
Introdução 

Apesar desta tese se debruçar sobre o controlo com realimentação de sistemas do domínio da 

engenharia, a essência do conceito aqui abordado está omnipresente sob as mais diversas formas no 

mundo em que vivemos. Grosso modo podemos dizer que o controlador é a entidade "inteligente" do 

sistema, seja ele económico, biológico, social, etc., e que lhe permite evoluir de uma forma bem 

definida, apesar da presença de factores adversos. 

O homem é talvez o caso do sistema com a mais complexa hierarquia e diversidade de controladores. 

Sem estes não seriam possíveis a manutenção do equilíbrio, o posicionamento preciso dos seus 

movimentos, a constância da temperatura do seu corpo e da composição dos fluidos que nele 

circulam, visão nas mais diversas condições de luminosidade, etc. 

No caso específico da engenharia, o controlador pode ser um computador digital tornado "inteligente" 

através de um algoritmo apropriado. É desses algoritmos que nos iremos ocupar nesta tese. 

A amostragem de variáveis por forma a conseguir num mesmo intervalo de tempo percepcionar mais 

do que uma variável, pode também ser exemplificada com situações do dia-a-dia. Quando 

conduzimos um automóvel, para podermos manter a trajectória do veículo, não necessitamos fixar 

permanentemente a estrada. Um relance de vez em quando é suficiente, sendo o restante tempo 

usado noutras tarefas relacionadas ou não com a trajectória do veículo. 

Em muitos sistemas utilizados pelo homem, é também necessário fazer a amostragem das diversas 

grandezas presentes. Por exemplo um radar verifica a localização de um objectivo apenas uma vez 

em cada rotação, e em certos processos químicos, a ferramenta utilizada para fazer análises, 

necessita de um certo tempo para efectuar a análise de uma amostra antes de poder passar à 

seguinte. 

Controladores discretos também podem ser aplicados em processos contínuos, e, foi para controlar 

um processo contínuo, que foi criado em 1897 o mais antigo controlador discreto conhecido, o 

controlador de Gouy: 

O controlador de Gouy foi projectado para controlar a temperatura de um forno. Uma barra 

metálica era mergulhada periodicamente no mercúrio de um termómetro. Esse contacto fazia 

actuar um relé que abria e fechava o circuito de aquecimento. Quanto mais alta fosse a 

temperatura do forno, tanto mais alto chegava o nível de mercúrio e tanto mais tempo 

permanecia desligado o aquecimento. Este aparelho dava origem a um sinal impulsional com 

largura variável. 

A necessidade de partilhar um equipamento dispendioso pode ser outra razão para fazer 

amostragens. Esta divisão de tempo é usada por exemplo sempre que se utiliza um computador 

digital para controlar vários anéis de controlo, ou sempre que um canal de transmissão de dados é 

usado para a transmissão de vários sinais multiplexados no tempo. 



Nos anos sessenta, todo o engenheiro de controlo tinha que saber utilizar a tecnologia analógica, 

fosse ela mecânica, pneumática ou electrónica. Esse tipo de controladores está a ser gradualmente 

substituído por controladores digitais. As principais razões são o baixo custo e as reduzidas 

dimensões dos componentes electrónicos necessários. 

As características destes componentes dependem dos desenvolvimentos tecnológicos, e devido a 

eles, a metodologia de análise, de projecto e implementação de sistemas de controlo está a mudar 

drasticamente. 

Inicialmente começou por se fazer uma substituição directa dos antigos controladores analógicos por 

novos controladores digitais, concebidos por forma a realizarem digitalmente a mesma função de 

transferência do controlador analógico que se pretendia substituir. Foi assim possível utilizar 

controladores digitais nas mesmas situações e realizando praticamente as mesmas dos seus 

antecessores analógicos. 

Desenvolvimentos teóricos posteriores acabaram por demonstrar que essa nova tecnologia abria um 

grande número de caminhos, impossíveis de imaginar no controlo analógico. O projecto directo de 

controladores digitais foi então o passo seguinte. 

Este trabalho pretende constituir uma síntese dos diversos métodos de abordagem do projecto de 

controladores digitais e encontra-se dividido em três partes distintas: 

Na parte A será abordado o projecto de controladores digitais obtidos pela discretização de 

controladores analógicos. 

A parte B será constituída pela apresentação de diversos métodos de projecto directo de 

controladores digitais. 

Por último, na parte C, será apresentado um exemplo de projecto de um controlador analógico e sua 

posterior discretização. 


