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RESUMO 

Neste trabalho foi desenvolvido um dispositivo para ajudar o aluno a visualizar um controle 

de temperatura utilizando um controlador PID e, assim, fixar os conceitos aprendidos em sala 

de aula. Este dispositivo foi construído utilizando, principalmente, um microcontrolador 

PIC18F4550, um mini ventilador (cooler de computador), um resistor de aquecimento, 

sensores de temperatura LM35, display de cristal líquido, conector USB, transistores, LEDs, 

potenciômetros, resistores e capacitores. A conexão USB é responsável por gravar o firmware 

do microcontrolador (modo bootloader), estabelecer a comunicação com um PC e alimentar o 

sistema. A resistência de calor tem a função de fornecer calor para o sistema. Por outro lado, o 

cooler tem a função de remover calor do sistema. O display de cristal líquido ajuda o aluno a 

verificar a temperatura, os parâmetros do controlador (Kp, Ki e Kd), a referência de 

temperatura e a tensão aplicada no cooler. Os potenciômetros proporcionam a opção de 

executar o sistema em malha aberta, ou seja, eles servem para controlar manualmente as 

tensões aplicadas na resistência de calor e no cooler. Estas tensões aplicadas tanto na 

resistência de calor quanto no cooler são controladas por meio de transistores comutados por 

modulação por largura de pulso, refletindo no aquecimento da resistência e na velocidade do 

cooler. Também foi desenvolvido um programa de computador em linguagem de 

programação C Sharp (C#) para o usuário poder realizar: (i) a visualização e aquisição de 

dados da evolução temporal da temperatura medida, do sinal do controlador e do erro do 

sistema; (ii) a parametrização das constantes Kp, Ki e Kd do controlador; e (iii) a definição do 

set-point de temperatura do sistema. O programa do microcontrolador é concebido de duas 

maneiras: (i) efetua o controle manual, por meio dos potenciômetros, das tensões aplicadas na 

resistência de aquecimento e no cooler; e (ii) realiza o controle automático da temperatura do 

sistema atuando na tensão aplicada sobre o cooler e mantendo uma tensão constante sobre a 

resistência de aquecimento. Este trabalho permite ao aluno visualizar as ações de controle 

quando os parâmetros do controlador são alterados, contribuindo assim para a que teoria seja 

mais bem compreendida. 

Palavras-chave: PID; microcontrolador; controle de temperatura. 
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ABSTRACT 

On this work was made  a device in order to help the visualization by the student of a PID 

temperature control and thus fix the concepts learned in the classroom. This device was built 

primarily with a PIC18F4550 microcontroller, a mini cooler from a PC, a heat resistor, LM35 

temperature sensors, liquid crystal display, USB connector, transistors, LEDs, potentiometers, 

resistors and capacitors. The USB connection is responsible for recording the microcontroller 

firmware (bootloader mode), through communication equipment with a computer, and to  

power of the entire system. The heat resistor has the function of providing heat to the system. 

On the other hand, the cooler has the function of removing heat from the system. The liquid 

crystal display helps the student to check the temperature, the constants of the controller (Kp, 

Ki and Kd) and the set point temperature or the cooler voltage The potentiometers provide the 

option to run the system in open loop, that is, they serve to make the control of the heat 

supplied by the heat resistor and the cooler voltage manually. Both the heat resistor and the 

cooler are controlled via transistors switched by PWMs (Pulse Wide Modulation). Along with 

students, we developed a computer program in C # to display the temporal evolution of the 

temperature indicated by the sensors and for parameterization of the constants Kp, Ki and Kd 

of the controller and the temperature set point or the cooler speed. The program of the 

microcontroller is designed in two ways: (i) perform control of the voltage applied to the 

cooler and apply a constant voltage in the heat resistor, and (ii) perform the manual control on 

the voltage applied on the heat resistor and also on the cooler. This work allows the student to 

visualize the control actions when the controller parameters are changed, thus contributing to 

the theory be better understood. 

Keywords: PID; microcontroller; temperature control. 
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1 INTRODUÇÃO 

Teoria de controle é uma disciplina presente em vários cursos de graduação, como 

engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica e engenharia de controle e 

automação. Ela aplica os conceitos da física representando o comportamento de sistemas 

dinâmicos por meio de equações diferenciais, para que seja possível entender a resposta de 

um determinado sistema em função do sinal de entrada. Quando possível, isto possibilita ao 

engenheiro projetar um sistema de controle que faça com que este sistema responda de 

maneira desejada. 

O passado histórico do projeto de sistemas de controle começou na época do 

Regulador Watt, que foi o primeiro dispositivo de controle criado para controlar a velocidade 

de máquinas a vapor. Nos anos seguintes foram largamente utilizados os controladores ON-

OFF e, com o advento da eletrônica, os sistemas de controle PID foram substituindo estes 

anteriores, obtendo assim melhores resultados de controle (RAMASAMY, 2012). 

O controle de processos se tornou extremamente importante nos diferentes processos 

das indústrias em consequência da competição global, da rápida mudança nas condições 

econômicas e do maior rigor das leis ambientais e de segurança. O controle de processos 

também se tornou uma preocupação muito grande no desenvolvimento de processos flexíveis 

e complexos para a fabricação de produtos com elevado valor agregado (SEBORG, 2003). 

Ao se ensinar controle em malha fechada muitas vezes enfrenta-se o problema de 

como oferecer aos alunos de graduação uma ferramenta pedagógica interessante e pragmática, 

proporcionando experimentos e projetos práticos que complementem a teoria apresentada nas 

disciplinas de controle de sistemas e controle automático (LIN SHUI-CHUN, 2009). 

Muitas vezes os estudantes aprendem a modelar matematicamente os sistemas, mas 

não entendem realmente o que se passa dentro do controlador, em que os diferentes ganhos do 

controlador (kp, ki, e/ou kd) interferem diretamente na resposta do controle em malha 

fechada. Assim, detectou-se a necessidade de desenvolver uma ferramenta que auxilie no 

melhor entendimento dos conceitos de Teoria de Controle abordados em sala de aula. 

Atualmente, os professores de engenharia se apoiam em muitas ferramentas que fazem 

com que o aluno absorva melhor o conteúdo, e se lembre de tudo que foi apresentado. Dentre 

as várias ferramentas destacam-se o uso de quadro branco, apresentação de slides e de 
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softwares didáticos. Mas ao observar o cone de aprendizado de Edgar Dale mostrado na 

Figura 1.1, e comparando os diferentes processos de aprendizado, é notado que estes métodos 

citados anteriormente fazem, teoricamente, com que o estudante se lembre de 10 a 50% do 

que lhe foi apresentado. Em contrapartida, atividades que os alunos têm que desenvolver 

alguma montagem real geram um índice de 90%. 

Baseado nisso, o ensino de engenharia associado com atividades práticas tornou-se 

uma metodologia indispensável para motivar os alunos de graduação (COCOTA, 2012a). E 

para suprir esta demanda diversos métodos vêm sendo criados (JACKSON, 2012; COCOTA, 

2012b; LIYANAGEDERA, 2013; WADOO, 2012). 

 

Figura 1.1 - Cone de Experiência de Edgar Dale 

Fonte: ANDERSON, 2014. 

