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RESUMO 

 

 

A temperatura e a umidade relativa do ar ambiente são variáveis de grande impacto, 

para o bem estar do indivíduo uma vez que extremos de temperatura e baixa umidade 

relativa do ar podem ocasionar problemas graves de saúde. No que se refere a ambientes 

urbanos e industriais existem ainda poluentes variados, como material particulado, 

gases nocivos e odores. No caso de ambientes fechado só é possível controlar a 

temperatura, umidade e as impurezas presentes no ar, por meio de máquinas projetadas 

para este fim, tais como condicionadores de ar, aquecedores de ar e sistemas de 

ventilação. Os sistemas de ventilação, com o principio da circulação forçada do ar de 

um local para outro,influenciam na temperatura, umidade e impurezas dor ar ambiente. 

Neste trabalho faz-se o controle da velocidade do ar, em um túnel de vento de pequeno 

porte existente no Laboratório de Transferência de Calor e de Massa da Escola de Minas 

da Universidade Federal de Ouro Preto, utilizando-se um controlador PID. O controle é 

realizado medindo-se a velocidade do ar na saída do túnel e comparando com um valor 

definido pelo operador, no intuito de diminuir o erro entre a velocidade medida e o valor 

definido.Uma interface gráfica, por meio do supervisório Elipse E3 é utilizada para a 

aquisição de dados. O sistema de controle proposto apresentou resultado satisfatório na 

medição da velocidade do ar no túnel de vento. 

Palavras-chave: ventilação forçada, sistema de controle, controlador PID. 



ABSTRACT 

 

The temperature and the ambient relative humidity are high impact, variables for the 

welfare of the individual as extremes of temperature and low relative humidity can 

cause serious health problems. With regard to urban and industrial environments there 

are number of pollutants such as particulate matter, harmful gases and odors. In the case 

of airless environments It is only possible to control the temperature, moisture and 

impurities in the air by means of machines designed for this purpose, such as air 

conditioners, air heating and ventilation systems. Ventilation systems, with the principle 

of forced air circulation from one location to another, influence the  temperature, 

humidity and ambient air impurities. In this study, a control of the air velocity in a small 

sized existing wind tunnel in Heat and MassTransfer Laboratory of the Mining School 

of the Federal University of Ouro Preto, using a PID controller. The control is 

performed by measuring air velocity in the tunnel exit and compared to a value set by 

the operator, in order to reduce the error between the measured speed and the value 

defined.A graphic interface, through the supervisory E3 is used for data acquisition. The 

proposed control system offered satisfactory results in the measurement of the wind 

tunnel air velocity. 

Keywords: forced ventilation, control system, PID controller. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O ser humano está sempre tentando criar meios de facilitar as atividades necessárias na 

sua vida. Desde o início da humanidade quando se usou o fogo para cozinhar os 

alimentos, ele procurava melhorar sua qualidade vida no caso a alimentação. Depois 

veio a preocupação de moradia, ou seja a proteção das intempéries naturais como a 

chuva, o frio ou o calor. Muitos anos se passaram até que se conseguisse usar a primeira 

máquina a vapor. A primeira revolução industrial ocorreu no século XVIII, mas 

somente na primeira metade do século XX surgiram os primeiros computadores, estes 

que possuíam enorme tamanho e muito menor poder de processamento que as máquinas 

atuais segundo Ogata. 

Atualmente,para obtenção de controle de processos de forma cada vez mais eficiente, 

utiliza-se, muitas vezes, de recursos matemáticos em tempo real, cálculos complexos e 

repetitivos que por vezes, só são possíveis com a computação. A automação visa retirar 

o homem de situações de perigo, atividades desgastantes ou insalubres. Aquele 

funcionário sem qualificação que antes era responsável por trabalhos repetitivos, agora 

com os devidos conhecimentos adquiridos atua no controle dos processos 

automatizados.  

É necessário projetar e calcular adequadamente aquilo que se vai construir. Seja um 

avião ou um prédio, a segurança é fator fundamental no planejamento. Para se obter um 

bom projeto de controle, um dos recursos é a modelagem matemática de um processo a 

ser controlado.Um experimento em pequena escala também é de grande valia. 

O rápido desenvolvimento da mecânica dos fluidos ao longo do Século XX foi 

provocado em partes pela necessidade de aviões,por necessitarem de grande 

conhecimento em mecânica dos fluídos(MUNSON; YOUNG; OKIISHI, 2004). A 

aviação é um exemplo de setor que utiliza amplamente modelos matemáticos e a 

computação em seus projetos. Pesquisadores buscam representar matematicamente 

fenômenos da natureza, com essa compreensão é possível melhorar o controle de 

máquinas e processos industriais. 
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1.1 Objetivo 

 

Controlar a velocidade do ar na saída de um túnel de vento utilizando um controlador 

PID e um motor CA trifásico como atuador. 

1.2 Metodologia 

Para realização do trabalho, foi utilizada a planta de túnel de vento encontrada no 

Laboratório de Transferência de Calor e Massa da Universidade Federal de Ouro Preto, 

sendo esta composta por um CLP, um inversor de frequência, um motor de indução 

trifásico e um transmissor de velocidade do ar. 

O fluxo de ar é gerado por uma ventoinha que recebe o giro do motor de indução, que 

por sua vez é acionado por um inversor de frequência. Um CLP  é responsável pela 

leitura do transmissor de velocidade do ar, envio de comandos para o inversor de 

frequência, além de fazer a comunicação com um computador. 

O controle é realizado medindo-se a velocidade do ar na saída do túnel e comparado 

com um valor definido pelo operador. No intuito de diminuir o erro entre a velocidade 

medida e o valor definido é usado um controlador do tipo PID. 

