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RESUMO 

O projeto de sistemas de controle representa um papel vital no avanço da engenharia e da 

ciência. A análise e projeto do sistema de controle de posição de uma antena é feita de forma 

sequencial. Trata-se de um projeto que serve para ilustrar os princípios utilizados em cada um 

dos capítulos referentes ao livro Engenharia de sistemas de controle (Norman S. Nise) 

enfatizando todas as etapas de desenvolvimento, modelagem , análise e controle de um 

sistema.  Esse modelo é adotado com a finalidade de ilustrar a aplicação dos conhecimentos 

de sistemas de controle, enfatizando o procedimento de análise e projeto. O mesmo 

demonstrará a metodologia de projeto e controle usando quando necessário o 

MATLAB/SIMULINK. 

 

Palavra-chaves: sistemas de controle, modelagem, projeto , análise, controle de posição, 

antena, MATLAB/SIMULINK. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The control system design plays a vital role in the advancement of engineering and science. 

The analysis and design of an antenna control system is done sequentially. This is a project 

that serves to illustrate the principles used in each of the chapters for the book Control 

Systems Engineering (Norman S. Nise) emphasizing all stages of development, modeling, 

analysis and control of a system. This model is adopted in order to illustrate the application of 

control systems, emphasizing the analysis and design procedure. The same will demonstrate 

the design methodology and control when necessary using MATLAB / SIMULINK 

Keywords: Control systems, modeling, design, analysis, position control, antenna, 

MATLAB/SIMULINK. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Dorf (2009) a engenharia diz respeito ao conhecimento e ao controle de materiais e 

forças da natureza para o beneficio da humanidade. Dizem respeito aos engenheiros de 

sistemas de controle (controle e automação) o conhecimento e o controle de segmentos à sua 

volta, chamados com frequência de sistemas, com a finalidade de dotar a sociedade de 

produtos úteis e econômicos. Os objetivos duplos de conhecimento e controle são 

complementares, uma vez que o controle efetivo de sistemas requer que os sistemas sejam 

compreendidos e modelados.  

O estudo da engenharia de sistemas de controle é essencial para os alunos dos cursos de 

graduação em engenharia de controle e automação, elétrica, mecânica, aeroespacial 

(aeronáutica), naval, química, dentre outras. Os sistemas de controle são encontrados em uma 

ampla gama de aplicações nessas áreas, desde aviões, naves espaciais, robôs e controle de 

processos (NISE, 2011). 

Ainda segundo Nise (2011) os sistemas de controle são uma parte integrante da sociedade 

moderna presentes em diversas aplicações que nos rodeiam:  o lançamento de foguetes e de 

naves espaciais em órbitas terrestres , um veiculo autônomo de distribuição de materiais para 

as estações de trabalho em uma construção espacial que desliza ao longo de um piso à procura 

do seu destino .Estes são apenas alguns exemplos de sistemas de controle que podemos criar.  

No estudo de sistemas de controle, tema de fundamental importância para automação, a 

adoção de um projeto sequencial é altamente didática para o estudo e metodologia de projetos 

de controle (NISE, 2011). Sendo está ideia adotado por famosos autores de livros de sistemas 

de controle tais como Norman S. Nise e Richard C. Dorf que desenvolveram em seus livros 

respectivamente um estudo de caso referente a um projeto sequencial de controle de uma 

antena e um projeto sequencial de um sistema de leitura de acionador de disco. 

Os autores citados acima desenvolvem cada um seu projeto sequencial para dar aos estudantes 

a oportunidade de construir um problema de projeto, ondem apresentam as técnicas e as 

ferramentas apresentadas em cada capítulo de seus livros. Ambos descrevem um 

procedimento de projeto que é usado em cada capítulo ao longo de todo o livro. Com esse 

espirito usar-se-á essa ideia para reproduzir o estudo de caso que se encontra no livro do 

Norman S. Nise projetando-o e simulando os resultados de projeto quando necessário.  Este 

estudo de caso demonstrará a metodologia de projeto de sistemas para estudantes e 
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interessados na engenharia de controle e possibilitará também o seu uso para possíveis 

implementações práticas de projeto nas disciplinas de analise de sistemas.  

1.1 Definição de sistema de controle 

Um sistema de controle consiste em subsistemas e processos (ou plantas) construídos com o 

objetivo de se obter uma saída desejada com desempenho desejado, para uma entrada 

específica fornecida (NISE, 2011). A Figura 1.1 representa um sistema de controle em sua 

forma mais simples, com uma entrada correspondendo a uma saída desejada. 

Um sistema de controle é um arranjo de componentes físicos conectados ou relacionados de  

tal  maneira para comandar, regular ou direcionar a si mesmo ou a outro sistema 

(DISTEFANO, STUBBERUD e WILLIAMS, 1987). 

Como caracteriza Ogata (2005) controlar um processo significa atuar sobre ele ou sobre as 

condições a que o processo está sujeito, de modo a atingir algum objetivo como, por exemplo, 

podemos achar necessário ou desejável manter o processo sempre próximo de um 

determinado estado estacionário, mesmo que efeitos externos tentem desviá-lo desta 

condição. Este estado estacionário pode ter sido escolhido por atender melhor aos requisitos 

de qualidade e segurança do processo. 

 

Figura 1.1- Descrição simplificada de um sistema de controle  

Fonte: Nise,2011 

Por exemplo, considere o movimento de um elevador. Quando o botão do quarto andar é 

apertado no primeiro andar, o elevador sobe até o quarto andar com uma velocidade e uma 

precisão de nivelamento desenvolvidos para o conforto do passageiro. A pressão no botão do 

quarto andar é uma entrada que representa a saída desejada, indicada como uma função 

degrau na figura 2. O desempenho do elevador pode ser analisado a partir da curva de 

resposta do elevador , mostrada na Figura 1.2 (NISE, 2011). 
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Figura 1.2 - Entrada e saída do elevador  

Fonte: Nise,2011 

 

Duas das principais medidas de desempenho de um sistema são evidentes na figura acima:  

(1) a resposta transiente (2) o erro em regime estacionário. O elevador deve subir com uma 

velocidade (resposta transiente) e uma precisão de nivelamento(erro em regime estacionário ) 

projetados para o conforto do passageiro. 

1.1.1 Vantagens dos sistemas de controle  

Utilizando os sistemas de controle, podemos movimentar grandes equipamentos com uma 

precisão que, de outra forma, não séria possível. Podemos apontar enormes antenas em 

direções as maiores distâncias do universo para capturar sinais de radio de baixa intensidade ; 

o que manualmente seria impossível. Devido aos sistemas de controle , os elevadores nos 

transportam rapidamente ao nosso destino , parando automaticamente no andar desejado 

figura 3.Sozinhos não conseguiríamos fornecer a potência necessária para mover uma carga 

na velocidade desejada, assim motores provêm a potência, e sistemas de controle regulam a 

posição e velocidade (NISE, 2011).  

Razões para se utilizar sistemas de controle: 

(a) Amplificação de potência  

Exemplo: Elevador hidráulico em postos de combustíveis, 

(b) Controle remoto  
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Exemplo: Robôs úteis em localidades remotas ou perigosas.  

(c) Facilidade de uso da forma de entrada 

Exemplo: Sistemas de controle de temperatura.  

(d) Compensação de perturbações 

Exemplo: Antena apontando para direção comandada. Se um vento força a antena a se 

deslocar de sua posição comandada, o sistema deve ser capaz detectar a perturbação e corrigir 

o problema. 

1.1.2 Configurações dos sistemas de controle  

Um sistema de controle é uma interconexão de componentes formando uma configuração de 

sistemas que produzirá uma resposta desejada do sistema que podem ser classificados em: 

Malha aberta :  sistema que não possui realimentação, assim a saída não tem efeito sobre o 

sinal de entrada aplicado ao processo. Esse sistema tem como característica principal o fato de 

não poder gerar uma compensação a nenhuma perturbação ocorrida no sistema. Assim os 

sistemas de malha aberta não são capazes de corrigir perturbações e são comandados 

simplesmente pela entrada. 

Malha fechada: sistema que usa uma  medida da saída  e compara esta com a medida da 

entrada gerando um sinal de erro que através de um controlador atua no sistema para manter o 

controle do mesmo.  

 

Figura 1.3 – Controle em malha aberta.  

fonte: http://www.ece.ufrgs.br/~jmgomes/pid/Apostila/apostila/node5.html  

 

 

 

 

Figura 1.4 – Controle e malha fechada.  

fonte: http://www.ece.ufrgs.br/~jmgomes/pid/Apostila/apostila/node5.html  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Realimenta%C3%A7%C3%A3o
http://www.ece.ufrgs.br/~jmgomes/pid/Apostila/apostila/node5.html%20acessado%20em%2030/10/2013
http://www.ece.ufrgs.br/~jmgomes/pid/Apostila/apostila/node5.html%20acessado%20em%2030/10/2013
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1.2 Objetivos 

Nesta monografia descreve-se um procedimento geral para projetar sistemas de controle 

baseado em um projeto sequencial usado no livro Engenharia de sistemas de controle do 

Norman S. Nise : Sistema de controle de posição azimute de uma antena. Este projeto será 

considerado sequencialmente de forma a cobrir cada capitulo do livro abordando o 

procedimento de analise e projeto. Este projeto representa um problema de sistema de 

controle importante e prático, servindo simultaneamente como uma ferramenta útil de 

aprendizado.  

De forma geral a partir desse projeto sequencial tenciona-se realizar um estudo aprofundado 

sobre sistemas de controle, com o objetivo de estabelecer-se uma metodologia geral de analise 

e projeto de sistemas, demonstrando os objetivos de um sistema de controle por meio do 

projeto descrito. 

  

1.3  Estrutura do Trabalho 

Estabelece-se uma sequência ordenada para o projeto de sistemas de controle com 

realimentação que será seguida à medida que progredi-se ao longo de cada capítulo. A Figura 

1.5 mostra o processo descrito bem como os capítulos nas quais as etapas são discutidas. 

 

 

 

 o projeto do sistema de controle seguirá as seguintes etapas: 

 

 

Etapa 1: Determinação de um sistema físico e especificações com base em requisitos. 

Etapa 2: Construção de um diagrama de blocos funcional. 

Etapa 3: Representação do sistema físico como um esquema. 

Figura 1.5 – O processo do sistema de controle 
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Etapa 4: Utilização do esquema para obter um modelo matemático, como por exemplo, um 

diagrama de blocos. 

Etapa 5: Redução do diagrama de blocos. 

Etapa 6: Análise e projeto do sistema para atender os requisitos e especificações específicas, 

que incluem estabilidade, resposta transiente e desempenho em regime estacionário. 

No capítulo 1 define-se um sistema de controle de posição do azimute de uma antena que 

servirá para ilustrar os princípios utilizados em cada um dos capítulos subsequentes. Neste 

capitulo o sistema é utilizado para demonstrar qualitativamente como funciona um sistema de 

controle, bem como definir os critérios de desempenho que  formam a base das análises e 

projetos dos sistemas de controle.  

No capítulo 2 determinar-se-á a função de transferência de cada um dos subsistemas do 

projeto. 

No capítulo 3 obter-se-á a representação em espaço de estados de cada um dos subsistemas do 

projeto. 

No capítulo 4, dado o sistema de controle de posição azimute de uma antena, vai-se (1) 

prever,  por inspeção, a forma da resposta para a velocidade angular da carga em malha aberta 

referente a uma entrada de tensão em degrau no amplificador de potência; (2) descrever, 

quantitativamente , a resposta transiente do sistema em malha aberta; (3) deduzir a expressão 

para a saída da velocidade angular em malha aberta para uma entrada em degrau de tensão; 

(4) obter a representação em espaço de estados da malha aberta; (5) representar graficamente 

a resposta ao degrau da velocidade referente a malha aberta utilizando simulação. 

No capítulo 5 vai-se (a) obter a função de transferência em malha fechada que representa a 

relação de entrada e saída do sistema; (b) obter uma representação em espaço de estados para 

o sistema em malha fechada; (c) prever, com base em um modelo simplificado do sistema, o 

sobrevalor percentual, o tempo de assentamento e o tempo de pico do sistema em malha 

fechada para uma entrada em degrau; (d) calcular a resposta ao degrau para o sistema em 

malha fechada e, (e) com base no modelo simplificado, projetar o ganho do sistema para se 

atingir um requisito especifico da resposta transiente. 

No capítulo 6 vai-se obter a faixa de ganhos do pré-amplificador que mantém o sistema 

estável. 
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No capítulo 7 vai-se obter o valor do ganho do pré-amplificador de modo a atender ás 

especificações de desempenho do erro em regime estacionário. 

No capítulo 8 vai-se determinar o valor do ganho do pré-amplificador de modo a atender a 

uma especificação de resposta transiente. 

No capítulo 9 vai-se projetar um compensador em cascata para atender às especificações de 

resposta transiente e de erro em regime estacionário. 

