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1. RESUMO 

Neste trabalho de pesquisa aplicada realizou-se a comparação de dois 

métodos de sistema de controle que possuem grande aplicabilidade na área de 

automação. Com o intuito de demonstrar o comportamento dos métodos 

clássico e difuso, implementou-se os sistemas em uma planta de controle de 

nível didática, e foram submetidos a condições adversas com a finalidade de 

obter o comportamento da resposta de um sistema de primeira ordem. Para o 

controle clássico foi utilizado o método do lugar geométrico das raízes que é 

uma técnica que permite visualizar e ajustar os polos do sistema em malha 

fechada, já o controle difuso foi utilizado o método heurístico que consiste em 

realizar uma tarefa de acordo com a experiência prévia. Para a execução do 

projeto utilizou-se um sistema de supervisão e aquisição de dados (SCADA) 

com protocolo de comunicação Modbus TCP/IP com o microcontrolador 

ATMEGA 328P. Este projeto baseia-se na pesquisa aplicada e na pesquisa 

bibliográfica como ferramentas metodológicas, traçando os procedimentos e 

fundamentando a estrutura do trabalho. 

  

 

2. INTRODUÇÃO 

Os sistemas de controle são responsáveis por realizar operações através 

de medições e comparações de diversos componentes que constituem o processo, 

são capazes de se autoajustar e intervir diante de distúrbios, tais ações seriam 

impossíveis de serem realizadas manualmente. Segundo Nise (2012, p. 28), o 

sistema de controle é composto de subsistemas que tem a finalidade de obter uma 

saída desejada dentro do limite de desempenho.  

No presente estudo, objetiva-se comparar o comportamento do 

controlador Proporcional-Integral (PI) e a lógica difusa (ou lógica Fuzzy) submetidos 

a um distúrbio. O trabalho está estruturado da seguinte maneira: na seção 5.1 é 

demostrada a modelagem matemática utilizando Root Locus Design (rltool) através 

do ambiente computacional Matlab, sendo a função de transferência de primeira 

ordem que possui duas constantes de tempo RC, onde R é a resistência ao fluxo de 

líquido e C a capacidade de armazenamento. Na seção 5.2 será demonstrada a 

simulação utilizando o mesmo software mencionado anteriormente e obtendo a 

resposta teórica do sistema para o controle Proporcional-Integral submetido a um 



2 

 

degrau unitário. Já no sistema difuso foi utilizada uma configuração SISO (single 

input and single output), entrada única e saída única, com a ferramenta Fuzzy logic 

designer. Na seção 6 efetivaram-se todas as analises e testes práticos na planta, 

adquirindo os resultados e estabelecendo conclusões.  

Neste artigo busca-se apresentar o comportamento mais estável e rápido 

entre dois sistemas de controle, para que ocorra o mínimo overshoot possível, 

mesmo quando submetidos a distúrbios externos, considerando o fluxo laminar. 

 

3. OBJETIVOS 

Empregar dois métodos de controle de nível para uma planta didática 

utilizando ferramentas computacionais para modelagem, simulação e analise das 

respostas práticas, com a finalidade de comparar o tempo de estabilidade e 

overshoot máximo em condições normais e de distúrbios externos. 

 

4. METODOLOGIA 

Tratando-se da elaboração e execução de um sistema de controle, foi 

utilizada a pesquisa aplicada e a pesquisa bibliográfica como ferramentas 

metodológicas para conduzir o projeto, traçando os procedimentos e fundamentando 

a estrutura do trabalho. De forma geral, a pesquisa aborda um processo que permite 

expor dados e fatos por meio de aplicações de métodos para obtenção de um 

determinado objetivo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Modelagem matemática  

 

No estudo dos controles automáticos de processos, a modelagem 

matemática de um sistema dinâmico permite a representação, análise e simulação 

de todo o funcionamento de um sistema real com relativa precisão. 