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema educacional de baixo custo que auxilia o 

ensino de controle em malha fechada para estudantes de graduação. Trata-se de um sistema de 

controle PID de temperatura utilizando uma resistência para produção de calor e uma 

ventoinha de computador. 
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1.1 Objetivo Geral 

O principal objetivo do trabalho é desenvolver uma ferramenta educacional de baixo 

custo para auxiliar no ensino de Teoria de Controle, abordando conhecimentos nas áreas de 

eletrônica analógica/digital, interfaceamento de sistemas, programação e sistemas embutidos. 

1.2 Objetivos Específicos 

 Estudo teórico acerca dos microcontroladores, explicitando seu funcionamento e suas 

aplicações; 

 Estudo da teoria dos sistemas de controle em malha fechada, com ênfase em métodos 

empíricos de sintonia de controladores PID, como o método de Ziegler Nichols;  

 Discussão dos resultados obtidos com cada ensaio realizado, atentando para as 

diferenças de resultado com ganhos do controlador variados; 

 Fornecer material de consulta para estudantes do curso de Engenharia de Controle e 

Automação que desejam trabalhar ou apenas conhecer mais a respeito do assunto, de 

forma prática e esclarecedora. 

1.3 Justificativa do Trabalho 

O motivo para o desenvolvimento deste trabalho se deve ao fato da escassez no 

mercado de sistemas didáticos simples e de baixo custo que auxiliem os professores do curso 

de engenharia de controle e automação a transmitir aos alunos os conceitos básicos da teoria 

de controle moderno. 

Além disso, o sistema desenvolvido é aberto e permite modificações onde o aluno em 

contato tanto com o sistema (hardware) quanto o supervisório pode assimilar melhor os 

conceitos não só da teoria de controle, mas também de eletrônica, sistemas embutidos, 

programação de computadores e principalmente a interação de todas essas áreas do 

conhecimento. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho foi dividido em seis capítulos. O primeiro apresenta um contexto 

introdutório sobre o trabalho; no capítulo 2 apresentam-se considerações gerais dos 

microcontroladores, uma perspectiva histórica, principais conceitos, bem como algumas 

aplicações de uso. Neste capítulo também são tratados conceitos da teoria de controle 
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moderno, contendo tipos de controladores e suas particularidades. No capítulo 3 é apresentada 

toda metodologia usada na elaboração do sistema em questão, focando no projeto e montagem 

do sistema, bem como sobre o funcionamento dos componentes utilizados. No capítulo 4 são 

apresentados os resultados obtidos em diferentes ensaios e, em seguida, é feita uma breve 

discussão das respostas obtidas. Por fim, no último capítulo são tratadas as conclusões e 

considerações finais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Microcontrolador 

Microcontrolador é um sistema composto no mínimo por um microprocessador, 

memória de programa, memória de dados, e dispositivos de entrada e saída. Alguns 

microcontroladores incluem componentes adicionais como temporizadores, contadores e 

conversores analógico digital (IBRAHIM, 2001). 

Para a aplicação proposta neste trabalho foi utilizado o PIC18F4550. Este modelo 

possui 40 pinos, dos quais 35 podem ser configurados como I/O, e diversos periféricos, tais 

como memória EEPROM de 256 bytes, um módulo CCP e ECCP, um módulo SPI e I²C, 13 

conversores A/D de 10bits de resolução com tempo de aquisição programável, dois 

comparadores analógicos, uma comunicação EUSART, um TIMER de 8bits (TIMER2) e três 

de 16bits (TIMER0, TIMER1 e TIMER3), um módulo de detecção de alta/baixa voltagem 

(HLVD), além de ter um módulo USB 2.0 capaz de operar no modo low-speed (1.5Mbps) ou 

full-speed (12Mbps) (MIYADAIRA, 2009). 

2.1.1 Interrupções 

Interrupções são eventos que provocam a parada da execução do programa principal. 

Desta maneira podem tomar atitudes instantâneas pois são tratadas por componentes físicos 

tornando-as muito rápidas. São utilizadas para que a CPU tome conhecimento de eventos de 

alta prioridade para o programa. Quando ocorre um evento de interrupção, a instrução em 

execução é pausada, o conteúdo do contador de programa é armazenado na pilha e o 

programa é desviado para um endereço conhecido como vetor de interrupção. Nesse vetor 

deverá existir uma sub-rotina que deverá providenciar o devido tratamento da interrupção e, 

em seguida, fazer o retorno da mesma, conduzindo o programa de volta ao seu fluxo normal 

(PEREIRA, 2005). 

2.1.2 Portas de entrada ou saída (I/O) 

Cada porta de I/O possui dois registradores que controlam suas funções: um 

registrador PORT e um registrador TRIS.  
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O registrador PORT é utilizado para acesso aos pinos do microcontrolador: uma 

escrita no registrador PORT escreve nos pinos que estiverem configurados como saída, 

enquanto uma leitura irá ler o nível lógico presente nos pinos I/O.  

O registrador TRIS é utilizado para configurar cada pino da respectiva porta como 

entrada ou saída. Assim, cada bit do registrador corresponde a um pino da porta. Se o bit 

estiver em ‘1’ configura o pino como entrada, e se estiver em ‘0’ como saída (PEREIRA, 

2005). 

2.1.3 Comunicação USB 

USB é atualmente uma especificação de interface de computador muito popular usado 

para conectar vários dispositivos periféricos com computadores e microcontroladores. Alguns 

microcontroladores PIC possuem módulos USB incorporadas (IBRAHIM, 2001). 

O USB foi projetado para simplificar a comunicação entre periféricos e o computador. 

Trata-se de uma comunicação assíncrona padronizada, que opera no modo half-duplex, com 

sinal diferencial e codificação NRZI. 

O barramento é relativamente simples, sendo composto de um terra (GND), uma 

alimentação Vcc (5v) e duas linhas de dados D- e D+. Ele é capaz de fornecer tensão de 

alimentação de 5V aos dispositivos de baixo consumo, suporta altas taxas de comunicação 

(na versão 2.0 High-Speed pode chegar a 480Mbps), não há necessidade de desligar o PC 

para conectar/desconectar o dispositivo USB, é plug and play e suporta até 127 dispositivos 

(MIYADAIRA, 2009). 

2.1.4 PWM 

O sinal PWM consiste num sinal de frequência fixa em que é variado o ciclo ativo da 

onda. É muito utilizado no controle de potência (fontes chaveadas, controles de velocidade, 

dentre outros), além de servomecanismos e outros comandos (PEREIRA, 2005). 

O módulo PWM é provavelmente o recurso mais poderoso dos módulos CCP’s, pois 

com ele podemos obter um tensão analógica a partir de um sinal digital. Este sinal é 

particularmente importante, já que a partir dele é possível implementar um conversos digital-

analógico com um único pino do microcontrolador, uma vez que controlando a largura do 
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pulso é possível obter uma tensão média analógica variável. A Figura 2.1 mostra as formas de 

onda do tipo PWM e a Equação 2.1 serve para calcular a tensão média da forma de onda. 

 

Figura 2.1 – Sinal PWM 

Fonte: SOUZA, 2002. 

    
 

 
∫       

 

 

 

Em que: 

   : É o valor da tensão média contínua. 

T: O período do sinal. 