1.3Motivações do trabalho 

 

Primeiramente a utilização de motores CA na indústria é de grande importância. 

Quando se fala em motores elétricos de alta potência, geralmente os motores CA 

trifásicos são utilizados. O uso do túnel de vento neste projeto é de grande importância 

tanto para a área térmica quanto para mecânica dos fluídos, pois ambas poderão usufruir 

do equipamento para ensaios práticos no laboratório. 
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Dessa forma futuros alunos poderão fazer estudos, como por exemplo, do 

comportamento do fluxo de ar em um protótipo de asa de avião,de forma a simular uma 

situação real em pequena escala. 

Somado a isso, o uso do controlador PID, permite obter um resultado satisfatório para 

esse tipo de processo, ainda hoje o mais utilizado em conjunto com motores elétricos de 

grande potência na indústria. 
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2 MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO E INVERSOR DE FREQUÊNCIA 

2.1 Motor de indução trifásico 

2.1.1O motor de indução trifásico MIT 

Os motores elétricos são máquinas que têm por finalidade a transformação de energia 

elétrica em energia mecânica. O tipo de motor elétrico mais utilizado atualmente na 

indústria é o motor de indução trifásico (MIT) do tipo gaiola. Basicamente, um motor 

de indução trifásico, é alimentado por 3 fases de corrente alternada defasadas 120 graus 

elétricos uma da outra. Cada fase alimenta uma bobina do chamado estator que nada 

mais é do que a parte fixa do motor(GUEDES, 1994). 

Em um motor trifásico do tipo gaiola (Figura 2.1) seu rotor, ou seja,a parte que gira, é 

composto por barras condutoras alojadas próximo à superfície de um núcleo 

ferromagnético, no formato cilíndrico (ou em anel). Estas barras são curto-circuitadas 

umas com as outras nas duas extremidades do cilindro. 

 
Figura 2. 2– Motor em Gaiola – Vista em corte 

Fonte:CASTRO; MÜNCHOW, 2010. 
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2.1.2 Funcionamento de um  MIT 

Para entender o funcionamento de um motor de indução, utiliza-se as Leis de indução 

de Faraday e de Lenz. Uma vez que o motor foi devidamente ligado a uma rede elétrica 

trifásica, a corrente flui por cada uma dos três enrolamentos do estator, fazendo com que 

surja um campo  eletromagnético que gira a  uma velocidade proporcional a frequência 

da alimentação, conhecida como velocidade síncrona. Tal campo é chamado de campo 

girante. A velocidade de giro do campo girante, em ciclos por segundo, pode ser 

expressa como (GUEDES, 1994): 

   
 
 ⁄ {rot/s ; Hz} (2.1) 

onde    é a velocidade sincrona,   é frequência da tensão de alimentação no estator, e   

é o número de pares de polos do motor. 

Na prática, a velocidade do rotor não consegue acompanhar a velocidade do campo 

girante e sua velocidade sempre é menor, ou seja,     , sendo    a velocidade do 

rotor. A razão entre esta diferença de velocidade, entre o rotor e a o campo girante, dada 

pela Equação (2.2) é chamada de escorregamento. 

  (
     

  
){adimensional}(2.2) 

Onde    é o escorregamento. 

Segundo Guedes (1994), de modo geral pode-se definir a rotina de funcionamento do 

motor da seguinte forma: 

 O circuito elétrico do estator é conectado a um sistema trifásico de energia, que 

provoca a passagem de corrente elétrica nosenrolamentos do estator, resultando 
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em um campo girante de força magnetomotriz, que gira no espaço do entreferro 

à velocidade síncrona; 

 O campo magnético provoca dois fenômenos de indução magnética: 

 Nos enrolamentosdo estator criam-se forças eletromotrizes alternadas 

entre cada fase; 

 Nos indutores do rotor cria-se forças eletromotrizes alternadas entre cada 

fase, com amplitude e frequência que dependem da relação daequação 

2.2; 

 

 Como os enrolamentos do rotor estão curto-circuitados, as forças eletromotrizes 

alternadas de cada fase dão origem a correntes elétricas que circulam por estes 

enrolamentos; 

 A corrente que circula pelos enrolamentos do rotor geram um campo magnético, 

este campo magnético provoca o aparecimento de forças mecânicas nas barras 

do rotor. O somatório dessas forças mecânicas provoca o giro do rotor; 

 

2.2 Inversores de frequência 

O inversor de frequência é o dispositivo utilizado para o controle de frequência e 

amplitude de redes de alimentação elétricas. Usualmente utilizado como intermediário a 

rede de alimentação elétrica e o dispositivo a ser controlado, podendo este último ser 

um motor elétrico, bomba ou outros dispositivos elétricos. Existem vários tipos de 

inversores para diferentes tipos motores elétricos e redes de alimentação. Aqui discute-

se alguns métodos de controle de um motor de indução, para entender como um 

inversor do tipo CA-CA efetua o controle. 
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2.2.1 Controle pela tensão de alimentação do estator 

Segundo Rocha (2013), é possível mudar a velocidade de um motor de indução através 

da variação da amplitude da tensão de alimentação do mesmo. Portanto, ao variar a 

amplitude da tensão de alimentação tem-se que: 

 O conjugado eletromagnético do motor é proporcional ao quadrado da tensão 

aplicada ao estator (enquanto não há saturação magnética no material 

ferromagnético).Com isso, uma diminuição na amplitude da tensão provoca uma 

redução na velocidade(aumento do escorregamento), salientando-se que a 

amplitude da tensão de alimentação não deve ultrapassar o valor nominal de 

tensão do motor, com risco de queima do mesmo. 

 A faixa de ajuste de velocidade é relativamente estreita e é feita ao custo de uma 

diminuição significativa do conjugado, como pode ser visto na Figura 2.2. 

