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Maicon Douglas Leles da Silva, 05 de dezembro de 2020. 72p. Cadeira de rodas 

motorizada controlada pela íris. Monografia do curso de graduação em Engenharia 

Elétrica – Universidade de Maringá (UniCesumar), Maringá – PR. 

RESUMO 

A quadriplegia é uma doença que atua no sistema motor, impedindo que as pessoas 

realizem movimentos com os membros, tornando-as inteiramente dependentes de 

uma segunda pessoa para se locomover. Para melhorar a qualidade de vida e 

promover mais independência, este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de 

um sistema, que permite controlar uma cadeira de rodas motorizada por meio da íris, 

dedicada à pessoas com deficiências motoras graves. Para tanto, foi desenvolvida 

uma solução de baixo custo, a qual utiliza o rastreamento ocular para permitir a 

interação do paciente com o equipamento. Tal interação ocorre por meio de uma 

interface gráfica, que por sua vez se comunica com o sistema por meio de uma 

comunicação serial. Foi projetado uma placa de circuito eletrônico para acoplar o 

software com o hardware, promovendo a interação entre os dispositivos com o 

sistema. Para controlar os motores, foi projetado controladores PI com parâmetros 

estabelecidos com e sem pré-filtro, controladores baseados nos métodos de Ziegler 

and Nichols, Cohen-Coon e ITAE de sintonia em malha aberta e o controlador robusto 

com e sem pré-filtro. Foi implementado sensores infravermelhos para detectar 

possíveis obstáculos e intervir no sistema, garantindo a integridade física do paciente 

e do equipamento. A interface gráfica apresentou excelente comunicação com o 

sistema aliada ao controlador sintonizado pelo método ITAE que se caracterizou após 

a implementação prática como o melhor em relação aos demais. 

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva; Robótica; Controle com a íris; Deficiente. 
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Maicon Douglas Leles da Silva, December 5, 2020. 72p. Monograph of the 

undergraduate course in Electrical Engineering at the University of Maringá 

(UniCesumar), Maringá - PR. 

ABSTRACT 

Quadriplegia is a disease that acts on the motor system, preventing people from 

making movements with their limbs, making them entirely dependent on a second 

person to move around. To improve the quality of life and promote more independence, 

this work aims to develop a system that allows controlling a motorized wheelchair 

through the iris, dedicated to people with severe motor disabilities. For this, a low-cost 

solution was developed, which uses eye tracking to allow the interaction of the patient 

with the equipment. Such interaction occurs through a graphic interface, which in turn 

communicates with the system through serial communication. An electronic circuit 

board was designed to couple the software with the hardware, promoting interaction 

between the devices and the system. To control the motors, it was designed PI 

controllers with established parameters with and without pre-filter, controllers based 

on Ziegler and Nichols, Cohen-Coon and ITAE methods of open loop tuning and the 

robust controller with and without pre-filter. Infrared sensors were implemented to 

detect possible obstacles and intervene in the system, ensuring the physical integrity 

of the patient and the equipment. The graphic interface presented excellent 

communication with the system allied to the ITAE method tuned controller that was 

characterized after the practical implementation as the best in relation to others 

Keywords: Wheelchair; Assistive Technology; Robotics; control with the iris; 

Handicapped.  
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1. INTRODUÇÃO 

O último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística em 

2010 aponta que mais de 45 milhões de brasileiros, 23,9% da população total, têm 

algum tipo de deficiência - visual, auditiva, motora e mental ou intelectual. A deficiência 

visual apresentou a maior ocorrência, afetando 18,6% da população brasileira. Em 

segundo lugar está a deficiência motora, ocorrendo em 7% da população, seguida da 

deficiência auditiva, em 5,10% e da deficiência mental ou intelectual, em 1,40% 

(BRASIL, 2012). De acordo com o Censo (2010), aproximadamente 498.400 pessoas 

que possui deficiência motora não conseguem de modo algum realizar alguma 

atividade. 

Dentre as principais causas de perdas de mobilidade, os acidentes de trânsito 

e os ferimentos por arma de fogo são suas causas mais comuns. Nesses casos, o 

traumatismo da medula pode resultar em alterações das funções motora, sensitiva e 

autônoma, implicando perda parcial ou total dos movimentos voluntários ou da 

sensibilidade (tátil, dolorosa e profunda) em membros superiores e/ou inferiores e 

alterações no funcionamento dos sistemas urinário, intestinal, respiratório, circulatório, 

sexual e reprodutivo (BAMPI 2008). 

A Lesão Medular (LM) é uma condição de insuficiência parcial ou total do 

funcionamento da medula espinhal, decorrente de uma lesão que afeta a integridade 

anatômica deste órgão (FECHIO, 2009). De acordo com a American Spinal Injury 

Association (Asia), a classificação da lesão medular é motora e sensitiva, ou seja, para 

identificar o nível motor são utilizados os músculos-chave e para identificar o nível 

sensitivo, os pontos-chave.  

Quando a LM se localiza na região cervical da medula, a sequela é a tetraplegia 

(comprometimento dos membros superiores, tronco e membros inferiores) e, quando 

se localiza na região torácica, lombar ou sacral, a sequela é a paraplegia 

(comprometimento de tronco e/ou membros inferiores) (CEREZETTI, 2012). 

A LM, devido à sua gravidade e irreversibilidade, exige, para melhoria da 

qualidade de vida dos indivíduos que sofreram esse trauma, um programa de 

reabilitação longo e que, na maioria das vezes, não leva à cura, mas auxilia na 

adaptação a uma nova vida (BAMPI, 2008).  A utilização de equipamentos, como a 

cadeira de rodas, proporciona maior independência e qualidade de vida para as 
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pessoas diagnosticados com tetraplegia ou paraplegia. Os que possuem capacidade 

de manipulação intacta (geralmente as pessoas com paraplegia), conseguem 

controlar a cadeira de rodas de várias formas, por exemplo joystick, ou até mesmo 

com a forças dos braços, que é uma atividade desgastante. Já os indivíduos com 

baixa capacidade de manipulação (geralmente as pessoas com tetraplegia), 

dependem de terceiros para conduzir cadeiras convencionais (SANTOS, 2017). 

Nesse sentido, essas pessoas precisam de equipamentos/objetos que os 

auxiliem e que os proporcionam maior independência e qualidade de vida. Esses 

produtos são conhecidos como Tecnologia Assistiva (TA) é o nome dado ao conjunto 

de recursos utilizados para ajudar pessoas com deficiência em suas habilidades 

funcionais, tornando sua vida mais fácil e independente (SANTOS, 2017). O maior 

objetivo da TA é proporcionar às pessoas com deficiência maior autonomia, melhor 

qualidade de vida e inclusão social (BERSCH, 2013). 

A TA age de forma a ampliar a mobilidade, comunicação e habilidades de 

aprendizado. De acordo com Melo (2006), existem várias aplicações das TA’s, como 

auxiliar na locomoção, no acesso à informação e na comunicação, no controle do 

ambiente e em diversas atividades do cotidiano como o estudo, o trabalho e o lazer. 

Cadeiras de rodas, bengalas, órteses e próteses, lupas, aparelhos auditivos e os 

controles remotos são apenas alguns exemplos de tecnologias assistivas. 

1.1. Justificativas e contribuições 

Aproximadamente 845.270 pessoas com deficiência motora possuem um 

rendimento entre ½ à 1 salário mínimo (CENSO, 2010), a distribuição por estados 

brasileiros pode ser vista no gráfico 1. Dificilmente estas pessoas conseguem adquirir 

uma cadeira de rodas munida com algum tipo de TA, pois a tecnologia envolvida é 

pouco pesquisada no Brasil, acarretando um alto valor de investimento para aquisição.
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Gráfico 1.1: Quantidade por estados brasileiros de pessoas com deficiência motora que 
possuem um rendimento entre 1/2 a 1 salário mínimo. 

 

Fonte: Censo IBGE (2010). 

1.2. Objetivos do trabalho 

1.2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento do projeto e 

implementação de um sistema que permite controlar uma cadeira de rodas motorizada 

por meio do rastreamento da íris. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Estudar métodos de rastreamento ocular, com intuito de encontrar a 

melhor maneira de interação do usuário com o equipamento; 

 Desenvolver uma interface gráfica (IG – Graphic Interface) para que o 

usuário interaja com a cadeira de rodas; 

 Inserir um sistema de segurança, capaz de detectar possíveis 

obstáculos, garantindo a integridade física do usuário; 

 Analisar por meio da simulação o comportamento dos motores com e 

sem carga; 
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 Implementar uma ponte-H para controle do sentido de giro e da 

velocidade dos motores; 

 Estudar métodos de controle por realimentação de forma a considerar 

no projeto do controlador, as variações de peso e ângulo. 

 Realizar uma análise qualitativa entre o método utilizado pelo usuário 

para se locomover e o protótipo. 

1.3. Organização do trabalho 

No capítulo 2 é apresentado uma revisão de literatura sobre aplicação da TA, 

e como a mesma pode auxiliar o usuário a vencer as principais barreiras que a 

enfermidade lhe proporcionou. 

