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Resumo— Este trabalho consiste na investigação do 
desempenho e estabilidade de controladores PID 
aplicados ao controle de velocidade de um sistema de 
servoacionamento CA utilizando métodos de controle 
clássicos. Para a obtenção de um modelo linear, que 
representasse o comportamento do servomotor, foi 
utilizada a técnica de identificação de sistemas pelo teste 
da resposta ao degrau de modo experimental. O projeto 
dos controladores PID foi desenvolvido por duas técnicas 
distintas, a primeira por projeto de controladores por 
Alocação de Polos clássica e, a segunda, por sintonia de 
controladores de Zigler-Nichols. A análise do 
desempenho das configurações utilizadas foi feita por 
meio de simulação computacional no ambiente 
MATLAB/Simulink, também de modo experimental 
através da interface homem-máquina presente no sistema 
de servoacionamento, servoconversor, e, por fim, através 
de índices de desempenho. Para a avalição da estabilidade 
do sistema, foi utilizado o método do Diagrama de Nyquist 
para os dois métodos de controladores desenvolvidos, 
assim como as respectivas margens de estabilidade. 

Keywords— Servoacinamento, Controlador PID, Alocação de 
Polos, Sintonia de Zigler-Nichols, Identificação de Sistemas, 
Estabilidade de Sistemas. 

I. INTRODUÇÃO 

O modelo de sociedade capitalista atual é caracterizado 
por uma forte industrialização e comercialização. Nesse 
contexto, as máquinas elétricas têm um papel fundamental 
tendo inúmeras aplicações e possibilitando as conversões de 
energia para determinada finalidade. É de extrema 
importância entender o funcionamento, características 
construtivas, de serviço e ambiente, e analisar o desempenho 
e eficiência das máquinas elétricas, além de implementar 
técnicas de controle e automação para aprimorar as 
aplicações e obter o seu uso sustentável. 

Uma classe de motores elétricos existente são os 
servomotores que necessitam de um sistema de potência 
combinado com um sistema de controle para desempenhar 

suas funções. Podem ser de corrente contínua ou corrente 
alternada, síncrono ou assíncrono. A sua aplicação depende 
da dinâmica do sistema, do torque e velocidade exigidos [12]. 

Este trabalho foi desenvolvido em um Sistema de 
Servoacionamento CA SCA-04, de fabricação da WEG, 
pertencente ao Laboratório de Controle e Sistemas de 
Potência da Universidade Federal do Pará (LACSPOT 
/UFPA). Foi realizado um estudo visando compreender o seu 
funcionamento, colocá-lo em operação e utilizá-lo de modo a 
contribuir com as pesquisas de sistemas de controle e 
automação. 

O sistema em questão é composto de um drive de 
potência, responsável pelo acionamento automático de um 
servomotor, o qual é integrado a um sistema de controle e de 
monitoramento. Além disso possui uma interface IHM que 
permite a programação dos mais diversos parâmetros de 
funcionamento, inclusive a sintonia de um controlador PID. 

II. SISTEMA DE SERVOACIONAMENTO 

Um servoacionamento é constituído de um servomotor 
acionado por circuitos de eletrônica de potência e controlado 
por microprocessadores digitais, sendo os circuitos de 
alimentação e de controle chamados de servoconversor. O 
servomotor é, geralmente, um motor síncrono de imãs 
permanente (MSIP) de corrente alternada. Na indústria, 
temos exemplos de aplicações em máquinas-ferramenta a 
comando numérico, sistemas de posicionamento, linhas de 
transportes, robôs industriais, entre outros [12]. 

A. Servomotores 

Os servomotores são motores especiais de elevada 
precisão de velocidade e posição com um conjunto de 
características que os diferem dos demais motores. 
Funcionam sob várias velocidades com torque constante, 
apresentando elevada dinâmica, e possuem controle rigoroso 
de torque, de modo que, este pode ser elevado ou diminuído 
sem prejudicar o servomotor. 

Os servomotores de ímãs permanentes possuem 
vantagens sobre os motores de indução, como baixa inércia 
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pela ausência do rotor em gaiola, o que possibilita uma 
resposta mais rápida para um dado torque, e uma maior 
eficiência devido à falta de perdas por efeito joule no rotor. 
Além disso, por não possuírem correntes de magnetização, 
necessitam de inversores de potência de menor tamanho [8]. 

Os servomotor abordado por este trabalho é o servomotor 
síncrono de ímã permanente de corrente alternada, que, à 
nível construtivo, é idêntico ao motor síncrono de ímãs 
permanentes. O estator possui os enrolamentos trifásicos e o 
rotor constituído de chapas magnéticas com os ímãs 
permanentes alojados, sendo geralmente de Neodímio-Ferro-
Boro (NdFeB). 