    : Valor instantâneo da tensão. 

2.1.5 Conversor Analógico Digital 

Um conversor analógico-digital (A/D) é usado para converter um sinal analógico, 

como a tensão oriunda de um sensor, para a forma digital de forma que, por exemplo  um 

microcontrolador possa lê-lo e processá-lo. Alguns microcontroladores têm embutido esses 

conversores. Um conversor A/D externo também pode ser ligado a qualquer tipo de 

microcontrolador. Conversores A/D são geralmente de 8 a 10 bits, com 256-1024 níveis de 

quantização. A maioria dos microcontroladores PIC, com características A/D, têm 

conversores A/D multiplexados que fornecem mais de um canal de entrada analógica 

(IBRAHIM, 2001). 

O processo de conversão A/D deve ser iniciado pelo programa do usuário e pode levar 

várias centenas de microssegundos para ser concluído. Conversores A/D geralmente geram 

interrupções quando uma conversão é completa para o programa do usuário poder ler os 

(2.1) 
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dados convertidos rapidamente. Conversores A/D são especialmente úteis nas aplicações de 

monitoramento e de controle, uma vez que a maior parte dos sensores (por exemplo, sensores 

de temperatura, sensores de pressão, sensores de força, dentre outros) produzem tensões de 

saída analógicas (IBRAHIM, 2001). 

O conversor A/D do microcontrolador PIC18F4550 possui 13 canais analógicos 

multiplexados (AN0 a AN12), uma resolução de 8 ou 10bits, com tensão de referência 

configurável, além de ser capaz de funcionar no modo IDLE ou SLEEP. As conversões 

realizadas por este módulo são baseadas nas tensões Vref+ e Vref- e podem ser configuradas 

em vários modos distintos (MIYADIRA, 2009). 

2.1.6 RISC e CISC 

Os microcontroladores PIC apresentam uma estrutura de máquina interna do tipo 

Harvard, enquanto grande parte dos microcontroladores tradicionais apresenta uma 

arquitetura tipo Von-Neumann. A diferença está na forma como os dados e o programa são 

processados pelo microcontrolador (SOUZA, 2009). 

Na arquitetura tradicional, tipo Von-Neumann, existe um barramento (bus) interno 

(geralmente de 8 bits), por onde passam as instruções e os dados. Na Figura 2.2 é possível 

visualizar o funcionamento desta arquitetura. 

 

Figura 2.2 – Arquitetura Von-Neumann 

Fonte: CARTOLANO, 2004. 

Já na arquitetura Harvard existe dois barramentos internos, sendo um de dados e outro 

de instruções. No caso dos microcontroladores PIC, o barramento de dados é sempre de 8 

bit’s e o de instruções pode ser de 12,14 ou 16 bits, dependendo do microcontrolador. Esse 

tipo de arquitetura permite que enquanto uma instrução é executada outra seja buscada da 

memória, o que torna o processamento mais rápido (SOUZA, 2009). Observando-se a Figura 

2.3 é possível ver um esquema de funcionamento desta arquitetura. 
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Figura 2.3 – Arquitetura Harvard 

Fonte: CARTOLANO, 2004. 

Na Tabela 2.1, é feita uma comparação mais detalhada sobre a diferença dessas duas 

arquiteturas. 

Tabela 2.1 – Tabela Comparativa das Arquiteturas CISC e RISC 

 

Fonte: MONTEIRO, 1996. 
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2.2 Teoria de Controle 

2.2.1 Sistemas de Controle 

Um sistema a controlar é uma parte de um equipamento, eventualmente um conjunto 

de itens de uma máquina que funcionam juntos e cuja finalidade é desempenhar uma 

determinada operação (OGATA, 2003). 

É necessário analisar o sinal de erro (diferença entre o sinal de saída e o valor 

desejado), e aplicar uma correção no sinal de entrada da planta (sistema a ser controlador). 

Para tanto dispomos de vários tipos de controladores, cada um de uso adequado para uma 

aplicação. Dentre os diversos tipos pode-se destacar os controladores ON/OFF e o PID, que 

talvez sejam os mais utilizados na indústria devido à sua facilidade de implementação. As 

seções a seguir abordam estes tipos de controladores.  

2.2.2 Controlador ON/OFF 

Esse tipo de controle pode ser descrito matematicamente pela Equação 2.2.  

  {
           
           

 

O erro do controle é dado por e = Ysp – y, conforme a Figura 2.4. Esse tipo de controle 

implica que a máxima ação de correção sempre será usada. A variável de manipulada tem seu 

maior valor quando o erro é positivo e seu menor valor quando o erro é negativo. Esse tipo de 

controle É chamado de controle on-off. É um controle simples e não existem parâmetros para 

escolher. Esse tipo de controle é bem sucedido quando é necessário manter a variável do 

processo próximo do valor desejado, mas irá tipicamente resultar em um sistema no qual a 

variável oscila. 

(2.2) 
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Figura 2.4 – Diagrama de blocos de um sistema de controle em malha fechada típico. 

Fonte: ÅSTRÖM, 1995. 

2.2.3 Controlador Proporcional Integral Derivativo 

O controlador proporcional-integral-derivativo (PID) é muitas vezes referido como 

um controlador de "três termos”. Hoje é um dos controladores mais utilizados na indústria de 

processo. Em um controlador PID a variável de controle é gerada a partir de um termo 

proporcional ao erro, um termo que é a integral do erro e um termo que é a derivada do erro, 

de acordo com a Equação 2.3 (IBRAHIM, 2006). 

             
 

  

∫          

 

 

     

  
  

 
→         (  

 

    
    )      

Em que: 

    : é a saída do controlador. 

    : é o erro. 

  : é o ganho proporcional. 

  : é o tempo integral. 

  : é o tempo derivativo. 

Neste tipo de controlador, o modo integral é usado para eliminar o erro estacionário 

causado por grandes variações de carga. O modo derivativo, com o seu efeito estabilizador, 

permite um aumento do ganho e reduz a tendência para as oscilações, o que pode conduzir a 

uma velocidade de resposta superior quando usado junto com os modos proporcionais e 

derivativos. 

Geralmente um ganho proporcional Kp elevado, puro, tem o efeito de reduzir o tempo 

de subida e o erro estacionário (sem nunca o eliminar). O controle integral terá como efeitos, 

(2.3) 
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por um lado, eliminar o erro estacionário e por outro piorar a resposta transitória, isto é, 

torná-la mais oscilatória. Sempre que se utiliza controle integral, deve-se sempre testar 

inicialmente com um Kp reduzido. A utilização do controle derivativo tem como principal 

consequência uma melhoria da estabilidade do sistema, reduzindo o sobressinal e melhorando 

a resposta transitória (LOURENÇO, 1997). 

 

 

 

2.2.4 Ação Proporcional 

Neste tipo de controlador a relação entre sua saída e o sinal de erro, e(t), é dada pela 

Equação 2.4, onde o operador (
 
→) significa a transformada de Laplace da função. 

              
 
→               

Um controlador proporcional consiste essencialmente em um amplificador com ganho 

ajustável (LOURENÇO, 1997).  

O erro é multiplicado por um ganho Kp. Um ganho muito alto pode causar 

instabilidade, e um ganho muito baixo pode fazer com que o sistema demore a responder ao 

erro (IBRAHIM, 2006). 