 Torna-se impossível o acionamento quando a curva do torque de carga cruza a 

curva da máquina além do ponto de conjugado máximo. 

Este método de controle não é aplicável nas seguintes situações: 

 Carga com torque constante 

 Cargas que produzem elevado conjugado de partida 
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Figura 2. 2–Relação Frequência do rotor e do estator correlacionado ao torque 

Fonte: MOHAN; UNDELAND; ROBBINS, 2003. 

 

 

 

2.2.2 Controle pela frequência da tensão de alimentação de alimentação do estator 

A partir da variação da frequência da tensão de alimentação no estator é possível fazer o 

controle da velocidade síncrona do motor de indução. 

Levando-se em conta a manutenção da amplitude da tensão de alimentação de forma 

fixa: 

 A diminuição da frequência eleva o fluxo e em geral causauma saturação 

magnética da máquina, provocando mudança nos parâmetros da máquina e a 

característica do conjugado velocidade(normalmente não utilizado). 

 De forma análoga aumentando-se a frequência reduz-se o fluxo e 

consequentemente o conjugado da máquina, de modo similar a técnica de 

enfraquecimento de campo utilizada no controle de um motor C.C. 
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2.2.3 Controle simultâneo pela tensão e frequência de alimentação do estator (V/F) 

Uma vez que o fluxo de entreferro é obtido pela corrente da magnetização (  ), então 

valendo-se do circuito equivalente aproximado conforme figura 2.3, temos: 

 
Figura 2. 3–Circuito equivalente aproximado 

 

 

   
  

    
 –  

  

      
(2.3) 

Deste modo percebe-se na Equação (2.3) que a corrente de magnetização   , não sofre 

mudança se a relação entre a tensão de alimentação do estator    e a freqüência    da 

fonte de alimentação não sofrer mudança. Consequentemente, o fluxo magnético não 

sofre mudanças, o que mantém o conjugado máximo da máquina. 
 

 

Figura 2. 4–Curvas características torque-velocidade para o controle V/F 

Fonte: MUHAMMAD, 1999. 

 

Segundo Muhammad conforme a Figura 2.4 à medida que a frequência de tensão 

aplicada ao estator é reduzida, a frequência do rotor    diminui e o escorregamento para 

o torque máximo aumenta. Sendo assim, variando-se tanto a tensão quanto a frequência, 

o torque e a velocidade podem ser controlados. 
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3 SISTEMAS DE CONTROLE 

3.1 Evolução histórica 

Segundo Ogata (2013) pode-se datar o primeiro projeto relevante no que se refere a 

controle de sistemas como sendo o regulador centrífugo de autoria de James Watt, 

usado no controle de velocidade de uma máquina a vapor ainda no século XVIII. Nos 

anos 30 do século XX grande e rápida foi a evolução nessa área de conhecimento.Tem-

se desta época o método de Nyquist para determinar a estabilidade de sistemas de malha 

fechada a partir da resposta do sistema em malha aberta com excitações senoidais 

estacionárias. Nos anos de 1940, Bode criou um método para analisar a resposta em 

frequência.Durante esses anos muitas indústrias passaram a utilizar controladores PID 

no controle de temperatura, pressão entre outras variáveis de processos. 

Nesta mesma época métodos para determinação de parâmetros de controladores PID 

foram criados como o método empírico de Ziegler-Nichols, e os métodos de suma 

importância para o teoria clássica de controle, são eles a resposta em frequência e o 

lugar das raízes.Ao longo desses anos até os tempos atuais os sistemas foram ficando 

mais complexos com mais entradas e saídas. O uso de cálculos computacionais se fez de 

grande valor bem com o uso de outras abordagens de controle como por exemplo lógica 

Fuzzy.Hoje muitas indústrias utilizam de várias ferramentas de controle em seus 

sistemas. 

3.2 Princípios do controle de processo 

Ogata (2010) discute e apresenta as seguintes terminologias básicas: 

 Variável controlada ou variável de processo: É a grandeza ou a condição que 

é medida e controlada. 

 

 Sinal de controle ou variável manipulada: É a grandeza ou a condição 

modificada pelo controlador, de modo que afete o valor da variável controlada, 

normalmente a saída do sistema é variável controlada. 
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 Planta: Pode ser como sendo parte de um equipamento ou máquina como um 

tudo, que funcione de forma integrada com intuito de realizar uma operação, 

como um alto-forno, reator químico e etc. 

 

 Processos: São operações a serem controlados como exemplos temos processos 

econômicos, químicos e biológicos. 

 

 Sistemas: Um sistema é a combinação de componentes que agem em um 

conjunto para atingir determinado objetivo. 

 

 Distúrbio: É um sinal que tende afetar de maneira adversa o valor da variável de 

saída de um sistema. 

 

 Controle com realimentação: Refere-se a uma operação que, na presença de 

distúrbios, tende a diminuir a diferença entre a saída de um sistema e alguma 

entrada de referência e atua com base nessa diferença. 

3.2.1  Exemplo de sistema de controle 

Na figura 3.1 é possível visualizar um diagrama esquemático de controle de temperatura 

de um forno elétrico. O termômetro mede a temperatura do forno elétrico, que por ser 

um instrumento analógico, envia o sinal analógico para o chamado conversor A/D que 

faz a conversão deste sinal em um sinal digital. Por meio de uma interface o sinal digital 

obtido é enviado para o controlador, que por sua vez compara este sinal com uma 

referência, caso exista uma diferença entre estas 2 partes, o controlador envia um sinal 

por meio da interface para um amplificador e deste para um relé que atua ligando ou 

desligando o aquecedor. 
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Figura 3. 1 – Sistema de controle de temperatura 
Fonte: OGATA, 2010. 