Um MSIP é semelhante ao motor síncrono convencional, 
mas não possui enrolamentos de campo e nem o conjunto 
coletor-escovas, o que resulta em uma ausência de controle 
de campo e das tensões nos seus terminais e menos perdas 
por efeito joule. Possue a forma de onda da força contra 
eletromotriz senoidal, isso confere maior precisão e facilita o 
controle. As três fases conduzem corrente produzindo um 
binário eletromagnético com poucas variações, 
diferentemente das Maquinas Continuas sem Escovas 
(Brushless DC Machines), onde apenas duas fases conduzem 
corrente em cada instante, tendo assim uma forma de onda 
trapezoidal. O seu funcionamento é semelhante a um motor 
de corrente contínua sem escovas, mas com a forma de onda 
do campo magnético senoidal, não necessitando ser 
retificada. Já o seu modelo matemático é semelhante ao 
modelo dos motores síncronos convencionais, com a 
diferença da excitação ser feita pelos ímãs permanentes e, 
portanto, é retirada a equação de excitação [8]. 

B. Servoconversores 

A ação de controle de equipamentos para acionamentos 
industriais, nos servomotores, é realizada por intermédio de 
microcontroladores embarcados com funções que vão além 
do controle de motores, como funções de comunicação com 
o operador e outros dispositivos. O microcontrolador integra 
além da unidade de processamento central (CPU), circuitos 
de memória e circuitos auxiliares dedicados as funções de 
entrada e saída (E/S), como conversão analógico-digital 
(A/D) e saídas digitais modeladas por largura de pulso 
(PWM) [12]. 

De modo geral, em aplicações de controle de 
servomotores, o microcontrolador é responsável pelas 
seguintes tarefas em tempo real: 

• Aquisição dos sinais de posição e velocidade para fins 
de controle por meio das interfaces digitais para 
sensores do tipo encoders ou resolver. 

• Execução do algoritmo de controle de posição e 
velocidade. 

• Aquisição dos sinais de corrente para fins de controle 
e proteção, conversão (A/D). 

• Execução do algoritmo de controle em coordenadas 
síncronas (d-q). 

• Cálculo dos valores de referência para modulação 
PWM das tensões produzidas pelo conversor, PWM 
senoidal ou modulação do vetor espacial. 

Os dispositivos de E/S que se associam mais diretamente 
aos circuitos eletrônicos de potência responsáveis pelo 

comando dos servoacionamentos são as entradas analógicas 
e as saídas PWM. É por meio das entradas analógicas que as 
correntes nas bobinas das fases do motor, depois de serem 
processadas por transdutores e circuitos de condicionamento 
de sinais, são convertidas em dados numéricos para serem 
utilizados como valores medidos nos algoritmos de controle 
realimentado de corrente. Como resultado dos cálculos 
desses algoritmos, os níveis de modulação das saídas PWM 
são variados em tempo real, a cada intervalo de amostragem 
do sistema de controle digital da corrente. 

Nos servoacionamentos trifásicos, a operação ocorre com 
o uso de inversores trifásicos com chaveamentos defasados 
120° elétricos, como é dado na topologia da Fig. 1. A ponte 
retificadora de diodos transforma a tensão alternada de 
entrada em uma tensão contínua que é filtrada por um banco 
de capacitores. Este circuito de corrente contínua é chamado 
de circuito intermediário. A tensão contínua alimenta a ponte 
inversora formada por dispositivos semi-condutores, IGBTs 
e diodos em antiparalelo. O comando do “gate” dos IGBTs é 
feito por um circuito de comando implementado em um 
microcontrolador que permite a geração de uma tensão com 
amplitude e frequência controladas. O formato dos pulsos 
obedece ao princípio de modulação PWM seno-triângulo 
apresentado anteriormente. 

A malha de controle presente no sistema de 
servoacionamento é realizada em cascatas. Esse esquema está 
presente na Fig. 2. 

 

Fig. 1. Esquema global de acionamento e controle de um motor síncrono de 

ímãs permanentes. Fonte: [12]. 

Deste modo, o servoacionamento possuem três modos de 
operação. Quando apenas a malha de controle de corrente está 
operante, o servoconversor é dito estar no Modo de Controle 
de Torque, uma vez que o torque é proporcional à corrente. 
No Modo de Controle de Velocidade, sobrepõe-se uma malha 
de controle de velocidade à malha de controle de corrente. 
Finalmente, no Modo de Controle de Posição, mais uma 
malha de controle de posição é inserida na estrutura de 
controle em cascata. 

 

Fig. 2. Controle em cascata de posição, velocidade e corrente de um motor 

síncrono de ímãs permanentes. Fonte: [12]. 
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C. Servoacionamento SCA-04 

A série SCA-04 consiste de uma linha de 
servoconversores do tipo PWM senoidal, controlados por 
microprocessador DSP (Processador digital de sinais) de alta 
performance, empregando a técnica de controle vetorial com 
realimentação de posições por resolver, permitindo um 
controle preciso de posição, velocidade e torque nas mais 
diversas aplicações industriais. Utiliza transistores IGBT no 
estágio de potência, permitindo o acionamento silencioso e 
eficiente dos servomotores [13]. 

Todos os parâmetros ou comandos para o funcionamento 
do servoconversor podem ser visualizados ou alterados 
através da Interface Homem Máquina (IHM), localizada no 
painel frontal ou através de comunicação serial, cujo conector 
também está localizado no painel frontal. 

As imagens reais do Sistema podem ser vistas na fig.3. O 
modelo do servomotor da linha SWA é o SWA 56-2,5-20, 
que significa um motor de corrente alternada de imã 
permanente com IP de proteção 56, torque de 2,5Nm e 
2000rpm de velocidade máxima. 