O capítulo 3 é destinado ao projeto da interface gráfica, descrevendo o 

algoritmo e os programas utilizado, bem como a implementação no protótipo. No 

capítulo 4 é apresentado o desenvolvimento da placa de circuito impresso (PCI – 

Printed Circuit Boards) utilizada para controlar o sistema eletrônico de potência de 

acordo com os comandos enviados pelo usuário por meio da IG. Já no capítulo 5 é 

desenvolvido o algoritmo de controle de velocidade e posição, aplicados na PCI para 

adequar as variáveis de acordo com a necessidade do usuário. 

No capítulo 6 é apresentado os resultados experimentais e reais do controlador, 

bem como da IG e da PCI. E, por fim, o capítulo 7 traz as conclusões finais, as 

contribuições e sugestões para trabalhos futuros. 

Os esquemas elétricos dos circuitos que fazem parte do protótipo construído, 

bem como os algoritmos projetados são mostrados nos Apêndices A, B e C.
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Tecnologias Assistivas 

Atualmente é visto um expressivo aumento na construção de equipamentos 

High-Tech1, acessíveis para pessoas com deficiência motora, sensorial, intelectual, 

psicossocial e deficiência múltipla, ou seja, associação de duas ou mais deficiências 

(PEREIRA, 2020). Estes aparelhos são as Tecnologias Assistivas (TA), conhecida 

como a aplicação de instrumentos e/ou objetos de caráter tecnológico que visa a 

inclusão social, proporcionando autonomia, independência e maior qualidade de vida. 

Neste contexto, o presente trabalho foi motivado em relacionar a TA com a 

Tetraplegia, também conhecida como quadriplegia. É a perda dos movimentos dos 

braços, tronco e pernas, geralmente, provocada por lesões que atingem a medula 

espinhal a nível da coluna cervical, devido a situações como traumatismos em 

acidentes, hemorragia cerebral, sérias deformidades na coluna ou doenças 

neurológicas (BALESTRIN, 2019). 

Foi escolhido para a aplicação o sensor de rastreamento ocular Tobii Eye 

Tracker 4C. Com esse dispositivo é possível realizar o mapeamento da íris do usuário, 

permitindo que o utilizador do equipamento interaja com um computador. Uma vez 

que este computador possua conexão com a Internet2, possibilita o acesso a todo seu 

conteúdo, incluindo redes sociais e sites de streaming3 de filmes. 

2.2. Interface Gráfica (IG) 

O sistema de rastreamento ocular é uma tecnologia assistiva operada pela íris 

sem contato físico, desenvolvida nesse projeto para pessoas com tetraplegia, 

fornecendo a elas um nível mais alto de independência na realização de tarefas da 

vida diária, como acessar computadores, smartphones e dirigir cadeiras de rodas. 

Por meio do rastreamento ocular, foi possível conhecer o local onde o usuário 

está olhando para a tela do computar. Com essa informação, foi desenvolvida uma IG 

                                            

1 Alta tecnologia; Tecnologia de ponta; Tecnologia de última geração. 
2 Rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam dados e mensagens. 
3 Forma de transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através de redes. 
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composta por alguns botões com informação da direção, bem como outros botões 

como ajuste de velocidade e buzina. Uma vez que o paciente escolhe o evento que 

deseja executar, olha para o botão e após alguns segundos o sistema “entende” o 

comando a efetuar, processa e envia as instruções para a placa de controle para 

realizar a movimentação dos motores ou ativar a buzina. 

2.3. Técnicas de Controle Aplicada 

A variável a se controlar neste projeto é a velocidade angular de cada roda, 

pois desta forma conseguimos controlar a direção e velocidade da cadeira de rodas. 

monitorando a tensão do motor conseguimos controlar e agir as mudanças na variável 

manipulada por influência externa. 

Visto que um motor C.C se comporta como um sistema de primeira ordem, foi 

utilizado o método de sintonia de controladores pela curva de ração, e sintonizado um 

controlador PI4, utilizando os métodos em malha aberta de Ziegler and Nichols, Cohen 

– Coon e ITAE (Error integral absolute times the time), foi projetado um controlador PI 

com parâmetros estabelecidos de tempo de assentamento e overshoot5,  com e sem 

filtro e por fim um controlador PI robusto com e sem filtro. 

Segundo Hassan (2017), o método Ziegler and Nichols, cohen-coon e ITAE são 

muito utilizados por se tratarem de métodos relativamente simples para realizar os 

cálculos e implementar. 

2.4.  Placa de circuito impresso 

O projeto da placa foi realizado no Software6 Proteus®, fundamental no projeto 

para conectar a IG com à planta física. Foi implementado um circuito de 

condicionamento de sinais, para adequar os sinais vindo dos sensores infravermelhos, 

que por sua vez é um sinal proporcional de tensão em relação ao obstáculo. Os

                                            

4 Técnica de controle de processos que une as ações proporcional e integral, fazendo com que o sinal 
de erro seja minimizado pela ação proporcional e zerado pela ação integral. 
5 Valor que a variável de processo ultrapassa o valor final, expresso como uma porcentagem do valor 
final. 
6 Conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados; 
programa, rotina ou conjunto de instruções que controlam o funcionamento de um computador; suporte 
lógico. 
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Encoders7 produzem pulsos proporcionais a velocidade angular das rodas, para 

adequar este sinal a níveis de tensão foi necessário a implementação de um circuito 

capaz de converter a frequência em um sinal de tensão. 

Para controlar a velocidade dos motores foi utilizado um controlador Arduino® 

nano. Neste trabalho, este controlador foi utilizado de forma dedicada ao controle de 

velocidade dos motores, o qual recebe os sinais provenientes dos encoders, já 

condicionados pelos circuitos mencionados no parágrafo anterior, e enviam um sinal 

de PWM8 (Pulse Width Modulation) para as pontes H responsáveis em transmitir a 

tensão elétrica das baterias proporcionais ao sinal PWM. 

Para controlar o movimento dos motores no sentido horário e anti-horário, foi 

implementado uma ponte H para cada roda. E para seccionar a tensão da bateria à 

PCI, foi implantado um disjuntor. 

Por fim, um segundo controlador Arduino® nano, que realiza a comunicação 

serial com o notebook, o processamento dos sinais dos sensores de distância 

enviando o setpoint e coordenando a direção dos motores. 

2.5. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo, foi apresentado um resumo dos principais tópicos apresentado 

neste trabalho, bem como o conceito da IG e seu funcionamento e interação com o 

sistema.   

Além disso, falamos sobre as técnicas de controles utilizadas neste trabalho. 

Os métodos em malha aberta Ziegler and Nichols, Cohen – Coon e ITAE. Foi projetado 

dois controladores PI com parâmetros pré estabelecidos, com e sem pré-filtro. Os 

cálculos e o detalhamento científicos são abordados no capítulo 5. 

Por fim falamos da placa de circuito impresso e seus respectivos circuitos, 

concluindo que todas as etapas mencionadas são imprescindíveis para a conclusão 

deste trabalho. No capítulo seguinte, será detalhada a IG e seu princípio de 

funcionamento, bem como todos os elementos que a compõem.  

                                            

7 Dispositivo eletromecânico que conta ou reproduz pulsos elétricos a partir do movimento rotacional 
de seu eixo. 
8 Técnica utilizada para permitir o controle da energia fornecida a equipamentos elétricos. 
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3. PROJETO DA INTERFACE GRÁFICA 

Neste capítulo é mostrado a criação da IG, utilizada neste projeto para realizar 

a interação do usuário com a cadeira de rodas. Para que isso ocorra, é necessário um 

sensor para rastrear a íris do usuário e assim se comunicar com a IG, que por sua vez 

envia dados para a PCI suceda com o controle do protótipo. 

3.1. Tobii Eye Tracker 4C 

O público alvo deste trabalho são as pessoas com quadriplegia, ou seja, as 

pessoas com LM      que não consegue de modo algum realizar atividades. Devido a 

essa limitação física, foi preciso implementar algum tipo de sensor, capaz de “detectar” 

de alguma forma a qual direção o usuário deseja ir. 

Existem soluções como o acionamento da cadeira de rodas por meio do sopro 

e sucção (JUNIOR, 2014),     bem como o acionamento por comando de voz 

(PEIXOTO, 2015), entre outras soluções, no entanto muita das vezes o usuário possui 

sequelas que afetam a voz, dificultando também a inserção de comandos por meio do 

sopro e da sucção. 

É notório que o sistema visual, na maioria das vezes, permanece intacto após 

o diagnóstico da quadriplegia. Por esse motivo, escolheu-se um sensor que realizasse 

o mapeamento da íris do usuário para comunicar com uma IG, permitindo o total 

controle do equipamento por meio do olho. 

O rastreamento ocular há muito é conhecido e usado como método para 

estudar a atenção visual dos indivíduos. Existem várias técnicas diferentes para 

detectar e rastrear os movimentos dos olhos. No entanto, quando se trata de 

rastreamento ocular remoto e não intrusivo, a técnica mais comumente usada é a 

reflexão da córnea do centro da pupila. 

