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6. O SISTEMA DE CONTROLE COMO FERRAMENTA DIDÁTICA 

 
6.1 SOFTWARE DIDÁTICO 

 

 O sistema de controle que compreende um software didático e um hardware de aquisição 

de dados, poderá servir como ferramenta didática para os cursos de engenharia elétrica, mecânica, 

química, alimentos e mecatrônica. A figura 6.1 mostra a tela gráfica do software didático. 

 
Figura 6.1. Tela gráfica do software didático. 

 

 No canto direito da tela do software, vemos que é possível selecionar o tipo de controle e 

alterar os valores dos parâmetros Kp, Ti e Td. Quando o tipo de controle selecionado é o gain 

scheduling, a sintonia dos parâmetros Kp, Ti e Td é realizada pelo próprio software sendo que o 

usuário não terá controle sobre os parâmetros Kp, Ti e Td neste caso. Além de implementar os 

cinco tipos de estruturas de controle (Manual, PID, PI-D, I-PD e gain scheduling), o software 

possui a opção de usar o algoritmo preditivo estrutura Preditor de Smith, desta forma é possível 
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realizar ensaios com e sem o preditor para uma comparação dos efeitos do uso do algoritmo 

preditivo. Também é possível alterar os parâmetros do preditor, sendo que quando a estrutura de 

controle selecionada é o controle gain scheduling, o próprio software faz a sintonia automática 

destes valores e o usuário deixa de ter controle sobre eles neste caso. Além de exibir os valores 

das quatro temperaturas do trocador de calor feixe tubular (TEFF – temperatura de entrada do 

fluído frio, TSFF – temperatura de saída do fluído frio, TEFQ – temperatura de entrada do fluído 

quente, TSFQ – temperatura de saída do fluído quente) no gráfico, o software também exibe estas 

temperaturas em gráficos de barras no canto direito inferior da tela. O sinal de controle da válvula 

de vapor também pode ser visualizado, em termos de porcentagem do valor máximo, em um 

gráfico de barras. No canto esquerdo inferior, encontram-se os controles manuais da válvula de 

vapor e do conversor de freqüência. Na caixa de texto identificada como setpoint é digitado o 

valor do setpoint quando se usam os controle PID, PI-D, I-PD e gain scheduling. Além de 

permitir a visualização das temperaturas e do setpoint em um imenso gráfico, conforme pode ser 

visto na figura 6.1. O software armazena as amostras das quatro temperaturas em tabelas que 

podem ser copiadas para uma planilha eletrônica, conforme é mostrado na figura 6.2. 

 
Figura 6.2. Tabelas geradas pelo software didático. 
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6.2 O HARDWARE DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

 O hardware para a aquisição de dados compreende uma placa microcontrolada a qual 

apresenta as seguintes características: 

 

• Sistema de leitura de quatro temperaturas através de sensores PT100 com 16 bits de 

digitalização. 

• Uma saída analógica de 0 a 10 V para o controle do conversor de freqüência. 

• Uma saída analógica de 4 a 20 mA para o controle da válvula eletropneumática do vapor. 

• Comunicação serial com o PC a 9600 bps. 

• Microcontrolador AVR AT90S8515 4 MHz responsável por digitalizar o valor da 

temperatura e enviá-la serialmente ao PC. 

 

 As saídas analógicas são geradas pelo microcontrolador o qual possui um circuito interno 

que pode gerar um sinal PWM. Este sinal PWM é filtrado por um simples filtro RC de primeira 

ordem, resultando em um sinal analógico. Como são necessários dois sinais analógicos, um para 

controlar  o conversor de freqüência e outro para controlar a válvula eletropneumática, o 

microcontrolador usado consegue gerar dois sinais PWM independentes. 

 Os algoritmos de controle são implementados no PC, o microcontrolador apenas possui a 

função de ler os valores do conversor AD e enviá-los serialmente ao computador, assim como 

receber do computador o valor a ser carregado no circuito gerador do sinal PWM interno no 

microcontrolador de modo a controlar o conversor de freqüência e a válvula de vapor 

eletropenumática. 

 O hardware de aquisição de dados já possui um circuito para a excitação dos sensores 

PT100 de modo que para ler um valor de temperatura, basta simplesmente conectar o sensor no 

conector do hardware de aquisição de dados. 