 

Fig. 3. Bancada de Servoacionamento SCA-04, painel frontal à esquerda, 
interior do sistema à direita e servomotor SWA 56-2,5-20 localizado na base. 

Fonte: Autor. 

III. MODELAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA 

A modelagem e identificação de sistemas consiste na 
determinação de um modelo matemático que represente as 
propriedades essenciais do sistema em questão. De forma que 
o modelo possa ser usado com as finalidades de diagnósticos, 
supervisão, otimização e controle [6]. A elaboração dos 
modelos matemáticos pode ser feita através da análise físico-
matemática, que se baseia nas leis físicas do sistema em 
particular, ou através da análise experimental baseada nas 
medidas e observações do sistema. O modelo encontrado não 
necessita ser exato ou complexo, apenas adequado para 
determinada aplicação [4]. A sua validade depende da 
qualidade do modelo encontrado. A importância da 
modelagem é a obtenção do comportamento de sistemas em 
determinadas condições operacionais através de simulação, 
sem a necessidade de realizações de experimentos. Portanto, 
um procedimento de baixo custo e seguro. 

Na tarefa de identificação, existem diversos meios de 
geração de sinal de entrada, medição dos dados de saída e 
armazenamento. Como exemplo, podemos citar a 
identificação pelo teste de resposta ao degrau, teste da 

resposta em frequência, identificação off-line e on-line [2]. A 
identificação de um processo pelo teste da resposta em degrau 
consiste em aplicar uma entrada do tipo degrau no processo 
e, através de um registrador, armazenar as medidas para 
posteriormente obter a curva de resposta. A partir da curva de 
reação e técnicas gráficas, numéricas ou computacionais é 
possível construir o modelo do sistema por funções de 
transferência de ordem reduzida, primeira e segunda ordem. 
Esse tipo de teste, é valido para sistemas lineares ou não – 
lineares que sejam aproximadamente lineares no ponto de 
aplicação. O sinal degrau pela sua pobre composição em 
frequência não permite a estimação de modelos de ordem 
superior. 

A identificação experimental por computador pode ser 
off-line, onde os dados de entrada e saída são coletados, 
armazenados e processados para a estimação do modelo sem 
restrição de tempo computacional. Pode também ser on-line, 
onde os dados do experimento não são armazenados e nem 
processados, pois existe um algoritmo de estimação recursivo 
para a obtenção dos parâmetros do modelo para cada período 
de amostragem. 

Para a obteção de um modelo para Sistema de 
Servoacionamento foi escolhido o teste da resposta em 
degrau. O método foi desenvolvido através de análise 
experimental por técnicas gráficas e de modo off-line e 
obteve um ótimo grau de precisão para os objetivos deste 
trabalho.  

O processo de idetificação foi realizado com a coleta das 
medidas de entrada e saída do processo, considerando uma 
referência de velocidade de 1000rpm. A entrada possui um 
ganho em torno de 0,916 que multiplica o valor de referência 
ajustado nas entradas analógicas. O modo de operação foi 
selecionado para o modo de velocidade, onde o 
servoconversor mantém a velocidade constante de acordo 
com a referência de entrada e se caracteriza como um loop de 
velocidade sobreposto ao loop de corrente. A corrente varia 
em função do carregamento. 

Observando-se a resposta ao degrau do sistema de 
servoacionamento visualizada na Fig. 4, concluímos as suas 
características como sendo, aproximadamente, lineares, 
oscilatórias, invariantes e contínuas no tempo, no conjunto de 
dados identificados para a referência de velocidade de 
1000rpm, sendo possível a utilização de modelos contínuos 
de ordem reduzida. As principais especificações de 
desempenho da resposta ao degrau mensuradas diretamente 
por inspeção da reposta temporal, que serão utilizadas na 
elaboração da função de transferência, que constitui o modelo 
matemático, são dadas na Tab. I. Portanto para a estimação 
do modelo matemático foi utilizado o Método de Modelagem 
Clássica de Segunda Ordem. Deste modo, a função de 
transferência identificada do sistema de servoacionamento é 
dado em (1) e suas raízes e constante de tempo são dadas em 
(2). 

A qualidade do modelo matemático é obtida plotando-se 
a curva da função de transferência da equação juntamente 
com as curvas experimentais mostradas na Fig. 4. Como pode 
ser visualizado, o modelo mostra-se adequado e dentro da 
faixa de 2% de variação em regime. Portanto o modelo foi 
validado. 

 𝐺𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 =
𝑉𝑠𝑎í𝑑𝑎

𝑉𝑟𝑒𝑓

=
19130,48

𝑠2 + 134,63𝑠 + 19130,48
 (1) 

2102



 𝑠1,2 = −67,315 ± 120,827𝑗 , 𝜏 = 0,0072𝑠 (2) 

 

Fig. 4. Comparação entre a resposta real medida experimentalmente do 

Sistema de Servoacionamento e a resposta obtida através do modelo 
matemático identificado com o método clássico de modelagem de processos 

de segunda ordem. Fonte: Autor. 