O modelo de sensor escolhido é Tobii Eye Tracker 4C mostrado na Figura 3.1. 

comercializado no Brasil pela empresa Edge Groupe®. 
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Figura 3.1: Sensor de rastreamento ocular Tobii Eye Tracker 4C. Fonte: Tracker 4C (2020). 

O conceito básico de funcionamento é usar uma fonte de luz para iluminar o 

olho, causando reflexos altamente visíveis, e uma câmera para capturar uma imagem 

do olho mostrando esses reflexos. A imagem capturada pela câmera é então usada 

para identificar o reflexo da fonte de luz na córnea (brilho) e na pupila. 

Desta forma, calcula-se um vetor formado pelo ângulo entre os reflexos da 

córnea e da pupila, onde com a direção desse vetor, combinada com outras 

características geométricas dos reflexos, torna possível identificar a direção do olhar. 

A Figura 3.2, mostra como funciona um rastreador ocular baseado em tela. Os 

componentes básicos de rastreamento ocular são os iluminadores, câmeras e a 

unidade de processamento que contém a detecção de imagem, o modelo 3D do olho 

e os algoritmos de mapeamento do olhar. Esse algoritmo realizam o processamento 

de imagem em tempo real analisa com um modelo fisiológico 3D do olho, com o 

cruzamento desses dados então, estima-se a posição do olho no espaço e o ponto do 

olhar com alta precisão. 

 

Figura 3.2: Funcionamento básico de um rastreador ocular. Fonte: Tobii (2020). 
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3.2. Linguagem de Programação 

Para esta proposta, foi escolhido o Java® como linguagem de programação 

padrão para o desenvolvimento da IG. A escolha é dada pela facilidade de 

compreensão e principalmente de implementação. 

Esta IG tem papel fundamental no projeto, pois é por meio dela que o usuário 

interage com o equipamento. Uma vez que o sensor detecta a posição em que o 

usuário está olhando no computador, posiciona o mouse naquele ponto. Desta forma, 

ao olhar para um botão a IG envia o caractere armazenado neste botão via 

comunicação serial com o controlador Arduino®.    

A IG é composta por: a) cinco botões principais para navegação FRENTE, RÉ, 

ESQUERDA, DIREITA e PARAR; b) um botão para emitir um sinal sonoro chamado 

de BUZINA toda vez que a cadeira estiver movimentando-se para trás; c) um botão 

que habilita todo o sistema, denominado ACIONAR (este possui a função de freio 

estacionário, ou seja, quando a cadeira não está em movimento este botão é 

desabilitado, impedindo que a cadeira movimente-se sem a vontade do operador) e; 

d) e dois botões com os símbolos “1X” e “2X“ representando as duas velocidade 

possíveis da cadeira de rodas. 

Estes nomes citados no parágrafo anterior, são para facilitar o entendimento de 

operação do protótipo, entretanto, cada elemento possui um caractere que são 

utilizados para a comunicação entre a IG e o controlador. A relação é mostrado no 

Quadro 3.1, o fluxograma do algoritmo na Figura 3.3 e a IG na Figura 3.4. 

Quadro 3.1: Relação de caracteres com os botões da IG. 

BOTÃO CARACTERE 

FRENTE “a” 

RÉ “b” 

ESQUERDA “c” 

DIREITA “d” 

PARAR “e” 

ACIONAR “f” 

BUZINA “g” 

1X “1” 

2X “2” 

 Fonte: Autor (2020). 
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Figura 3.3: Fluxograma do algoritmo. Fonte: Autor (2020).
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Figura 3.4: Interface gráfica. Fonte: Autor (2020). 

3.3. Conclusões do Capítulo 

Nesse capitulo foi mostrado a IG com os seus respectivos botões, onde vimos 

que cada elemento possui um nome de visualização na IG e ainda uma segunda 

identificação, composta por um caractere, que é enviada via comunicação serial ao 

controlador, toda vez que o botão é acionado. 

A seguir, no capítulo 4, são apresentados o dimensionamento e o projeto da 

PCI, detalhando cada circuito. 
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4. PROJETO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO  

Neste capítulo será mostrado o projeto e o dimensionamento dos circuitos que 

compõem a PCI. Vimos no capítulo anterior que a IG enviara um caractere via 

comunicação serial para o controlador, de posso desse caractere, o controlador 

realiza o processamento mediante aos sinais provenientes dos sensores atuando nos 

motores. Os circuitos de condicionamento de sinais e de controle são descriminado a 

seguir.   

4.1. Ponte H – BTS7960 

Para realizar a rotação dos motores no sentido horário e anti-horário foi utilizado 

a ponte H BTS7960. 

 

Figura 4.1: Ponte H BTS7960. Fonte: Autor (2020). 

Esta ponte H suporta tensões de Alimentação de 5 - 45 Vcc, corrente máxima 

de trabalho de até 43A e máxima de Pico 60A. Neste trabalho o controle desta ponte 

se dará pelo Arduino de comunicação que atuara nos pinos 3 e 4 da ponte controlando 

o sentido de gira de cada motor. Os pinos 1 e 2 serão curto circuitado e conectado ao 
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Arduino de controle que por sua vez envia um sinal de controle de velocidade. O 

intertravamento é realizado via software. 

4.2. Circuito de controle 

Neste trabalho foi implementado dois controladores: o Arduino de comunicação 

que realiza a interação com a IG e todo o processamento dos sinais provenientes dos 

sensores infravermelhos de distância, e o Arduino dedicado para o controle dos 

motores, onde recebe o setpoint do Arduino de comunicação e a realimentação do 

sistema por meio dos encoders processando e atuando na ponte H, que por sua vez 

transmite a níveis de tensão aos motores a velocidade adequada para cada momento. 

4.2.1. Circuito de conversão de frequência em tensão 

Para a realimentação do sistema em malha fechada, escolheu-se um encoder 

rotativo incremental NPN de 360 pulsos, ou seja, a cada rotação completa de seu eixo 

gera um sinal de onda quadrada com 360 pulsos, amplitude de 5 – 24V e frequência 

diretamente proporcional a velocidade angular. O modelo é mostrado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Encoder rotativo incremental de 360 pulsos. Fonte: Autor (2020). 

A alimentação utilizada nessa aplicação foi de 5Vcc, o sinal de saída deste 

modelo de encoder é NPN, ou seja, o sinal varia de -5 a 0Vcc o que foi necessário a 

implementação de um circuito somador para ajuste de offset. O circuito de ajuste de 

offset é mostrado na Figura 6. 
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Figura 4.3: Circuito para ajuste de offset do sinal do encoder. Fonte: Autor (2020). 

O offset sinal proveniente dos encoders é ajustado permitindo com que o CI 

KA331 faça a conversão deste sinal de onda quadrada para um sinal analógico de 0 

a 5Vcc diretamente proporcional, por meio do circuito mostrado na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4: Circuito conversor de frequência para tensão. Fonte: Autor (2020). 
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4.2.2. Circuito do Arduino de controle 

O circuito de controle é composto por três partes, sendo eles: um circuito de 

condicionamento de sinal para o encoder e assim adequar os níveis de tensão ao 

controlador; um Arduino nano na qual recebe a velocidade angular da roda e; um 

circuito de potência composto pela bateria da cadeira de rodas, o motor e a ponte H. 

Desta forma, pode-se aplicar o controle de velocidade nos motores em malha 

fechada, uma vez que o algoritmo escrito em linguagem C++, realiza a leitura da 

velocidade angular em tempo real faz os cálculos e escreve em valores proporcionais 

de PWM nas portas de saída D5 e D6 referente a roda esquerda e direita 

respectivamente. O diagrama elétrico é mostrado na Figura 4.5. 

 

Figura 4.5: Circuito de controle em malha fechada com Arduino Nano. Fonte: Autor (2020). 

4.2.3. Circuito de condicionamento de sinal do sensor SHARP 

O sensor infravermelho para mensurar a distância implementado neste trabalho 

é o modelo SHARP GP2Y0A21YK0F. Este sensor tem como finalidade fazer a 

detecção de objetos ou medir a distância. A grande vantagem desse sensor é que sua 

saída dera um sinal de tensão analógico proporcional a distância medida entre o 

objeto, que para esse modelo mede de 10 a 80cm. O sensor e o diagrama do circuito 

de condicionamento do sinal é mostrado na Figura 4.6 e 4.7 respectivamente. 
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Figura 4.6: Sensor de Distância IR Sharp GP2Y0A21YK0F. Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 4.7: Circuito de condicionamento de sinal do sensor de Distância IR Sharp 
GP2Y0A21YK0F. Fonte: Autor (2020). 

4.2.4. Circuito do Arduino de comunicação  

Como o próprio nome já diz, esse circuito é responsável em realizar a 

comunicação serial com a IG, com Baud Rate9 com velocidade de 115200.