No capítulo 10 vai-se utilizando os métodos de resposta em frequência determinar a faixa de 

valores de ganho, k, para assegurar a estabilidade. E também determinar o sobrevalor 

percentual , o tempo de assentamento e  o tempo de pico para um dado valor de k.   

1.4 Estudo de caso: Controle de posição azimute de uma antena  

Os sistemas de controle de posição tratam-se de sistemas de controle com aplicações muito 

difundidas na engenharia das quais podemos citar braços robóticos, antenas, sistema de 

posicionamento em impressoras e acionadores de discos rígidos de computadores dentre 

outras (NISE, 2011). Uma antena de radiotelescópio como da Figura 1.6 abaixo é um exemplo 

de sistema que utiliza controle de posição. 
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Figura 1.6 – Visão noturna do conjunto de antenas do radio-observatório ALMA no platô de Chajnantor no 

deserto do Atacama, Chile. 

 Créditos: Observatório ALMA/Divulgação. 

 O sistema de controle de posição azimute de uma antena tem como finalidade fazer 

com que a antena seja posicionada em um dado azimute (ângulo de saída da antena). 

Descrever-se-á  de forma qualitativa o procedimento de projeto do sistema mostrando como 

esse sistema opera e como se pode fazer alterações em seu desempenho.  

Passo 1: Transformar requisitos em um sistema físico 

O sistema é  mostrado na Figura 1.7(a) mostrando o conceito do mesmo. Na Figura 1.7(b) 

temos o leiaute detalhado do sistema. Na concepção do sistema queremos que o ângulo de 

azimute de saída da antena siga o ângulo selecionado na entrada da mesma por meio do 

potenciômetro de entrada. O comando de entrada é um deslocamento angular, o 

potenciômetro converte a informação angular em uma tensão. Desse mesmo modo, o 

deslocamento angular da saída é convertido em uma tensão por um potenciômetro no canal de 

realimentação. Os amplificadores de sinal e de potência amplificam a diferença entre as 

tensões de entrada e de saída e este sinal amplificado atua sobre o processo. O sistema de 

controle opera no intuito de levar o erro a zero. 
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Figura 1.7 – Sistema de controle de posição da antena em azimute: (a) conceito do sistema; (b) leiaute detalhado 

Fonte: NISE, 2011. 

 

Passo 2: Desenhar um diagrama de blocos funcional 

Na Figura 1.8 descreve-se as partes componentes do sistema  e mostra-se suas interconexões. 
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Figura 1.8 – Sistema de controle de posição da antena em azimute: diagrama de blocos funcional 

Fonte: Nise, 2011. 

 

Passo 3: Criar um diagrama esquemático 

 

Figura 1.9 – Sistema de controle de posição da antena em azimute: diagrama esquemático 

Fonte: Nise, 2011 

 

Passo 4: Desenvolver um Modelo Matemático (Diagrama de blocos) 

Usar leis físicas para modelar matematicamente o sistema (capítulos  2 e 5). 
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Passo 5: Reduzir o diagrama de blocos 

Reduzir o o diagrama de blocos do sistema para um equivalente que relacione a saída com a 

entrada do sistema. 

 

Figura 1.10 – Diagrama de blocos equivalente para o sistema de controle de posição da antena em azimute  

Fonte: Nise, 2011 

Passo 6: Analisar e projetar 

O engenheiro analisa o sistema para ver se as especificações de resposta e os requisitos de 

desempenho podem ser alcançados através de simples ajustes nos parâmetros do sistema. Se 

as especificações não puderem ser atendidas, o projetista então projeta hardware adicional a 

fim de obter o desempenho desejado. A Figura 1.11 retrata a resposta transiente de um 

sistema com a variação de ganho sobre ele. 

 

Figura 1.11 – Resposta de um sistema de controle de posição mostrando o efeito de valores grande e pequeno 

para o ganho do controlador na resposta de saída  

Fonte: Nise, 2011 
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1.5 Projeto de assistido por computador  

O computador tem importante papel no projeto de sistemas de controle modernos. Com a 

capacidade de simular um projeto rapidamente, pode-se facilmente fazer mudanças e 

imediatamente testar um novo projeto.  

 O MATLAB é um software matemático usado como  parte integrante do projeto de sistemas 

de controle pois ele permite projeto de controladores e simulação de sistemas. 

Sempre que for conveniente usara-se o MATLAB para simulações e cálculos de projeto para 

o presente trabalho, os códigos usados encontram-se no capitulo MATLAB. 

A metodologia do projeto de sistemas de controle foi apresentada. No próximo capitulo, usa-

se o esquema para obter um modelo matemático do sistema. 
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2 MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Discutiu-se anteriormente a obtenção de um esquema do sistema e aplicou-se esta ideia para o 

sistema de controle de posição apresentado. Far-se-á  agora o desenvolvimento de modelos 

matemáticos a partir dos esquemas dos sistemas físicos .Discutir-se-á  neste trabalho dois 

procedimentos : (1) as funções de transferência no domínio da frequência e (2) as equações de 

estado no domínio do tempo. 

A primeira etapa do desenvolvimento do modelo matemático do sistema é a aplicação das leis 

básicas da física utilizadas na ciência e na engenharia a fim de achar equações diferenciais 

que descrevem o sistema. A partir dessas equações, será obtida a relação entre a entrada e 

saída do sistema. De um modo geral, sistemas são constituídos de subsistemas de naturezas 

distintas, como elétrico,  mecânico , eletromecânico , dentre outros (NISE, 2011). Este 

capítulo será concluído com o desenvolvimento de modelos sob a forma de função de 

transferência para todos os componentes do projeto sequencial. 

Uma vez construído o diagrama de blocos funcional  do sistema Figura 1.8, utiliza-se leis 

físicas , para, juntamente com hipóteses simplificadoras, moldar matematicamente o sistema. 

Essas leis nos conduzem a modelos matemáticos que descrevem a relação entre a entrada e 

saída de sistemas dinâmicos.  

2.1 Equações diferenciais de sistemas físicos 

Como os sistemas são dinâmicos por natureza, as equações que o descrevem são usualmente 

equações diferenciais. Além disso, se essas equações puderem ser linearizadas , pode-se 

utilizar a transformada de Laplace para simplificar o método de solução (DORF e BISHOP, 

2009). As equações diferenciais que descrevem o desempenho dinâmico de um sistema são 

obtidas utilizando as leis físicas do processo. 

Um exemplo de modelo assim obtido é a equação diferencial linear e invariante no tempo ,  
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  (2.1) 

A maioria dos sistemas podem ser descritos aproximadamente por esta equação, que relaciona 

a saída c(t) com a entrada r(t), utilizando os parâmetros do sistema  e . 

Deve-se mencionar que para se obter o modelo matemático de um sistema é necessário 

conhecer os valores dos parâmetros , os quais frequentemente, não são de fácil determinação. 

As análises, medições ou especificações de fabricantes são algumas das fontes que o 

engenheiro de sistemas de controle deve utilizar para determinação dos parâmetros (NISE, 

2011). 

2.2 Transformada de Laplace 

A transformada de Laplace permite obter soluções de equações diferencias lineares para as 

quais a integral de transformação converge. A transformação de Laplace para uma função do 

tempo, f(t), é 

  (2.2) 

em que s é uma variável complexa.   F(s) é chamada de transformada de Laplace de  f(t). 

A partir da definição monta-se uma tabela de conversão e propriedades da transformada de 

Laplace tal como Tabela 2.1 e Tabela 2.2. 
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Tabela 2.1 – Principais transformadas de Laplace 

Fonte: Lathi, 1998. 
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Tabela 2.2 – Propriedades da transformada de Laplace  

Fonte: Lathi, 1998. 

2.3 Função de transferência  

A função de transferência de um sistema representado por equações diferenciais lineares 

invariantes no tempo é definida como a relação entre a transformada de Laplace do sinal de 

saída (resposta) e a transformada de Laplace do sinal de entrada (excitação), com todas as 

condições iniciais supostas iguais a zero (OGATA, 2005). 
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Uma função de transferência só pode ser definida para sistemas lineares e invariantes no 

tempo (parâmetros constantes). Ela estabelece uma representação viável do sistema que 

permite combinar algebricamente as representações matemáticas dos subsistemas de modo a 

se obter uma representação global do sistema (NISE, 2011). 

Descreve-se a seguir o processo para achar a função de transferência de um sistema genérico. 

Inicia-se escrevendo a equação diferencial linear e invariante no tempo de enésima ordem que 

descreve a dinâmica do sistema , 

 

em que  c(t)  é a saída,  r(t)  é a entrada e ai e bj são parâmetros do sistema. Aplicando a 

Transformada de Laplace a ambos os lados da equação e supondo condições iniciais nulas: 

 (2.3) 

  (2.4) 

A partir da expressão acima, chegamos a: 

  (2.5) 

Esta expressão: 

  (2.6) 

é chamada função de transferência do sistema. Relaciona, de forma algébrica, a entrada e a 

saída de um sistema. Dado  G(s)  e a transformada da entrada R(s)  podemos calcular a saída: 

  (2.7) 

A função de transferência é representada pelo diagrama de blocos a seguir: 
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Figura 2.1 – Diagrama de Blocos de uma Função de Transferência 

Fonte: Nise, 2011. 

2.4 Funções de transferência de circuitos elétricos 

Aplica-se aqui a função de transferência para modelagem de circuitos elétricos. A tabela 4 

apresenta componentes elétricos passivos(não há qualquer fonte de energia interna) : 

resistores , capacitores , indutores e as relações tensão e corrente, e entre tensão e carga e suas 

respectivas transformadas de Laplace. 

 

Tabela 2.3 – Elementos passivos de circuitos elétricos 

Fonte: Nise, 2011 

Para forma-se um circuito elétrico combinam-se  componentes elétricos e um circuito. A 

modelagem desse circuito elétrico se da por meio da decisão sobre a entrada e a saída do 

mesmo e a obtenção de sua função de transferência determinada pela equação diferencial que 

o descreve. 

A equação diferencial que o descreve é obtida pela aplicação das leis físicas de kirchhoff as 

quais são a lei das malhas e lei dos nós que ditam respectivamente que a soma das tensões ao 

longo de uma malha fechada é igual a zero e a soma das correntes em um nó é igual a zero. 
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2.5 Função de transferência de sistemas mecânicos em translação 

Os sistemas mecânicos se assemelham muito com circuitos elétricos: existem analogias entre 

componentes e variáveis elétricos e mecânicos. 

Sistemas mecânicos possuem três componentes passivos lineares. Dois deles, a mola e a 

massa são elementos armazenadores de energia e um deles, o amortecedor viscoso, dissipa 

energia. 

A Tabela 2.4 mostra os elementos utilizados num sistema mecânico e suas relações força-

deslocamento e força-velocidade. A Tabela 2.3, já apresentada,  mostra os elementos elétricos 

para comparação. 

 

Tabela 2.4 – Componentes de sistemas mecânicos  

Fonte: Nise,2011 

Na Tabela 2.5, K,  fv e M são chamados, respectivamente de constante de mola, coeficiente de 

atrito viscoso e massa.  Comparando a Tabela 2.3 e Tabela 2.4, percebe-se a seguinte 

analogia: 



34 

 

 

Tabela 2.5 – Analogia entre sistema elétrico e mecânico.  

Fonte: Nise,2011.  

Para obtermos funções de transferência em sistemas mecânicos, desenha-se um diagrama de 

corpo livre para cada massa presente no sistema posicionando nela todas as forças que agem 

sobre ela no sentido do movimento ou no sentido oposto. Em seguida, utilizamos a lei de 

Newton para construir a equação diferencial do movimento somando as forças e igualando a 

zero. Finalmente, supondo condições iniciais nulas, aplicamos a transformada de Laplace à 

equação diferencial, separamos as variáveis e chegamos à função de transferência desejada. 

2.6 Função de transferência de sistemas mecânicos em rotação 

Os sistemas mecânicos em movimento de rotação são manipulados da mesma forma que os 

sistemas mecânicos em translação, exceto que o torque substitui força e deslocamento angular 

substitui deslocamento de translação. Os componentes mecânicos dos sistemas em rotação são 

os mesmos dos sistemas em translação. Veja a Tabela 2.6 a seguir. 
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Tabela 2.6 – Relações para sistemas mecânicos em rotação 

Fonte: Nise, 2011 

A Tabela 2.6 mostra os componentes dos sistemas em rotação juntamente com as relações 

entre torque  e velocidade angular , bem como torque e deslocamento angular. Comparando 

os termos da translação com os da rotação vê-se que  termo associado a massa foi substituído 

por inércia. Os valores de K, D e J são chamados constante de mola, coeficiente de atrito 

viscoso e momento de inércia, respectivamente. 

Escrever as equações de movimento para sistemas em rotação é semelhante a escrevê-las para 

os sistemas em translação. Obtemos os torques por superposição. Primeiro giramos um corpo 

mantendo parados todos os demais e pondo no diagrama de corpo livre todos os torques 

devido ao próprio movimento. Em seguida, mantendo o corpo parado, giramos os pontos 

adjacentes, um a um, e acrescentamos os torques devidos ao movimento adjacente ao corpo 

livre. O processo é repetido para cada um dos pontos em movimento. Para cada diagrama de 

corpo livre, esses torques são somados e igualados a zero para que as equações de movimento 

sejam estabelecidas. 