TABLE I.  ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE 

SERVOACIONAMENTO PELO TESTE DA RESPOSTA AO DEGRAU 

Tempo de Subida 𝑡𝑟 = 0,018𝑠 

Tempo de Pico 𝑡𝑟 = 0,018𝑠 

Tempo de Estabilização 𝑡𝑝 = 0,026𝑠 

Percentual de Overshoot 𝑡𝑠 = 0,052𝑠 

Saída no instante de pico 𝑃𝑂 = 17,39% 

Saída em regime 𝑦(𝑡𝑝) = 1080𝑟𝑝𝑚 

Entrada em regime 𝑦(∞) = 920𝑟𝑝𝑚 

Erro de regime 𝑢(∞) = 920𝑟𝑝𝑚 

Tempo de pico 𝑒𝑠𝑠 = 0 

IV. PROJETO DE CONTROLADORES PID 

O controlador PID, pela sua fácil sintonia através da 
interfácie IHM do Servoacionamento, foi escolhido com a 
finalidade de promover o controle de velocidade do 
servomotor. O controlador PID pode ser visto como um 
dispositivo que pode ser operado com poucas regras, mas 
também pode ser abordado analiticamente. É formado pela 
combinação das ações proporcional, integral e derivativa que 
agem sobre o sinal de erro e provocam modificações nas 
respostas transitória e de regime permenente [10]. Podem ser 
implementados de diferentes formas, como um controlador 
autônomo ou como parte de um controle direto digital, entre 
outros. A estrutura de um controlador PID pode ser descrito 
pelo sinal de controle u(t), como descrito matematicamente 
na descrição (3), que consiste na soma das ações 
proporcional, termo P proporcional ao erro, integral, termo I 
proporcional à integral do erro, e derivativa, termo D 
proporcional à derivada do erro. 

 
𝐶(𝑠) =

𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
=

𝑘𝑑𝑠2 + 𝑘𝑝𝑠 + 𝑘𝑖

𝑠
 

𝐶(𝑠) = 𝑘𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖

+ 𝑠𝑇𝑑)

(3) 

 

A componente proporcional atua na frequência natural do 
sistema  e influencia a saída da mesma forma que a entrada 

de referência. Ao aumentar o valor da constante kp, o erro de 
regime reduz, mas o sistema se torna cada vez mais 
oscilatório. Normalmente, sistemas em malha fechada são 
instáveis para altos ganhos proporcionais, pois o seu valor 
máximo é determinado pela dinâmica do processo, cujo 
ganho do processo é dependente da frequência [1]. 

A componente integral elimina o erro de regime para 
entradas tipo degrau. A aproximação do regime é mais rápida 
para valores bem pequenos de Ti, entretanto a resposta se 
torna mais oscilatória. 

A componente derivativa melhora a estabilidade do 
sistema de malha fechada, pois age de forma à prever a saída 
do processo. Isso ocorre porque a variação do sinal de 
controle demora um certo instante de tempo para provocar 
efeitos na saída do sistema. Ao incrementar o valor de Td, o 
sistema apresenta maior nível de amortecimento, isto é, as 
oscilações reduzem, inicialmente, mas valores de tempo 
derivativo muito grandes fazem o amortecimento decrescer. 

A. Projeto de Controlador PID pelo Método da Alocação 

de Polos 

O projeto via alocação de polos é uma solução prática que 
garante respostas transientes e de regime satisfatórias em 
malha fechada para sistemas lineares, pois muitas 
propriedades dos sistemas podem ser expressas pelos polos 
de malha fechada. O comportamento dinâmico desejado para 
o sistema, como estabilidade e especificações de 
desempenho, pode ser interpretado como um conjunto de 
restrições sobre a posição dos polos de malha fechada no 
plano complexo s [1]. Deste modo, a técnica de Alocação de 
Polos pretende sintonizar um controlador, que ao ser inserido 
no sistema de controle, proporcione um polinômio 
característico com os polos almejados em malha fechada [7]. 

Considerando um sistema de controle contínuo, SISO, 
com realimentação unitária, linear e invariante no tempo. O 
polos de malha fechada são definidos no projeto por alguns 
critérios de desepenho, como tempo de acomodação e 
máximo sobresinal Mss desejado, intimamente relacionado 
com a constante de amortecimento, expressos em (4) e (5), 
respectivamente. 

 𝑡𝑠 =
4

𝜉𝜔𝑛

 (4) 

 𝜉 =
− ln(𝑀𝑠𝑠)

√𝜋2 + ln(𝑀𝑠𝑠)2
 ,  𝑀𝑠𝑠 = 𝑃𝑂

100⁄   (5) 

 

O conhecimento do modelo completo do processo a ser 
controlado é necessário para a implementação do método. 