Desta maneira antes da execução do projeto físico do controlador de 

nível, realizou-se a modelagem matemática a partir de princípios básicos, e 

posteriormente obteve-se a função de transferência, que permitiu a simulação do 

projeto, e parâmetros que auxiliaram no seu entendimento e na estratégia de sua 

execução. 
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Conforme citado anteriormente, a função de transferência possui uma 

constante de tempo igual ao produto entre os parâmetros R e C do modelo. O 

parâmetro R indica a perda de carga que o fluido sofre até chegar ao tanque. Devido 

à dificuldade de encontrar esse coeficiente, dado que depende do escoamento como 

da área de restrição, este valor foi obtido através da construção de um gráfico da 

altura versus vazão de acordo com Ogata (2010, p. 92). A constante C pode ser 

definida como a variação na quantidade de líquido armazenado para causar uma 

variação unitária na coluna de água conforme Ogata (2010, p. 94). A capacitância do 

reservatório basicamente pode ser representada pelo volume do tanque. 

O sistema sendo linear, a equação diferencial pode ser obtida como fluxo 

de entrada menos o fluxo de saída durante um intervalo de tempo dt que é igual ao 

volume armazenado no reservatório.  

 

 

𝐶𝑑ℎ =  (𝑞𝑖 –  𝑞𝑜)𝑑𝑡                                                       𝐸𝑞. (5.1) 

 

 

Se qi for admitida como a entrada do sistema e h, a saída, a função de 

transferência do sistema será:  

 

𝐻(𝑆)

𝑄𝑖(𝑆)
=

𝑅

𝑅𝐶𝑠 + 1 
                                                        𝐸𝑞. (5.2) 

 

 

Admitindo o fluxo como laminar a resistência pode ser obtida através:  

 

 

𝑅 =
𝑑𝐻

𝑑𝑄
                                                                    𝐸𝑞. (5.3)  

 

Na figura 5.1, a seguir, foi traçado um gráfico do nível em relação a vazão 

e realizada a interpolação linear da curva para estabelecer a inclinação da reta.  

 

 

𝐻 =  2,2897. 𝑄 + 2,868                                                     𝐸𝑞. (5.4) 

 

 

Derivando a equação Eq. 5.4, foi obtido:  

 

 

𝑅 =  2,2897 𝑚2/𝑠                                                            𝐸𝑞. (5.5) 
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A constante C resulta do cálculo do volume do tanque em relação a 

gravidade: 

𝐶 = 2,2. 10−3  𝑚2                                                             𝐸𝑞. (5.6) 
 

Portanto a função de transferência obtida para o sistema é: 
 

𝐺(𝑠) =
𝐻(𝑠)

𝑄𝑖(𝑠)
=

2,29

5,03. 10−3. 𝑠 + 1
                                                Eq. (5.7) 

 

       Utilizando a ferramenta rltool (lugar geométrico das raízes), foi possível 

visualizar e ajustar o zero e os polos do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Interpolação linear da altura do nível pela vazão.                                                                                               

Fonte: Os autores. 

 

Fig. 5.2. LGR de acordo com a função de transferência.                                                                                               

Fonte: Os autores. 
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Com o uso da mesma pôde-se ajustar a resposta do sistema movendo os 

vértices do gráfico LGR que resulta nos valores de ganho proporcional e ganho 

integral do controle. 

 

5.2. Simulação em Ambiente Computacional 

 

  O Matlab® é um software interativo de alta performance, adequado ao 

desenvolvimento de análise numérica, cálculo com matrizes, processamento de 

sinais e construção de gráficos, ele possui o Simulink, um ambiente de simulação 

baseado na plataforma Model-Based Design. 

  Neste projeto para simulação do controle clássico e difuso foi utilizado 

o Matlab® com o intuito de posteriormente avaliar na prática os resultados obtidos 

com o software. 

  De acordo com a modelagem matemática desenvolvida anteriormente 

conseguimos obter os valores do ganho proporcional e integral e o sistema foi 

submetido ao controle com um degrau unitário, para assim chegar à resposta teórica 

do sistema. A Fig.5.3 representa a resposta teórica do controlador PI a um degrau 

unitário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.3. Resposta Teórica do Controlador PI a um degrau unitário.                                                                                               

Fonte: Os autores. 
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Além disso, os ganhos do controlador PI resultante do RLTool são: 

 

𝐾𝑝 = 1.31          𝐾𝑖 = 272                                                     𝐸𝑞. (5.8) 

 

Com base em toda disposição desenvolvida o controle PI foi considerado 

linear, invariante no tempo e sua configuração está em malha fechada. Se um 

processo ou uma planta não é completamente linear e que possui descontinuidade o 

controle não consegue ter eficiência plena na sintonia ou em alguns casos se torna 

impossível, já que seus parâmetros PI são sintonizados para o desempenho 

específico da planta. 