2.7 Funções de transferência de sistemas com engrenagens 

Sistemas em rotação raramente são vistos sem trens de engrenagens acionando a carga. É 

necessário estudar como modelá-los. 

A interação entre duas engrenagens é mostrada a seguir. 
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Figura 2.2 – Sistemas de engrenagens 

 Fonte: Nise, 2011 

À medida que as engrenagens giram, a distância percorrida ao longo de cada circunferência 

das engrenagens é a mesma. Portanto, 

  (2.8) 

Ou 

  (2.9) 

A relação entre os deslocamentos angulares das engrenagens é inversamente proporcional à 

razão do número de dentes. Como não há perdas, a energia fornecida à primeira engrenagem é 

a mesma obtida na segunda. Assim, 

  (2.10) 

Ou 

  (2.11) 

Os torques são diretamente proporcionais à relação do número de dentes. Estes resultados são 

resumidos a seguir: 
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Figura 2.3 – Funções de Transferência (a) entre deslocamentos angulares de engrenagens sem perdas e (b) entre 

torques de engrenagens sem perdas 

Fonte: Nise, 2011 

Usa-se um trem de engrenagens para implementar valores elevados de rotação de transmissão. 

O diagrama esquemático de um trem de engrenagens é mostrado na Figura  15. 

 

Figura 2.4 – Trem de engrenagens 

Fonte: Nise,2011 

Concluí-se que nos trens de engrenagens a relação de engrenagens equivalente é o produto 

das relações de engrenagens individuais. 

2.8 Modelagem de sistemas eletromecânicos 

Os sistemas que possuem variáveis elétricas e mecânicas são ditos eletromecânicos. O sistema 

de controle de posição azimute de uma antena é um exemplo de aplicação de um sistema 

eletromecânico.  

Outras aplicações de sistemas com componentes eletromecânicos são os controles dos robôs, 

os rastreadores do sol e das estrelas, e os controles de posição de acionamentos de discos nos 

computadores (NISE, 2011). 

Obter-se-á nessa seção a função de transferência de um componente eletromecânico 

importante, o motor de corrente contínua (CC). Um motor CC é usado para mover cargas e é 

chamado atuador (dispositivo que fornece potência motriz ao processo). 
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Um motor é um componente eletromecânico que fornece um deslocamento de saída para uma 

tensão de entrada, isto é, uma saída mecânica gerada por uma entrada elétrica.  

O motor CC converte energia elétrica de corrente continua (CC) em em energia mecânica 

rotativa. Uma fração importante do torque gerado no rotor (armadura) do motor esta 

disponível para acionar uma carga externa. Devido a recursos tais como torque elevado, 

possibilidade de controle de velocidades sobre uma ampla faixa de valores, portabilidade, 

característica velocidade-torque bem comportada e adaptabilidade a vários tipos de métodos 

de controle , os motores CC ainda são usados em numerosas aplicações de controle (DORF e 

BISHOP, 2009)  

Aqui, considerar-se-á apenas o servo motor de corrente contínua controlado pela armadura 

com campo constante mostrado na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Motor CC (a) esquema; (b) diagrama de blocos 

Fonte: Nise, 2011 

 

Na Figura 2.5(a) um campo magnético é desenvolvido por imãs permanentes estacionários ou 

por um eletroímã estacionário chamado campo fixo. Um circuito rotativo, chamado armadura, 

através do qual circula a corrente  , passa através desse campo magnético a um ângulo 

reto e experimenta uma força,  , onde B é a intensidade do campo magnético e l é 

o comprimento do condutor. O torque resultante provoca o giro do rotor, o elemento girante 

do motor (NISE, 2011). 
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Ainda segundo Nise (2011) , existe um outro fenômeno que ocorre num motor : um condutor 

movendo-se perpendicularmente a um campo magnético gera uma diferencial de tensão entre 

os terminais do condutor que pode ser expresso como , onde  representa a tensão e  

é a velocidade do condutor na direção perpendicular ao campo magnético. 

 

Como a armadura conduzindo corrente esta girando no interior de um campo magnético, sua 

tensão é proporcional à velocidade. Assim, 

  (2.12) 

Esta tensão  é chamada força contra-eletrmotriz (fcem);  é uma constante de 

proporcionalidade chamada constante de fem e  é a velocidade angular do 

motor. 

As equações físicas que regem o comportamento deste sistema são: 

  (2.13) 

Onde: 

 corrente elétrica circulando  pelo condutor 

 comprimento do condutor 

 campo magnético em que o condutor está imerso 

  (2.14) 

Onde: 
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 velocidade do condutor na direção perpendicular ao campo magnético  

 comprimento do condutor 

 tensão contra-eletromotriz 

Assim, ao aplicarmos a tensão   à armadura, aparece um torque Tm(t) e uma velocidade 

angular  no motor, em compensação uma tensão contra-eletromotriz  surge 

se opondo a tensão de entrada. 

Baseando-se na Eq. (2.12), pode-se aplicar a transformada de Laplace e escrever que: 

  (2.15) 

Escrevendo a equação da malha para o circuito da armadura da Figura 2.5, 

  (2.16) 

Em motores de corrente contínua, pode-se considerar que  La ≈ 0. Assim, 

  (2.17) 

O torque desenvolvido pelo motor é admitido como sendo relacionado linearmente a  (fluxo 

do campo) e à corrente de armadura, como a seguir:  

  (2.18) 

Assim por tratar-se de um motor com campo constante pode-se escrever , 
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  (2.19) 

Em termos da transformada de Laplace tem-se, 

  (2.20) 

 

onde  é o torque desenvolvido pelo motor e  é uma constante de proporcionalidade, 

chamada constante de torque do motor, a qual depende das características do motor e do 

campo magnético. Utilizando-se um conjunto de unidades consistente, o valor de  é igual o 

valor de . Explicitando-se a corrente  na equação (2.18), tem-se 

  (2.21) 

Para se obter a função de transferência do motor substituem-se, inicialmente, as equações 

(2.13) e (2.18) na equação (2.15), o que resulta em  

  (2.22) 

 

 

Para deduzir a função de transferência  , precisamos agora relacionar  com  

Isto pode ser feito utilizando-se o modelo da Figura 2.6 para o motor carregado. Nesta, e  

 são respectivamente a inércia e o amortecimento da armadura e  e    a inércia e o 

amortecimento da carga (load). 
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Figura 2.6 – Motor acionando uma carga mecânica em rotação  

Fonte: Nise, 2011 

Daí, 

  (2.23) 

Com  

  (2.24) 

e 

  (2.25) 

A Figura 2.7 mostra um carregamento mecânico equivalente típico sobre um motor.  é a 

inércia equivalente na armadura , e inclui tanto a inercia da armadura propriamente dita 

quanto a inércia da carga refletida na armadura.  é o amortecimento viscoso equivalente na 

armadura e inclui tanto o amortecimento viscoso da armadura quanto o amortecimento 

viscoso refletido da carga na armadura. 

 

Figura 2.7– Carregamento mecânico típico sobre um motor  
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Fonte: Nise, 2011 

Substituindo agora a Eq. (2.20) na Eq. (2.19), 

  (2.26) 

Após as simplificações pertinentes a função de transferência , pode ser expressa como  

 

  (2.27) 

Pode-se mostrar que as constantes do motor  e kb podem ser obtidas a partir das curvas 

torque-velocidade do motor, como as mostradas na Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 – Curvas de torque-velocidade tendo como parâmetro a tensão de armadura  

Fonte: Nise, 2011 

Pode-se mostrar que: 
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  (2.28) 

  (2.29) 

2.9 Aplicação ao estudo de caso: 

Obter-se-á a função de transferência no domínio da frequência para cada um dos subsistemas 

do sistema de controle de posição azimute de uma antena conforme ilustrado 

esquematicamente na Figura 2.9 abaixo utilizando como parâmetros do sistema a 

configuração 1 da Tabela 2.7. 

 

 

Figura 2.9 – Esquema de controle da antena. 

Fonte: Nise, 2011 

 



45 

 

 

Tabela 2.7 – Parâmetros do esquema. 

Fonte: Nise,2011. 

Primeiramente , identificamos os subsistemas que temos que achar a função de transferência; 

eles são mostrados na Tabela 2.8. Procede-se então a determinação da função de transferência 

de cada um. 

 

Tabela 2.8 – Subsistemas do sistema de controle de posição azimute de uma antena. 

Fonte: Nise,2011. 

Potenciômetro de entrada /saída: 
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Como os potenciômetros de entrada e saída são configurados da mesma forma a função de 

transferência dos mesmo serão iguais  O potenciômetro converte o deslocamento angular em 

uma tensão. Analogamente o deslocamento angular de saída é convertido em uma tensão pelo 

potenciômetro no caminho de realimentação. Despreza-se a dinâmica dos potenciômetros e 

obtém-se simplesmente a relação entre a tensão de saída e o deslocamento angular de entrada. 

Como descrito por Nise (2002), na posição central a tensão de saída é igual a zero. Cinco 

voltas adiante, tanto para 10 volts no sentido positivo quanto para 10 volts no sentido 

negativo, produz uma variação de tensão de 10 volts. Assim a função de transferência,  , 

para o problema é obtida dividindo-se a variação da tensão pelo deslocamento angular: 

   (2.30) 

Pré-amplificador e amplificador de potência : 

Para o pré-amplificador tem-se a função de transferência , 

  (2.31) 

e para o amplificador de potência, 

  (2.32) 

Motor e carga:  

A função de transferência relacionando o deslocamento angular da armadura à tensão na 

armadura é dada na Eq. (2.24). A inércia equivalente, , vale 

  (2.33) 

conforme os parametros da Tabela 2.7. 
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O amortecimento viscoso equivalente,  , na armadura vale 

  (2.34) 

Pelos parâmetros do sistema temos e a resistência na armadura  ohms. 

Esses valores, juntamente com  e   são substituídos na Eq. (2.24) e resultam na função 

de transferência do motor e carga pela relação entre o deslocamento da armadura e a tensão na 

armadura, isto é, 

  (2.35) 

Para se completar a função de transferência do motor, multiplica-se essa expressão pela 

relação de transmissão das engrenagens para se chegar à função de transferência que relaciona 

o deslocamento angular da carga à tensão na armadura: 

  (2.36) 

Os resultados são mostrados no diagrama de blocos e na tabela de parametros do diagrama de 

blocos (Configuração 1) na Figura 2.10. 
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Figura 2.10 – Resultados da modelagem. 

Fonte: Nise, 2011. 
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3 MODELAGEM NO DOMÍNIO DO TEMPO 

Neste capitulo vai-se obter um modelo matemático, chamado representação no espaço de 

estados, de sistemas lineares e invariantes no tempo para o presente estudo de caso.  

Transformar-se-á os modelos sob a forma de função de transferência em modelos no espaço 

de estados. 

Em geral para a análise e o projeto de sistemas de controle com retroação há duas abordagens. 

A primeira, que vimos  no Capítulo 2, é conhecida como técnica clássica, ou no domínio da 

frequência. Esta abordagem é baseada na transformação de uma equação diferencial em uma 

função de transferência, gerando assim um modelo matemático do sistema que relaciona 

algebricamente uma representação da saída a uma representação da entrada tendo como 

principal desvantagem: aplicabilidade limitada – só pode ser usada em sistemas lineares e 

invariantes no tempo ou em sistemas que possam ser aproximados como tal, e  principal 

vantagem: é que ela fornece rapidamente informações sobre a estabilidade e sobre a resposta 

transitória. 

A abordagem no espaço de estados (também referida como abordagem moderna ou no 

domínio do tempo) constitui um método unificado de modelagem, análise e projeto de uma 

gama ampla de sistemas. 

Este capitulo apresenta um método alternativo de modelagem de sistemas de controle 

utilizando técnicas no domínio do tempo, utilizando um conjunto (que não é único) de 

variáveis conhecidas como variáveis de estado.  

3.1 Variáveis de estado de sistemas dinâmicos e equação diferencial de estado 

O estado de um sistema é o conjunto de variáveis tal que o conhecimento dos valores destas 

variáveis e das funções de entrada, com as equações que descrevem a dinâmica, fornecem os 

estados futuros e a saída futura do sistema (DORF e BISHOP, 2009). 

Em um sistema dinâmico, o estado do sistema em um instante t é descrito em termos de um 

conjunto de valores das variáveis de estado [ ] que determinam o 

comportamento futuro de um sistema quando são conhecidos o estado presente do sistema 
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(condição inicial) e os sinais de excitação (entradas). As variáveis de estado descrevem a 

resposta futura de um sistema, dado o estado presente, as excitações de entrada e as equações 

que descrevem a dinâmica (RUGH, 1996). 