 

 

3.2.2 Controle em malha aberta 

Um sistema de controle em a malha aberta é aquele em que o sinal de controle 

independe do sinal de sua saída.Segundo Ogata, isto significa que o sinal da saída não é 

medido, logo também não realimentado para ser comparado o sinal de entrada. Como 

exemplo consideremos um forno elétrico doméstico.Ele possui opções de temperatura 

no regulador. Uma vez acionado o forno irá aquecer conforme o regulador foi 

calibrado.Não existe um sensor de temperatura fazendo realimentação e comparando 

com a entrada selecionada para a temperatura. Fica claro que no sistema de controle em 

malha aberta não existe realimentação da saída, portanto a calibração da entrada que 

proporcione a saída esperada deve ser a melhor possível. Perturbações internas e 

externas podem mudar esta relação, podendo levar a grandes erros na variável 

controlada. A figura 3.2 representa um sistema de controle em malha aberta, onde é 

possível visualizar a ausência de realimentação da saída. 

Figura 3. 2– Sistema de controle em malha aberta 
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3.2.3 Controle em malha fechada 

O sistema de controle em malha fechada, pode ser definido como aquele em que o sinal 

da saída é comparado com um sinal de referência previamente definido, de modo que 

caso exista uma diferença entre estes sinaiso sinal de entrada do processo é modificado 

com o intuito de corrigir esta diferença, ou erro. Este sistema de controle apresenta 

melhores resultados para perturbações internas e externas, uma vez que o controle leva 

em conta a realimentação da saída. Desta forma o controlador pode atuar nestes erros 

(Figura 3.3). 

Figura 3. 3 – Sistema de controle em malha fechada 
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4 CONTROLADOR PID 

Segundo Ogata (2010), na atualidade, mais da metade dos controladores utilizados na 

indústria contemplam  esquemas de controle PID ou PID modificado. O ajuste dos 

parâmetros do controlador, geralmente é feito em campo, por este motivo diferentes 

métodos de ajuste vem sendo propostos pela literatura.  No mercado atual já existem 

controladores com métodos práticos.O controle PID possui ampla aplicabilidade na 

indústria com especial utilidade em sistemas onde não é possível de ser representado 

por um modelo matemático (Ogata, 2010). Na Figura 4.1 tem-se o o diagrama de blocos 

de um controle PID de uma planta, onde o bloco com equação representa o controlador 

PID, sendo Kp o ganho proporcional, Ti o tempo de integração e Td o tempo derivativo. 

 

 

Figura 4. 1 – Controle PID de uma planta 
Fonte: OGATA, 2010 

 

4.1 Método Ziegler-Nichols 

Em uma planta onde é possível representá-la por um modelo matemático, são vários os 

métodos analíticos que podem ser utilizados para definir as variáveis do controlador 

como os tradicionais método do lugar das raízes e o método da resposta em frequência, 

dentre outros. Porém em sistemas de alta complexidade onde a obtenção de um modelo 

torna-se difícil, métodos experimentais tornam-se de grande valia. 

Aqui trata-se do primeiro de dois métodos formulados por Ziegler e Nichols.Este 
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método se baseia na resposta experimental do sistema a um degrau em sua entrada. Este 

método sugere valores de Kp, Ti e Td de modo a obter uma operação estável do sistema. 

No entanto, na prática a reposta do sistema pode exibir um sobressinal não aceitável 

para muitos processos, fazendo deste sistema um ponto de partida de ajuste, para depois 

pequenos ajustes proporcionarem um resultado mais satisfatório. 

Para realização deste método, deve-se submeter o sistema a um degrau e a partir da 

reposta da planta faz-se uma análise do regime transitório. A curva da resposta se 

assemelha a um S, conforme mostrado na figura 4.2. Neste gráfico deve-se visualizar 

primeiramente o ponto de inflexão que pode ser definido matematicamente como a 

mudança de sinal da derivada segunda.Uma vez encontrado este ponto é traçado um reta 

tangente ao ponto de inflexão, traçando-se uma reta horizontal na altura da resposta em 

regime permanente, então visualiza-se o chamado L atraso e a constante de tempo T. 

 

Figura 4. 2 – Curva de resposta em forma de S 
Fonte: OGATA, 2010. 

 

 

 

 

Uma vez encontrados os valores de L e  T utiliza-se os dados conforme apresentados  na 

tabela 4.1 para se obter os parâmetros do controlador. 
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Tabela 4. 1 – Regra de sintonia de Ziegler-Nichols baseada na resposta ao degrau  

(primeiro método) 

 
Fonte: OGATA, 2010. 
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5 MONTAGEM EXPERIMENTAL 

Neste trabalho utiliza-se o túnel de vento disponível no Laboratório de Transferência de 

Calor e Massa da Escola de Minas, cuja parte física é composta por um túnel de madeira 

em formato de paralelepípedo,figura 5.1, com seção transversal 12cm x 15cm e 

comprimento 168cm, uma ventoinha que recebe a transmissão do giro do eixo de um 

motor de indução trifásico, um inversor de frequência para controle do motor elétrico, 

um transmissor de velocidade de ar na saída do túnel,um CLP para tratamento de sinais 

e controle PID. Existe ainda uma janela lateral no túnel não utilizada neste trabalho. 

A planta funciona da seguinte forma: o fluxo de arque passa por dentro do túnel é 

gerado por uma ventoinha, que recebe o giro do motor elétrico, que por sua vez tem seu 

acionamento de velocidade realizado pelo inversor de frequência. O inversor de 

frequência recebe os parâmetros do CLP via sinais elétricos, que por sua vez recebe 

dados transmitidos pelo computador via interface homem-máquina do Supervisório 

Elipse E3 (Figura 5.2). Na saída do túnel de vento um transmissor de velocidade de ar 

envia sinais elétricos ao CLP que faz o tratamento e transmite os dados ao computador. 

