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1.  RESUMO 
O controle PID tem diversas aplicações onde se necessita precisão e eficiência. Na 
Indústria  o PID pode ser utilizado para controlar velocidade, posição, temperatura, 
aceleração entre outros.Neste tipo de controle o maior desafio é encontrar as 
constantes adequadas para que o sistema funcione perfeitamente de acordo com o 
planejado.Podemos aplicar métodos para encontrar essas constantes do sistema. 
Após definido o comportamento que a saída do controlador deve ter, utilizaremos o 
método de Zeigler-Nichols, visto que não existe um modelo exato, aplicamos o 
método para nos aproximar da resposta desejada.Então fazemos a sintonia fina do 
controlador avaliando o desenpenho da resposta obtida .  
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2.INTRODUÇÃO 
Na área industrial, especialmente em máquinas que utilizam algum tratamento 
térmico, são usados controladores de temperatura com a função on-off, quando não 
é necessário um controle rigoroso no processo, porém quando é necessário um 
controle preciso este tipo de controle torna-se inviável, porque tem oscilações. No 
passado estes controladores eram na sua maioria analógicos, com poucas funções 
e com um custo benefício relativamente alto, na maioria das vezes tinham uma ou 
no máximo duas funções. Atualmente a maioria dos controladores são 
microprocessados, e possuem várias funções tais como; controle, segurança, 
bloqueio entre outras. Quando surge a necessidade deste tipo de controle? Quais os 
tipos de controle disponíveis? Qual é a sua composição? Quais são as suas 
principais funções? Estas são questões que devemos ter em mente para 
desenvolvimento de aplicações envolvendo o controle de sistemas, visto que o 
assunto é bem extenso será abordado de forma sintetizada e objetiva, buscando 
pontos de vista de autores conceituados os quais nortearão no desenvolvimento 
deste estudo. 
  
3.OBJETIVO 
   
Definir uma aplicação de controle PID, e encontrar as constantes Kp, Ti e Td para 
que o sistema funcione de maneira eficiente , e alcance o resultado pretendido. 
  
4.METODOLOGIA 

Podemos obter a sintonia do controlador PID de forma experimental, mas também 
existem métodos de alguns autores que podem ser usados para sintonizar os 
controladores PID, usaremos os métodos das regras para sintonia de Ziegler e 
Nichols. (Ogata, 2010).  
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5.DESENVOLVIMENTO 

Controle de malha aberta, tem como definição o fato de não possuir uma 
retransmissão, ou seja, pode ser comparado a um controle manual, que pode ser 
ligado ou desligado sem receber qualquer informação de resposta se o atuador 
realmente ligou ou desligou. Já o controle de malha fechada, tem como 
característica um sinal de retransmissão que informa o erro, ou seja, a diferença do 
valor programado na entrada e o valor real da saída, muitas vezes também possui 
algum tipo de conversor, porque geralmente o sinal da saída não é o mesmo da 
entrada do controlador, necessitando assim de um conversor para que a entrada 
receba o sinal corretamente.Primeira ação Proporcional. A primeira ação que 
compõe o controlador PID é a ação proporcional, que como o nome já diz, ela tem 
uma ação proporcional ao erro da saída, que é chamado erro de off-set, que por sua 
vez é inversamente proporcional ao ganho, quanto maior for o erro na saída, maior 
será o sinal enviado de retorno para que a ação de correção seja proporcional para 
uma (correção rápida), sua principal função é minimizar o erro da saída. 
Segunda ação integral. A segunda ação é a integral, tem objetivo de corrigir o (erro 
de off-set), tem ação lenta pois soma os erros no decorrer do tempo, porém zera o 
erro em regime permanente.Terceira ação derivativa. A terceira ação  é a derivativa, 
ela tem ação rápida corrigir (distúrbios) nas não diminui os oscilações no regime 
permanete.Quando unidas as três ações acima citadas, compõe o controlador PID, 
que tem como característica reduzir o over-shot, ou seja o valor acima do valor 
previsto e atingir o valor programado tempo curto e zerar o erro de off-set no regime 
permanente.Os controladores PID são controladores com realimentação muito 
utilizada em automação industrial. Esses controladores calculam um erro entre o 
valor medido na saída e o valor desejado no processo. Assim o controlador tenta 
diminuir o erro que foi gerado pela saída, ajustando suas entradas.  

  
Figura 1: Curva de resposta em forma de S 
O primeiro método de Ziegler-Nichols usa o método da curva de reação como 
mostra a figura 1, e a tabela 1, é usada para sintonizar três tipos de configurações 
de controladores; P, PI, PID baseados a resposta ao degrau unitário. 

 
 
Tabela 1-Regras de sintonia de Ziegler-Nichols baseada na resposta ao degrau da planta 

(primeiro método). 
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Figura 2: Oscilação sustentada com período Pcr 

 
O segundo método de Ziegler-Nichols é baseado no ganho crítico e Período crítico 
como pode ver na figura 2, no qual primeiramente zeramos os valores Ki e Kd e 
aumentamos os valores de Kp até que a saída comece a oscilar então encontramos 
ganho crítico e o período crítico (em segundos) esses valores serão aplicados 
juntamente com os valores de Kd,Ti e Td, da tabela 2. 
 

                                 
Tabela 2-Regra de sintonia de Ziegler-Nichols baseada no ganho crítico 𝑲𝒄𝒓 e no período 

crítico 𝑷𝒄𝒓 (segundo método) Ogata(2010) 
 
6.RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Com as informações obtidas pelo método de Ziegler-Nichols e as obtidas no sistema 
da planta podem tornar nosso controlador estável, e com o conhecimento do 
comportamento de cada ação do controlador PID, podemos alterar a ação 
correspondente para a sintonia fina ideal. Também existem outros métodos, o 
método apresentado é bastante simples de compreender e tem sido aplicado com 
sucesso em muitas aplicações de controle PID, depois de aplicadas as tabelas  para 
encontrar as constantes para cada ação de controle, faremos a sintonia fina, esta 
fase esta em desenvolvimento e será detalhada em breve com a conclusão deste 
artigo.     
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