 

6.3 PROPOSTA DE USO COMO FERRAMENTA DIDÁTICA 

 

Como metodologia do ensino de modelagem propõem-se o levantamento da resposta ao 

degrau do trocador de calor para a elaboração de um modelo para diversos valores de vazão de 

água na parte dos tubos. Esta com certeza é uma oportunidade importante para o ensino de 

modelagem para os alunos, pois além dos mesmos pesquisarem e utilizarem diversos métodos 
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conhecidos de identificação de sistemas, aprende-se a preparar a planta e planejar o ensaio antes 

da execução do mesmo. Muitos dos erros existentes na elaboração de um modelo são devidos ao 

fato de que a planta não foi devidamente preparada para o ensaio. No caso do trocador de calor, 

antes de cada ensaio deve-se encher o lado do casco com água pois no final de cada ensaio, o 

vapor que permanece no interior do casco condensa gerando um vácuo que é preenchido com ar. 

Sem este procedimento o ensaio irá apresentar resultados não coerentes (o ar no interior no casco 

afeta a troca de calor). Outro detalhe importante que deve ser observado é esperar o trocador de 

calor atingir a situação de regime no resfriamento antes de iniciar outro ensaio. Isto deve ser 

observado quando vários ensaios são feitos em um mesmo dia. Resultados não coerentes podem 

ocorrer devido ao problema da inércia térmica. A figura 6.3 apresenta o fluxograma da 

metodologia de ensino proposta para o ensino de modelagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.3. Metodologia proposta para o ensino de modelagem. 
 

Os fluxogramas da figura 6.4 apresentam metodologias de ensino para sistemas de controle. 

 

Realizar vários ensaios aplicando degraus de 
diferentes amplitudes com a mesma vazão de 

água na parte dos tubos. 

Elaborar um modelo matemático a partir dos 
ensaios realizados. 

O modelo é válido. SIM NÃO 
O modelo 

corresponde com 
os resultados 

práticos ? 

Planejar o ensaio e preparar a planta para o 
ensaio observando todos os itens necessários. 

Pesquisar e estudar diversos métodos de 
identificação de sistemas. 
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Figura 6.4. Fluxograma de metodologia de ensino para sistemas de controle PID. 
 

A experiência 1 tem a função de introduzir métodos de sintonia de controladores PID e testar 

tais sintonias na planta para uma posterior verificação dos cálculos realizados. As experiências 2 e 

3 têm a função de esclarecer ao aluno os efeitos de cada parcela (proporcional, integrativo e 

derivativo) do controlador PID na ação de controle. Após estas experiências, o aluno terá 

entendido os efeitos de cada parcela do controle PID e estará apto a realizar a sintonia de 

controladores PID usando métodos conhecidos. Além de permitir o ensaio com diferentes 

sintonias de controle PID, pode-se realizar um ensaio utilizando o controle PID com ou sem o uso 

do Preditor de Smith para uma posterior comparação das duas estruturas de controle. Para o 

entendimento dos efeitos do uso do Preditor de Smith, o aluno deverá realizar as experiências do 

fluxograma da figura 6.4 com e sem o uso do preditor e comparar seus resultados.    

 Para os controles PI-D e I-PD, propõem-se utilizar métodos de sintonia conhecidos para 

estes controles e implementar estas sintonias na prática, verificando os efeitos no sinal do atuador, 

o qual pode ser visualizado na tela gráfica do software didático. Realizando experiências com os 

controles PI-D e I-PD o aluno terá entendido os efeitos da remoção das parcelas derivativa ou 

ambas derivativa e proporcional do ramo de avanço para o ramo de realimentação. Com certeza 

Propor um projeto de 
sintonia de controlador 
PID que atenda a certas 

especificações 
(sobressinal e tempo de 

subida). 

Testar a sintonia do 
controlador PID na 

planta. 

Usar outro método de 
sintonia para o controle 
PID e testar este método 

na planta. 

Comparar os dois 
métodos. 

Iniciar um ensaio com o 
aluno sob a supervisão do 

professor com o controlador 
PID usando valores de 

sintonia fornecidos. 

Durante o ensaio, o aluno 
deve mudar os valores de 
Kp, Ti e Td em instantes 
diferentes e verificar os 

efeitos de tais mudanças na 
resposta da planta. 

Elaborar um relatório a 
respeito do ensaio, 

explicando os efeitos de 
cada parcela (proporcional, 
integrativo e derivativo) do 

controle PID. 

Experiência 1 Experiência 2 

Propor ao aluno o 
projeto de um controle 

proporcional. 

Experiência 3 

Propor ao aluno o 
projeto de um controle 

proporcional e 
integrativo. 

Ensaiar a duas 
estruturas de controle 

na planta (P e PI). 

Comparar o erro 
estacionário e a 

resposta transitória nos 
dois ensaios. 
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este trocador de calor apresenta um potencial muito grande a ser explorado para a constante 

melhoria do ensino da engenharia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