Desde uma planta didática até grandes processos industriais enfrenta-se 

grandes fenômenos físicos ou químicos pobremente compreendidos, valores 

imprecisos de parâmetros do controlador por causa da dimensão e a complexidade 

do modelo matemático conforme Simões (1999, p. 6). Esses valores chegam a ser 

ajustados de forma empírica. 

A lógica difusa é uma técnica que compreende a forma humana de pensar 

em um controle, resultando em um comportamento semelhante ao raciocínio 

dedutivo ou intuitivo, operadores humanos conseguem controlar processos com 

características não lineares, um sistema dinâmico pouco conhecido e variante no 

tempo através de sua experiência com o processo. 

Neste trabalho foi implementada a lógica difusa desconsiderando o 

modelo matemático demonstrado anteriormente, através da experiência prévia 

utilizando o método de Mamdani com três funções triangulares de pertinência. No 

ambiente de simulação foram estabelecidas as condições ideias de trabalho e a 

saída do controlador difuso, sendo que o sistema analisa constantemente o valor 

desejado e a altura da coluna de água, conseguindo obter a mesma resposta 

eficiente em qualquer Setpoint, conforme a expressão a seguir: 

 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝐹𝑢𝑧𝑧𝑦 = 𝑆𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑁í𝑣𝑒𝑙                                              𝐸𝑞. (5.9) 

 

O identificador do sistema passa a ser o controlador ao invés da planta, a 

resposta típica do controlador foi ajustada da seguinte maneira: se a entrada do 

controlador difuso consistir em um valor maior que 3,1 centímetros, a saída do 
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mesmo tende a 94% do valor limite máximo que resulta em uma resposta mais 

rápida a possíveis distúrbios externos, a saída do controlador difuso foi configurada 

conforme a resolução do microcontrolador, a Fig. 5.4 representa a simulação desta 

ocasião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

       Conforme citado anteriormente, para realizar a comparação entre os 

sistemas, foi ocasionado um distúrbio na planta, em ambos os casos o estado inicial 

é o mesmo. O controlador PI e difuso foram submetidos a um escoamento (consumo 

externo) de 4,7 litros por minuto durante um tempo de 75 segundos, após este 

tempo o distúrbio foi cessado e analisado seus respectivos comportamentos. 

 

6.1. Controlador Difuso. 

  

A Fig.6.1. representa o controlador fuzzy submetido ao distúrbio, quando 

se iniciou o processo, ou seja, quando foi dado o setpoint ao mesmo tempo foi 

iniciado o consumo externo. 

 

Fig. 5.4. Resposta Teórica do Controlador Difuso.                                                                                               

Fonte: Os autores. 
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 Por sua vez, quando utilizada a conversão proposta nesta pesquisa (Eq. 5.13 

 

 

 

Com base na Fig. 6.1, é possível observar que a influência do distúrbio 

gera um atraso considerável para atingir o valor desejado, porém o controlador 

atinge o setpoint sem qualquer overshoot. 

 

6.2. Controlador PI. 

 

A Fig.6.2. representa o controlador PI sujeito ao mesmo distúrbio, com as 

mesmas condições iniciais a qual foi submetido o controlador difuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1. Resposta do controlador Difuso ao distúrbio de escoamento.                                                         

Fonte: Os autores. 

 

Fig. 6.2.  Resposta do controlador PI ao distúrbio de escoamento.                                                                                               

Fonte: Os autores. 
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Com base na Fig. 6.2, é possível observar que, o controlador PI atinge o 

setpoint, porém, seguido de overshoot, após isso a saída do controle tende a zero, 

não instantaneamente, que resulta em alta discrepância do nível do tanque em 

relação ao setpoint. 

Também se pôde constatar a precisão do controlador difuso devido ao 

seu comportamento dedutivo com base analítica da planta.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados apresentados, o presente estudo mostra que o 

controlador difuso é mais estável quando sujeitado a um distúrbio externo, o 

controlador PI não consegue ser plenamente eficiente devido ao distúrbio externo, 

no qual não foi considerado no modelo matemático. Não foi usado qualquer método 

de controlador adaptativo, avanço ou atraso de transporte 

Os resultados também revelam uma boa precisão do controlador fuzzy 

através do método heurístico de Mamdani mesmo desconsiderando a função de 

transferência. 
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