3.2 Representação de um sistema no espaço de estados 

As equações de estado podem ser escritas na forma matricial como: 

  (3.1) 

A equação diferencial (3.1) representa a equação diferencial de estado e é comumente 

chamada de equação de estado. 

Em geral as saídas de um sistema podem ser relacionadas a com as variáveis de estado e com 

os sinais de entrada pela equação de saída  

   (3.2) 

Em que : 

= vetor de estado 

= derivada do vetor de estado em relação ao tempo 

= vetor de resposta 

= vetor de entradas ou vetor de controle 

= matriz do sistema ou matriz de estado 

= matriz de entradas 

= matriz de saídas  
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 = matriz de realimentação 

 

Figura 3.1 – Diagrama de blocos de sistema linear, continuo no tempo, representado no espaço de estados.  

Fonte: Ogata, 2005 

3.3 Estudo de caso 

A seguir analisa-se o sistema de controle de posição de azimute de uma antena representando 

cada subsistema na forma de espaço de estados. 

Por dinâmico entende-se qualquer sistema que não atinge instantaneamente seu estado 

estacionário. Um ganho puro, por outro lado é um exemplo de sistema sem dinâmica, uma vez 

que o estado estacionário é atingido instantaneamente. 

No capitulo 2 cada subsistema do sistema de controle de posição azimute de uma antena foi 

identificado. Verifica-se que o amplificador de potência e o motor com a carga são sistemas 

dinâmicos  e o pré-amplificador e os potenciômetros foram representados por ganhos puros e, 

assim as representações em espaço de estados serão obtidas apenas para o amplificador de 

potencia e o motor com carga. 

Amplificador de potência:  

A função de transferência do amplificador de potencia foi obtida no capitulo 2 como 

 . Esta função de transferência será convertida para sua respectiva 

representação no espaço de estados. Representando por  a variável de entrada do 

amplificador de potência e por  a variável de saída, tem-se  
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  (3.3) 

Realizando a multiplicação cruzada, . Pode-se escrever a 

correspondente equação diferencial como  

   (3.4) 

Motor com a carga: 

Obtém-se agora a representação no espaço de estados para o motor com a carga. Escrevendo-

se a física do motor, começando pela equação de kirchhoff das tensões ao longo do circuito da 

armadura, obtém-se  

  (3.5) 

Onde  é a tensão de entrada da armadura,  é a corrente da armadura,  é a 

resistência da armadura,  é a constante de força contra-eletromotriz (fcem) e  é o 

deslocamento angular da armadura. 

O torque , desenvolvido pelo motor esta relacionado separadamente à corrente na 

armadura e à carga vista pela armadura da forma a seguir,  

  (3.6) 

Onde  é a inercia equivalente vista pela armadura e  é o amortecimento viscoso 

equivalente visto pela armadura. 

A solução da Eq. (3.6) para  e a substituição do resultado da Eq. (3.5) fornece  



53 

 

  (3.7) 

Definindo as variáveis de estado  e  como  

   (3.8) 

   (3.9) 

e substituindo na Eq. (3.7), tem-se 

   (3.10) 

Resolvendo para  obtém-se 

   (3.11) 

Utilizando as Eqs. (3.8),  (3.9) e (3.11), as equações de estado podem ser descritas como  

   (3.12) 

  (3.13) 

A saída, , é  (devido as engrenagens) do deslocamento da armadura, 

representado por . Assim a equação de saída fica  

  (3.14) 

Na forma  matricial, 
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   (3.15) 

  (3.16) 

Na forma vetorial-matricial (escrita mais compacta), 

   (3.17) 

  (3.18) 

 

 

Agora substituindo os valores  e  (capítulo 2) ,  e 

 (parâmetros da configuração 1) nas Eqs. (3.15) e (3.16), obtém-se a representação 

final no espaço de estados: 

   (3.19) 

   (3.20) 
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4 RESPOSTA NO DOMÍNIO DO TEMPO 

Funções de transferência podem representar sistemas lineares e invariantes no tempo. 

Sistemas foram representados diretamente no domínio do tempo por intermédio das equações 

de estado e de saída. Depois que o engenheiro obtém uma representação de um subsistema, 

este é analisado através das respostas transitória e de estado estacionário para ver se estas 

características conduzem ao comportamento desejado. Este capítulo se destina à análise da 

resposta transitória de sistemas. Depois de descrever uma ferramenta valiosa de análise e de 

projeto, pólos e zeros, começaremos a analisar nossos modelos para obter a resposta ao 

degrau de sistemas de primeira e de segunda ordem. A ordem se refere à ordem da equação 

diferencial equivalente que representa o sistema – a ordem do denominador da função de 

transferência depois do cancelamento de fatores comuns com o numerador ou o número de 

equações diferenciais de primeira ordem simultâneas necessárias para a representação no 

espaço de estados. 

4.1 Pólos, zeros e resposta do sistema 

A resposta de saída de um sistema é a soma de duas respostas: a resposta forçada ou em 

regime permanente e  a resposta natural ou transitória. Embora diversas técnicas, como a 

solução de equações diferenciais ou a aplicação da transformada de Laplace inversa, 

permitam calcular essas respostas, tais técnicas são trabalhosas e consomem muito tempo. A 

produtividade é favorecida pelas técnicas de análise e projeto que produzam resultados com 

um mínimo de tempo. Se a técnica for tão rápida que seja possível obter o resultado desejado 

por inspeção, usamos algumas vezes o atributo qualitativo para descrever o método. O uso de 

pólos e zeros e de sua relação com a resposta de sistemas no domínio do tempo é uma dessas 

técnicas. 

4.2 Pólos de uma função de transferência 

Os pólos de uma função de transferência são os valores da variável, s, da transformada de 

Laplace que fazem com que a função de transferência se torne infinita. Ou dito de forma mais 

simples são os valores que anulam o denominador da função de transferência. 
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4.3 Zeros de uma função de transferência 

Os zeros de uma função de transferência são os valores da variável, s, da transformada de 

Laplace que fazem com que a função de transferência se torne igual a zero. Ou simplesmente 

os valores de s que tornam o numerador da função de transferência igual a zero. 

 

4.4 Características dos pólos e zeros 

I.  Um pólo da função de entrada gera a forma da resposta forçada ou em regime permanente.  

II. Um pólo da função de transferência gera a forma da resposta natural ou transitória.  

III.  Um pólo sobre o eixo real gera uma resposta exponencial. Assim, quanto mais a esquerda 

fique situado o pólo sobre o eixo real negativo, tanto mais rápido será o decaimento da 

resposta transitória exponencial para zero.  

IV.  Os pólos e zeros geram as amplitudes para ambas as respostas, natural e forçada. 

 

4.5 Sistemas de primeira ordem 

 

Um sistema de primeira ordem sem zeros pode ser descrito pela função de  

transferência mostrada na Figura 4.1(a). 

 

Figura 4.1 – (a) Sistema de primeira ordem; (b) Gráfico do pólo 

Fonte: Nise,2002 

Se a entrada for um degrau unitário, ou seja,   , a transformada da saída,  C(s) , será: 
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  (4.1) 

 

Aplicando a transformada de Laplace inversa, obtemos a resposta ao degrau que é dada por: 

  (4.2) 

 

em que o pólo da entrada situado na origem gerou a resposta forçada  cf =1 e o pólo do 

sistema em  , gerou a resposta natural  

A Figura 4.2 mostra um gráfico de c(t) . 

 

 

Figura 4.2 –Resposta de um sistema de primeira ordem a um degrau unitário 

Fonte: Nise, 2002 
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Observe que quando  

  (4.3) 

Usa-se agora as equações acima para definir três especificações da resposta transitória. 

 

4.5.1 Constante de tempo 

Chamamos  de constante de tempo da resposta. A constante de tempo é o tempo 

necessário para que a resposta ao degrau alcance 63% do seu valor final. 

A constante de tempo pode ser considerada uma especificação da resposta transitória de um 

sistema de primeira ordem, uma vez que está relacionada com a velocidade com que o sistema 

responde a uma entrada em degrau. 

 

4.5.2 Tempo de subida, ( TR) 

 O tempo de subida é definido como o tempo necessário para que a forma de  

onda vá de 0,1 a 0,9 do seu valor final. 

  (4.4)    

4.5.3 Tempo de assentamento (Ts) 

O tempo de assentamento é definido como o tempo necessário para que a resposta alcance 

uma faixa de valores de 2% em torno do valor final e aí permaneça.  

  (4.5) 
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4.6 Sistemas de segunda ordem 

Comparando com a simplicidade dos sistemas de primeira ordem, os sistemas de segunda 

ordem apresentam uma ampla gama de respostas que deve ser analisada e descrita. Enquanto 

nos sistemas de primeira ordem a variação de um parâmetro muda simplesmente a velocidade 

da resposta, as mudanças nos parâmetros do sistema de segunda ordem podem alterar a forma 

da resposta. 

A resposta do sistema de segunda ordem depende da localização dos polos da função de 

transferência do sistema a Figura 4.3 lista as respostas de um sistema de segunda ordem ao 

degrau unitário  de acordo com a localização dos seus polos. 

 

Figura 4.3 –Respostas de sistema de segunda ordem 
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As respostas ao degrau para os quatro casos de amortecimento estão superpostas na Figura 

4.4. 

 

Figura 4.4 –Respostas ao degrau de sistemas de segunda ordem para os 4 casos de amortecimento 

Fonte: Nise,2011 

Observa-se que o caso criticamente amortecido caracteriza a separação entre os casos 

superamortecidos e subamortecidos e constitui a resposta mais rápida sem ultrapassagem. 

 

4.6.1 Frequência natural ( ) 

A frequência natural de um sistema de segunda ordem é a freqüência de oscilação do sistema 

sem amortecimento. 

4.6.2 Relação de amortecimento ( ζ ) 

A relação de amortecimento ζ é definida  na  Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – definição de amortecimento 
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4.6.3 Forma geral do sistema de segunda ordem  

Vamos agora relacionar essas grandezas com a forma geral dos sistemas de 2ª ordem: 

  (4.6) 

Para um sistema sem amortecimento, teríamos  e, neste caso, 

  (4.7) 

Por definição, a frequência natural é a frequência de oscilação deste sistema.  

Como os pólos deste sistema estão sobre o eixo jω  em , .Portanto, . 

 

Supondo o sistema subamortecido, os pólos complexos possuem uma parte real, σ, igual a  . 

A magnitude deste valor é então a freqüência de decaimento exponencial. Assim,   

 

Figura 4.6 – termo a do sistema de segunda ordem 

A função de transferência genérica finalmente adquire a forma: 

 

Figura 4.7- Função de transferência para sistema de segunda ordem 
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Calculando os pólos da função de transferência , obtem-se o resultado da Figura 4.8: 

 

Figura 4.8 – pólos de segunda ordem 

Destes pólos, constata-se que os vários casos da resposta de segunda ordem são uma função 

de ζ e estão resumidos na Figura 4.9 a seguir. 

 

Figura 4.9 – Respostas de segunda ordem em função da relação de amortecimento. 

 Fonte: Nise,2011 
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4.7 Sistemas de segunda ordem subamortecidos 

Define-se especificações associadas ao regime transitório da resposta subamortecida,  

obtendo-se a resposta ao degrau do sistema de segunda ordem genérico dado pela Figura 4.7. 

A transformada da resposta, C(s) é a transformada da entrada multiplicada pela função de 

transferência. 

 

Figura 4.10 – Resposta de um sistema de segunda ordem ao degrau unitário com ζ <1  (caso subamortecido) 

em que se supõe que  ζ <1  (caso subamortecido). 

Aplicando a transformada de Laplace inversa, pode-se mostrar que: 

 

Figura 4.11 – Resposta de segunda ordem no domínio do tempo 

Com  

 

 

Na Figura 4.12 aparece um gráfico desta resposta para diversos valores de ζ. Vemos agora a 

relação entre o valor de ζ e o tipo de resposta obtido: quanto menor o valor de ζ, tanto mais 

oscilatória será a resposta. 
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Figura 4.12 – Respostas de segunda ordem subamortecidas com valores de amortecimento. 

 Fonte: Nise,2002 

 

Outros parâmetros associados à resposta subamortecida São mostrados na figura  

 

Figura 4.13 _ Especificações da resposta de segunda ordem subamortecida.  

Fonte: Nise,2002 

 

4.7.1 Instante de pico, TP 

Tempo necessário para alcançar o primeiro valor de pico (máximo). 

 

Figura 4.14 – Tempo de pico para um sistema de segunda ordem subamortecido 
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4.7.2 Ultrapassagem percentual  (%UP ou %SP ) 

Mede o quanto a forma de onda no instante de pico ultrapassa o valor de regime estacionário, 

final, expresso como uma porcentagem do valor de estado estacionário. 

a ultrapassagem percentual,  UP % é dada na Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 – Ultrapassagem percentual 

 

De onde obtém-se: 

 

Figura 4.16 - Cálculo da ultrapassagem percentual em função do coeficiente de amortecimento 

Observa-se que a ultrapassagem percentual é uma função somente da relação de 

amortecimento ζ. 

