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1. RESUMO 

O Proporcional-Integral-Derivativo (PID) é o controlador mais utilizado na 

indústria e a maior parte desses controladores são implementados essencialmente 

pela programação de um CLP (Controlador Lógico Programável), mas atualmente o 

algoritmo de controle do PID é desenvolvido em um software que é executado por 

um computador. O Controlador PID trabalha muito bem se o processo a ser 

controlado for de modo razoável, linear, se a planta a ser controlada apresentar 

características não-lineares seu desempenho é insatisfatório e necessita de um 

controle periódico de ajuste supervisório realizado por operadores humanos 

especializados.  

Com o Controlador Fuzzy Retroalimentado processos não-lineares e sistemas 

complexos podem ser controlados e não há a necessidade de operadores humanos 

especializados, pois a base de regras implementada no Controlador Fuzzy 

Retroalimentado é baseada no senso comum ou na experiência desses operadores 

e não em modelos matemáticos complexos. Um Controlador Fuzzy Retroalimentado 

pode fazer a vez de um Controlador PID impondo seu processo de controle veloz, 

confiável e robusto a fim de controlar o desempenho da planta independente de 

interferências do meio externo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O projeto foi elaborado com o intuito de proporcionar um enriquecimento 

intelectual e técnico a curto e longo prazo descritos a seguir: Aperfeiçoamento 

técnico do aluno/pesquisador; Desenvolvimento de experimento para uso da 

disciplina de Técnicas de Automação nos cursos de Engenharia: Computação, 

Elétrica e Mecatrônica. 

 

3. OBJETIVOS 

A construção de um Controlador Fuzzy Retroalimentado tem como objetivo 

controlar o desempenho de um motor de corrente alternada. 

 

4. METODOLOGIA 

Para que o rendimento conceitual seja pleno assim como técnico e 

construtivo, no projeto, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os itens, que são 
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basicamente: Lógica Fuzzy, Controle Retroalimentado e Sintonia de Controladores. 

Após a revisão iniciou-se o desenvolvimento de um protótipo simulado do 

Controlador Fuzzy Retroalimentado, onde seus algoritmos de controle fuzzy serão 

escritos no Software MATLAB R2013a. 

           

5. DESENVOLVIMENTO 

Os recursos que serão necessários para o desenvolvimento deste projeto, se 

encontram acessíveis no próprio campus da Facens: Software MATLAB R2013a 

(Fuzzy Logic Toolbox) e equipamentos do Laboratório de Automação e Controle. O 

mês de março foi dedicado à pesquisa e ao estudo detalhado que pode ser realizada 

através da consulta citada na bibliografia do projeto. Houve também, junto ao 

professor orientador Edinei Peres Legaspe a introdução ao Fuzzy Logic Toolbox do 

software MATLAB R2013a. 

Durante o mês de abril e maio iniciou-se o desenvolvimento do primeiro 

protótipo simulado do Controlador Fuzzy Retroalimentado, o que foi possível através 

do Simulink no software MATLAB R2013a. Também se concluiu o desenvolvimento 

das 49 regras que constituem a base de regras do Controlador Fuzzy 

Retroalimentado. Ao término do mês de junho e meados do mês de julho o 

Controlador Fuzzy Retroalimentado atingiu sua finalização, o que desencadeou 

então sua fase de testes. O desenvolvimento do protótipo real encontra-se em fase 

de testes para sintonização e ajuste fino da base de regras do Controlador Fuzzy 

Retroalimentado. Abaixo, uma imagem da montagem experimental do protótipo real. 

 
Figura 5.1 – Protótipo real do Controlador Fuzzy Retroalimentado. 
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Figura 5.2 – Algoritmo de controle fuzzy desenvolvido no software MATLAB R2013a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os testes iniciais realizados através do desenvolvimento do protótipo real do 

Controlador Fuzzy Retroalimentado apresentaram um desempenho muito 

satisfatório tendo em vista que a Variação do Erro, isto é, a diferença entre o Set 

Point (valor desejado) e a Variável do Processo atingiu um valor de módulo 

tendendo a zero, portanto, não tem influência determinante no controle da planta 

(motor de corrente alternada). 
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