2.2.5 Ação Proporcional Integral 

A principal função da ação integral é certificar-se de que a saída do processo está de 

acordo com o ponto de ajuste em estado estacionário. Com o controle proporcional, há 

normalmente um erro de controle no estado estacionário. Com a ação integral, um pequeno 

erro positivo vai sempre levar a um sinal de controle cada vez maior, e um erro negativo dará 

um decaimento no sinal de controle, não importa o quão pequeno é o erro (ÅSTRÖM, 1995). 

Para este controlador, a saída é representada pela função do erro e a integral do erro, 

de acordo com a Equação 5. 

             
 

  
∫       

 

 
 
 
→         (  

 

    
)     

(2.4) 

(2.5) 
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Em que Ti (tempo integral) é o tempo necessário para a contribuição da ação integral 

podendo ser expresso em minutos ou segundos. A componente integral, ao adicionar um polo 

na origem da função de transferência do controlador, elimina o erro em regime permanente, 

independentemente do sistema que se pretende controlar (LOURENÇO, 1997). 

2.2.6 Controlador Proporcional Derivativo 

Neste controlador o sinal de controle u(t) é proporcional ao erro e à sua taxa de 

variação, de acordo com a Equação 2.6. 

                
     

  
 
 
→                 

Em que Td (tempo derivativo) é expresso em segundos ou minutos, sendo o período 

de tempo antecipado pela ação derivativa em relação à ação proporcional. 

A adição do modo derivativo ao modo proporcional resulta num controlador 

altamente sensível, uma vez que aquele primeiro, ao responder a uma taxa de variação do 

erro, permite correções antes deste ser elevado. O modo derivativo não afeta diretamente o 

erro estacionário, adiciona amortecimento ao sistema (melhora a estabilidade) e assim 

permite o uso de valores de Kp mais elevados, o que implica em um menor erro estacionário. 

Um inconveniente deste modo é o de acentuar o ruído de alta frequência (LOURENÇO, 

1997). 

2.2.7 Controle Digital 

Para fazer a implementação da lei de controle em tempo discreto, como por exemplo 

um sistema de controle PID utilizando um microcontrolador, utilizam-se aproximações 

numéricas da derivada e da integral. O objetivo é aproveitar as características particulares de 

cada uma das  ações de um controlador PID a fim de se obter uma melhora significativa do 

comportamento transitório e em regime permanente do sistema controlado (ÅSTRÖM, 1995). 

A variável de controle é a soma de três termos: termo P, que é proporcional ao erro, o 

termo I, que é proporcional à integral do erro, e termo D, que é proporcional à derivada do 

erro. Os parâmetros do controlador são o ganho proporcional Kp, o tempo integral Ti, e o 

tempo derivativo Td (ÅSTRÖM, 1995). 

(2.6) 
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Os requisitos sobre um sistema de controle PID podem incluir muitos fatores, tais 

como respostas aos sinais de comando, insensibilidade a ruído e variações de processo, e 

rejeição de distúrbios de carga. O projeto do sistema de controle também envolve aspectos de 

processos dinâmicos, saturação do atuador, e características de distúrbios (ÅSTRÖM, 1995). 

A ação derivativa não é frequentemente utilizada. É uma observação interessante que 

muitos controladores industriais tenham somente a ação PI e que em outros controladores a 

ação derivativa pode ser desligada. Pode-se mostrar que o controle PI é adequado para todos 

os processos onde as dinâmicas são essencialmente de primeira ordem. É fácil descobrir se 

este é o caso, observando-se a resposta ao degrau do processo. Se a resposta ao degrau 

assemelha-se a de um sistema de primeira ordem, então o controle PI é suficiente. Outra 

razão é quando o processo é projetado para que sua operação não exija controle fino, mesmo 

se o processo tem dinâmica de alta ordem, necessita apenas de uma ação integral para 

eliminar o erro de regime, e de uma resposta transiente adequada, proporcionada pela ação 

proporcional (ÅSTRÖM, 1995). 

Similarmente, o controle PID é suficiente para processos onde a dinâmica dominante 

é de segunda ordem. Para tais processos, não há um ganho de benefício usando um 

controlador mais complexo. Um caso típico de melhoramento da ação derivativa é quando as 

dinâmicas são caracterizadas por constantes de tempo que diferem em amplitude. A ação 

derivativa pode ser usada para acelerar a resposta. Controle de temperatura é um caso típico. 

O controle derivativo é também benéfico quando se exige controle fino de um sistema de 

ordem superior. As dinâmicas de ordem superior limitariam o resultado do ganho 

proporcional para o bom controle. Com uma ação derivativa, a evolução da oscilação 

amortecida é evitada, daí um ganho proporcional alto pode ser usado para aumentar a 

resposta transiente (ÅSTRÖM, 1995). 

Os benefícios dos controladores mais sofisticados que o PID, como por exemplo 

aqueles que se baseiam e redes neurais ou lógica fuzzy, são citados em alguns exemplos: 

processos de ordem superior a dois; sistemas com tempo morto longo; sistemas com modos 

oscilatórios (ÅSTRÖM, 1995). 

2.2.8 Implementação do Controlador Digital PI 

A implementação do controlador PI pode ser feita com aproximações numéricas da 

derivada e da integral que aparecem na lei de controle (ÅSTRÖM, 1995). Desta forma, é 
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possível descrever cada uma das ações por uma equação de diferenças. A equação de 

diferenças descreve a operação matemática a ser programada no microcontrolador onde será 

implementado o PI digital conforme a Figura 2.5 (CAMPO, 2004). 

 

Figura 2.5 - Diagrama de blocos dos controladores contínuo e digital 

Fonte: CAMPO, 2004. 

A equivalência entre o sistema contínuo e o sistema discreto pode ser dada pela 

aproximação de Tustin (CAMPO, 2004), de acordo com a Equação 2.7. 

  
 

 

   

   
 

Em que: 

s: é a variável de Laplace. 

z: é a variável de transformada Z. 

T: é o tempo de amostragem. 

 

Utilizando a aproximação de Tustin na Equação 2.5, obtém-se a Equação 2.8.  

(2.7) 

(2.8) 
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       (  
 

   
  

   
   

)     

Reescrevendo a função de transferência do controlador PI, obtém-se a Equação 2.9.  

       (
(
     

   
)    

      
    

   
)     

            (
     

   
)          (

      

   
)     

              (
     

   
)          (

      

   
)      

 

Dividindo a Equação 2.9 por z, obtém-se a Equação 2.10. 

                (
     

   
)            (

      

   
)      

Por fim, a equação de diferenças do controle PI é representada pela Equação 2.11. 

              (
     

   
)        (

      

   
)        

 

2.2.9 Métodos de Sintonia para controladores PID 

Muitos métodos para sintonia de controladores PID são conhecidos e aplicados em 

sistemas de controle. O método escolhido é de acordo com as informações obtidas sobre a 

dinâmica do processo a ser controlado. Para o controle da proposta teve-se como base as 

regras de Ziegler-Nichols. 