Para a formulação do método de Alocação de Polos, 
considere uma função de transferência G(s) para a planta de 
ordem n e um controlador série C(s) de ordem r a ser 
projetado. O sistema em malha fechada  é representado pela 
equação (6). É possível notar que como os coeficientes da 
planta são conhecidos, então as variáveis da equação são os 
parâmetros de sintonia do controlador, que devem satisfazer 
as especificações de projetos e formar um sistema de malha 
fechada de menor ordem possível, com n+r polos. 
Escolhendo-se a posição dos polos de malha fechada 
desejados para o projeto, com o auxílio das equações (4) e 
(5), forma-se o polinômio de malha fechada desejado T(s), 
como é dado na equação (7). 
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𝑀𝐹(𝑠) =

𝑌(𝑠)

𝑅(𝑠)
=

𝐶(𝑠). 𝐺(𝑠)

1 + 𝐶(𝑠). 𝐺(𝑠)

=
𝑛𝐶(𝑠) . 𝑛𝐺(𝑠)

𝑑𝐶(𝑠) . 𝑑𝐺(𝑠) + 𝑛𝐶(𝑠) . 𝑛𝐺(𝑠)
 

(6) 

 

 

𝑇(𝑠) = (𝑠 + 𝑝1)(𝑠 + 𝑝2) … (𝑠 + 𝑝𝑛+𝑟) 

= ∑ 𝑡𝑖+1𝑠𝑛+𝑟−𝑖

𝑛+𝑟

𝑖=0

 
(7) 

Para alocar os polos de T(s), iguala-se o polimônio 
desejado com o denominador da função de transferência de 
malha fechada, resultando na equação Diofantina, (8). A 
equação (8) forma um sistema de equações algébricas, 
associando-se os coeficientes de potências semelhantes em s, 
que pode ser representado em forma matrial pela equação (9), 
e sua resolução fornece a sintonia para o controlador 
desejado,onde, Mij é a matriz de Sylvester associada à planta, 
k é o vetor de coeficientes do controlador e t é o vetor de 
coeficientes do polinômio de malha fechado desejado.  

Somente é possível encontrar solução para k, se a ordem 
do controlador for maior ou igual à ordem da planta menos 
uma unidade, r ≥ n-1, e nG e dG são coprimos, de acordo 
comresultados clássicos de alocação de polos. 

 𝑑𝐶(𝑠). 𝑑𝐺(𝑠) + 𝑛𝐶(𝑠). 𝑛𝐺(𝑠) = 𝑇(𝑠) (8) 

 

 

𝑀𝑖𝑗 . 𝑘 = 𝑡, 𝑜𝑛𝑑𝑒



𝑀𝑖𝑗 = {

𝑏1+𝑖−𝑗 , 0 ≤ 𝑖 − 𝑗 ≤ 𝑛 𝑒 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑟

𝑎𝑟+1+𝑖−𝑗 , 0 ≤ 𝑟 + 1 + 𝑖 − 𝑗 ≤ 𝑛 𝑒 𝑟 + 1 ≤ 𝑗 ≤ 2𝑟 + 2

0 , 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

 
(9) 

 

B. Sintonia de Controlador PID pelo Método de Ziegler-

Nichols 

Ziegler-Nichols possuem um método de ajuste dos 
parâmetros do controle PID, através da resposta do processo. 
Nesse método, são propostos valores iniciais para os 
parâmetros, que são obtidos com ensaios básicos sobre o 
processo a ser controlado [11]. 

No caso de sistemas com integrador ou polos complexos, 
utiliza-se o método de Ziegler-Nichols a partir da resposta 
oscilatória. Para tal, ensaia-se o processo em malha fechada 
com um controlador proporcional de ganho Kp, que é 
gradudualmente elevado até a resposta do sistema apresentar 
oscilação constante, como pode ser visto na fig. 5. Então, o 
valor de ganho nessa situação é denomidado Kc, ganho 
crítico, e o período de oscilação é denomidado Tc, esses dois 
valores são utilizados para obter o parâmetros do controlador 
PID, de acordo com a Tab. 2. 

O procedimento descrito para obter Kc e Tc, requer 
aumentar Kp até os polos do sistema de malha fechada 
atingirem o eixo imaginário, o que significa tornar o sistema 
marginalmente estável. Kc pode ser chamado de ganho crítico 
e também pode ser encontrado através do critério de Routh 
[9]. 

Existem modificações nos parâmetros dos ensaios 
Ziegler-Nichols, de acordo com a literatura, que são 

direcionados para processos específicos e fornecem respostas 
mais amortecidas ou outras variantes da configuração PID. 
As modificações principais se referem a existência ou não de 
sobressinal na resposta do sistema controlado, como pode ser 
visto na tabela Tab. II. 

 
Fig. 5. Resposta da planta em malha fecada no ensaio de oscilação 
constante do método de Ziegler-Nichols. 

TABLE II.  PARÂMETROS MODIFICADOS DO CONTROLADOR PID PELO 

MÉTODO DE ZIEGLER-NICHOLS VIA OSCILAÇÃO DE AMPLITUDE CONSTANTE 

[11]. 

Parâmetros do Controlador PID KP Ti Td 

Básico 0,6Kc 0,5Tc 0,125Td 

Integração Pessen 0,7Kc 0,4Tc 0,15Td 

Pequeno sobressinal 0,33Kc 0,5Tc 0,333Td 

Sem sobressinal 0,2Kc 0,5Tc 0,333Td 

V. RESULTADOS 

A. Aplicação do Projeto de Controlador PID pelo Método 

da Alocação de Polos 

Primeiramente, define-se as especificações de 
desempenho desejadas para o sistema de servoacionamento, 
dado pela função de transferência (1). Deste modo, pretende-
se manter o tempo de acomodação até ts = 0,05s, devido ao 
sistema já apresentar um comportamento extremamente 
rápido, e diminuir o sobressinal de 17,39% para 5%. A partir 
dessas especificações, delimitamos a região do plano 
complexo s para que os polos escolhidos satisfaçam o 
desempenho almejado. É possível calcular a frequência 
natural com (4), sabendo-se que a constante de 
amortecimento para 5% de sobressinal é dada em (10), de 
acordo com a equação (5). Portanto, os polos de malha 
fechada desejados, para um sistema subamortecido, são 
dados em (11). O polo s3 foi escolhido de modo arbitrário 
dentro da região especificada. 

