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1.RESUMO 

Neste trabalho demonstra um estudo de modelagem de um controle de temperatura 

utilizando um sensor tipo NTC ligado ao circuito de sinal de entrada para um CLP ou 

circuito eletrônico de supervisão. Estes dispositivos serão utilizados para acionar um 

ventilador, onde o controle de temperatura modelado é a parte de um processo de 

resfriamento de um fluido de um sistema hidráulico, composto por atuador (motor de 

ventilador) e um trocador de calor. 
 

2.INTRODUÇÃO 

Os sistemas de controle são elementos elétricos, eletromecânicos e mecânicos 

interligados que produzem uma resposta desejada. A análise dos elementos físicos e 

a modelagem matemática do sistema de controle são essenciais para a correta 

resposta do controle, sendo assim umas das partes fundamentais dos processos 

atuais proporcionando autonomia para o sistema. (Dorf, 2011) 

No sistemas hidráulicos de geração de força (acionamento de pistão) se utiliza-se um 

equipamento para manter a temperatura do fluido (óleo hidráulico) em suas corretas 

especificações, pois uma alteração brusca de temperatura compromete a eficiência 

do conjunto hidráulico, por conta das alterações na viscosidade do fluido. 

A modelagem parcial do sistema de controle demonstra a relação entre entrada e 

saída, assim como na causa e efeito de uma parte do processo. O sistema de controle 

utilizado será do tipo malha aberta que utiliza um controlador e um atuador para obter 

a resposta desejada, ou seja, o dispositivo de atuação controla o processo de forma 

direta sem uma resposta (realimentação) para o controle. 

3.OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar os sistemas de controle de 

processos de temperatura e a realização da modelagem matemática além da análise 

gráfica, para melhoria do desempenho de um sistema em uma Centralina Hidráulica. 

4.METODOLOGIA 

Será analisado os sistemas térmicos em geral, com foco na capacitância e na 

resistência de como as substâncias se comportam na transmissão de calor de uma 

para outra, devido à perda de propriedades do óleo comprometer o funcionamento do 

sistema, sendo estudado os modos de condução, convecção e radiação através de 

cálculos, obtendo assim o modelo matemático, será feita a simulação gráfica e analise 

através do software MatLab, para melhoria do sistema.  



5.DESENVOLVIMENTO 

No estudo do sistema de controle de temperatura será analisado o comportamento do 

óleo e a partir dos cálculos iniciais, o melhor método que possa determinar a dinâmica 

do sistema. Na modelagem será estudado um NTC e sua relação com a temperatura, 

onde a resistência elétrica do termistor é inversamente proporcional a temperatura, 

onde se verifica a queda exponencial da resistência com o aumento da temperatura.   

A transferência de calor por condução ou convecção é definida pela equação 1. 

 q = K∆𝜃   (1) 

Onde, q = Taxa de fluxo de calor, Kcal/s 

           ∆𝜃 = diferença de temperatura °C 

  K= coeficiente, Kcal/°C 

O coeficiente de K é dado pela equação 2: K = 
𝐾𝐴

  ∆𝑋
   (2)   

Onde, K = Condutividade térmica, Kcal/m s °C 

           A = Área normal ao fluxo de calor, 𝑚2 

          ∆𝑋 = Espessura do condutor, m 

           H = coeficiente de convecção, Kcal/𝑚2 s °C 

A resistência térmica é definida pela equação 3. 

R = 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎,°𝐶

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟,𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑠
   (3) 

A resistência térmica para transferência de calor por condução ou convecção é dada 

pela equação 4:   R = 
𝑑(∆𝜃)

𝑑𝑞
 = 

1

𝐾
     (4) 

Com os coeficientes de condutividade térmica e a convecção são quase constantes, a 

resistência térmica tanto para condução como para a convecção também é constante. 

A capacitância térmica é dada pela equação 5: C = 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜,𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎,°𝐶
   (5) 

 

 6.RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com o sistema ser modelado inicialmente definiu a variável de entrada 

como sendo a pressão e a variável de saída sendo a temperatura onde a temperatura 

máxima do óleo hidráulico que nesse caso foi utilizado o VG 10 que tem viscosidade 

de 180 mm/s e temperatura máxima de 100ºC.   

O gráfico da figura 1 demonstra uma variação exponencial da resistência elétrica em 

relação temperatura dado pela equação 6. 



 𝑅𝑇 = (𝑇0). 𝑒𝑥(𝐵. ((𝐵. ((
1

𝑡
) − (

1

𝑇0
)))) (6)    

Onde: RT é a resistência do termistor naquele momento 

R é a resistência à uma certa temperatura dada de exemplo no datasheet 

T0 é a temperatura dada de exemplo em Kelvin (T + 273) 

B é o ganho do termistor 

T é a temperatura que eu quero saber a resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados mostrados na tabela e figura 1 quando o fluído contido 

no reservatório chegar a 100°C a resistência interna do termistor estará com o valor 

de 0,9731 KΩ mantendo suas propriedades e controle do sistema térmico e não 

alterando as características do fluído. A partir desses resultados obtidos será iniciado 

a modelagem e aprimoramento do sistema. 
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Tabela 1 – Resistência X Temperatura       Figura 1 -  Resistência X Temperatura 
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