                                            

9 Taxa de transmissão de dados em bits por segundo para comunicações seriais. 
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Quando o usuário olhar para um botão e aguardar 2 segundos, a IG envia o 

caractere daquele botão via serial para o Arduino de comunicação. O algoritmo, 

processa a informação recebida controlando as portas de saída D8 e D9, que estão 

conectadas às portas D7 e D8 respectivamente, do Arduino de controle. O quadro 4.1 

mostra a configuração possível de velocidade. 

Quadro 4.1: Configuração de velocidade Arduino de comunicação. 

PORTA D8 PORTA D9 VELOCIDADE 

0 0 0 RPM 

0 1 15 RPM 

1 0 30 RPM 

1 1 0 RPM 

Fonte: Autor (2020). 

Desta forma, quando o Arduino de controle detectar nível baixo na porta D7 e 

nível alto na porta D8, saberá que o setpoint é de 15 RPM, e quando o nível alto estiver 

na porta D7 e nível baixo na porta D8, saberá que o setpoint é de 30 RPM. 

As portas analógicas A0, A1, A2 e A3 recebe o sinal condicionado dos sensores 

IR de distância nomeados SENSOR 1, SENSOR 2, SENSOR 3 e SENSOR 4, 

respectivamente. No algoritmo foi implementado uma rotina de leitura para detectar 

possíveis obstáculos, onde o sistema intervém desabilitando os motores caso a 

distância de algum objeto for menor do que 30 cm, garantindo a integridade física do 

protótipo e, principalmente, do paciente. 

Um circuito divisor de tensão foi conectado com a porta analógica A4, para 

monitorar o nível de tensão da bateria para quando a carga da bateria for menor que 

20Vcc, o sistema coloca a porta digital D11 em nível alto acendendo um LED10. Esse 

sistema indica que a bateria requer carga imediatamente, pois quando nível for menor 

                                            

10 LED é a sigla para Light Emitting Diode, que significa “diodo emissor de luz” 
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que 18Vcc é desabilitado as pontes H, não permitindo mais o acionamento dos 

motores até que o LED apague, indicando que o nível de tensão é maior que 23,5Vcc. 

As portas digitais D4, D5, D6 e D7 são responsáveis por controlar o sentido de 

giro que os motores devem realizar. Com esse sistema é possível que a cadeira 

movimente para qualquer sentido do plano cartesiano. 

 

Figura 4.8: Circuito do Arduino Nano utilizado para comunicação serial com a IG. Fonte: 
Autor (2020). 

4.3. Conclusões do Capítulo 

Nesse capítulo foi apresentado os diagramas elétricos dos circuitos utilizados 

neste trabalho. Foi necessário condicionar os sinais provenientes dos sensores para 

adequá-los aos níveis de tensão suportado pelo controlador Arduino. Não foi 

implementado um circuito de filtro passa baixa pois o pouco ruído que teve nos testes 

práticos foram corrigidos com média móvel exponencial efetivado no algoritmo. 

O próximo capítulo trás os cálculos dos controladores PI para velocidade 

angular de cada roda, são mostrados três métodos para curva e reação e dois 

métodos projetados com parâmetros pré estabelecidos com e sem pré-filtro. 
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5. PROJETO DOS CONTROLADORES 

Neste capítulo serão apresentado os cálculos realizados para encontrar as 

constantes de controle.  É abordado apenas o controlador Proporcional Integrativo 

(PI) por se tratar de um sistema de primeira ordem. 

5.1. Controlador Proporcional Integral (PI) 

Os controladores proporcional e integral apresentam, em suas ações de 

controle, diferentes proporcionalidades em relação ao sinal, de modo que, no primeiro, 

o sinal que sai do controlador e vai para o sistema é proporcional ao erro, de maneira 

instantânea. Enquanto que no segundo este mesmo sinal é proporcional à integral do 

erro (FERNANDES, 2020). A figura 5.1 mostra o diagrama de blocos de um 

controlador PI em malha fechado. 

 

 A equação da função de transferência de um sistema de primeira ordem com 

tempo morto pode ser mostrada na equação 5.1. 

 
𝐺(𝑠) =

𝐾. 𝑒−𝜃𝑠

𝜏𝑠 + 1
 (5.1) 

em que, 𝐾 é o ganho do processo, 𝜃 o tempo morto e 𝜏 a constante de tempo. Segundo 

Seborg, Edgar, Mellichamp e Doyle (2017), para obter tais parâmetros, utiliza-se o 

método gráfico ou método da curva de reação, mostrado na Figura 5.2. 

Figura 5.1: Sistema de controle proporcional e integral no domínio do tempo. Fonte: Autor 
(2020). 
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Figura 5.2: curva para obtenção de parâmetros da função de transferência. Fonte: Adaptado 
de Hambali (2014). 

Nesta Figura, o eixo da abcissa (Tempo) representa a soma do tempo morto 𝜃 

e da constante de tempo 𝜏, enquanto que o eixo da ordenada (Variável de processo) 

o produto da constante do ganho 𝐾 com a amplitude do degrau 𝑀. 

Para obter o modelo matemático do sistema, aplicou-se um degrau de PWM 

com amplitude 50, e analisou a resposta do sistema. 

 

Figura 5.3: Resposta dos motores quando aplicado um sinal degrau de PWM = 50.Fonte: 
Autor (2020). 

Em um processo genérico onde T é a variável de processo e U a variável 

manipulada, as constantes podem ser encontradas da seguinte forma: 



P á g i n a  | 22 

 

 

Figura 5.4: Variáveis da resposta a um degrau. Fonte: Autor (2020). 

O  𝐾 pode ser encontrado da seguinte forma: 

 
𝐾 =

𝑇2 − 𝑇1

𝑈2 − 𝑈1
 (5.2) 

 𝐾 =
30,57 − 0

50 − 0
= 0,6114 (5.3) 

A constante de tempo 𝜏: 

 𝜏 = 𝑡3 − 𝑡2 (5.4) 

Motor direito 𝜏 = 10,77𝑋10−3 − 2𝑋10−3 = 8,77𝑋10−3 (5.5) 

Motor esquerdo 𝜏 = 11,27𝑋10−3 − 2𝑋10−3 = 9,27𝑋10−3 (5.6) 

E a constante de tempo morto 𝜃: 

 𝜃 = 𝑡2 − 𝑡1 (5.7) 

Ambos os motores 𝜃 = 2𝑋10−3 − 1𝑋10−3 = 1𝑋10−3 (5.8) 
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Desta forma o modelo matemático aproximado de primeira ordem que descreve 

o sistema é: 

Motor direito 𝐺(𝑠) =
0,6114. 𝑒−0,001𝑠

0,00927. 𝑠 + 1
 (5.9) 

Motor esquerdo 𝐺(𝑠) =
0,6114. 𝑒−0,001𝑠

0,00877. 𝑠 + 1
 (5.10) 

5.1.1. Método Ziegler And Nichols 

O método da curva de reação, Ziegler and Nichols (CRZN) determina modelos 

que relacionam os parâmetros (𝐾, 𝜃 e 𝜏) encontrados experimentalmente pelo método 

gráfico com os parâmetros do controlador PI (𝐾𝑝 e 𝐾𝑖). Os parâmetros determinados 

pelo modelo de CRZN para o controlador PI são descritos na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1: Ganhos para o controlador PI tabela Ziegler And Nichols. 

 𝑲𝒑 𝑲𝒊 

Expressões para 
o controlador PI 

0,9. (
𝑃

𝑁. 𝐿
) 

1

3,3. 𝐿
 

 Fonte: Adaptado de Haag Filho (2019). 

 𝑃 é o degrau aplicado na planta, que neste caso foi um sinal PWM = 50.  

 𝑁 é razão entre o tempo de assentamento 𝑇2 e a constante de tempo 𝜏, ou seja: 

Motor direito 𝑁 =
30,57

8,77𝑋10−3
= 3,485𝑋103 (5.11) 

Motor esquerdo 𝑁 =
30,57

9,27𝑋10−3
= 3,297𝑋103 (5.12) 

A constante de atraso 𝐿 é o tempo morto 𝜃 já calculado anteriormente na 

equação 5.8. Desta forma os valores das constante 𝐾𝑝 e 𝐾𝑖 podem ser encontradas, 

onde: 

Motor direito 𝐾𝑝 = 0,9
50

3,485𝑋103. 1𝑋10−3
= 12,90 (5.13) 
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Motor esquerdo 𝐾𝑝 = 0,9
50

3,297𝑋103. 1𝑋10−3
= 13,64 (5.15) 

Ambos os motores 𝐾𝑖 =
1

3,3.1𝑋10−3
= 303,33 (5.16) 

5.1.2. Método Cohen – Coon 

Com o mesmo princípio de método Ziegler-Nichols de malha aberta, o método 

Cohen-Coon adapta a função de transferência a ser controlada aproximando o gráfico 

da resposta ao degrau em equação de 1º ordem com elevado tempo morto (HAMBALI, 

2014). Os parâmetros determinados pelo método de Cohen-Coon para o controlador 

PI são descritos na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2: Ganhos para o controlador PI tabela Cohen-Coon. 