Enquanto a Figura 4.16 permite que se calcule o valor de  UP % dada a relação de 

amortecimento ζ, o inverso da equação permite que se calcule o valor de ζ dada a 

ultrapassagem porcentual  UP % . O inverso é dado por: 

 

Figura 4.17 – Coeficiente de amortecimento em função da ultrapassagem percentual 
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4.7.3 Tempo de assentamento, Ts 

Tempo necessário para que as oscilações amortecidas do regime transitório entrem e 

permaneçam no interior de uma faixa de valores  ±2%  em torno do valor de estado 

estacionário. O tempo de assentamento é dado na Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 –Tempo de assentamento para um sistema subamortecido de segunda ordem 

 

4.7.4 Tempo de subida, TR 

Tempo de subida, TR, é o tempo necessário para que a forma de onda vá de 0,1 a 0,9 do valor 

final. 

4.7.5  Pólos do sistema de 2ª ordem subamortecidos 

Os pólos do sistema de 2ª ordem subamortecidos são: 

 

Figura 4.19 – Pólos de segunda ordem subamortecidos 

Esta localização dos pólos é mostrada na Figura 4.20. 

 

Figura 4.20 – Diagrama de pólos de um sistema de segunda ordem subamortecido 
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Vê-se com base no Teorema de Pitágoras, que a distância radial da origem ao pólo é a 

frequência natural  e . 

O instante de pico e o tempo de assentamento em termos da localização dos pólos. São dados 

na Figura 4.21. 

 

Figura 4.21 – Tempo de pico e tempo de assentamento 

 

Em que ωd é a parte imaginária do pólo, chamada frequência amortecida de oscilação e σd é a 

magnitude da parte real do pólo, chamada frequência exponencial amortecida. 

 

4.8 Efeitos das não linearidades sobre a resposta no domínio do tempo  

Examina-se quantitativamente os efeitos das não linearidades sobre a resposta no domínio do 

tempo de sistemas físicos.  Um sistema é dito linear se possui duas propriedades: 

superposição e homonogeidade. A Figura 4.22 mostra alguns exemplos de não linearidades 

físicas, tais como saturação, zona morta e folga. 

 

Figura 4.22- Exemplos de não linearidades físicas. 

Fonte: Nise,2002 
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Seja a analise do motor com carga do sistema de controle de uma antena apresentado no 

estudo de caso do capitulo 2. Com base na equação da Figura 4.23. 

 

Figura 4.23 – Função de transferência em malha aberta da antena para motor carga e engrenagens. 

A velocidade angular da carga é  , onde  

  (4.8) 

Ao se acionar o motor com uma entrada em degrau de por meio de um amplificador de ganho 

unitário que satura a  volts, a Figura 4.25 obtida pelo resultado da simulação mostrada na  

Figura 4.24 mostra que o efeito  da saturação do amplificador é limitar a velocidade obtida. 

 

Figura 4.24-Diagrama de blocos simulink: Simulação  do sistema de controle de posição de uma antena em 

malha aberta para analise do efeito de não linearidades. 
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Figura 4.25- Efeito da saturação do amplificador na resposta em velocidade angular da carga. 

O efeito da zona morta sobre a saída do motor é mostrada na Figura 4.27 obtida com a 

simulação do sistema em simulink da Figura 4.26. A zona morta está presente quando o motor 

não pode responder a  uma pequena tensão de alimentação. A entrada do motor é uma forma 

de onda senoidal, escolhida para propiciar uma observação clara dos efeitos de zona morta. A 

resposta começa quando a tensão de alimentação excede um limiar. Percebe-se uma amplitude 

menor quando a zona morta está presente.  

 

Figura 4.26- efeito da zona morta simulink 
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Figura 4.27 –Efeito da zona morta em deslocamento angular da carga 

O efeito de folgas sobre a saída do motor mostrado na Figura 4.28 foi obtido na simulação do 

diagrama de blocos da Figura 4.29. O eixo de saída permanece estacionário no inicio da 

inversão do sentido de rotação do motor. Quando as engrenagens finalmente se conectam, o 

eixo de saída então começa a girar no sentido inverso. A resposta resultante é bastante 

diferente da resposta linear sem a folga. 

 

 

 

Figura 4.28 –Diagrama de blocos simulink para efeito da folga 
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Figura 4.29 –Efeito da folga sobre a resposta em deslocamento angular da carga 
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4.9 Aplicação ao estudo de caso  

Vai-se agora analisar uma parte da malha aberta do sistema de controle de posição azimute de 

uma antena. A função em malha aberta a ser tratada consiste em um amplificador de potência 

e um motor com carga. Considere o diagrama esquemático da configuração 1 do sistema de 

controle de posição de azimute de uma antena da Figura 4.30, seja um sistema de malha 

aberta (canal de realimentação desconectado). 

As funções de transferência do amplificador de potencia e do motor com carga , conforme 

mostrado na Figura 4.30  foram discutidas no capítulo 2. Os dois subsistemas são 

interconectados na Figura 4.31(a). A função de transferência equivalente é mostrada na Figura 

4.31(b).  

 

 

Figura 4.30- Diagrama de blocos do sistema usando configuração 1 

Fonte: Nise,2011 

 

Figura 4.31 – Sistema de controle azimute de posição da antena para velocidade angular: (a) Fluxo de sinal; (b) 

fluxo de sinal equivalente 

Fonte: Nise, 2011 
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4.9.1 Resposta em malha aberta por inspeção 

Estabelece-se, por inspeção, a forma da resposta em velocidade angular da carga para a malha 

aberta, referente a uma tensão de entrada em degrau no amplificador de potência.   

 

Utilizando a função de transferência mostrada, pode-se prever a natureza da resposta do 

sistema ao degrau. Essa resposta consiste na resposta em regime estacionário gerada pela 

entrada em degrau e na resposta transiente , que é igual a à soma das duas exponenciais 

geradas por cada pólo da função de transferência. Assim a forma da resposta fica:   

  (4.9) 

4.9.2 Fração de amortecimento e a frequência natural do sistema em malha aberta 

Determina-se a constante de amortecimento e a frequência natural do sistema em malha 

aberta. 

A constante de amortecimento e a frequência natural do sistema em malha aberta podem ser 

obtidas pela expansão do denominador da função de transferência. Como a função de malha 

aberta é  

  (4.10) 

Tem-se que  e  (sistema superamortecido). 

4.9.3 Expressão analítica completa para a resposta em velocidade angular da carga em 

malha aberta, para uma tensão de entrada em degrau 

Deduz-se a expressão analítica completa para a resposta em velocidade angular da carga em 

malha aberta, para uma tensão em degrau no amplificador de potência, utilizando funções de 

transferência. 

Para obter a resposta em velocidade angular para uma entrada em degrau multiplica-se a 

função de transferência por uma entrada em degrau,   , e obtém-se 
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  (4.11) 

Expandindo em frações parciais, chega-se a 

  (4.12) 

A transformação para o domínio do tempo fornece 

  (4.13) 

4.9.4 Equações de estado e de saída da malha aberta 

Obter-se-á as equações de estado e de saída da malha aberta. 

Tem-se a função de transferência  

  (4.14) 

Que deve ser convertida para uma representação em espaço de estados. Realizando a 

multiplicação cruzada e aplicando a transformada de Laplace inversa com condições iniciais 

nulas, obtém-se  

   (4.15) 

Definindo as variáveis de fase como: 
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  (4.16) 

  (4.17) 

E utilizando a equação (4.7), as equações de estado ficam expressas por  

  (4.18) 

  (4.19) 

Onde , um degrau unitário. Como  é a saída, a equação de saída fica 

  (4.20) 

 

  

4.9.5 MATLAB para representar graficamente a resposta ao degrau 

Utiliza-se o programa MATLAB para obter um gráfico da resposta em velocidade angular da 

malha aberta referente a uma entrada em degrau da tensão  

Resposta ao degrau de parte da função de transferência  em malha aberta é mostrada na Figura 

4.32 
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Figura 4.32 – Resposta ao degrau da função de parte da função de transferência em malha aberta  



77 

 

 

5 REDUÇÃO DE SISTEMAS MÚLTIPLOS 

Subsistemas múltiplos podem ser representados através de diagrama de blocos e diagramas de 

fluxo de sinal, ambas as representações podem ser reduzidas a uma única função de 

transferência. 

5.1 Diagrama de Blocos 

Um diagrama de blocos de um sistema é uma representação pictórica desempenhadas por 

cada um dos componentes do sistema e do fluxo de sinais entre eles (OGATA, 2005) 

 

Figura 5.1 – Elemento de um diagrama de blocos. 

 Fonte: Ogata,2005 

Os diagramas de blocos consistem em blocos, sinais, junções de soma e pontos de aquisição 

de sinal. 

5.2 Fluxo de sinal 

Os diagramas de fluxo de sinal  consiste em ramificações as quais representam o  sistema, e 

nós, que representam os sinais. 

Esses elementos são mostrados na figura. 

 

Figura 5.2 –Componentes do diagrama de fluxo de sinal: (a) sistema; (b) sinal; (c) interconexão de sinais e 

sistemas.  
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Fonte: Nise,2011 

5.3 Regra de Mason 

A regra de Mason é utilizada para deduzir a função de transferência de um sistema a partir do 

diagrama de fluxo de sinal. Esta formula substitui as técnicas de redução de diagrama de 

blocos. 

A função de transferência de um sistema é dado por  

  (5.1) 

Onde  

K = número de caminhos diretos 

 = O k ésimo ganho direto 

 

Figura 5.3 –Determinante de Mason 

 =  valor de   com os caminhos que tocam o caminho k removidos 

5.4 Estudo de caso: Projeto da resposta em Malha Fechada 

Modelos matemáticos interconectados para formar um sistema com realimentação podem ser 

reduzidos a uma única função de transferência representando o sistema da entrada para a 

saída. Esta função de transferência, conhecida como função de transferência em malha 

fechada é utilizada para determinar a resposta do sistema. 

A seguir mostra-se como reduzir os subsistemas do sistema de controle de posição em 

azimute de uma antena em a uma única função de transferência em malha fechada para se 

analisar e projetar as características da resposta transiente.  
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5.4.1 Função de transferência em malha fechada   

Cada função de transferência de subsistema foi obtida no Capítulo 2. Elas são reunidas 

inicialmente no diagrama de blocos do sistema de controle com realimentação em malha 

fechada mostrada na Figura 5.4 

 

Figura 5.4 – Diagrama original 

Fonte: Nise, 2011 

 

 

Figura 5.5 – Movimentação do potenciômetro da entrada para direita da junção de soma 

Fonte: Nise, 2002 

 

 

Figura 5.6 – Função de transferência equivalente de percurso adiante 

Fonte: Nise, 2011 
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Figura 5.7 – Função de transferência em malha fechada final 

Fonte: Nise, 2011 

 

As etapas para reduzir o diagrama de blocos a uma única função de transferência em malha 

fechada, relacionando o deslocamento angular da saída ao deslocamento angular de entrada, 

estão mostradas nas figuras 5.5 a 5.6. 

5.4.2 Fluxo de sinal e representação do sistema no espaço de estados 

Representar-se-á cada subsistema usando fluxo de sinais e encontrar-se-á a representação no 

espaço de estados da função de transferência em malha fechada a partir do fluxo de sinal do 

sistema 

Usar-se as equações de estado advindas do capitulo 3 do amplificador e do motor para se 

obter o diagrama de fluxo de sinal da Figura 5.8.  

 

Figura 5.8 – Diagrama de fluxo de sinal do sistema de controle de posição em azimute de uma antena 

Fonte: Nise, 2002 

Inicialmente , define-se as variáveis de estado como sendo as saídas dos integradores. Assim 

o vetor de estado fica  

  (5.2) 

A partir da Figura 5.8, as equações de estado são escritas por inspeção: 
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   (5.3) 

  (5.4) 

  (5.5)  

Tendo como equação de saída,  

  (5.6) 

Onde . 

Na forma vetorial-matricial ,  

  (5.7) 

  (5.8) 

5.4.3 Função de transferência pela regra de Mason 

Utiliza-se a Regra de Mason para obter a função de transferência do sistema em malha 

fechada a partir do diagrama de sinais da Figura 5.8. 

Obtém-se inicialmente os ganhos de percurso adiante. Observa-se da Figura 5.8, que há 

apenas um ganho de percurso: 

  (5.9) 

Em seguida identifica-se os ganhos em malha fechada. Neste caso ocorrem três ganhos  

  (5.10) 
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  (5.11) 

  (5.12) 

Agora pela aplicação da formula de Mason com os termos das equações de (5.8) a (5.11), 

obtém-se a função de transferência em malha fechada,  

  (5.13) 

 

5.4.4 Tempo de pico ,  sobrevalor percentual e tempo de assentamento 

Com base em um modelo simplificado do sistema pode-se prever, o sobrevalor percentual, o 

tempo de assentamento e o tempo de pico do sistema em malha fechada para uma entrada em 

degrau. 

