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Resumo: Esse trabalho visa descrever o 

comportamento dinâmico de um simulador tipo Twin 

Rotor o qual reproduz parcialmente as funções de um 

helicóptero. O objetivo da pesquisa é investigar se o 

modelo fenomenológico proposto pelo fabricante do 

equipamento consegue reproduzir aproximadamente o 

comportamento do sistema real, identificar os 

parâmetros do modelo e fazer uma análise do sistema de 

controle. 
 

Introdução 
Para se controlar uma Planta MIMO, ou seja, planta 

com múltiplas entradas e múltiplas saídas, em malha 

fechada, devem-se realimentar as saídas e compará-las 

com os valores desejados para cada uma de suas saídas. 

Os erros são processados pelo Controlador que atua nas 

entradas da Planta. O Diagrama de blocos da Figura 1 

ilustra um sistema de controle multivariável associado a 

um Twin Rotor (Bytronic, 2014) que possui duas 

entradas e duas saídas. As entradas Uh e Uv são as 

tensões dos motores dos propulsores e h e v são, 

respectivamente, os ângulos de guinada e arfagem. 
 

 
Figura 1. Sistema 2x2 MIMO (Maya, 2010) 

Fonte: adaptado de Bytronic, 2014 
 

Para o projeto do Controlador utiliza-se o modelo da 

Planta. É razoável supor que quanto melhor for a 

qualidade do modelo, melhor poderá ser o desempenho 

que o Controlador confere ao sistema. 
 

Recursos 
O sistema de rotor duplo (Twin Rotor System - 

TWRS) é um equipamento de laboratório desenvolvido 

para investigações de controle. Em certos aspectos o seu 

comportamento se assemelha ao de um helicóptero. Do 

ponto de vista do controle, ele ilustra um caso de um 

sistema altamente não linear com acoplamentos 

cruzados significativos. O sistema é controlado a partir 

de um PC e gera sinais em tempo real. Por isso, é 

fornecido com hardware e software que pode ser 

facilmente montado e instalado em um laboratório. 
 

Remodelagem e desempenho 
A validação da planta desenvolvida pelo fabricando 

do TRMS iniciou-se no estudo do Teorema do 

Momento Angular, e, conforme França e 

Matsumura (2011), verificou-se que o modelo estava 

incompleto. Em seguida, verificaram-se os parâmetros 

físicos e as características estáticas. 

Com base no modelo reestruturado, fez-se um 

comparativo com modelo proposto pelo fabricante. O 

teste se refere a aplicação de uma mesma entrada para 

ambos para comparação das respostas temporais 

(vide Figura 2). Apesar das melhorias incorporadas no 

modelo, notam-se ainda diferenças consideráveis nas 

respostas. Argumenta-se que as diferenças podem ser 

devidas a dinâmicas não modeladas. 
 

 
Figura 2. Desempenho dos modelos 

 

Sistema de Controle do TRMS 
O fabricante propõe estratégias de controle usando 

controladores PID e utiliza técnicas de projeto 

utilizando o modelo e também a planta real. Um dos 

objetivos desta pesquisa é analisar o desempenho dos 

sistemas de controle propostos. Testes com os 

controladores propostos sugerem que estes não são 

eficazes no acompanhamento do sinal de referência. 

Argumenta-se que é viável ajustar os parâmetros dos 

controladores e obter um desempenho razoável sem a 

necessidade de um projeto analítico e que tal abordagem 

é interessante quando não se dispõe do modelo da planta 

ou quando ele é impreciso, como é o caso do TMRS. 
 

Conclusões 
As alterações propostas para o modelo do fabricante 

resultaram em respostas mais realistas. 

O novo modelo foi utilizado para projetar e testar 

novos controladores. Foram feitos diversos 

experimentos que comprovaram que os controladores 

obtidos podem ser mais eficientes que aquelas propostos 

pelo fabricante. 
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