 𝑲𝒑 𝑲𝒊 

Expressões para 
o controlador PI 

𝑃

𝑁𝐿
. (0,9 +

𝑅

12
) 

1

𝐿 (
30 + 3. 𝑅
9 + 20. 𝑅)

 

 Fonte: Adaptado de (ISDARYANI, 2020) 

Onde 𝑃 é o degrau aplicado, no caso PWM = 50. 𝑁 é razão entre o tempo de 

assentamento 𝑇2 e a constante de tempo 𝜏, já calculada na equação 5.11 e 5.12 e o 

𝐿 o tempo morto. 𝑅 é razão entre a constante de atraso 𝐿 e a constante de tempo 𝜏, 

ou seja: 

Motor direito 𝑅 =
1𝑋10−3

8,77𝑋10−3
= 114,02 (5.17) 

Motor esquerdo 𝑅 =
1𝑋10−3

9,27𝑋10−3
= 107,87 (5.18) 

Desta forma os valores das constante 𝐾𝑝 e 𝐾𝑖 podem ser encontrado, onde:
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Motor direito 𝐾𝑝 =
50

3,485𝑋103. 1𝑋10−3
. (0,9 +

114,02

12
) = 149,20 (5.19) 

Motor 

esquerdo 
𝐾𝑝 =

50

3,297𝑋103. 1𝑋10−3
. (0,9 +

107,87

12
) = 149,94 

 (5.20) 

Motor direito 𝐾𝑖 =
1

1𝑋10−3. (
30 + 3 . 114,02
9 + 20 . 114,02)

= 6153,30 
(5.21) 

Motor esquerdo 𝐾𝑖 =
1

1𝑋10−3. (
30 + 3 . 107,87
9 + 20 . 107,87)

= 6126,54 
(5.22) 

5.1.3. Método ITAE (Integral of the Time Absolute Error) 

De acordo com Nie (2019), o método ITAE (Integral do erro ponderado no 

tempo) é um índice de desempenho que visa reduzir a contribuição de grandes erros 

iniciais no valor da integral de desempenho, bem como enfatizar erros que acontecem 

mais tarde na resposta. O índice de desempenho ITAE é definido através da equação 

5.23. 

 𝐼𝑇𝐴𝐸 =  ∫ 𝑡|𝑒(𝑡)|𝑑𝑡
𝑇

0

 ( 5.23) 

Este método é baseado na minimização da integral do tempo e no erro absoluto 

da resposta, ou seja, resulta uma resposta que minimiza o primeiro e segundo 

overshoots, eliminando o terceiro com uma relação de amortecimento do segundo 

para o primeiro de 1/8. Os parâmetros determinados pelo método de ITAE para o 

controlador PI são descritos na Tabela 5.3. 

Tabela 3: Ganhos para o controlador PI tabela ITAE 

 𝑲𝒑 𝑲𝒊 

Expressões para o 
controlador PI 𝐾𝑝 =

0,586

𝐾
. (

𝐿

𝑇
)

−0,916

 
1,03 − 0,165. (

𝐿
𝑇)

𝑇
 

 Fonte: Adaptado de (PINTO, 2014).
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Onde 𝐾 é o ganho calculado na equação 5.3, 𝑇 são as constantes de tempo 𝜏 

calculadas nas equações 5.5 e 5.6 e 𝐿 o tempo morto 𝜃.  

Desta forma: 

Motor direito 𝐾𝑝 =
0,586

0,6114
. (

1𝑋10−3

8,77𝑋10−3
)

−0,916

= 7,004 (5.24) 

Motor esquerdo 𝐾𝑝 =
0,586

0,6114
. (

1𝑋10−3

9,27𝑋10−3
)

−0,916

= 7,369 (5.25) 

Motor direito 
𝐾𝑖 =

1,03 − 0,165. (
1𝑋10−3

8,77𝑋10−3)

0,6114
= 1,653 (5.26) 

Motor esquerdo 
𝐾𝑖 =

1,03 − 0,165. (
1𝑋10−3

9,27𝑋10−3)

0,6114
= 1,655 (5.27) 

5.1.4. Controlador PI projetado sem pré-filtro 

O projeto do controlador PI requer parâmetros iniciais, como tempo de 

assentamento e overshoot. Os cálculos são baseados nessas duas constantes e pela 

equação de descreve o controlador empregado. As especificações para essa 

aplicação são: 

 Tempo de assentamento 𝑇𝑠 = 50𝑚𝑠 

 Overshoot = 0,1% 

O diagrama de blocos do controlador PI em malha fechada é mostrado na 

Figura 5.5. 

Figura 5.5: Diagrama de blocos de um controlador PI em malha fechada. 

 

Fonte: Autor (2020). 
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 A equação que descreve o diagrama de bloco 5.5. é: 

 
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝐺𝑐(𝑠). 𝐺(𝑠)

1 + 𝐺𝑐(𝑠). 𝐺(𝑠)
 (5.28) 

A equação que descreve o controlador PI é: 

 
𝐺𝐶(𝑠) =

(𝐾𝑝𝑠 + 𝑘𝑖)

𝑠
=

𝐾𝑝 [𝑠 +
𝐾𝑖

𝐾𝑝
]

𝑠
 (5.29) 

 A planta é descrita pelas as equações 5.9 e 5.10. Inserindo a equação do 

controlador PI 𝐺𝑐(𝑠) e da planta 𝐺(𝑠) do motor esquerdo na equação 5.28, temos: 

 
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝐺𝑐(𝑠). 𝐺(𝑠)

1 + 𝐺𝑐(𝑠). 𝐺(𝑠)
=

𝐾𝑝 [𝑠 +
𝐾𝑖

𝐾𝑝
]

𝑠  .  
0,6114

0,00927𝑠 + 1

1 +
𝐾𝑝 [𝑠 +

𝐾𝑖
𝐾𝑝

]

𝑠
 .  

0,6114
0,00927𝑠 + 1

 (5.30) 

 
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

0,6114𝐾𝑝𝑠 + 0,6114𝐾𝑖

0,00927𝑠2 + 𝑠
0,00927𝑠2 + 𝑠 + 0,6114𝐾𝑝𝑠 + 0,6114𝐾𝑖

0,00927𝑠2 + 𝑠

 (5.31) 

 
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

0,6114𝐾𝑝𝑠 + 0,6114𝐾𝑖

0,00927𝑠2 + 𝑠 + 0,6114𝐾𝑝𝑠 + 0,6114𝐾𝑖 
 (5.32) 

 
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

0,6114𝐾𝑝𝑠 + 0,6114𝐾𝑖

0,00927𝑠2 + 𝑠(0,6114𝐾𝑝 + 1) + 0,6114𝐾𝑖 
 (5.33) 

Inserindo a equação do controlador PI 𝐺𝑐(𝑠) e da planta 𝐺(𝑠) do motor direito 

na equação 5.28, temos: 

 
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝐺𝑐(𝑠). 𝐺(𝑠)

1 + 𝐺𝑐(𝑠). 𝐺(𝑠)
=

𝐾𝑝 [𝑠 +
𝐾𝑖

𝐾𝑝
]

𝑠  .  
0,6114

0,00877𝑠 + 1

1 +
𝐾𝑝 [𝑠 +

𝐾𝑖
𝐾𝑝

]

𝑠  .  
0,6114

0,00877𝑠 + 1

 (5.34) 
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𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

0,6114𝐾𝑝𝑠 + 0,6114𝐾𝑖

0,00877𝑠2 + 𝑠
0,00877𝑠2 + 𝑠 + 0,6114𝐾𝑝𝑠 + 0,6114𝐾𝑖

0,00877𝑠2 + 𝑠

 (5.35) 

 
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

0,6114𝐾𝑝𝑠 + 0,6114𝐾𝑖

0,00877𝑠2 + 𝑠
0,00877𝑠2 + 𝑠 + 0,6114𝐾𝑝𝑠 + 0,6114𝐾𝑖

0,00877𝑠2 + 𝑠

 (5.36) 

 
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

0,6114𝐾𝑝𝑠 + 0,6114𝐾𝑖

0,00877𝑠2 + 𝑠(0,6114𝐾𝑝 + 1) + 0,6114𝐾𝑖 
 (5.37) 

O próximo passo é calcular uma equação com as características desejadas 

para igualarmos os denominadores com as equações 5.33 e 5.37 e assim obtermos 

as constantes 𝐾𝑝 e 𝐾𝑖. A equação desejada é dada por: 

 𝜉 =  −
𝑙𝑛 (

𝑈𝑃%
100

)

√𝜋2 + ln2 (
𝑈𝑃%
100 ) 

= −
𝑙𝑛 (

0.1%
100

)

√𝜋2 + ln2 (
0.1%
100 ) 

= 0,9103 
(5.38) 

 𝜔𝑛 =
4

𝑇𝑠. 𝜉
=

4

0,050 . 0,9103
= 87,8849 (5.39) 

 𝑠1,2 =  −𝜉. 𝜔𝑛 ± 𝑗. 𝜔𝑛. √1 − 𝜉2
 (5.40) 