Essas regras ajudam a determinar os valores do ganho proporcional Kp, do tempo 

integral Ti e do tempo derivativo Td baseadas nas características da resposta temporal de uma 

dada planta e podem ser determinadas por dois métodos (OGATA, 2003): 

Primeiro Método de Ziegler-Nichols: Neste método obtém-se experimentalmente a 

resposta da planta a uma entrada em degrau unitário. Se a planta não possui integradores nem 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 
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polos complexos conjugados dominantes, então esta curva de resposta ao degrau unitário 

pode ter o aspecto de um S, como mostra a Figura 2.6. Este método só se aplica se a curva de 

resposta ao degrau de entrada tiver o aspecto de um S. 

A curva com o formato em S pode ser caracterizada por duas constantes, o atraso L e 

a constante de tempo T, sendo determinadas ao passar uma tangente pelo ponto de inflexão 

da curva, como mostra a Figura 2.6.  Nos pontos onde a tangente intercepta o eixo das 

abscissas e a linha horizontal com valor K (que é o ponto onde a curva se estabiliza), obtêm-

se T e L, respectivamente.  

 

Figura 2.6 – Curva de resposta a um degrau 

Fonte: OGATA, 2003. 

 

Uma vez obtidos os parâmetros L, T e K, pode-se recorrer à Tabela 2.2 para 

determinar os valores dos parâmetros dos controladores.  

Tabela 2.2 – Tabela para calculo dos ganhos  PID (Primeiro Método) 
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Fonte: OGATA, 2003. 

 

Segundo Método de Ziegler-Nichols: Este método consiste em definir inicialmente a 

constante de tempo de integração Ti igual a infinito e a constante de tempo derivativo Td 

igual a zero. Desta maneira, só será utilizada a ação proporcional. O valor de Kp é aumentado 

até atingir um valor crítico, no qual a saída exibe uma oscilação sustentada pela primeira vez. 

Logo, obtém-se o ganho crítico Kcr e o período critico Pcr, como mostra a Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 – Resposta sistema com ganho crítico 

Fonte: OGATA, 2003. 

 

Uma vez obtidos estes parâmetros, recorre-se à Tabela 2.3 para obter os parâmetros 

dos controladores. 

Tabela 2.3 – Tabela para calculo dos ganhos  PID (Segundo Método) 

 

Fonte: OGATA, 2003. 
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3 METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Protótipos e Desenvolvimento de 

Novas Tecnologias e no Laboratório de Máquinas Elétricas, ambos pertencentes ao 

Departamento de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Ouro 

Preto, em Ouro Preto, Minas Gerais. 

O trabalho foi realizado em três Etapas: 

i. Desenvolvimento da placa didática com o controlador PID e sua montagem; 

ii. Desenvolvimento de um sistema SCADA em Visual C#; 

iii. Projeto de um controlador pelo método Ziegler Nichols. 

3.1 Desenvolvimento da Placa Didática 

Inicialmente foi desenvolvida uma PCI onde foi instalado o microcontrolador e o 

sistema de controle da temperatura com o cooler e o resistor de potência. 

3.1.1 Projeto da Placa de Circuito Impresso 

A placa foi projetada no software AUTOCAD com base em conhecimentos de 

eletrônica, sob a orientação de um professor, seguindo as recomendações do fabricante de 

cada componente. Segue a relação dos componentes usados na placa desenvolvida: 

 1 resistor de potência de 27 ohms e 1W; 

 Resistores SMD; 

 Sensores de temperatura LM35; 

 Capacitores eletrolíticos; 

 Capacitores SMD; 

 Botões de contato; 

 Oscilador de Cristal de Quartzo; 

 Microcontrolador PIC18F4550; 

 Potenciômetros de 10K; 

 1 Trimpot; 

 Display LCD 16x2; 

 4 LED´s de 3mm; 

 Transistor NPN BC547; 
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 1 conector USB-B; 

 Placa de fibra de vidro com cobre; 

 Conector ICSP; 

 Conector Molex. 

Nesta placa o microcontrolador atua como cérebro de todo sistema, pois é nele que 

serão feitas as medidas de temperatura, controle do LCD, comunicação USB com o PC, 

entradas e saídas digitais, comunicação serial (opcional) e é nele que fica o controlador de 

velocidade do cooler para manter a temperatura dentro de uma tolerância de 0,5 ºC. Além dos 

componentes listados acima, pode-se observar na Figura 3.1 outros elementos ligados ao 

microcontrolador, como capacitores eletrolíticos nos pinos de alimentação, capacitor de 

0,47uF no pino Vusb e o oscilador à cristal de 20Mhz juntamente com capacitores de 22pF 

(MICROCHIP, 2014). 

 
 

Figura 3.1 – Desenho esquemático de ligação do microcontrolador.   
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Para possibilitar que o microcontrolador seja reiniciado um botão ligado ao terra é 

colocado no seu pino 1, pois a lógica deste pino é inversa, e para que o microcontrolador 

funcione corretamente deve-se alimentar o pino com 5V através de um resistor de 10K. 

3.1.1.1 Potenciômetros 

Para que as tensões aplicadas no cooler e na resistência de aquecimento sejam 

determinados manualmente via hardware, foram colocados dois potenciômetros circulares 

lineares nas portas analógicas do uC. Assim, uma tensão proporcional à posição do cursor 

destes potenciômetros é aplicada ao conversor A/D e no firmware este valor (representado 

por um valor inteiro de 10 bits) define o duty-cicle dos PWM dos módulos CCP1 e CCP2. Na 

Figura 3.2 observa-se como os potenciômetros foram ligados. 

 

Figura 3.2 – Esquema de ligação dos potenciômetros 

3.1.1.2 Sensores de temperatura LM35 

Para realizar a leitura de temperatura do sistema, foram utilizados três sensores LM35 no 

encapsulamento TO-92, que possuem como característica principal, a desnecessidade de 

calibração. É um sensor de uso muito simples, onde se obtém uma saída linear de tensão 

proporcional à temperatura medida com um erro próximo de 0.5ºC e um fator de escala na 

razão de 10mV/ºC (TEXAS INSTRUMENTS, 2014).  

O sensor de temperatura é ligado às portas analógicas do uC para fazer a leitura da 

temperatura, onde o valor de tensão lido é simplesmente multiplicado por 100 via firmware 

para se obter a temperatura em ºC. Na Figura 3.3 é mostrado o esquema de ligação de cada 

um destes sensores. 
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Figura 3.3 – Esquema de ligação do sensor LM35. 

O motivo para o uso de mais de um sensor, se deve ao fato de possibilitar ao estudante 

a análise do perfil de temperatura em diferentes posições em torno da resistência de 

aquecimento. Já o controlador, se baseia apenas na leitura de um dos sensores para calcular o 

erro e atuar no sistema; sendo que o usuário pode facilmente definir qual dos sensores irá 

utilizar por meio da simples troca de uma variável no código do uC. 

3.1.1.3 Botões e LED’s 

Para estabelecer uma “ponte” entre o microcontrolador e o usuário por meio de 

estados digitais foram utilizados 4 botões e 3 LED’s. Estes foram ligados em portas digitais 

de I/O do PIC como mostra a Figura 3.4, onde nos botões resistores de 1KΩ (pull-up) 

limitam a corrente que circula nestes dispositivos e no LED’s. Os resistores limitam a 

corrente nos LED’s em 5mA, valor que possibilita que os mesmos acendam com uma boa 

intensidade sem a sua queima. 