 𝜉 ≅ 0,7 → 𝜔𝑛 = 114,2857 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (10) 

 
𝑠1,2 = −𝛼 ± 𝑗√(𝜔𝑛

2 − 𝛼2)  ;  𝛼 = 𝜉𝜔𝑛  

𝑠1,2 ≥ −80 ± 𝑗82 

𝑠3 = −115  

(11) 

 

De posse dos polos desejados, obtêm-se o polinômio de 
malha fechada desejado T(s) em (12), de acordo com (7). Para 
compor a equação Diofantina e encontrar os parâmetros de 
projeto do controlador PID, utilizamos o polinônio desejado 
T(s) dado e o denominador da função de transferência de 
malha fechada da planta. A função de transferência de malha 
fechada é formada pela planta do sistema de 
servoacionamento e pela equação do controlador PID. 
Resolvendo o sistema de equações formado pelos 
coeficientes de potência semelhantes em s, encontramos os 
valores de Kp, Kd e Ki. Isto pode ser visto em (13) e (14). 
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 𝑇(𝑠) = 𝑠3 + 275𝑠2 + 31.524 + 1.509.260 (12) 

 
𝑇(𝑠) = 𝑠(𝑠2 + 134,63𝑠 + 19130,48) 

+19130,48(𝑘𝑑𝑠2 + 𝑘𝑝𝑠 + 𝑘𝑖)  (13) 

 

 

{

19130,48𝑘𝑑 + 134,63 = 275
19130,48𝑘𝑝 + 19130,48 = 31.524

19130,48𝑘𝑖 = 1.509.206



{

𝑘𝑑 = 0,0073
𝑘𝑝 = 0,6478

𝑘𝑖 = 78,8929



(14) 

 

B. Aplicação da Sintonia de Controlador PID pelo Método 

de Ziegler-Nichols 

Para a realização do método de sintonia de Ziegler-
Nichols, optou-se por utilizar o critério de Routh para 
determinar o ganho crítico K e, após, aplica-lo à planta, em 
malha fechada com realimentação unitária, e medir o período 
de oscilação Tc.  

Para que o sistema seja estável K deve ser maior que -1 de 
acordo com a tabela de Routh. Entretanto, para que a saída 
seja positiva, Kc deve ser positivo. Assim, ao testar 
graficamente valores de Kc > 0, medindo-se o período Tc, e 
aplicando estes valores nos parâmetros PID da Tab. 2, 
verificou-se que a resposta mais satifastória ocorreu para Kc = 
2 e Tc = 0,027s. Os testes foram feitos com o esquema em 
diagrama de blocos através do software Simulink/Matlab, 
como mostrado na Fig. 6. Os valores dos parâmetros PID, de 
acordo com a técnica de Integração de Pessen da Tab. 2, 
podem ser vistos em (15). 

 𝑘𝑝 = 1,4, 𝑘𝑖 = 130, 𝑘𝑑 = 0,00567 (15) 

 

Fig. 6. Diagrama de blocos da simulação do ensaio de oscilação constante 

pelo método de Ziegler-Nichols. 

C. Análise dos Métodos PID Simulados e Experimentais 

para o Sistema de Servoacionemento 

O comportamento em conjunto das respostas temporais 
de velocidade em malha fechada com os controladores 
simulados, respectivamente, com a técnica de Alocação de 
Polos e com o método de sintonia de Ziegler-Nichols, é 
visualizado na Fig. 7. 

É possivel ver que os dois métodos apresentaram um 
desempenho satisfatório, pois houve, praticamente, a 
eliminação do overshoot, o que é bem melhor que os 5% de 
projeto. Houve presença de overshoot de 0,33% na resposta 
com o controle PID com alocação de polos. O tempo de 
assentamento, para a faixa de 2% da velocidade em regime 
permanente, foi de 0,05s e 0,045s, repectivamente para 
controle PID com alocação de polos e com Método de 
Ziegler-Nichols. A resposta com o método de alocação de 
polos teve tempo de subida de 0,058, não apresentou erro de 

regime e mostrou-se extremente amortecida. Já a resposta 
com o método de Ziegler-Nichols teve tempo de subida de 
0,099, não apresentou erro de regime e mostrou-se um pouco 
oscilatória na resposta transitória, sem apresentar sobressinal. 

A comparação dos esforços de controle simulados para os 
dois métodos pode ser visto na Fig. 8. O grandes valores de 
pico iniciais existentes ocorrem pelo fato dos controladores 
serem acionados juntamente com a planta, entretanto, o ideal 
seria a sua inicialização com a  planta já em regime para a 
eliminação desta ocorrência. Apesar de apresentar um valor 
de pico maior, o método de  projeto de alocação de polos 
possui um esforço de controle menor após os instantes 
iniciais. 