 𝑠1,2 = −80 ± 𝑗36,3834 (5.41) 

 𝐸𝑞𝑑𝑒𝑠𝑗 = 𝑠2 + 160𝑠 + 7723,7 (5.42) 

 Para encontrar as constantes 𝐾𝑝 e 𝐾𝑖 do motor esquerdo, multiplicamos a 

equação desejada por 0,00927 e igualamos com o denominador da equação 5.33, 

assim: 

0,00927𝑠2 + 1,483𝑠 + 71,59 = 0,00927𝑠2 + 𝑠(0,6114𝐾𝑝 + 1) + 0,6114𝐾𝑖  (5.43) 

1,483𝑠 = 𝑠(0,6114𝐾𝑝 + 1)       𝐾𝑃 = 0,7903 (5.44) 



P á g i n a  | 29 

 

71,5992 = 0,6114𝐾𝑖                    𝐾𝑖 = 117,1069 (5.45) 

Para encontrar as constantes 𝐾𝑝 e 𝐾𝑖 do motor direito, multiplicamos a equação 

desejada por 0.00877 e igualamos com o denominador da equação 5.37, assim: 

0,00877𝑠2 + 1,4032𝑠 + 67,736 = 0,00877𝑠2 + 𝑠(0,6114𝐾𝑝 + 1) + 0,6114𝐾𝑖  (5.46) 

1,4032𝑠 = 𝑠(0,6114𝐾𝑝 + 1)       𝐾𝑃 = 0,6595 (5.47) 

67,736 = 0,6114𝐾𝑖                    𝐾𝑖 = 110,7897 (5.48) 

5.1.4.1. Projeto do pré-filtro 

Com o controlador PI do subtítulo anterior, é possível projetar um pré-filtro, com 

a finalidade de eliminar os zeros atribuídos ao sistema, decorridos da implementação 

da constante 𝐾𝑖, ou seja, o sistema se comporta apenas como a equação 

característica desejada, eliminando a interação dos zeros. 

Assim, substituindo os valores de 𝐾𝑝 e 𝐾𝑖 na função de transferência em malha 

fechada do sistema (5.33 e 5.37), temos: 

𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

0,6114(0,7903𝑠 + 117,1069)

0,00927𝑠2 + 𝑠((0,6114 . 0,7903) + 1) + (0,6114 . 117,1069) 
 (5.49) 

𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

0,6114(0,6595𝑠 + 110,7897)

0,00877𝑠2 + 𝑠((0,6114 . 0,6595) + 1) + (0,6114 . 110,7897) 
 (5.50) 

Realizando as operações matemáticas temos: 

Roda esquerda 
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

0,6114(0,7903𝑠 + 117,1069)

0,00927𝑠2 + 1,4831𝑠 + 71,5991 
 (5.51) 

Roda direita 
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

0,6114(0,6595𝑠 + 110,7897)

0,00877𝑠2 + 1,4032𝑠 + 67,7368 
 (5.52) 

Para eliminar os zeros e trazer o numerador global da equação 5.51 para 

71,5991, e o numerador global da equação 5.52 para 67,7338 projetamos o filtro prévio 

𝐺𝑝(𝑠) como sendo:
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Roda esquerda 𝐺𝑝(𝑠) =
117,1069

0,7903𝑠 + 117,1069 
 (5.53) 

Roda direita 𝐺𝑝(𝑠) =
110,7897

0,6595𝑠 + 110,7897 
 (5.54) 

Assim, a função de transferência em malha fechada (FTMF) do sistema 

completo resulta em: 

𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
= (

117,1069

0,7903𝑠 + 117,1069 
) . (

0,6114(0,7903𝑠 + 117,1069)

0,00927𝑠2 + 1,4831𝑠 + 71,5991 
) (5.55) 

𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
= (

110,7897

0,6595𝑠 + 110,7897 
) . (

0,6114(0,6595𝑠 + 110,7897)

0,00877𝑠2 + 1,4032𝑠 + 67,7368 
) (5.56) 

5.1.5. Controlador PI robusto sem pré-filtro 

Sabendo que a planta modelada não é exatamente igual a planta real, foi 

definida uma variação de parâmetros sobre ela. Assim, o sistema suporta efeitos 

externos (ruídos) que foram desconsiderados no projeto. 

Com os coeficientes ótimos do critério ITAE para a entrada em degrau, obtidos 

em tabelas (DORF, 2008), foram selecionados três coeficientes PID para minimizar o 

índice de desempenho ITAE, que produz uma excelente resposta transitória para 

degrau ou rampa. A função de transferência em malha fechada genérica do critério 

ITAE é descrita abaixo: 

 
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝑏0

𝑠𝑛 + 𝑏𝑛−1. 𝑠𝑛−1 + ⋯ + 𝑏1𝑠 + 𝑏0

 (5.57) 

Desta forma pode impor que 0 ≤  𝐾 ≤  1 e 0 ≤  𝜏 ≤  0,02, sendo essas as 

variações paramétricas do projeto, foi projetado um controlador que atenda as 

especificações iniciais de projeto para todos os casos de variações, foi definido o pior 

caso como sendo o menor 𝐾 e o maior 𝜏. 

 𝐺(𝑠) =
𝐾

(𝜏. 𝑠 + 1)
=

1

(0,02𝑠 + 1)
=

50

(𝑠 + 50)
 (5.58) 

Considerando as equações 5.28 e 5.29 temos que a FTMF é:
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𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝐾𝑝 [𝑠 +
𝐾𝑖
𝐾𝑝

]

𝑠  .  
50

(𝑠 + 50)

1 +
𝐾𝑝 [𝑠 +

𝐾𝑖
𝐾𝑝

]

𝑠  .  
50

(𝑠 + 50)

=

50𝐾𝑝𝑠 + 50𝐾𝑖

𝑠2 + 50𝑠

1 +
50𝐾𝑝𝑠 + 50𝐾𝑖

𝑠2 + 50𝑠

=
50𝐾𝑝𝑠 + 50𝐾𝑖

𝑠2 + 𝑠(50 + 50𝐾𝑝) + 50𝐾𝑖

 (5.59) 

Como as especificações desejadas são 𝑇𝑠 =  50𝑚𝑠 e 𝑈𝑃% =  0,1%, obteve-

se o fator de amortecimento (𝜉) e a frequência natural não-amortecida (𝜔𝑛), calculados 

na equação 5.38 e 5.39 respectivamente. 

 Para um sistema de segunda ordem em malha fechada, que será o caso desse 

projeto, pode obter os coeficientes ótimos a partir da seguinte equação: 

 𝑠2 + 1,4𝜔𝑛. 𝑠 + 𝜔𝑛
2 = 0 (5.60) 

Assim, foram determinados os coeficientes ótimos do critério ITAE, 

 𝑠2 + (1,4 . 87,8849)𝑠 + (87,8849)2 = 0 (5.61) 

 𝑠2 + 123,03𝑠 + 7723,75 = 0 (5.62) 

Igualando os coeficientes ótimos do denominador da equação 5.59 com os 

coeficientes da equação 5.62, tem-se: 

 

  
𝑠2 + 𝑠(50 + 50𝐾𝑝) + 50𝐾𝑖 = 𝑠2 + 123,03𝑠 + 7723,75 (5.63) 

 𝑠(50 + 50𝐾𝑝) = 123,03𝑠           𝐾𝑝 = 1,4606 (5.64) 

 50𝐾𝑖 = 7723,75                 𝐾𝑖 = 154,475 (5.65) 

5.1.5.1. Projeto do pré-filtro 

Com a finalidade de eliminar os zeros atribuídos ao sistema pela 

implementação da constante 𝐾𝑖, projetou-se o pré-filtro substituindo os valores de 𝐾𝑝 

e 𝐾𝑖 na função de transferência em malha fechada do sistema (5.59). Dessa forma, 

tem-se que: 
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50(1,4606𝑠 + 154,475)

𝑠2 + 𝑠(50 + (50 . 1,4606)) + (50 . 154,475)
 (5.66) 

 
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

50(1.4607𝑠 + 154.4687)

𝑠2 + 123.03𝑠 + 7723.75
 (5.67) 

Para eliminar os zeros e trazer o numerador global para 7723.75, o filtro prévio 

𝐺𝑝(𝑠) possui a seguinte característica: 

 
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

154.4687

1.4607𝑠 + 154.4687
 (5.68) 

Assim, a função de transferência em malha fechada (FTMF) do sistema completo 

resulta em: 

𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
= (

154.4687

1.4607𝑠 + 154.4687
) . (

50(1.4607𝑠 + 154.4687)

𝑠2 + 123.03𝑠 + 7723.75
) (5.69) 

5.2. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foi calculado um modelo matemático que representasse o 

sistema físico por meio da curva de reação. De posse deste modelo foi possível pela 

análise gráfica sintonizar controladores PI pelos métodos de Ziegler And Nichols, 

Cohen-Coon e ITAE. Também foi projetado com parâmetros pré estabelecidos os 

controladores PI convencional e um robusto com e sem pré-filtro. 