O supervisório atua como uma interface gráfica de fácil utilização, onde é possível ligar 

ou desligar o motor elétrico, setar a velocidade do motor elétrico, visualizar a leitura da 

velocidade do ar na saída do túnel em tempo real e arquivar dados via um banco de 

dados criado. 
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Figura 5. 1 – Vista completa da Planta do Túnel de Vento 

 

Figura 5. 2 – Inversor de frequência, Circuito de alimentação Vcc 24V,CLP e Transmissor de 

Vento 

 

5.1 Motor de Indução 

O motor é utilizado para transmitir o giro de seu eixo para a ventoinha do túnel de 

vento, figura 5.3. O motor utilizado, figura 5.4, é do tipo motor de indução trifásico, 

0,50 CV de potência, 60 Hz, alimentado com 220 V trifásico. Conforme foi discutido no 
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capitulo 2 a velocidade do motor é controlada pela frequência da tensão de alimentação 

no estator. Durante medições realizadas com um sensor de giro no eixo do motor, pode 

visualizar um valor de 1730 rpm,portanto o chamado escorregamento de S = 0,038 

conforme Equação (2.2). Neste caso para um motor de 4 pólos, valor de S muito baixo 

possivelmente causado pelo baixa carga a que o eixo do motor foi submetido. 

 
Figura 5. 3 – Motor acoplado ao Túnel de Vento 
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Figura 5. 4 – Motor de indução trifásico WEG – Vista superior 

 

5.2 Inversor de frequência 

O inversor de frequência utilizado na planta é um modelo CFW 08 0026B2024PSZ da 

fabricante WEG. Este modelo conta com as opções de ligação monofásica e trifásica, na 

figura 5.5 é apresentada a ligação trifásica segundo o fabricante.  
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Figura 5. 5 – Diagrama de ligação trifásica 

Fonte: Weg, 2009. 

 

 

Este modelo de inversor conta com o controle do acionamento por modo local ou 

remoto. Durante os ensaios utilizou-se o modo remoto, onde é possível ligar/desligar o 

motor e ajustar a frequência de alimentação do estator do motor. Na figura 5.6 observa-

se os conectores da esquerda para direita onde tem-se a numeração de 1 a 12, onde o 

conector 1 é o “Habilita Geral” usado para ligar ou desligar, o conector 3 é o “Reset”, 

não utizado, o conector 5 é a tensão de referência  0 V e o conector 6 é a entrada 

analógica de (4 a 20mA) que corresponde de 0,7 a 60 Hz de frequência da tensão que o 

inversor entregará ao estator do motor trifásico. 
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Figura 5. 6 – Inversor de Frequência WEG vista superior 

 

 

Alguns ajustes foram realizados nos parâmetros do inversor por meio do botão PROG, 

foram eles: 

P235=1  Habilita a entrada analógica no modo 4 a 20mA; 

P100=0.1 Tempo de Aceleração; 

P101=0.1 Tempo de Desaceleração; 

P102=0.1 Tempo de Aceleração da2ªRampa; 

P103=0.1 Tempo de Desaceleraçãoda 2ªRampa. 
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Os 4 últimos ajustes foram realizados com intuito que o motor responda o mais rápido 

possível ao comando. No entanto, este ajuste só foi utilizado durante os ensaios e não 

deve ser usado de forma permanente sobre risco de dano mecânico e elétrico ao motor. 

5.3 Transmissor de velocidade de ar 

 

Um instrumento é utilizado para medição de velocidade do ar na saída do túnel de 

vento.Nessa planta foi utilizado o transmissor modelo CTV100 da empresa KIMO 

(Figura 5.7). Este instrumento possui sensores de temperatura e velocidade do ar em um 

dispositivo de prova ligado por um cabo até uma caixa onde é feito o tratamento dos 

sinais elétricos. O circuito é alimentado por corrente continua VCC 24 V, a saída do 

dispositivo pode ser por tensão ou corrente. Neste caso foi utilizado a saída por corrente 

de 4 a 20 mA proporcional a faixa de ajuste do sensor de velocidade do ar. 

Figura 5. 7 – Circuito transdutor e dispostivo de prova CTV100 

É possível fazer vários ajustes de faixa de medição tanto para temperatura quanto para 

velocidade do ar, durante a calibração do instrumento junto a um sensor de velocidade 

do ar portátil. Foi acurado uma velocidade máxima do ar de aproximadamente 14,7 m/s, 

e por este motivo o ajuste foi feito no circuito para a faixa de 0 a 20 m/s, acessando a 
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parte interna do dispositivo conforme mostrado na figura 5.8, os pinos do DIP switch 2. 

Portanto o sensor ficou com a relação de 4 a 20 mA para 0 a 20 m/s. 

Figura 5. 8 – Diagrama de ajuste da faixa de medição 

Fonte: THECNICAL DATASHEET – KIMO CONSTRUCTEUR 

 

 

 

5.4 CLP 

O equipamento utilizado para comunicação entre os dispositivos analógicos 

anteriormente citados e o computador foi um CLP modelo FANUC VersaMax da 

fabricante General Eletric, como podemos ver na figura 5.9. Da esquerda para direita 

tem-se: 

1. Módulo de CPU – Responsável pela execução do código de programação e 

comunicação via protocolo TCP/IP  

 

2. Módulo de saída analógica – Responsável pelo envio de sinal elétrico por 

variação de corrente e tensão em uma determinada faixa. 
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3. Módulo de entrada analógica – Responsável pelo leitura de sinal elétrico por 

variação de corrente e tensão em uma determinada faixa. 