 

Fig. 7. Comparação das respostas simuladas do sistema de 

Servoacionamento com os controladores PID projetados. 

 

Fig. 8. Comparação dos esforços de controle simulados do sistema de 

Servoacionamento com os controladores PID projetados. 

A aplicação experimental dos controladores PID pelos 
métodos descritos e o comportamento em conjunto das 
respostas temporais de velocidade em malha fechada podem 
ser vistas na Fig. 9. Pode-se observar que neste experimento 
houve presença de ruído, o qual, alterou a qualidade do 
mesmo. Acredita-se que sejam perturbações causadas pelo 
próprio sistema servoconversor presente. 

Analisando a resposta experimental com PID a partir do 
método de Alocação de polos pode-se perceber que não há 
overshoot e o compartamento do sinal é semelhante à 
simulação. O tempo de assentamento coincide com o tempo 
de subida, 0,028s, sendo mais rápido que a simulação. A 
resposta prática com PID a partir do método de Ziegler-
Nichols não apresenta overshoot e o compartamento do sinal 
é semelhante à simulação. O tempo de assentamento coincide 
com o tempo de subida, 0,024s, sendo mais rápido que a 
simulação. Em regime, a resposta fica oscilando entre 
920rpm e 880rpm, devido ao ruído, mas como ela alcança o 
valor de regime de 920rpm, conclui-se que a ação de controle 
foi eficaz, pois obdeceu os critérios de desempenho. A 
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comparação dos esforços de controle experimentais para os 
dois métodos pode ser visto na Fig. 10, através da medição da 
corrente de quadratura (Isq). A corrente de quadratura pode 
ser entendida como uma variação de correntes e pode ser 
associada ao esforço de controle devido à sua 
proporcionalidade com o torque, pois, para levar o sistema à 
uma velocidade constante, é exigido um esforço de controle 
inicial que vai variando e se matém quase constante,quando 
a velocidade de referência é atingida, o que significa que a 
corrente de quadratura representa a variação de sinal de 
controle. As variações de esforço de controle para ambos os 
métodos são relativamente semelhantes, sem grandes 
diferenças a serem observadas.  

É valido ressaltar que as repostas transitórias com 
controle PID práticas em malha fechada apresentaram 
comportamento dinâmico semelhante a resposta transitória 
de malha aberta, exceto pela presença de sobressinal. 

 

Fig. 9. Comparação das respostas experimentais do sistema de 

Servoacionamento com os controladores PID projetados. 

 

Fig. 10. Comparação dos esforços de controle experimentais do sistema de 

Servoacionamento com os controladores PID projetados. 

VI. ANÁLISE POR ÍNDICES DE DESEMPENHO 

Até o momento, foi realizada uma avaliação qualitativa 
dos controladores desenvolvidos, através do levantamento e 
comparação das curvas de cada um dos controladores. De 
forma complementar, os testes também podem ser validados 
utilizando-se uma análise quantitativa através de índices de 
desempenho, matematicamente convenientes para fins 
analíticos e computacionais. Índice de desempenho é uma 
medida quantitativa do desempenho de um sistema feita com 
base nas especificações de sistemas para o projeto ótimo de 
sistemas. Deste modo, um sistema de controle é dito ótimo 
quando seus parâmetros são ajustados de modo que o índice 
alcance um valor extremo, geralmente um valor mínimo 
sempre positivo ou nulo. Sendo assim, o melhor sistema é 
definido como o sistema que minimiza este índice [3]. 

A integral do erro quadrático, ISE (Integral of the square 
of the Error), é um índice de desempenho definido como em 
(15), onde o limite superior T é um tempo finito escolhido 
arbitrariamente de modo que a integral atinja um valor 
estacionário. Esse critério proporciona ponderações grandes 
para erros elevados e pequenas ponderações para pequenos 
erros. Ou seja, o valor mínimo ocorre para um valor de 
compromisso com o amortecimento e o erro de regime. A 
integral do sinal de controle quadrático, ISCS (Integral of the 
square of the Control System), é um índice de desempenho 
definido como em (16), que representa o conteúdo energético 
do sinal de controle. Quanto maior o valor do índice, maior 
será o esforço de controle, e quanto menor o valor, menor o 
esforço de controle. 

Os índices de desempenho calculados nos dois sistemas 
de controle desenvolvidos neste trabalho, PID 1, projetado 
pelo método de alocação de polos, e PID 2, sintonizado pelo 
método de Ziegler-Nichols, são mostrados na Tab. III. Como 
pode ser observado, o método de projeto via alocação de 
polos apresentou índices menores, mostrando ser o 
controlador ótimo para este caso, considerando estes índices 
específicos. 

 𝐼𝑆𝐸 = ∫ 𝑒2(𝑡) 𝑑𝑡
𝑇

0

= ∫ (𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡))2 𝑑𝑡
𝑇

0

 (15) 

 𝐼𝑆𝐶𝑆 = ∫ 𝑢2(𝑡) 𝑑𝑡
𝑇

0

 (16) 

TABLE III.  ÍNDICES DE DESEMPENHO DOS DADOS EXPERIMENTAIS DO 

SISTEMA COM OS CONTROLADORES PID 

ÍNDICES DE DESEMPENHO PID 1 (AP) PID 2 (ZN) 

ISE (Integral of the square of the Error) 
3.1840 x 

10(-5) 

3.2480 x 

10(-5) 

ISCS (Integral of the square of the 
Control System) 

2.1536 2.1984 

VII. ANÁLISE DE ESTABILIDADE 

As técnicas para determinar a estabilidade na presença de 
realimentação podem ser baseadas na resposta em frequência 
do sistema, de modo que possamos determinar a estabilidade 
em malha fechada avaliando a resposta em frequência de 
malha aberta. 