No próximo capítulo será mostrado a simulação do modelo matemático 

encontrado para cada motor, bem como, a comparação entre os controladores 

projetados os sintonizados com e sem pré-filtro. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão apresentados graficamente os resultados obtidos do 

modelo matemático encontrado no capítulo anterior. Será mostrado a simulação dos 

controladores e posteriormente a implementação no sistema físico. É realizado 

também a comparação das formas de onda dos sinais dos encoders com o circuito de 

ajuste de offset (4.2.1.) e o circuito conversor de frequência em tensão (4.2.1.). 

6.1. Resultados Simulados 

6.1.1. Modelo matemático 

Conforme mostrado na seção 5.1 por meio da técnica da curva de reação, 

encontramos um modelo matemático que descreve o sistema físico. Para validarmos 

o modelo com a planta, utiliza-se o método de aplicação de um degrau conhecido e 

analisa o comportamento gráfico da planta e da FT. Sendo assim, foi aplicado um 

degrau de PWM = 50. O comportamento gráfico é mostrado a seguir. 

6.1.2. Motor direito 

 

Figura 6.1: Resposta FT do motor direito ao degrau de 50. Fonte: Autor (2020). 
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Aplicando o mesmo degrau 𝑃𝑊𝑀 =  50, no modelo matemático encontrado e 

na planta do motor direito, pode-se verificar na Figura 6.2, que a função de 

transferência encontrada descreve muito bem o sistema físico. 

 

Figura 6.2: Comparação da planta física com a FT do motor direito quando aplicado um 

degrau de 50. Fonte: Autor (2020). 

6.1.3. Motor esquerdo 

 

Figura 6.3: Resposta FT do motor esquerdo ao degrau de 50. Fonte: Autor (2020). 

Aplicando o mesmo degrau 𝑃𝑊𝑀 =  50, no modelo matemático encontrado e 

na planta do motor esquerda, vemos na Figura 6.4, que o modelo encontrado se 

aproxima da planta.
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Figura 6.4: Comparação da planta física com a F.T do motor esquerdo quando aplicado um 
degrau de 50. Fonte: Autor (2020). 

6.1.4. Controlador PI simulado 

Os valores das constantes foram calculados nas equações 5.13 e 5.16, para o 

método Ziegler And Nichols, nas equações de 5.19 a 5.22, para o método Cohen-

Coon, nas equações de 5.24 a 5.27, para o método ITAE, nas equações de 5.44, 5.45, 

5.47 e 5.48, para o método projetado sem pré-filtro e nas equações 5.64 e 5.65, para 

o método robusto. Cujo os valores são apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 6.1: Valores das constantes Kp e Ki calculadas no capítulo 5. 

MÉTODO 

𝑲𝒑 𝑲𝒊 

Roda 
esquerda 

Motor 
direito 

Roda 
esquerda 

Motor 
direito 

Ziegler And Nichols 13,64 12,90 303,33 303,33 

Cohen-Coon 149,94 149,20 6126,54 6153,30 

ITAE 7,369 7,004 1,655 1,653 

Projetado sem 

pré-filtro 
0,7903 0,6595 117,10 110,78 

Robusto sem 

pré-filtro 
1,460 1,460 154,47 154,47 

 Fonte: Autor (2020). 
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Desta forma, foi inserido os valores nos diagramas de blocos de cada método 

(que podem ser vistos nos apêndices A, B, C, D e E). A resposta do controlador 

quando aplicado um Setpoint de velocidade angular de 30,57 RPM é mostrada nos 

Gráficos a seguir. 

Gráfico 6.1: Resposta do controlador PI 
método Ziegler And Nichols do motor 
esquerdo ao Setpoint  PWM = 30,57 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.2: Resposta do controlador PI 
método Ziegler And Nichols do motor direito 

ao Setpoint  PWM = 30,57 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.3: Resposta do controlador PI 
método Cohen-Coon do motor esquerdo ao 

Setpoint  PWM = 30,57 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.4:Resposta do controlador PI 
método Cohen-Coon do motor direito ao 

Setpoint  PWM = 30,57 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Gráfico 6.5: Resposta do controlador PI 
método ITAE do motor esquerdo ao Setpoint 

PWM = 30,57 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.6: Resposta do controlador PI 
método ITAE do motor direito ao Setpoint 

PWM = 30,57. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.7: Resposta do controlador PI 
projetado sem pré-filtro do motor esquerdo 

ao Setpoint PWM = 30,57 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.8: Resposta do controlador PI 
projetado sem pré-filtro do motor direito ao 

Setpoint PWM = 30,57 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.9: Resposta do controlador PI 
robusto sem pré-filtro do motor esquerdo ao 

Setpoint PWM = 30,57 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.10:Resposta do controlador PI 
robusto sem pré-filtro do motor direito ao 

Setpoint PWM = 30,57 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Conforme é mostrado nos gráficos (6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.87; 6.9 e 

6.10), todos os métodos simulados apresentaram estabilidade, ou seja, atingiu o 

setpoint em regime permanente. Isso quer dizer que, ao inserirmos o valor de 

velocidade escolhido, o controlador realiza os cálculos matemáticos afim de eliminar 

o erro, buscando a estabilização. Todos os métodos escolhidos alcançaram este feito 

com no máximo 75ms, com exceção do método ITAE que atingiu a estabilidade com 

835ms. 

A expressão que descreve o pré-filtro (5.1.4.1.), calculada na equação 5.53 e 

5.54, para o controlador PI com parâmetros iniciais e a expressão que descreve o pré-

filtro (5.1.5.1.), calculado na equação 5.68, para o controlador PI robusto, foi também 

implementada. O diagrama de bloco é mostrado no apêndice (F e G). A resposta de 

ambos os controladores quando aplicado um Setpoint de velocidade angular de 30,57 

RPM é mostrada nos Gráficos a seguir. 

  

Gráfico 6.11:Resposta do controlador PI 
projetado com pré-filtro do motor esquerdo 

ao Setpoint PWM = 50. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.12: Resposta do controlador PI 
projetado com pré-filtro do motor direito ao 

Setpoint PWM = 50. 

 

Fonte: Autor (2020). 
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O pré filtro contribui no sistema eliminando os zeros inseridos pelo controlador, 

desta forma, a F.T não sofre influência destes elementos. Os gráficos (6.11; 6.12; 6.13 

e 6.14) mostram a estabilização dos controladores com menos de 75ms. 

Comparando todos os controladores encontrados, temos: 

Gráfico 6.15: Comparação das respostas de todos os controladores PI do motor esquerdo 
ao Setpoint PWM = 30,57. 

  

Fonte: Autor (2020). 
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Gráfico 6.13: Resposta do controlador PI 
robusto com pré-filtro do motor esquerdo ao 

Setpoint PWM = 50. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.14: Resposta do controlador PI 
robusto com pré-filtro do motor direito ao 

Setpoint PWM = 50. 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Gráfico 6.16: Comparação das respostas de todos os controladores PI do motor direito ao 
Setpoint PWM = 30,57. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Realizando a comparação de todos os métodos simulados nos gráficos (6.15 e 

6.16) é possível verificar que alguns métodos atingiu a estabilização muito rápido, o 

que pode causar um tranco no protótipo para romper a inércia. Entretanto, método 

ITAE foi o que mostrou mais promissor, do ponto de vista ao tempo de estabilização.  

6.2. Resultados Experimentais 

Após a validação dos controladores encontrados de forma simulada, inserimos 

os valores nos diagramas de blocos de cada método (que podem ser vistos nos 

apêndices A, B, C, D e E). A resposta do sistema quando aplicado Setpoint variados 

é mostrada nos Gráficos a seguir. 
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Gráfico 6.17: Resposta da planta do motor 
esquerdo com controlador PI no método 

Ziegler And Nichols com Setpoint variado. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.18:  Resposta da planta do motor 
direito com controlador PI no método Ziegler 

And Nichols com Setpoint variado. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.19:  Resposta da planta do motor 
esquerdo com controlador PI no método 

Cohen-Coon com Setpoint variado. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.20:  Resposta da planta do motor  
direito com controlador PI no método Cohen-

Coon com Setpoint variado. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.21: Resposta da planta do motor 
esquerdo com controlador PI no método 

ITAE com Setpoint variado. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.22: Resposta da planta do motor 
direito com controlador PI no método ITAE 

com Setpoint variado. 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Gráfico 6.23: Resposta da planta do motor 
esquerdo com controlador PI projetado sem 

pré-filtro com Setpoint variado. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.24: Resposta da planta do motor 
direito com controlador PI projetado sem pré-

filtro com Setpoint variado. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.25: Resposta da planta do motor 
esquerdo com controlador PI robusto sem 

pré-filtro com Setpoint variado. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.26: Resposta da planta do motor 
direito com controlador PI robusto sem pré-

filtro com Setpoint variado. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Nos gráficos 6.17; 6.18; 6.19; 6.20; 6.21; 6.22; 6.23; 6.24; 6.25 e 6.26, são 

mostrados duas variáveis, em azul o Setpoint e em vermelho o sinal da velocidade 

com várias amplitudes. É notório muitas oscilações, isso se dá pois o tempo de 

estabilização é muito pequeno. O método ITAE mostrou ser o melhor para o protótipo 

visto que este, tem seu tempo de estabilização perfeito para o protótipo. 