 

4. Módulo de saída digital – Responsável pelo chaveamento da porta a qual foi 

conectado, funcionando de forma análoga um relé. 

 

5. Módulo de leitura digital – Responsável pelo leitura da porta a qual foi 

conectado, recebe valor lógico quando submetido a uma da tensão. 

 

 

Figura 5. 9 – CLP GE FANUC VersaMax 

 

Além da parte de comunicação do CLP, a CPU do dispositivo é capaz de fazer uso de 

programação na linguagem LADDER. Existe ainda blocos específicos das mais 

variadas finalidades que podem ser configurados, como é o caso do bloco PID ISA que 

será utilizado nos testes de controle. A capacidade do CLP é muito grande, e nesta 

planta seu uso pode ser considerado de pouco aproveitamento visto a quantidade de 

canais dos módulos sem uso, e as poucas linhas de programação em que foi utilizada a 

CPU, ainda assim é interessante seu uso pela questão didática, sabendo a grande 

utilização que se faz desse equipamento na indústria. 
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Por meio do software de acesso e programação do CLP o CIMPLICITYMachineEdition 

foi feita a programação com objetivo deler a variável velocidade do ar, escrever a 

variável de acionamento liga/desliga do motor e escrever a variável velocidade do motor 

(Figura 5.11). Existe ainda um bloco PID ISA que será explicado mais adiante (Figura 

5.11). 

Figura 5. 10 – Programação Ladder gravada na memória do CLP 
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Conforme mostrado na figura 5.10 o código possui de forma sucinta as seguintes 

variáveis utilizadas: 

 Q00001 – Variável de saída digital no CLP, responsável pelo acionamento 

Liga/Desliga do motor elétrico. 

 

 M00058 – Variável interna, quando recebe valor lógico alto entãoQ00001 

recebe valor lógico alto, e esta variável é utilizada para comunicação com o 

supervisório. 

 

 

 AI0002 - Variável de entrada analógica no CLP, responsável pelo leitura da 

velocidade do ar. 

 

 R00051 – Variável de registro, recebe o valor AI0002 através do bloco MOVE 

INT, e esta variável é utilizada para comunicação com o supervisório. 

 

 

 AQ0001 - Variável de saída analógica no CLP, responsável pelo controle da 

velocidade do motor. 

 

 R00066 – Variável de registro, envia seu valora variável AQ0001por meio do 

bloco MOVE INT, e esta variável é utilizada para comunicação com o 

supervisório. 
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Figura 5. 11 – Bloco PID ISA e TUNNING do controlador 

Na figura 5.11 mostra-se o controlador PID, que atua modificando o valor da variável 

de comando CV buscando que o valor da variável de processo PV seja igual ao setpoint 

SP. Por meio do ajuste “TUNNING” é possível alterar os valores de Kp, Ki e Kd 

correspondentes ao Proportional, Integral e Derivative.Upper Clamp é o valor máximo 

da variável de comando e Lower Clamp o valor mais baixo. No retângulo Control 

apenas o Enable deve ser marcado para habilitar o controle PID.  

 

No que se refere as variáveis analógicas que são tipo INT, e estas possuem valores 

possíveis de 0 a 32767.Tem-se os seguintes valores de calibração: 

 CV - R00066 -  4a 20mA correlacionado ao intervalo de 0 a30000 

 

 PV -R00051-4 a 20mAcorrelacionado ao intervalo de 0 a 29656 
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5.5 Elipse E3 

O supervisório Elipse E3, da empresa brasileira Elipse Software,  é um software voltado 

para supervisão e sistema de aquisição de dados que possui um interface gráfica 

amigável ao usuário. O programa disponível na versão DEMO foi escolhido, pois 

possui uma operação de fácil compreensão, que convém a futuros alunos do Laboratório 

de Transferência de Calor e Massa, e para aquisição de dados e arquivamento em um 

banco de dados. 

O programa apresenta ferramentas de edição bastante intuitivas e de fácil uso, onde é 

possível criar botões, telas de exibição, etc, clicando no ícone e novamente na janela 

principal. Na figura 5.12 pode-se visualizar a tela geral de edição de projeto. Neste caso 

foi criado como nome “controle_tunel_de_vento” e como ficou criada a parte gráfica da 

tela. 

Figura 5. 12 – Tela geral de edição do Elipse E3 

Para que haja comunicação entre o supervisório e o CLP, além de um cabo RJ45 

conectando as duas partes, é necessário instalação de um driver específico para CLP GE 

FANUC VersaMax como pode-se ver na figura 5.13. 
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Figura 5. 13 – Driver de comunicação GEETH 

 

 

A configuração da linha física e do endereço de IP é realizada conforme mostrado na 

figura 5.14. 

 

Figura 5. 14 – Configuração GEETH 
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As variáveis são criadas com nomes subjetivos e seus endereços são configurados 

conforme consta na programação realizada no CLP, onde: 

 M00058 – Variável interna – No supervisório recebe o nome LIGA 

 

 R00066 – Variável de registro – No supervisório recebe o nome CV 

 

 R00051 – Variável de registro – No supervisório recebe o nome Velocidade do 

Ar 

 

 R00005 – Variável de registro – No supervisório recebe o nome SP 

O valor de P2/N2 corresponde ao tipo de dado e é possível visualizá-lo na tabela 5.1, o 

valor de P3/N3 corresponde ao endereço do dado, a configuração final é mostrada na 

figura 5.15. 

Figura 5. 15 – Configuração variáveis do driver GEETH 
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  Tabela 5. 1 – Tabela de configuração do tipo de dado do driver GEETH 

 
Fonte: Manual driver  GEETH_BR, XXXX. 