Com isso o usuário consegue definir condições para o funcionamento de ambos para que 

estes possam funcionar de acordo com as necessidades com poucas linhas de código. 

Inicialmente os LED’s estão ligados apenas para testar o envio de comandos do supervisório 

e a resposta do sistema, já os botões fazem a mudança de parâmetros e a troca de “páginas” 

no LCD para que diversos valores e estados possam ser visualizados. 
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Figura 3.4 – Esquema de ligação de LED’s e botões. 

 

3.1.1.4 Conectores Molex, ICSP e USB-B 

Também são ligados ao microcontrolador três conectores, dentre eles, um do tipo 

Molex, que oferece a possibilidade de expansão da placa para outros tipos de comunicações 

que utilizem o padrão Serial, como por exemplo a ZigBee (Figura 3.5). Já o conector ICSP 

(Figura 3.6) é usado para fazer a gravação do firmware no microcontrolador, quando não se 

tem um bootloader previamente na memória. Ela permite a gravação sem a necessidade de se 

retirar o PIC do circuito, evitando assim que este seja danificado fisicamente.  

Para que o sistema possa comunicar com o supervisório foi utilizada a conexão USB, 

mostrada na Figura 3.7, em que o microcontrolador utilizado já possui internamente este 

bloco implementado, facilitando assim a programação. É através desta conexão que é feita a 

alimentação do sistema, para evitar a necessidade de uma fonte externa, diminuindo bastante 

o custo de produção deste sistema. 
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Figura 3.5 – Conector Molex 

        

 

 

Figura 3.6 – Pinagem da gravação ICSP 

 

 

Figura 3.7 – Conector USB do tipo B 
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3.1.1.5 Display LCD a 4 pinos 

Foi utilizado um display de LCD de 16 colunas por 2 linhas que serve como 

dispositivo de saída do microcontrolador com o usuário, mostrando informações importantes 

em tempo real. Através do recurso de “paginação”, diversos valores e estados são mostrados 

como se segue: 

- Primeira página (principal): São mostrados a temperatura atual do sistema em graus 

Celcius, a potência da resistência de aquecimento em porcentagem e a tensão aplicada 

ao cooler em volts, e o valor atual do set-point de temperatura; 

- Segunda página: É mostrado o ganho proporcional atual do controlador com quatro 

casas decimais; 

 - Terceira página: É mostrado o ganho integral atual do controlador com quatro casas 

decimais; 

- Quarta página: É mostrado o ganho derivativo atual do controlador com quatro casas 

decimais. 

Utilizando os 4 botões centrais (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) o usuário faz a troca de 

pagina e modifica os parâmetros de ganho do controlador. 

Para diminuir o número de portas utilizadas no uC, utilizou-se o recurso de trabalhar 

com este LCD no modo 4 bits, ou seja, ao invés de usar 8 pinos (padrão)  para a troca de 

dados entre o uC e o LCD foram usados apenas 4Mas para que funcione corretamente, uma 

biblioteca de LCD específica deve ser aplicada, esta que pode ser facilmente encontrada na 

internet.  

Como pode-se observar na Figura 3.8 os pinos DB0, DB1, DB2 e DB3 não são 

conectados, mas pode-se também aterrá-los para evitar que EMI atrapalhem seu 

funcionamento . 
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Figura 3.8 – LCD 16x2 a 4 fios 

 

3.1.2 Bootloader HID 

Para eliminar a necessidade de um gravador externo, o fabricante deste uC criou uma 

forma alternativa de gravação do código no dispositivo. Bootloader é o nome de um código 

que possibilita que esta gravação seja feita através da porta USB do microcontrolador 

diretamente do PC através de um programa específico. 

Além deste código, deve ser tomado o cuidado na hora de se projetar a PCI para que 

um botão de boot seja colocado na porta RB4 do PIC, para o modo bootloader. Quando for 

necessária a atualização do firmware, basta segurar o botão de boot e pressionar o botão de 

reset na placa e o uC se prepara para receber um novo código de trabalho. A gravação do 

novo firmware é feita através da transmissão do seu arquivo de extensão “.hex” para a 

memória de programa do microcontrolador. Na Figura 3.9 é mostrado o esquema de ligação 

básico para que a função de bootloader funcione corretamente no PIC. 
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Outro cuidado que deve ser tomado, é em relação ao código que será gravado através 

do bootloader. Para evitar que este código sobrescreva o bootloader, ele deve ter em seu 

escopo um endereço de memória que define onde será o início da gravação do código na 

memória do microcontrolador . Geralmente esta definição do início de gravação do código é 

feita logo após do bootloader, sendo assim, necessário conhecer o espaço de memória gasto 

por ele. No compilador da CCS esta definição é muito simples, basta acrescentar duas linhas 

de código: 

#build (reset=0x1100, interrupt=0x1108)   // O código inicia logo após o bootloader 

#org 0, 0x10FF {}                       //Bloqueia que o bootloader seja apagado  

 

 

Figura 3.9 – Esquema básico e ligação para Bootloader 

Fonte: CERNE, 2014. 
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3.1.3 Programação do microcontrolador 

O programa do microcontrolador foi elaborado em linguagem de programação C. Este 

possui dois modos de operação:  

 Manual: O acionamento do cooler e da resistência é feita de modo manual, no qual o 

usuário pode definir a tensão aplicada por meio do supervisório. Este modo é usado 

para testes e também para auxiliar no processo de modelagem do sistema. 

 Automático: Neste modo o controlador é ativado. Assim, a tensão aplicada ao cooler 

é a saída deste controlador, que atua dependendo de seus ganhos Kp, Ki e Kd. Para 

realizar o controle da temperatura um algoritmo de controle foi criado, o qual se 

baseia na leitura de temperatura de algum dos sensores e atua na tensão aplicada sobre 

o cooler para manter constante a temperatura do sistema de acordo com o que foi 

definido como set-point. 

De forma geral, independente do modo de operação, o código funciona de maneira 

semelhante. Mas no modo automático é ativado o algoritmo de controle do sistema para 

manter a temperatura dentro de uma tolerância de 0,5 ºC . 

Na Figura 3.10 está representado o fluxograma de funcionamento do programa 

principal, e na Figura 3.11 é mostrado o exemplo de um controlador proporcional. 
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Figura 3.10 – Fluxograma do programa principal 
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Figura 3.11 – Fluxograma de um controlador proporcional de temperatura 
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3.2 Desenvolvimento do sistema supervisório 

Para melhor visualização do comportamento do sistema e possibilitar a visualização 

de seu comportamento por meio de gráficos, foi desenvolvido um sistema na plataforma 

Visual Studio em linguagem de programação C#. Este sistema consiste em uma tela 

contendo: 

 Um gráfico que plota a variação da temperatura do sistema ao longo do tempo em 

graus Celcius; 

 Um gráfico que plota a ação de controle sobre o cooler ao longo do tempo em Volts; 

 Um gráfico do erro em graus Celcius ao longo do tempo; 

 Botões para ligar, desligar e limpar os gráficos; 

 Um botão acompanhado de uma caixa de texto para ajustar diferentes valores de set-

point; 

 Três botões para ligar e desligar os LED`s que mudam de cor quando este muda de 

estado, sendo preto desligado e verde ligado; 

 Duas barras de controle para definir a tensão aplicada à resistência e ao cooler no 

modo manual; 

 Três caixas de texto para definir os ganhos Proporcional, Integral e Derivativo do 

controlador; 

 Dois mostradores que transmitem ao usuário leituras de temperatura e tensão 

equivalente no conversor AD. 

