
Resumo 

O trabalho realizado, e que sustenta a presente dissertação, visou analisar o desempenho de um 

sistema AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), composto pelo espaço térmico a 

climatizar, pela unidade de tratamento de ar (UTA) instalada e pelo sistema de gestão técnica 

centralizada (SGTC) usado para controlar todo o processo. Pretendeu-se analisar esse desempenho 

em duas situações distintas: (i) com o SGTC tal como configurado pelo instalador e resultante de um 

ajuste contínuo de vários parâmetros de controlo por parte de um operador ao longo de 

aproximadamente 2 anos e (ii) após um ajuste desses mesmos parâmetros de controlo com base em 

metodologias sistemáticas.  

O trabalho trata do ajuste de controladores PID, recorrendo a metodologias clássicas para o efeito 

(método KT), dado estes controladores constituírem o núcleo do algoritmo de controlo implementado 

pelo SGTC.  

Recorreu-se à modelação para reproduzir o comportamento do sistema AVAC. Construíram-se, 

identificaram-se e validaram-se modelos para o espaço térmico e para a UTA e reproduziu-se o 

algoritmo de controlo implementado pelo instalador do sistema. A interligação destes três modelos 

permitiu reproduzir o comportamento dinâmico do sistema e fundamentar o ajuste dos controladores 

PID. Tornou ainda possível detectar, apontar e, em alguns casos, corrigir algumas deficiências do 

sistema AVAC e da estrutura do seu controlador.  

Os modelos construídos mostraram-se capazes de descrever o comportamento do sistema com a 

precisão exigida para um correcto estudo do sistema de controlo. Os parâmetros calculados para os 

vários controladores PID (ganho proporcional, tempo integral e tempo derivativo), juntamente com a 

correcção de outras deficiências do sistema, traduziram-se numa franca melhoria do desempenho do 

sistema em análise.  

Abstract 

The work that supports this thesis has had as its objective the performance analysis of an HVAC 

system, composed by the thermal space to climatize, the AHU (Air Handling Unity) installed and the 

EMCS (Energy Management and Control System) used to control the whole process. Its main 

intention was the analysis of the HVAC system performance in two different situations: (i) with the 

EMCS as configured by the installer and as a result of a continuous adjustment of several control 

parameters made by an operator for nearly two years and (ii) after the adjustment of those same 

control parameters using systematic methodologies.  

This work looks at the adjustment of PID controllers, using classical methodologies for the effect (KT 

method), as these controllers are at the nucleus of the control algorithm implemented by the EMCS.  



A model was used to reproduce the behaviour of the HVAC system. Models of the thermal space and 

of the AHU were built, identified and validated, and the control algorithm, as implemented by the 

system installer, was replicated.  

The integration of these three models allowed the reproduction of the dynamic behaviour of the 

system and supported the adjustment of the PID controllers. It also enabled the detection and, in some 

cases, the correction of some deficiencies on the HVAC system and its controller structure.  

The models built were capable of describing the control system behaviour. The parameters that were 

computed for the several PID controllers (proportional gain, integral time and derivative time), together 

with the correction of some system flaws, resulted into a noteworthy performance improvement of the 

analysed system.  


