aplicar o controla-
dor desenvolvido na planta para analisar a efetivi-
dade da simulação. O microcontrolador utilizado
para comandar o sistema é um ATMega 2560, que
realiza a leitura dos valores de posição dos ângu-
los ε, τ e ρ e também atua no acionamento dos
motores frontal e traseiro. O código é de fácil
implementação pois uma vez declaradas todas as
variáveis presentes na Tabela 1, basta reproduzir-
se o equacionamento proposto em (4) utilizando
os valores de α e β definidos em (10) e (11).

Uma vez implementado o código no micro-
controlador, iniciaram-se os testes no helicóptero.
Apesar de as simulações apresentarem erro em
regime permanente relativamente pequeno para
kp=6, este valor não foi suficiente para fazer com
que o helicóptero se mantivesse na posição inicial.
A partir do acompanhamento do valor da ação
de controle, encontrou-se um valor ótimo para
kp=218. Os testes tiveram duração de vinte se-
gundos cada e, ao longo do experimento, foram
adicionadas três perturbações: as duas primeiras
por adição de rúıdo e a última por adição e remo-
ção de uma carga. Ao iniciar o equipamento na
origem, como mostrado na Figura 9, este apresen-
tou erro em regime permanente de cerca de 0.5°.
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Figura 10: Controlador de elevação com referência
em zero graus.

O mesmo foi realizado para θd=-5°, no qual
obteve-se erro em regime permanente de cerca de
-1.25°. Finalmente, os testes foram executados
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Figura 11: Controlador de elevação com referência
em -5°.

para θd=3°, no qual obteve-se erro em regime per-
manente de cerca de -1.5°.

6 Conclusões

O presente trabalho teve como objetivo ini-
cial o desenvolvimento de um controle não-linear
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Figura 12: Controlador de elevação com referência
em 3°.

utilizando a técnica de realimentação linearizante
para o sistema de elevação de um helicóptero de
três graus de liberdade. Esta meta foi alcançada
ao definir o modelo dinâmico do sistema, propor
o controlador e, finalmente, simulá-lo e executá-
lo na planta. Apesar do erro em regime perma-
nente previsto nas simulações ser extremamente
pequeno, dado o atual sistema, ao realizar os tes-
tes na planta, o controlador mostrou desempenho
inferior. Pode-se incluir um integrador à realimen-
tação de estados para garantir o erro em regime
permanente para entradas constantes.

Ao contrário do resultado encontrado em si-
mulações, quando o equipamento é testado com
ganho kp=6, o sistema não é capaz de manter-
se em equiĺıbrio, dirigindo-se ao limite inferior de
-27°. Tal comportamento é explicado em razão
do tamanho das sáıdas analógicas do controlador
ATMega 2560 que possuem oito bits cada. Os mo-
tores não operam em toda a faixa utilizável das
sáıdas do microcontrolador devido às suas carac-
teŕısticas de atuação, ocupando apenas 23.44% da
faixa utilizável dispońıvel. Este comportamento
reduz a faixa de operação dos motores pois a ação
de controle calculada não pode apresentar alta va-
riabilidade quando executados testes no equipa-
mento. A utilização de outro microcontrolador
para controle dos motores pode ser uma alterna-
tiva para ampliar a faixa de atuação dos motores.

Durante a execução dos testes também
observou-se dificuldade na realização do cálculo
da velocidade de elevação (ε̇). Cada leitura é rea-
lizada pelo microcontrolador a cada 20ms, porém,
devido a resolução dos sensores utilizados, a ve-
locidade lida é dada nula pois o sensor interpreta
que o equipamento não mudou sua posição. Esse
cálculo nulo zera a parcela do erro que depende da
velocidade mostrada em (9), prejudicando o cál-
culo da ação de controle. Outro algoritmo de esti-
mação de velocidade poderia ser experimentado.

Em relação à efetividade da técnica de re-
alimentação linearizante, pode-se afirmar que
esta solucionou o problema de elevação caracte-
rizado como não-linear e sujeito a perturbações.
Evidencia-se a importância na construção do mo-
delo matemático, pois é necessário que entenda-se
o comportamento deste para definição da nova lei
de controle que irá eliminar as não-linearidades do

sistema.
Finalmente, destaca-se que o equipamento foi

constrúıdo com recursos financeiros limitados e
torna posśıvel a disseminação de conhecimento
mais ampla, pois normalmente plantas de estudo
de técnicas de controle de voo apresentam valor
de aquisição elevado.
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