 

 

Para arquivar os dados das variáveis CV, Velocidade do Ar e SP, foi criado um banco 

de dados chamado BD_Vento, e em seguida foi criado um histórico de nome Hist1 e 

associado ao banco de dados, o histórico então recebeu as seguintes colunas: 
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CV – Driver1.CV.Value 

PV – Driver1.[Velocidade do Ar].Value 

SP – Driver1.SP.Value 

Na figura 5.16 é possível visualizar o resultado da configuração do banco de dados e 

histórico. 

 

Figura 5. 16 – Banco de dados e histórico no Elipse E3 

 

 

Após essas etapas e uma vez associados as variáveis e histórico a interface gráfica da 

tela, obtém-se o resultado final do supervisório. Na figura 5.17tem-se um exemplo de 

uso onde a frequência no estator do motor foi setado para 50hz pelo Controle Manual. 
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Figura 5. 17 – Exemplo de uso do supervisório pelo Controle Manual  
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6 ENSAIOS EXPERIMENTAIS 

6.1 Teste em malha aberta- Ziegler-Nichols  

Para determinar os ganhos do controlador PID, foi utilizado o método Ziegler-Nichols 

conforme foi discutido no capítulo 4. Para os ensaios foram escolhidos 3 pontos de 

operação, cada um foi utilizado como valor do1º degrau do seu respectivo ensaio. Uma 

vez em regime permanente foi aplicado um 2º degrau de valor igual ao 1º degrau mais 

10% sobre o fundo de escala. Tem-se a seguinte rotina dos ensaios: 

 Ensaio 1 - ponto de operação de 30 hz (frequência do estator do motor elétrico) 

1º degrau 30hz  

2ºdegrau 36hz   (2ºdegrau igual a 1ºdegrau mais 10% do fundo de escala)  

 

 Ensaio 2 - ponto de operação de 40 hz (frequência do estator do motor elétrico)   

1º degrau 40hz    

2º degrau 46hz   (2ºdegrau igual a 1ºdegrau mais 10% do fundo de escala)  

 

 Ensaio 3 - ponto de operação de 50 hz (frequência do estator do motor elétrico)   

1º degrau 50hz    

2º degrau 56hz   (2ºdegrau igual a 1ºdegrau mais 10% do fundo de escala)  

10% do Fundo de escala 60hz - 6hz 

Cada degrau foi aplicado por 150 segundos por meio do supervisório Elipse E3, 

totalizando um ensaio de 300 segundos. Os dados foram coletados com uma 

amostragem de 10 pontos por segundo, e estes foram gravados no histórico do 

supervisório em forma de bit. 

Para o cálculo dos ganhos foi feita uma programação no software gratuito SciLab, onde 

os dados colhidos foram gravados em um vetor, convertidos com a relação de  0 a 

29656 para 0 a 20m/s e passaram por um filtro devido a variação muito grande na 

leitura do sensor.  Uma vez que os dados foram tratados, foi encontrado o ponto de 
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inflexão, traçado a reta tangente ao ponto, e encontrados o L atraso e a constante de 

tempo T. 

Pelo fato de o sistema se comportar de forma relativamente lenta, como se pode ver na 3 

figura 6.1. Com um tempo de subida de quase 40 segundos, foi decidido um controle PI 

para os 3 pontos de operação, retirando o ganho derivativo Kd. 

Na figura 6.1 referente ao ensaio 1 tem-se3 curvas que mostram os dados sem filtro, 

com o 1ºFiltro e resultado após 2º filtro onde é calculado o L e T, obteve-se: 

T =12.5224L =2.2064                                                                                            (6.1) 

 

Da tabela 4.1 tem-se, 

  

Kp=0.9*(T/L);  Ti=(L/0.3);  Ki=(Kp/Ti)(6.2) 

 

Então,   

 

Kp = 5.1080Ki =0.6945                                                                                        (6.3) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Ensaio 1 – Teste em malha aberta 
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Com o mesmo principio observa-se nas curvas mostradas na figura 6.2  referente ao 

ensaio 2, os resultados são: 

T = 13.8376   L =  1.5002                                                                                        (6.4) 

 

Da tabela 4.1 tem-se, 

 

Kp=0.9*(T/L);  Ti=(L/0.3);  Ki=(Kp/Ti)                                                                     (6.5) 

 

 

Então,   

 

 

Kp =8.3014  Ki = 1.6600                                                                                         (6.6) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 – Ensaio 2 – Teste em malha aberta  

Analogamente observa-se nas curvas na figura 6.3  referente ao ensaio 3, os seguintes 

resultados: 

T = 17.3032 L =  2.1866                                                                                       (6. 7) 

 

Da tabela 4.1 tem-se, 



51 

 

 

Kp=0.9*(T/L);  Ti=(L/0.3);  Ki=(Kp/Ti)                                                                   (6.8) 

 

 

Então,   

 

 

Kp =7.1221Ki = 0.9772                                                                                          (6.9) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 – Ensaio 3 – Teste em malha aberta  

 

6.2 Teste de controle em malha fechada - PID 

Para os testes com controle PID foram utilizados os ganhos obtidos anteriormente pelo 

método ziegles nicholsapresentado no capitulo 6. Neste teste o supervisório foi utlizado 

apenas para aquisição de dados, uma vez que o bloco do controlador PID ISA foi 

ajustado por meio do TUNNING acessado via software CIMPLICITY Machine Edition 

comforme mostrado na figura 5.11. 