Neste programa o usuário tem também a possibilidade de ligar ou desligar a 

comunicação USB através do menu superior “USB”. Além disso, pode-se salvar a última 

leitura ou carregar uma leitura previamente salva. 

Na base da tela criada é possível observar o pacote de dados que está sendo enviado 

pelo uC em tempo real. 
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3.2.1 Protocolo de comunicação 

Para que a comunicação entre o supervisório e o sistema projetado seja realizada com 

sucesso, foi criado um protocolo específico para esta aplicação, para que tanto o supervisório 

quanto o PIC conversem na mesma “língua”. Inicialmente foi definido o número de bytes 

usados para envio e recepção dos dados pela interface, sendo que o PIC envia pacotes de 5 

bytes a cada 250ms e o sistema supervisório envia pacotes de 8 bytes, como segue abaixo: 

 Dados enviados pelo microcontrolador: 

- Primeiro Byte: MSB da leitura do conversor AD do sensor de temperatura; 

- Segundo Byte: LSB da leitura do conversor AD do sensor de temperatura; 

- Terceiro Byte: Tensão aplicada ao resistor (Valor do PWM). 

- Quarto Byte: Tensão aplicada ao cooler (Valor do PWM). 

- Quinto Byte: Estado dos LED’s, do cooler e do resistor de aquecimento. Sendo 

que quando o bit vale 0 significa desligado e quando vale 1 é ligado. Segue o 

formato 000ABCDE onde A, B e C são os bits de estado dos três LED’s, D do 

resistor de aquecimento e E do cooler. 

 Dados enviados pelo Supervisório: Como o supervisório não necessita enviar os 

dados em tempo real, o envio é feito apenas quando necessário, por exemplo, 

quando o usuário clica no botão “SETAR” para alterar o valor do set-point. Estes 

dados possuem um prefixo de identificação para que o uC entenda qual dado está 

sendo enviado no momento. 

- Para ligar e desligar os LED’s o supervisório envia pela USB os caracteres 

‘LD1’, ‘LD2’ ou ‘LD3’ sendo que quando o sistema recebe essa informação troca 

de estado (ligado/desligado) dos LED’s 1, 2 ou 3 respectivamente. 

- Para ajustar os parâmetros Proporcional, Integral e Derivativo do controlador o 

supervisório envia respectivamente o prefixo ‘GP’, ‘GI’ ou ‘GD’ seguido de 3 

bytes que representam uma variável do tipo int32, a qual define o valor do ganho 

desejado. Quando o uC recebe esses dados, atribui uma variável do tipo int32 com 

valor recebido dividido por 10.000, para possibilitar a definição de valores com 4 

casas decimais. 

- Para definir o modo de funcionamento do sistema entre manual e automático, é 

enviado ao sistema os caracteres ‘GM’ ou ‘GA’ que definem respectivamente 

modo manual ou automático. 
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- Quando o sistema está em modo manual, tanto a velocidade do cooler, quanto a 

potência na resistência são definidos através do supervisório. Isto é feito com o 

envio dos caracteres ‘GV’ ou ‘GR’ seguidos de 1 byte que representa 

respectivamente o valor da tensão aplicada no cooler e na resistência de 

aquecimento. 

- O usuário também tem a liberdade de modificar o valor de set-point em tempo 

real para visualizar o comportamento do controlador. Para o envio deste valor o 

supervisório envia os caracteres ‘GS’ seguidos de um byte contendo o valor a ser 

atribuído ao set-point de temperatura do sistema. 
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3.3 Projeto do controlador 

Para testar o funcionamento do circuito, assim como a ação do controlador, foi 

proposta a sintonia de um controlador PI utilizando o método Ziegler Nichols, em que um 

degrau unitário é aplicado pelo atuador e a curva de resposta do sistema é analisada. Como 

este projeto trata de um sistema térmico, que possui a característica de ter uma dinâmica 

lenta, o controlador escolhido foi do tipo PI. Se bem projetado, este controlador pode 

facilmente suprir as necessidades de funcionamento do sistema sem acrescentar a 

desvantagem do controlador derivativo, que é a sensibilidade a ruídos no sensor. 

Para realizar o projeto do controlador pelo primeiro método de Ziegler Nichols o 

sistema foi testado em malha aberta. Inicialmente foi aplicado um degrau de 5V (100%) na 

resistência de aquecimento e o comportamento da evolução temporal da temperatura foi 

observado. Após a estabilização da temperatura, foi aplicado um degrau de 5V (100%) sobre 

o cooler para que a resposta do sistema pudesse ser analisada. Então, foi gerado um gráfico 

com a resposta do sistema após o degrau aplicado no cooler. Como a resposta teve o formato 

em “S”, característica que possibilita a aplicação do método de Ziegler Nichols, este método 

pôde ser aplicado, traçando-se uma reta tangente ao ponto de inflexão da curva. 

Como mostrado no item 2.2.9 deste trabalho, foi analizada a resposta destes sistema a 

uma variação de 20% na tensão aplicada ao atuador, gerando um curva. Assim a análise desta 

resposta possibilitou o cálculo do atraso do sistema L e sua constante de tempo T. Através 

destes valores e da Tabela 2.2 foi possível encontrar Kp e Ti do controlador. 

Para ser possível implementar o controlador no microcontrolador, foi necessário 

discretizar sua função de transferência do controlador. Isso foi feito utilizando a aproximação 

de Tustin mostrada na Equação 2.7 e, assim, obteve-se um controlador discreto na forma da 

Equação 2.11. 

Depois da realização do projeto e da sintonia do controlador, a resposta do sistema foi 

avaliada e comparada com outro controlador possuindo valores aleatórios de ganho Kp e Ki, 

ou seja, um controlador não sintonizado. 
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4 RESULTADOS 

4.1 A placa de circuito impresso 

Depois de projetada, a placa de circuito impresso foi montada e os componentes 

foram soldados. A Figura 4.1 mostra o aspecto final da placa. É possível observar os 

componentes citados na metodologia dispostos de forma que o menor espaço possível fosse 

ocupado. À esquerda se encontra o cooler apontado para o resistor cercado pelos sensores de 

temperatura LM35, os quatro botões de navegação, o microcontrolador ao centro, o display 

de LCD no topo e ao lado direito os potenciômetros ligados ao conversor A/D, 

acompanhados do conector USB.  

 

 

Figura 4.1 –Resultado Final do Sistema projetado 
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As Figuras 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 mostram as telas do visor de cristal líquido disponíveis 

para o usuário poder observar a parametrização do sistema. Estas telas podem ser alternadas 

por meio dos botões esquerdo e direito presentes na placa didática. 

 

Figura 4.2 – Tela 1 

 

 

Figura 4.3 – Tela 2 

 

 

Figura 4.4 – Tela 3 

 

 

Figura 4.5 – Tela 4 
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4.2 O supervisório 

Após a montagem e programação do sistema supervisório, obteve-se o resultado 

mostrado pela Figura 4.6. Neste programa o usuário tem informações sobre a temperatura do 

sistema em tempo real, a ação do controlador, os valores de ganho proporcional integral e 

derivativo, os estados dos LED’s e o valor do set-point. O usuário tem também a 

possibilidade de alterar o modo do sistema entre maual e automático. 