Substituindo-se o amplificador de potencia por uma função de transferência de ganho unitário 

tem-se um sistema simplificado de segunda ordem onde calcular-se-á o tempo de pico, o 

sobrevalor percentual e o tempo de assentamento para K=1000. 

A partir da Figura 5.5 substituindo o amplificador de potencia por um ganho unitário e 

ajustando em 1000 o ganho, K, do pré-amplificador,  tem-se a função de transferência em 

malha fechada da por 

  (5.14) 

A qual a partir do denominador  obtém-se,  e . 

De onde  obtém-se o tempo de pico , o sobrevalor percentual  e 

o tempo de assentamento . 
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5.4.5 Resposta ao degrau em malha fechada 

Calcular-se-á  a resposta ao degrau do sistema simplificado anterior com k=1000  em malha 

fechada. 

A transformada de Laplace da resposta ao degrau é obtida multiplicando-se a Eq. 

 (5.14) por  , uma entrada em degrau unitário, e efetuando a 

expansão em frações parciais: 

 

  (5.15) 

Aplicando-se a transformada inversa de Laplace, acha-se 

  (5.16) 

A resposta é mostrada graficamente na Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 –Resposta ao degrau em malha fechada com valores de tempo de assentamento, tempo de pico e 

sobrevalor percentual para sistema simplificado  com K=1000 

5.4.6 Valor de K que produz 10% de sobrevalor para o modelo simplificado do sistema 

Para o modelo simplificado, tem-se 
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  (5.17) 

De onde a função de transferência em malha fechada é dada por  

  (5.18) 

 

Com base na equação da Figura 4.17, um sobrevalor de %US=10% fornece um  ζ=0,591. 

Utilizando o denominador da Eq.  (5.18),  e 

. Portanto, 

  (5.19) 

de onde se obtém  K=31,6. 

Portanto um K=31,6 produz um sobrevalor de 10% para o modelo simplificado do sistema. 
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6 ESTABILIDADE 

A estabilidade é a especificação mais importante de um sistema uma vez que o controle do 

mesmo só é possível para sistemas estáveis.  

Para sistemas lineares a estabilidade é baseada na resposta natural que decai para zero na 

medida que o tempo vai para o infinito. Por outro lado, se a resposta natural aumenta 

indefinidamente a resposta forçada é dominada pela resposta natural, e o controle do sistema é 

perdido. Esta condição é conhecida como instabilidade. Pode ocorrer uma terceira 

possiblidade: A resposta natural pode não decair nem aumentar sem limites, mas oscilar. 

Neste caso o sistema é denominado marginalmente estável (NISE, 2011). 

Existe uma definição alternativa de estabilidade baseada na resposta total a qual diz-se que 

um sistema é estável se toda entrada limitada corresponder a uma saída limitada (sistema 

BIBO – Bounded Imput, Bounded Output), e será instável se alguma entrada limitada 

fornecer uma saída ilimitada. 

6.1 Condição matemática de estabilidade 

Matematicamente, a estabilidade de sistemas lineares invariantes no tempo pode ser 

determinada a partir da localização dos polos em malha fechada. 

Se os pólos estão posicionados apenas no semi-plano da esquerda, o sistema é estável. 

Se os pólos estão posicionados apenas no semiplano da direita, o sistema é instável. 

Se os pólos estão posicionados sobre o eixo  e no semi-plano da esquerda, o sistema é 

marginalmente instável desde que os polos sobre o eixo  sejam de multiplicidade unitária; 

será instável se houver pólos múltiplos em . 

6.2 Criterio de Routh-Hurwitz 

Sabe-se que em sistemas de ordem superior é difícil de determinar os pólos em malha fechada 

sem um programa de computador. O critério de Routh-Hurwitz permite determinar a 

quantidade de polos em em cada região do plano s sem fornecer as suas coordenadas. O 
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simples conhecimento da existência de pólos no semi-plano da direita é suficiente para 

determinar a que um sistema é instável. Isto fornece um método de projeto para se determinar 

valores de certos parâmetros do sistema que conduzirão à estabilidade a malha fechada.   

 

6.3 Estudo de caso: Projeto da estabilidade através do ganho 

O ajuste apropriado do ganho é essencial para a estabilidade dos sistemas em malha fechada. 

O estudo de caso a seguir ilustra a importância do ajuste adequado do ganho da malha para 

assegurar a estabilidade. 

6.3.1 Faixa de valores de ganho para estabilidade 

Dado o sistema de controle de posição de uma antena (configuração 1)  a função de 

transferência do sistema foi deduzida como  

  (6.1) 

A tabela de Routh é construída a partir da equação característica da função de transferência 

em malha fechada da eq. (6.1) conforme mostrada na Tabela 6.1. Por analise da terceira linha 

da tabela conclui-se que ela apresenta uma linha de zeros se K=2623. Este velor de K torna o 

sistema marginalmente estável.  Pelo fato de não ocorrerem mudanças de sinal na primeira 

coluna se . Conclui-se que, para garantir a estabilidade deve-se ter uma faixa 

de ganho  . 

 

Tabela 6.1 – Tabela de Routh para o estudo de caso do controle de uma antena 
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7 ERROS NO REGIME ESTACIONÁRIO  

Sistemas de controle são focados em três especificações: resposta transiente, estabilidade e 

erros no regime estacionário. 

7.1 Erro de estado estacionário  

O erro de estado estacionário é o erro depois que a resposta transitória desapareceu, deixando 

apenas a resposta contínua.  

O erro em estado estacionário é a diferença entre a entrada e a saída para uma entrada de para 

uma entrada de teste prescrita quando . As entradas de teste utilizadas na análise e no 

projeto do erro em regime estacionário são resumidas na Tabela 7.1 (NISE, 2011). 

 

Tabela 7.1 –Formas de onda dos sinais de teste para o cálculo dos erros em regime estacionário dos sistemas de 

controle de posição.  

Fonte: Nise,2011 

7.2 Erros em regime estacionário de sistemas com realimentação unitária  

O erro em regime estacionário pode ser calculado a partir da função de transferência em 

malha fechada do sistema ou da função de transferência em malha aberta, G(s), para sistemas 

com realimentação unitária do tipo mostrado na Figura 7.1. 
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Figura 7.1 –Sistema com realimentação unitária  

Fonte: Ogata, 2005 

7.2.1 Erro em regime estacionário em termos de G(s)  

Embora seja possível obter a função de transferência em malha fechada do sistema mostrado 

na Figura 7.1 e então calcular-se o erro, obtém-se maior sensibilidade na analise e no projeto 

expressando-se o erro em regime estacionário em termos de G(s) em vez de termos da função 

de transferência em malha fechada. 

É a forma da função de transferência em malha aberta, G(s) que determina o erro de estado 

estacionário (DORF e BISHOP, 2009). 

Dado o sistema de controle com realimentação da Figura 7.1. Como a realimentação, H(s), é 

igual a 1 (realimentação unitária). A consequência é que E(s) é o erro entre a entrada, R(s), e a 

saída, C(s). 

Escrevendo-se E(s) a partir da Figura 7.1 obtém-se    

  (7.1) 

Porém. 

  (7.2) 

Das duas equações acima chega-se a:        

  (7.3) 

  Aplicando-se o teorema do valor final a equação  (7.3) obtém-se o erro em 

regime estacionário , , dados a entrada, R(s), e o sistema, G(s).  
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  (7.4) 

7.3  Constantes de erro estático e tipo de sistema      

As relações para o erro em regime estacionário para uma entrada em degrau u(t), 

   (7.5) 

Para uma entrada em rampa, tu(t), 

  (7.6) 

     Para uma entrada parabólica . 

  (7.7) 

Os três termos que aparecem no denominador, para os quais se calcula o limite, determinam o 

erro em regime estacionário. Esses limites são denominados constantes de erro estático. 

Dados por: 

Constante de posição,  ,onde 

 

Constante de velosidade, , onde 

 

Constante de aceleração, , onde 
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As constantes de erro, ,de um sistema de controle descrevem a capacidade de o 

sistema reduzir ou eliminar o erro de estado estacionário. Elas são por conseguinte utilizadas 

como medidas numéricas do desempenho em regime permanente (DORF e BISHOP, 2009). 

 

Figura 7.2- Sistema de controle com realimentação para a definição do tipo do sistema 

Fonte: Nise,2011 

O tipo de sistema é o numero de integrações puras no percurso direto admitindo um sistema 

com realimentação unitária. Aumentando-se o tipo do sistema diminui-se o erro em regime 

estacionário enquanto o sistema permanecer estável. 

Dado o sistema da Figura 7.2, define-se o tipo de sistema pelo valor de n no denominador ou, 

de forma equivalente, pelo numero de integrações puras no percurso direto (NISE, 2011). 

A Tabela 7.2 reúne os conceitos de erro em regime estacionário e tipo do sistema. A tabela 

mostra as constantes de erro estático e os erros em regime permanente como funções da forma 

de onda do sinal de entrada e do tipo do sistema. 

 

 

Tabela 7.2 –Relações entre entrada, tipo do sistema e erros de regime estacionário  

Fonte: Dorf, 2009 



91 

 

 

7.4 Estudo de caso: Projeto do Erro em Regime Estacionário através do ganho 

Considere o sistema de controle de posição de uma antena na configuração 1. Determinar-se-á 

o erro em regime estacionário em termos do do ganho K, para entradas em degrau, em rampa 

e parabólica. E em seguida o valor de  K que fornece um erro de 10% em regime estacionário. 
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7.4.1 Erros em termos do ganho k  

O diagrama de blocos simplificado do sistema conforme visto no capitulo 5, é mostrado na 

Figura 7.3. O erro em regime estacionário é dado por 

  (7.8) 

Com base no diagrama de blocos da figura a função de transferência do canal direto fica 

  (7.9) 

Conclui-se pela função G(s) que trata-se de um sistema do Tipo 1. 

De modo a se obter o erro para uma entrada em degrau utiliza-se  juntamente com 

a Eq. (7.9) e substituem-se os dados na Eq. (7.8). O resultado é 

  (7.10) 

Para se obter o erro para uma entrada em rampa utiliza-se  e  com um processo 

similar ao acima chega-se a  

  (7.11) 

Finalmente para se obter o erro para uma entrada parabólica utiliza-se  obtendo-

se 

  (7.12) 
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Figura 7.3 –Diagrama de blocos com realimentação unitária do sistema de controle de posição de uma antena 

com parâmetros da configuração 1 

Fonte: Nise,2011 

7.4.2 Valor de K para um erro de 10% 

Como o sistema é do Tipo 1, um erro de 10% deve se referir a uma entrada em rampa pois 

esta é a única entrada que fornece um erro finito e não nulo. Assim para uma entrada em 

rampa unitária, tem-se 

  (7.13) 

De onde se obtém . Verifica-se que o valor de K esta dentro da faixa de valores 

que assegura a estabilidade do sistema. No estudo de caso do controle de uma antena, no 

capitulo anterior, a faixa de valores do ganho que assegurava a estabilidade foi obtida como 

sendo . Portanto o sistema é estável para um ganho de 257,9. 
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8 TÉCNICAS DO LUGAR GEOMÉTRICO DAS RAÍZES  

O lugar geométrico das raízes, uma representação gráfica dos pólos em malha fechada em 

função da variação de um parâmetro do sistema, é um poderoso método de análise e projeto 

visando a caracterização da estabilidade e da resposta transiente (EVANS, 1950). 

O lugar das raízes é uma ferramenta poderosa para análise e projetos de sistemas de controle, 

ele fornece informações qualitativa e quantitativa sobre a estabilidade e sobre a resposta 

transiente dos sistemas de controle com realimentação. O lugar geométrico das raízes permite 

encontrar os pólos em malha fechada partindo dos pólos e zeros do sistema em malha aberta. 

Constitui-se em uma técnica gráfica de determinação de raízes. 

Seja o sistema de controle da  Figura 8.1 a seguir 

 

Figura 8.1 –a. sistema em malha fechada; b. função de transferência equivalente Fonte:  

Nise,2011 

Já sabemos que  

  (8.1) 

Com base nesta equação nota-se que existem  pólos quando a equação característica no 

denominador se anula, ou seja 
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  (8.2) 

  (8.3) 

 

Figura 8.2 – condição para existência de pólos do sistema em malha fechada 

 

8.1 Estudo de caso: Projeto do transiente através do Ganho  

O principal objetivo presente é demonstrar o projeto de sistemas de ordem superior (maior 

que dois) através do ajuste do ganho. 

Dado o sistema de controle de posicionamento em azimute de uma antena com parâmetros da 

configuração 1 (NISE, 2011). Determinasse-a o ganho do pré-amplificador (K) necessário 

para se obter um sobrevalor de 25%. 