Resumidamente, o críterio de Nyquist é determinado, 
para sistemas com realimentação, traçando-se o contorno de 
Nyquist que envolve todo o semiplano direito (SPD) do plano 
s no sentido horário excluindo os polos e zeros de malha 
aberta. No mapeamento da função de transferência de malha 
aberta L(jω) = C(jω)G(jω) , é avaliado o número de 
envolvimentos do ponto crítico -1, variável N , onde uma raiz 
resulta um envolvimento no sentido horário e uma polo 
resulta em um envolvimento no sentindo anti-horário. O 
número líquido de envolvimentos no sentido horário é igual 
ao número de zeros de malha fechada Z menos o número de 
polos de malha aberta P, no SPD. Como o número P é 
conhecido de L(jω) e o número N é contabilizado no 
diagrama de Nyquist, o número de raízes instáveis de malha 
fechada Z é calculado. Para que a função de malha fechada 
seja estável Z deve ser igual a zero, caso contrário o sistema 
é instável [5]. 

Em sistemas de controle, além da exigência de 
estabilidade do sistema, é necessário que o grau de 
estabilidade seja adequado. O gráfico de Nyquist também 
pode ser usado para a obtenção dos parâmetros de 
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estabilidade relativa, os quais são a margem de ganho (GM) 
e a Margem de fase (PM). Essas informações são úteis para 
que a estabilidade possa ser melhorada, caso seja necessário. 
Pode-se observar que as duas medidas de estabilidade 
relativa, GM e PM,determinam juntas a distância em que a 
quantidade complexa L(jω) se encontra de envolver o ponto 
crítico -1+j0, ponto de estabilidade neutra. 

O diagrama de Nyquist para o sistema controlado por PID 
via Projeto de Alocação de Polos é visualizadado na Fig. 11, 
e para o sistema controlado por PID via Sintonia de Ziegler-
Nichols na Fig. 12. 

 

Fig. 11. Diagrama de Nyquist para o sistema controlado por PID via projeto 

de Alocação de Polos. 

 

Fig. 12. Diagrama de Nyquist para o sistema controlado por PID via sintonia 

de Ziegler-Nichols. 

Como não há envolvimentos do ponto crítico -1, N = 0, e 
não existem polos instáveis, P = 0, então o número de raízes 
instáveis de malha fechada é nulo, Z=0, portanto, o sistema 
de malha fechada é estavel para os dois casos.Deste modo, na 
avaliação das margens de estabilidade, pode-se concluir dos 
dois diagramas, Fig. 11 e 12, que a margem de ganho é 
infinita, pois a curva cruza o eixo real na origem. Portanto o 
sistema tolera qualquer incerteza de ganho e não instabiliza. 

 Já a margem de fase pode ser medida do diagrama de 
nyquist através do ponto de cruzamento com o círculo 
unitário, na qual a margem de fase para o sistema com 
controlador PID via Alocação de Polos é de 103º e a 
frequência de cruzamento de ganho é ωc = 70 rad/s e a 
margem de fase para o sistema com controlador PID via 
Sintonia de Ziegler-Nichols é de 73,5º e a frequência de 
cruzamento de ganho é ωc = 179 rad/s, ,frequência no qual o 
módulo de L(jω) é igual a unidade. Vislumbra-se então, 
valores elevados de margens, o que significa que o sistema é 
robusto nesse ponto de operação. 

VIII. CONCLUSÕES 

Portanto, este trabalho deu enfoque na obtenção de um 
modelo aproximadamente linear simples, dentro da faixa de 
operação requerida, para que fossem desenvolvidos métodos 
com a finalidade de parametrização do sistema de controle 
PID já presente no sistema de servoacionamento e 
permitissem atenuar o sobressinal presente na resposta 
transitória e manter as características de resposta 
extremamente rápidas, com um pequeno esforço de controle. 
Além de garantir que as sejam mantidas as condições de 
estabilidade e robustez no funcionamento, avaliadas através 
de técnicas de resposta em frequência. 

O método de sintonia de controladores de Ziegler-Nichols 
empregado é de fácil aplicabilidade e muito comum para 
situações onde se deseja obter um controlador PID 
rapidamente e de forma simples, muito útil no campo de 
trabalho. Já a técnica de Alocação de Polos para projeto de 
controladores PID é mais elaborada e garante um resultado 
de controle mais aprimorado. Ambas as configurações 
mostraram respostas satisfatórias à resposta ao degrau, tanto 
na forma de simulação computacional, como em testes 
experimentais na bancada, seguidos as especificações de 
desempenho exigidas no projeto. O projeto via Alocação de 
polos apresentou índices de desempenho melhores, sendo 
considerado o controlador ótimo para esta aplicação, de 
acordo com os testes experimentais. 
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