Os pré-filtro dos controladores PI projetado e robusto, calculados na seção 

(5.1.4.1.) e (5.1.5.1.), também foram implementados. Os diagramas de blocos é 

mostrado nos apêndices (F e G). As respostas são mostradas nos Gráficos a seguir. 



P á g i n a  | 43 

 

Gráfico 6.27: Resposta da planta do motor 
esquerdo com controlador PI projetado com 

pré-filtro com Setpoint variado. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.28: Resposta da planta do motor 
direito com controlador PI projetado com pré-

filtro com Setpoint variado. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.29: Resposta da planta do motor 
esquerdo com controlador PI robusto com 

pré-filtro com Setpoint variado. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Gráfico 6.30: Resposta da planta do motor 
direito com controlador PI robusto com pré-

filtro com Setpoint variado. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Mesmo com o pré filtro utilizado no sistema para eliminar os zeros inseridos 

pelo controlador, não influenciando a F.T., o sistema ainda apresentou muitos ruídos, 

tanto para a roda esquerda quanto pra roda direita. Esses ruídos causa alternância 

muito rápida na velocidade dos motores, causando trancos. Os gráficos (6.27; 6.28; 

6.29 e 6.30) mostram que mesmo com pré filtro não alcançou a estabilização do 

sistema. 

6.3. Resultados dos sinais do circuito eletrônico 

6.3.1. Circuito de ajuste de offset 

Esse circuito foi necessário para condicionar o sinal do encoder, cujo o modelo 

escolhido possui saída NPN, ou seja, o sinal de saída será negativo, sendo 0V para o 

nível alto e -5V para o nível baixo. O CI KA331 necessita de uma frequência com 
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níveis de tensão de -0,2 ~ á +Vcc, que nesta aplicação Vcc é de 15Vcc. A figura 6.5. 

mostra o sinal antes do condicionamento e a Figura 6.6. o sinal com ajuste de offset. 

 

Figura 6.5: Sinal dos encoders sem 
condicionamento (Em amarelo motor 
esquerdo, e azul motor direito). Fonte: 

Autor (2020). 

 

Figura 6.6: Sinal dos encoders com ajuste 
de offset (Em amarelo motor esquerdo, e 
azul motor direito). Fonte: Autor (2020). 

6.3.2. Circuito de conversão de frequência em tensão 

Os encoders escolhidos para este trabalho possuem resolução de 360 furos, 

ou seja, a cada volta completa do eixo do motor, gera-se 360 pulsos. A amplitude do 

sinal é constante, no entanto a frequência é diretamente proporcional a velocidade 

angular do motor.  

Foi utilizada a topologia de conversor de frequência simples do datasheet do 

CI KA331, que nesta configuração aceita frequência máxima de 10Khz. Medindo com 

um tacômetro vimos que a velocidade angular de 31 RPM, corresponde 

aproximadamente a 9,5Khz medidos no osciloscópio. Foi definido então, que a 

máxima velocidade angular permitida para aplicação seria de 31 rotações por minuto. 

Esse sinal de frequência vindo dos encoders, tem seu offset ajustado conforme 

vimos anteriormente em (), e por fim é convertido em um sinal continuo de tensão no 

tempo, diretamente proporcional a frequência e consequentemente a velocidade 

angular. O sinal de saída do conversor é mostrado na Figura 6.7. 



P á g i n a  | 45 

 

 

Figura 6.7: Sinal de tensão resultante da conversão da frequência pelo CI KA331. Fonte: 
Autor (2020). 

6.4. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo vimos a implementação simulada e prática dos controladores 

sintonizados e projetados deste trabalho. Vimos também os sinais ante e depois do 

condicionamento. 

Nó próximo capítulo é concluído este trabalho, trazendo as considerações e 

sugestões para trabalhos futuros. 
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7. CONCLUSÃO FINAL 

7.1. Conclusão 

Além da quadriplegia, existem várias doenças neurológicas que afetam o 

sistema nervoso (composto pelo cérebro, medula espinhal e nervos). Em muitos 

casos, as doenças neurológicas são degenerativas, ou seja, elas não têm cura, o que 

significa que a condição avança com o passar do tempo, trazendo um grau de 

comprometimento ainda maior.  

De acordo com Ramos (2018), as doenças neurodegenerativas causam a 

destruição gradual e irreversível dos neurônios (células do sistema nervoso), de forma 

que as pessoas afetadas apresentam sintomas progressivamente mais intensos. 

Por outo lado o uso de tecnologias podem auxiliar estas pessoas que 

geralmente se encontra em situação de vulnerabilidade financeira. No mercado 

brasileiro, são encontradas algumas soluções isoladas que tem a mesma finalidade 

deste trabalho, controlar uma cadeira de rodas, no entanto, as propostas existentes, 

na maior parte, são invasivas, difíceis de serem utilizadas e de alto custo. 

Neste trabalho foi apresentado um sistema capaz de controlar uma cadeira de 

rodas por meio da íris, dedicada a pessoas com deficiência severa, especialmente as 

doenças neurodegenerativas. A solução é composta por uma IG de comunicação, de 

baixo custo, baseada no rastreamento da íris, que permite por meio da comunicação 

serial, enviar dados a placa controladora dos motores, que por sua vez manipula a 

tensão dos motores alterando sua velocidade angular. 

O principal objetivo deste trabalho foi oferecer uma solução, de baixo custo, 

que proporcione maior independência, inclusão social e maior qualidade de vida as 

pessoas com deficiência motora. 

A IG de comunicação utilizada é uma importante etapa do projeto, é através 

dela que o usuário fornece as informações, interagindo com o sistema. Quando esta 

comunicação se dá de maneira fácil e intuitiva, a realização de tarefas se torna fluida 

e confortável. 

Outro sistema muito importante no projeto, é o conjunto de sensores 

infravermelhos que monitora possíveis obstáculos no caminho. Estes sensores 
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mensuram a distância em que o objeto está do protótipo, na qual os controladores 

agem no sistema impedindo a cadeira de se aproximar do objeto caso a distância 

entre os dois for menor do que 20 cm. Desse modo garantimos a integridade física 

dos equipamentos e principalmente do usuário.  

Podemos concluir que este trabalho, além solucionar um problema de 

locomoção enfrentado por pessoas que possuem deficiência motora, (como a 

dependência de uma segunda pessoa para se locomover), traz a tecnologia assistiva 

de forma acessível para essas pessoas. 

7.2. Propostas de Trabalhos Futuros 

Espera-se como trabalhos futuros, a realização de testes com os pacientes, 

buscando encontrar o melhor ajuste de velocidade e de calibração do sensor que 

realiza o mapeamento da íris. 

É importante também a implementação de Inteligência Artificial (IA), para que 

o sistema aprenda os principais percursos, desta forma, o usuário precisa ensinar 

apenas uma vez a trajetória que o protótipo deva ir e toda vez que ele desejar cursar 

esse caminho, o protótipo age de forma autônoma evitando o desgaste físico do 

usuário em realizar algo rotineiro.       
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9. APÊNDICES 

9.1. APÊNDICE A: Diagrama de blocos controlador PI método 

Ziegler and Nichols 

Motor direito - Simulação 

 

Motor esquerdo - Simulação 

 

Motor direito – Planta real 

 

Motor esquerdo – Planta real 
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9.2. APÊNDICE B. Diagrama de blocos controlador PI método 

Cohen-Coon 

Motor direito - Simulação 

 

Motor esquerdo - Simulação 

 

Motor direito – Planta real 

 

Motor esquerdo – Planta real 
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9.3. APÊNDICE C. Diagrama de blocos controlador PI método 

ITAE 

Motor direito - Simulação 

 

Motor esquerdo - Simulação 

 

Motor direito – Planta real 

 

Motor esquerdo – Planta real 
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9.4. APÊNDICE D. Diagrama de blocos controlador PI projetado 

sem pré-filtro 

Motor direito - Simulação 

 

Motor esquerdo - Simulação 

 

Motor direito – Planta real 

 

Motor esquerdo – Planta real 
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9.5. APÊNDICE E. Diagrama de blocos controlador PI robusto 

sem pré-filtro 

Motor direito - Simulação 

 

Motor esquerdo - Simulação 

 

Motor direito – Planta real 

 

Motor esquerdo – Planta real 
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9.6. APÊNDICE F. Diagrama de blocos controlador PI projetado 

com pré-filtro 

Motor direito - Simulação 

 

Motor esquerdo - Simulação 

 

Motor direito – Planta real 

 

Motor esquerdo – Planta real 
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9.7. APÊNDICE G. Diagrama de blocos controlador PI robusto 

com pré-filtro 

Motor direito - Simulação 

 

Motor esquerdo - Simulação 

 

Motor direito – Planta real 

 

Motor esquerdo - Planta real 

 

 