Foram relizados 3 testes de controle PID, lembrando que o bloco PID ISA do CLP 

utiliza valores em forma de bit com  SP e PV possuindo a relação 0 a 20 m/s para 0 a 

29656  e CV possuindo a relação de 0,7 a 60 hz para 0 a 30000. 
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Para encontrar os valores de SP é utilizado valor em regime permanente de PV em 

malha aberta, para isso foi feita uma média dos valores dos primeiros 100 segundos e 

dos últimos 100 segundos dos ensaios de malha aberta, correspondendo aos valores da 

saida PV ao primeiro e segundo degrau. 

Foi realisada a seguinte rotina: 

 Ensaio 1 - 1º degrau 30hz(modo manual)por 150 segundos; 

- depois ativar PID com SP em  11211  (7,56 m/s)por 150 segundos; 

- depois ativar PID com SP em  13345  (9,00 m/s) por 150 segundos. 

Parâmetros: Kp =  5.1080  Ki = 0.6945 

 

 Ensaio 2 - 1º degrau 40hz(modo manual) por 150 segundos; 

- depois ativar PID com SP em  14765  (9,9 m/s) por 150 segundos ; 

- depois ativar PID com SP em  16997  (11,46 m/s) por 150 segundos. 

Parâmetros: Kp = 8.3014  Ki = 1.6600 

 

 Ensaio 3 - 1º degrau 50hz(modo manual) por 150 segundos; 

- depois ativar PID com SP em  18254  (12,31 m/s) por 150 segundos; 

- depois ativar PID com SP em  20353  (13,72 m/s)por 150 segundos. 

Parâmetros: Kp = 7.1221  Ki = 0.9772 

Conforme mostrado na figura 6.4 o ensaio 1 transcorreu normalmente em modo manual 

nos primeiros 150 segundos o que já era esperado. No instante de tempo igual 150 

segundos o controle PID foi ativado e o sistema se mostrou estável até o instante de 200 

segundos. A partir deste ponto o sistema começou a ficar criticamente estável até 

próximo aos 240 segundos onde o sistema se torna instável e o motor precisa ser 

desligado antes do término do ensaio para evitar danos mecânicos. Dessa forma se 

conclui que o controle foi instável e os ganhos do controlador devem ser reavaliados. 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 – Ensaio 1 – Teste de controle em malha fechada – PID – Ziegler-Nichols 

Nos ensaios 2 e 3 o sistema se comporta normalmente nos primeiros 150 segundos em 

modo manual como previsto. No instante de tempo igual 150 segundos o controle PID é 

ativado e nos dois ensaios o sistema fica instável quase que imediatamente como 

mostrado nas curvas apresentadas nas figuras 6.5 e 6.6.Em ambos os casos o motor é 

desligado. Dessa forma os controles são considerados instáveis e novos ganhos devem 

ser encontrados para o controlador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 – Ensaio 2 – Teste de controle em malha fechada – PID – Ziegler-Nichols 
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Figura 6.6 – Ensaio 3 – Teste de controle em malha fechada – PID – Ziegler-Nichols 

Pelo fato deste sistema ser altamente complexo para uma modelagem matemática e 

conseqüente utilização de outros métodos para determinação de ganhos do controlador 

PID, como por exemplo Lugar da Raízes, um ajuste manual dos ganhos é realizado.  

 

O procedimento baseou-se em zerar o ganho Ki inicialmente, e então são realizados 

repetidos testes partindo de um Kp = 1 e aumentando gradativamente até o ensaios em 

que o sistema fica instável. Depois aumenta-se Ki gradativamente partido do 0 de modo 

a corrigir o sobre-sinal até o ponto onde o Ki torna o sistema instável. 

Com este procedimento obteve-se: 

 Ensaio 1 - Parâmetros: Kp = 1.4  Ki = 0.3; 

 

 Ensaio 2- Parâmetros: Kp = 1.4  Ki = 0.4; 

 

 Ensaio 3- Parâmetros: Kp = 1.4  Ki = 0.4; 
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Todos os ensaios de controle PID foram realizados novamente, com a mesma rotina 

porém com os novos parametros obtidos pelo ajuste manual. Durante os três ensaios o 

controle foi estável, como se pode visualizar nas curvas mostradas nas figuras 6.7; 6.8 e 

6.9. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 – Ensaio 1 – Teste de controle em malha fechada – PID – Ajuste manual 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 – Ensaio 2 – Teste de controle em malha fechada – PID – Ajuste manual 
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Figura 6.9 – Ensaio 3 – Teste de controle em malha fechada – PID – Ajuste manual 

A análise dos gráficos dos ensaios de controle em malha fechada com  ajuste manual, 

mostra um tempo de subida menor que 2 segundos em todos os ensaios; um overshoot 

menor que 3% em todos os casos e um undershoot menor que 10% nos 3 ensaios, contra 

um tempo de subida de quase 40 segundos em malha aberta.  

 

Portanto com exceção ao undershoot levemente alto, que possivelmente pode ser 

melhorado com um ajuste fino no controlador, o controle possui resultado excelente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se dizer que a proposta deste trabalho foi realizada com sucesso, partindo da 

revisão bibliográfica de cada elemento da planta do túnel de vento, até a parte prática do 

projeto, onde um supervisório Elipse E3 foi criado e poderá ser usado por futuros 

alunos. Além do conhecimento prático adquirido, em atividades como calibração do 

instrumento de medição da velocidade do ar, programação do CLP, ajuste do inversor 

de freqüência, matérias aprendidas no decorrer da graduação foram revisadas. 

O controle de velocidade do ar por controlador PID foi considerado satisfatório quando 

ajustado manualmente. O primeiro método de Ziegler-Nichols não apresentou um bom 

resultado aplicado a este sistema.  

Como trabalhos futuros sugere-se o segundo método de Ziegler-Nichols no ajuste do 

controlador PID no qual é possível realizar uma modelagem aproximada, a partir da 

função de transferência obtida outros métodos também podem ser utilizados.   
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