O diagrama de blocos do sistema é mostrado na Figura 7.3. Onde  

   (8.4) 

é a função de transferência de terceira ordem em malha aberta do sistema. A partir da função 

de malha aberta do sistema traça-se o lugar das raízes por meio do MATLAB. 
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Figura 8.3 –Lugar das raízes para o sistema de controle de uma antena 

A partir do sobrevalor desejado de 25% calcula-se o coeficiente de amortecimento do sistema 

 

Agora é desenhada uma reta radial a partir da origem com o ângulo no sentido anti-horário  

dado por 

 

A interseção desta reta com o lugar geométrico das raízes localiza os polos em malha fechada 

de segunda ordem dominantes do sistema que atendem ao requisito estipulado de sobre sinal.  
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Determina-se através do MATLAB os pontos sobre a reta radial e encontra-se os pólos de 

 e o valor do ganho  K=64,2 conforme Figura 8.4. 

 

Figura 8.4 –Parte do lugar das raízes com reta radial de coeficiente de amortecimento e localização de polos 

dominantes 
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Figura 8.5 –Resposta ao Degrau do sistema em malha fechada para ganho K=64,2 

  

A simulação em MATLAB da resposta ao degrau do sistema em malha fechada na Figura 8.5 

mostra que o requisito de projeto de um sobrevalor de 25% é atendido. 
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9 PROJETO DE SISTEMAS DE CONTROLE PELO LUGAR DAS 

RAÍZES   

Utiliza-se o lugar da raízes para projetar compensadores com o objetivo de melhorar o erro 

em regime estacionário e melhorar a resposta transiente de sistemas de controle. 

A compensação de um sistema diz respeito a modificações da dinâmica do sistema, visando 

satisfazer a um dado conjunto de especificações (OGATA, 2005). 

O ajuste do ganho de um sistema em um valor particular produz uma resposta transiente 

definidas pelos pólos neste ponto do lugar geométrico das raízes.  É possível por meio de 

compensadores (controladores) projetar sistemas visando a uma resposta transiente que não 

esta representada no lugar da raízes original.   

9.1 Objetivos dos controladores  

O ajuste de ganho é a primeira etapa na adequação de um sistema para um desempenho 

satisfatório. Contudo existem situações em que somente o ajuste de ganho pode não prover as 

alterações de interesse no comportamento do sistema. 

Compensadores ou controladores são utilizados para superar desvantagens do ajuste de ganho 

como técnica de compensação visto que a resposta transiente e o erro de regime estacionário 

de um sistema podem ser projetados separadamente.  

9.2 Técnica de projeto 

A técnica de projeto de resposta transiente é baseada na alteração da forma do lugar das raízes 

de modo a fazê-lo passar por um ponto denominado ponto de projeto de resposta transiente 

desejada, seguida por um ajuste de ganho. 

A alteração da forma do lugar das raízes é obtida adicionando-se pólos e zeros através de um 

compensador em cascata ou em realimentação. 

Os pólos e os zeros adicionados devem ser verificados quanto as validades das aproximações 

de segunda ordem utilizadas no projeto (NISE, 2011). 

Todos os pólos além do par dominante de segunda ordem devem produzir uma resposta que 

seja mais rápida que a resposta projetada.  
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Os pólos não dominantes devem estar afastados do eixo imaginário de uma distancia de pelo 

menos superior a cinco vezes a dos pólos dominantes. Além disso, os zeros do sistema devem 

estar próximos aos pólos não dominantes para que ocorra um cancelamento de pólos com 

zeros, ou longe do par de pólos dominantes. O sistema resultante pode então ser aproximado 

por dois pólos dominantes (NISE, 2011). 

A técnica de projeto de resposta em regime estacionário se baseia no posicionamento de um 

pólo na origem ou próximo dela com a finalidade de aumentar a ordem do sistema e, em 

seguida, colocar um zero perto desse pólo de modo que o efeito sobre a resposta transiente 

seja desprezível.  

O projeto de compensadores  de regime estacionário é implementado através de controladores 

PI ou compensadores por atraso de fase. Os controladores PI acrescentam um pólo na origem, 

aumentando, portanto, o tipo do sistema. Os compensadores por atraso de fase, 

implementados usualmente por estruturas passivas , inserem um pólo fora da origem, porém 

próximo dela. Ambos os métodos acrescentam um zero muito próximo do pólo para não 

afetar a resposta transiente. 

O projeto de compensadores de resposta transiente é implementado através de controladores 

PD ou compensadores por avanço de fase. Os controladores PD acrescentam um zero para 

compensara a  resposta transiente. Os compensadores por atraso de fase adicionam um pólo 

juntamente com o zero. 

Pode-se corrigir simultaneamente a resposta transiente e o erro em regime estacionário com 

um controlador PID ou com um compensador por atraso e avanço de fase. 

A Tabela 9.1 resume os tipos de compensadores em cascata. 
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Tabela 9.1 –Tipos de compensadores em cascata.  

Fonte: Nise, 2011 

  

9.3 Efeitos da adição de pólos  

A adição de um pólo à função de transferência em malha aberta de um sistema tem por efeito 

puxar o lugar das raízes para direita, tendendo a diminuir a estabilidade do sistema e a tornar 

mais lenta a acomodação da resposta. A Figura 9.1 mostra exemplos de lugares das raízes 
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ilustrando os efeitos da adição de um pólo e de dois pólos a um sistema constituído de um 

único pólo. 

9.4 Efeitos da adição de zeros 

A adição de um zero pólo à função de transferência a malha aberta tem por efeito puxar o 

lugar da raízes para a esquerda, tendendo a tornar o sistema mais estável e mais rápida a 

acomodação da resposta. A Figura 9.2(a) mostra os lugares das raízes de um sistema que é 

estável para pequenos valores de ganho e instável para valores grandes. As Figura 9.2(b), (c) e 

(d) mostram os gráficos dos lugares das raízes quando se adiciona um zero à função de 

transferência  a malha aberta. Nota-se, que ao acrescentar um zero ao sistema da Figura 

9.2(a), este se torna estável para todos os valores de ganho. 

 

Figura 9.1 – Grafico do lugar das raízes: (a) sistema com um único pólo; (b) sistema com dois pólos; (c) sistema 

com três pólos.  

Fonte: Ogata, 2005. 

 

Figura 9.2 – Gráfico do lugar das raízes: (a) sistema com três pólos; (b) , (c) e (d) efeitos da adição de um zero 

ao sistema com três pólos.  

Fonte: Ogata, 2005 
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9.5 Compensação em série (cascata) e através de retroação (compensação em paralelo) 

As Figuras (a) e (b) apresentam o esquema de compensação comumente usada em sistemas de 

controle com retroação.  

 

Figura 9.3 –(a) Compensação em cascata ou em série ; (b) compensação através de retroação ou em paralelo 

Fonte: Ogata, 2005. 

Ambos os métodos alteram os pólos e os zeros em malha aberta criando novos lugares das 

raízes que interceptam a localização desejada no pólo em malha fechada (NISE, 2011). 

9.6 Realização física da compensação 

9.6.1 Realização ativa 

O amplificador operacional pode ser utilizado como um bloco de construção para 

implementar compensadores (controladores).  

A Tabela 9.2 resume a realização de controladores PI, PD e PID, bem como compensadores 

por atraso e avanço de fase, utilizando amplificadores operacionais. 
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Tabela 9.2 –Realização ativa dos controladores e compensadores, utilizando um amplificador operacional  

Fonte: Nise, 2011 

9.6.2 Realização passiva 

Os compensadores por atraso, por avanço e por atraso e avanço de fase também podem ser 

implementados através de estruturas passivas. A Tabela 9.3 resume as estruturas e as funções 

de transferência. 
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Tabela 9.3 –Realização passiva de compensadores  

Fonte: Nise, 2011. 

9.7 Controle de uma antena: controlador por Atraso e Avanço de fase 

No Capitulo 8, foi-se obtido um sobrevalor percentual de 25% utilizando um ajuste simples 

de ganho. Uma vez obtido esse sobrevalor percentual , determina-se o tempo de assentamento 

de 

  (9.1) 

Ao se aumentar o ganho no intuito de melhorar o tempo de assentamento o sobrevalor 

percentual também aumenta.  No intuito de manter o sobrevalor percentual de 25%   

conseguir um tempo de assentamento reduzido e uma melhoria no desempenho do erro em 

regime estacionário do sistema. Projetar-se-á um controlador em cascata para o sistema de 

posicionamento da antena. 
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9.7.1 Projeto do controlador 

Dado o sistema de controle conforme parâmetros da configuração 1, projetar-se-á um 

controlador que atende aos seguintes requisitos: (1) sobrevalor de 25%, (2) tempo de 

assentamento de 2 s e (3) . 

No Capitulo 8, calculou-se que um pré-amplificador de K=64,21 produziu um sobrevalor 

percentual de 25%, com pólos dominantes em  , assim o tempo de 

assentamento vale = 4,8 s. 

 A função em malha aberta do sistema é 

  (9.2) 

Portanto, 

  (9.3) 

Comparando esses valores com os requisitos do sistema, deseja-se melhorar o o  tempo de 

assentamento por um fator de s e procura-se uma melhoria de aproximadamente 

 em . 

9.7.2 Projeto do controlador por avanço de fase 

O projeto por avanço de fase tem o intuito de melhorar a resposta transiente. Incialmente 

deve-se localizar o pólo dominante que atende aos requisitos de resposta transiente para obter 

um tempo de assentamento de 2s e um sobrevalor de 25%, assim a parte real do pólo 

dominante deve ser posicionada em  
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  (9.4) 

A localização do polo na reta de  (25% de sobrevalor) produz uma parte 

imaginaria de 4,529 (ver Figura 9.4). Portanto o pólo dominante desejado do sistema (ponto 

de projeto) é dado por . 

Depois de definido o ponto de projeto, admite-se um zero do controlador por avanço de fase e 

determina-se o pólo do compensador. Admitindo um zero do controlador em -2, juntamente 

com os pólos e os zeros do sistema em malha aberta não-compensado  determina-se por meio 

do MATLAB (código em anexo) a contribuição angular de -120,14˚ no ponto de projeto em 

 . Da condição angular do lugar das raízes, 

   (9.5) 

Tem-se que o pólo do compensador (controlador) deve contribuir com um ângulo de 

 para que o ponto de projeto esteja sobre o lugar geométrico 

das raízes do sistema compensado. A geometria é mostrada na figura Figura 9.4.  

 

Figura 9.4 – Posicionamento do pólo compensador  

Fonte: Nise, 2002 

O polo do compensador é calculado por meio da relação trigonométrica dada por: 
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  (9.6) 

onde . 

Determina-se agora o ganho do sistema para o sistema compensado por avanço de fase cuja 

função de transferência em malha aberta é 

  (9.7) 

Para o ponto de projeto -2+j4,529 determina-se através do MATLAB o ganho K=385. 

9.7.3 Projeto do controlador por atraso de fase 

O controlador por atraso de fase tem o objetivo de melhorar o erro de regime estacionário. 

O valor de  para o sistema compensado por avanço de fase é dado por, 

  (9.8) 

Como se deseja , a melhoria requerida em relação ao sistema compensado por avanço 

de fase é . Escolhe-se o valor do pólo do controlador como sendo  e 

calcula-se o zero  por meio do valor desejado da constante de velocidade , 

  (9.9) 

Obtendo-se  que é 3,1 vezes maior que .  

9.7.4 Determinação do ganho 

A função de transferência em malha aberta completa do compensador por avanço e atraso de 

fase é 
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  (9.10) 

Utilizando o MATLAB por meio do lugar das raízes de G(s), encontra-se ao longo da reta de 

sobrevalor de 25% o ponto de projeto que se deslocou ligeiramente com inclusão do 

controlador por atraso de fase para   com ganho K= 382,51. 

9.7.5 Realização física do compensador 

A realização física do compensador é mostrada na figura. 

Com base na tabela, a parcela responsável pelo atraso de fase possui a seguinte função de 

transferência: 

  (9.11) 

Escolhendo , obtém-se  e  

Pela tabela, a parcela responsável pelo compensador por avanço de fase apresenta a seguinte 

função de transferência: 

  (9.12) 

Escolhendo , obtém-se  e  

O ganho total requerido do sistema é de 2536,04. Portanto, 
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  (9.13) 

Onde K é o ganho do pré-amplificador e  é o ganho da parcela responsável pelo avanço 

e atraso de fase. Utilizando os valores de  e  obtidos durante a realização da parcela 

responsável pelo atraso de fase encontra-se K=1194. 

O circuito mostrado na Figura 9.5, onde o pré-amplificador é implementado com um 

amplificador operacional cuja relação entre o resistor de realimentação e o resistor de entrada 

vale aproximadamente 1194 (ganho do pré-amplificador). O pré-amplificador isola as 

parcelas de atraso e avanço de fase do compensador. 

 

Figura 9.5 –Realização do compensador por atraso e avanço de fase 

Fonte: NISE, 2011 

 

9.7.6 Resumo dos resultados do projeto 

A partir da equação de malha aberta compensada por avanço e atraso de fase e o ganho 

K=382,51, obetem-se o valor compensado de . Assim, 
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   (9.14) 

o que representa uma melhoria em relação ao sistema compensado através do ganho no estudo 

de caso do capitulo 8, onde  (calculado a partir da função G(s) não compensada 

com K=64,21).  