 

 

Figura 4.6 – Tela do sistema SCADA criado 

 

4.3 Modelagem do sistema e do controlador 

Para encontrar o modelo do sistema foi aplicada uma tensão de 5V (tensão máxima) à 

resistência de aquecimento e uma tensão de 2.5V (50%) sobre o cooler. Em seguida, 

aguardou-se a estabilização da temperatura do sistema, que ocorreu, por volta dos 27.8°C. 

Depois da estabilização da temperatura, foi dado um degrau de 0.5V (20%) sobre a tensão 

aplicada ao cooler e se obteve uma curva de resposta do sistema.  

Utilizando os dados obtidos no experimento foi aplicado um algoritmo (COCOTA, 

2014), e com isso foi definida a reta de inflexão da curva para que os valores da constante de 

tempo ‘T’ e do atraso do sistema ‘L’ pudessem ser encontrados. Para isso, primeiro foram 
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calculadas as derivadas de todos os pontos do gráfico obtendo o resultado apresentado na 

Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 – Gráfico para cálculo do ponto de inflexão 

O gráfico da Figura 4.7 foi usado para encontrar o ponto de inclinação máxima da 

curva. Este ponto é necessário para determinação dos parâmetros do sistema, traçando uma 

reta tangente à curva. Pode-se observar que este ponto ocorreu no tempo de 423 segundos. 

Com este dado foi criada uma curva tangente ao ponto de y=423 e x = 27,5 que 

representa o ponto de inflexão da reta, como mostra a Figura 4.8. A partir desta reta foi 

possível calcular os valores da constante de tempo T e do atraso L do sistema. 
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Figura 4.8 – Gráfico para calculo dos parâmetros L e T 

 

Os valores encontrados foram L= 19,4571 segundos e T= 3,8333 segundos sendo o 

valor de L a diferença de tempo entre o degrau no atuador e o ponto onde a reta de inflexão 

corta a temperatura inicial e o valor de T a diferença de tempo entre o ponto onde a reta passa 

pelo valor final de temperatura e o ponto de L. O valor de Kc do sistema pode ser obtido 

através da Equação 4.1 (IBRAHIM, 2002). 

   
         

       
       

A função de transferência do circuito em malha aberta pode ser aproximada pela 

Equação 4.2 (IBRAHIM, 2002). 

      
                  

           
 

Para determinar os valores dos ganhos Kp e Ti foi utilizada a tabela de Ziegler 

Nichols para resposta de sistemas em malha aberta, de acordo com as Equações 4.3 e 4.4. 

(4.1) 

(4.2) 
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A função de transferência do controlador PI é dada pela Equação 4.5 (IBRAHIM, 

2002). 

            (  
 

        
) 

Ou ainda:         

      
                  

        
 

A Figura 4.9 mostra o diagrama de blocos do sistema em malha fechada com o 

controlador PI.  

 

Figura 4.9 – Diagrama de blocos do sistema 

 

 A implementação do controlador PI pôde ser feita utilizando aproximações numéricas 

da integral que aparecem na lei de controle (ÅSTRÖM, 1995). Desta forma, é possível 

descrever cada uma das ações por uma equação de diferenças, de acordo com o método de 

Tustin. Substituindo-se os parâmetros Kp = -8,865 e Ti = 64,857 na Equação 2.11, obtém-se 

a Equação 4.6. 

                 (
          

        
)           (

           

        
)        

                                    

(4.3) 

(4.4) 

 

 

(4.5) 

(4.6) 
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 Assim, os valores encontrados para as constantes do controlador são A0= -8,934 e A1= 

8,797, onde A0 é uma constante que multiplica o erro atual e A1 é a constante que multiplica o 

erro anterior. 

4.4 Resposta do controlador 

 Para analisar o funcionamento do controlador projetado foi feito um teste da sua 

resposta com a temperatura de referência valendo 27,7 ºC. 

 Até os primeiros 250 segundos manteve-se o controlador sem nenhuma interferência 

externa. Mas após este tempo foram aplicadas ao sistema algumas perturbações, dentre elas 

ventilação externa aquecida no primeiro momento e depois uma ventilação externa com 

temperatura ambiente. 

 Como pode-se observar na Figura 4.10, mesmo com algumas perturbações externas o 

sistema oscilou sua temperatura com valores menores que 1 ºC. 

 

Figura 4.10 – Gráfico da Variação de Temperatrura  
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Figura 4.11 - Gráfico da Variação da Tensão no cooler  

 Em relação à ação do controlador sobre a tensão aplicada ao cooler, é possível 

observar na Figura 4.11 que o controlador projetado pelo método de sintonia Ziegler Nichols 

executa alterações suaves na tensão. Em consequência ocorrem pequenas mudanças na 

velocidade do cooler. 

 

 

 

Figura 4.12 – Gráfico da Variação do Erro 
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 Mesmo que a resposta de um controlador projetado por um método empírico não seja 

uma resposta ótima, este já é um bom ponto de partida para que ajustes “finos” possam ser 

feitos até que o sistema responda de maneira desejável. Como é mostrado na Figura 4.12 o 

erro do sistema se mantém muito baixo (abaixo de 1ºC) ao longo do experimento. 
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5 CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos pôde-se concluir que foi possível desenvolver uma 

ferramenta educacional para aplicar os conceitos de teoria de controle de sistemas 

acompanhada de um sistema supervisório com uma interface gráfica intuitiva e amigável. 

Para testar o funcionamento do circuito foi projetado um controlador pelo método 

Ziegler Nichols. Após a análise dos resultados, observou-se que o sistema se comportou 

muito próximo do esperado. Este proporcionou uma resposta bem melhor do que um 

controlador não sintonizado. 

 O sistema criado possibilitou alterações em tempo real nos ganhos do controlador, 

tornando prática a análise do comportamento do sistema com diversas variações dos ganhos.  

Diante do disposto acima, pode-se afirmar que o objetivo do trabalho foi alcançado, 

ou seja, efetivamente foi desenvolvido um sistema funcional que aplica um controlador PI 

discreto com um sistema supervisório que facilita a análise de resposta de diferentes 

controladores aplicados ao sistema. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestão para trabalhos futuros, propôe-se a inclusão de mais componentes com 

encapsulamento SMD, dentre eles o microcontrolador, para diminuir o tamanho da placa 

final. Também é aconselhável trocar os sensores LM35 por outros que tenham uma maior 

precisão, e a aplicação do conversor A/D com uma tensão de referência mais baixa, para que 

pequenas variações de temperatura possam ser medidas, fazendo com que a medida de 

temperatura seja mais precisa. Pode-se incluir também um sistema de medição da velocidade 

do cooler para melhorar a ação de controle, utilizando um emissor e um receptor de 

infravermelho para captar a velocidade do movimento das pás. Sugere-se ainda a inclusão de 

um sistema automático de sintonia do controlador como relay feedback autotuning, ISTE 

method, fuzzy logic, estudados por  Bolat (2005) e  Sarin (2012). 
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