A Figura 9.6 mostra a resposta transiente obtida pela simulação em MATLAB do sistema. 

Observa-se uma grande melhoria com a compensação em cascata em relação a compensação 

feita com um simples ajuste de ganho. O sistema compensado por ganho apresentou um 

sobrevalor de 25% com um tempo de assentamento de 4s. O sistema compensado por atraso e 

avanço de fase produz um sobrevalor de 25%, com um tempo de assentamento de 2 s. 

A Figura 9.7 mostra a resposta do sistema em malha fechada a uma entrada em rampa, onde 

observa-se o comportamento esperado de erro em regime permanente. 

 

Figura 9.6 –Resposta ao degrau do sistema de controle de antena compensado por atraso e avanço de fase 
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Figura 9.7 –Resposta a rampa em malha fechada 
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10 TÉCNICAS DE RESPOSTA NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA  

Os métodos de resposta em frequência são uma alternativa ao lugar das raízes para analisar e 

projetar sistemas de controle com realimentação. As técnicas de resposta em frequência 

podem ser utilizadas de modo mais eficaz que a resposta transiente na modelagem de sistemas 

físicos em laboratório. 

10.1 Resposta em frequência  

A resposta em frequência de um sistema é definida  como a resposta em regime permanente 

do sistema a um sinal de entrada senoidal.  

10.2 Representações da resposta em frequência  

A resposta em frequência pode ser representada graficamente por um gráfico polar (diagrama 

de Nyquist) ou por diagramas de magnitude e fase separados, diagramas esses conhecidos 

como diagramas de Bode. 

10.3 Fração de amortecimento e resposta em frequência em malha fechada 

Existe uma relação entre o valor de pico da resposta da magnitude logarítmica em malha 

fechada e a fração de amortecimento o qual é mostrada na Figura 10.1. A Figura 10.2 da a 

frequência  (frequência de pico). 

 

Figura 10.1 -  Valor de pico da magnitude em malha fechada 

 

Figura 10.2 – Frequência de pico 

O gráfico  da magnitude logarítmica em malha fechada e a frequência logarítmica para um 

sistema normalizado de segunda ordem é mostrado na Figura 10.3. 
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Figura 10.3 –Diagrama logarítmico da magnitude em malha fechada para um sistema de segunda ordem 

normalizado. 

Fonte: Nise,2011 

10.4 Velocidade da resposta e resposta em frequência em malha fechada 

Existe uma relação entre a resposta em frequência e a velocidade da resposta no domínio do 

tempo (tempo de assentamento e tempo de pico). Essa relação se estabelece-se por meio do 

que define-se como banda passante da resposta em malha fechada, a qual é definida como a 

frequência  , na qual o valor da curva de magnitude da resposta em frequência é de – 3 

dB do seu valor na frequência zero como se ver na figura Figura 10.3 (NISE, 2011). 

A banda passante pode ser calculada pelas expressões da Figura 10.4. 

 

Figura 10.4 – Cálculo da banda passante 
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10.5 Fração de amortecimento a partir da margem de fase 

A partir da margem de fase da resposta de um sistema de controle em malha aberta pode-se 

calcular o coeficiente de amortecimento do sistema. 

A relação entre a margem de fase e o coeficiente de amortecimento é dada na Figura 10.5  

 

Figura 10.5 –Relação entre Margem de fase e fração de amortecimento.  

Fonte: Nise, 2011 

A figura mostra graficamente a relação entre margem de fase e fração de amortecimento. 

 

Figura 10.6 –Margem de fase em função da fração de amortecimento  

Fonte: Nise,2011 

10.6 Estudo de caso: Projeto da estabilidade e desempenho transiente 

O sistema de controle de posição de uma antena é utilizado agora para demonstrar o uso dos 

métodos de resposta em frequência na determinação de faixa de valores de ganho para a 

estabilidade e no projeto de um valor de ganho que atenda um sobrevalor percentual desejado 

na resposta ao degrau em malha fechada. 

Dado o sistema de controle de posicionamento em azimute de uma antena (configuração 1) 

utiliza-se as técnicas de resposta em frequência para determinar-se os itens abaixo. 
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Utilizando o diagrama de blocos (Figura 5.6), tem-se o ganho de malha, G(s)H(s), como 

  (10.1) 

Fazendo K=1, os diagramas de magnitude e fase da resposta em frequência em malha aberta 

são traçados e mostrados na Figura 10.7 por meio do MATLAB. 

 

 

Figura 10.7 –Diagrama de bode em malha aberta para o sistema de controle de antena (K=1). 

10.6.1 Faixa de ganho para estabilidade 

Determina-se a faixa de valores de ganho do pré-amplificador, K, para assegurar a 

estabilidade do sistema. 

Para se encontrar a faixa de valores de K para estabilidade observa-se na Figura 10.8 que a 

resposta de fase é -180˚ em . Nessa frequência, o diagrama de magnitude 

(Figura 10.9) fornece o valor de -68,4 dB. O ganho, K, pode ser elevado de 68,41 dB. 

Portanto como mostra a equação (10.2) K=2633 fará o sistema se tornar marginalmente 

estável. Assim o sistema será estável se 0<K<2633. 
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  (10.2) 

 

Figura 10.8 –Seleção do ponto de fase -180˚ 
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Figura 10.9 –Cálculo da margem de ganho e fase do sistema de controle da antena 

 

10.6.2 Sobrevalor percentual , para ganho K=30 do pré-amplificador 

Para encontrar o sobrevalor  para um ganho k=30, faz-se uma aproximação de segunda ordem 

e admite-se que as equações da resposta transiente de segunda ordem relacionando o 

sobrevalor percentual, a fração de amortecimento e a margem de fase são verdadeiras para 

este sistema. Sendo K=30 plota-se a reposta do sistema em frequência mostrada na Figura 

10.11 de onde obtem-se que a magnitude passa por zero dB em  margem de fase de 59. 

Com o valor de margem de fase de 59 ˚ usado na equação da Figura 10.5 obtém-se a fração de 

amortecimento  que corresponde a um sobrevalor percentual de 9,48%. A simulação 

no MATLAB Figura 10.10 indica um sobrevalor de 9,53%. 
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Figura 10.10 –Simulação do sistema para K=30 para a resposta ao degrau em malha fechada 

 

Figura 10.11 – Resposta em frequência em malha aberta para K=30 mostrando margem de ganho e fase. 
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10.6.3 Tempo de assentamento e tempo de pico para k=30 

Para k=30 o diagrama de bode do sistema em malha fechada é mostrado na Figura 10.12 de 

onde sem tem para uma queda de -3dB um banda passante estimada de 1.6 rad/s. Por meio da 

banda passante e das equações da Figura 10.4 chega-se ao tempo de assentamento de 

 estima-se o tempo de pico em 2,5 s. Uma simulação por meio do MATLAB 

mostra um tempo de assentamento de 4,22 s e tempo de pico de 2,8 s.  

 

Figura 10.12 –Estimação da banda passante no diagrama de bode do sistema em malha fechada K=30 

 

Figura 10.13 –Simulação do sistema em malha fechada K=30. 
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11 CONCLUSÃO 

O Sistema de controle de posição de uma antena apresentou estabilidade e erro nulo para 

entrada em degrau, comportou-se como esperado em termos de resposta transiente e teve uma 

resposta esperada para uma entrada em rampa. 

Como trabalhos futuros sugere-se : 

 Projeto por intermédio  da resposta em frequência 

 Projeto por meio do Espaço de estados  

 Sistemas de controle digital :Dado o sistema de controle analógico de posição de 

uma antena convertê-lo em um sistema digital  

  projetar o ganho de modo a atender especificações da resposta transiente 

 Projetar um controlador para melhorar a resposta transiente 

 Utilizar o sistema sequencial  nas disciplinas de sistemas de controle  
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13 ANEXOS 

MATLAB 

Figura 4.32 Resposta ao degrau da função de parte da função de transferência em malha 

aberta  

'Estudo de caso da antena'  

clf                                  

numg=20.83;                         % Define numerator of G(s). 

deng=[1 101.71 171];                % Define denominator of G(s). 

'G(s)'                               

G=tf(numg,deng)                     % forma e exibe a função de transferência   

step(G); 

title('Resposta: Velocidade angular’)  % adiciona titulo  

Figura 5.9 –Resposta ao degrau em malha fechada com valores de tempo de 

assentamento, tempo de pico e sobrevalor percentual para sistema simplificado  com 

K=1000 

numg=[66.3];                         % Define numerator of G(s). 
deng=[1 1.71 66.3];          % Define denominator of G(s). 
G=tf(numg,deng) 
step(G) 

 

Capitulo 8: Lugar das raizes  
clear                               
clf                              . 
numg=[6.63];                       
deng=poly([0 -1.71 -100]);          
'G(s)'                              
G=tf(numg,deng)                    
rlocus(G)                           %  (H(s)=1). 
title('Original Root Locus')         
pause 
K=0:0.005:2000;                       

                                    
 rlocus(G,K)                          

  
 axis([-4 4 -10 10]) 
title('Smoothed Root Locus')        
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pos=input('Type %OS  ');           % entre aqui o sobrevalor percentual 

                                  
z=-log(pos/100)/sqrt(pi^2+[log(pos/100)]^2) 
                                    % calcula o coeficiente de 
                                    % amortecimento 
sgrid(z,0)                          %  superpõe a reta de fração de 

amortecimento 
                                    %desejada no lugar das raizes 

                                    
title(['Lugar das Raizes ',num2str(pos),'% overshoot ']) 

                                    

                                    
[K,p]=rlocfind(G)                   % Gera o ganho K e os polos em malha 

fechada, p, para 
                                    % o ponto selecionado   

                                    
pause 

  
'T(s)'                               
T=feedback(K*G,1)                   % determina a funcao de tranferencia em 

malha fechada 
                                    % com o valor de k selecionado 
step(T)                             %gera a resposta ao degrau em malha 

fechada 
                                    % para os pontos selecionados sobre o 
                                    % lugar das raizes 
title(['Resposta ao Degrau para K=',num2str(K)])             

                                  Figura 10.11 loll 
%ganho K do projeto de compensaçao em atraso de fase a partir do sistema em 

avanço de fase  e resposta em malha fechada ao degrau 
numg=[6.63]*conv([1 2],[1 0.031]); 
deng=poly([0 -1.71 -100 -4.63 -0.01]);  
G=tf(numg,deng)                    
rlocus(G)                           %   
title('Original Root Locus')         
pause 
K=0:0.005:2000;                       

                                    
 rlocus(G,K)                          

  
 axis([-5 4 -10 10]) 
title('Lugar das raizes suavisado')                                                          

       
pos=25;         

                                  
z=-log(pos/100)/sqrt(pi^2+[log(pos/100)]^2); 
                                    % calcula o coeficiente de 
                                    % amortecimento 
sgrid(z,0)                          %  superpõe a reta de fração de 

amortecimento 
                                    %desejada no lugar das raizes 

                                    
title(['Lugar das Raizes ',num2str(pos),'% overshoot ']) 

                                    
pause                                    
[K,p]=rlocfind(G)  % Gera o ganho K e os polos em malha fechada, p 
f=2; 
operatingpoint=p(f)                  
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gain=K                               
estimated_settling_time=4/abs(real(p(f))) 

                                     

                                    
estimated_peak_time=pi/abs(imag(p(f))) 

                                     
estimated_percent_overshoot=pos    

  
estimated_damping_ratio=z            

                                     
estimated_natural_frequency=sqrt(real(p(f))^2+imag(p(f))^2) 

                                     
numkv=conv([1 0],numg);             
denkv=deng;                         %  
sG=tf(numkv,denkv);                 % . 
sG=minreal(sG);                     %  
Kv=dcgain(K*sG)                     %  
ess=1/Kv                        % 
'T(s)'                              % 
T=feedback(K*G,1)                   %    
step(T)                             %  
                                    %  
title(['resposta do sistema ',num2str(pos),... 
'% Overshoot'])                     %    

 

resposta a rampa do sistema compensado por avanco e atraso de fase 
num=[2536 5151 157.2]; 
den=[1 106.3 643 3334 5159 157.2 0]; 
 t=0:0.1:7; 
c=step(num,den,t); 
plot(t,c,t,t) 
grid 

 

 Simulação do sistema para K=30 para a resposta ao degrau em malha fechada 

clf                                  

numg=[6.63*30];                          
deng=conv([1 100],[1 1.71 0]);           
'G(s)'                               
G=tf(numg,deng)                      
bode(G)                              
grid on    

T=feedback(G,1)  

step(T) 

Resposta em frequência em malha aberta para K=30 mostrando margem de ganho e 

fase. 

clf                                  
numg=[6.63*30];                          
deng=conv([1 100],[1 1.71 0]);           
'G(s)'                               
G=tf(numg,deng)                      
bode(G)                              
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grid on    


