
Resumo 

Este trabalho teve como objectivos principais a criação de ferramentas práticas para o estudo por 

computador da dinâmica e controlo de processos e o teste da capacidade de utilização de um 

controlador lógico programável como controlador local em acções servo e reguladoras. 

Desenvolveram-se quatro produtos - os programas DINAMICA e CONTROL para estudos em tempo 

diferido e os programas PROCESSO e C_CLP/CONSOLA para estudos em tempo real.  

O programa DINAMICA simula a dinâmica de sistemas lineares com uma entrada e uma saída. Na 

definição do sistema incluiu-se a dinâmica do processo propriamente dito, a dinâmica do elemento 

final de controlo e a do aparelho de medida. Admitiram-se para o processo dois tipos de modelos - um 

processo genérico de 3ª ordem com avanço de fase e atraso do transporte e dois sistemas de fase 

não miníma. As dinâmicas do elemento final de controlo e do sensor consideraram-se de 1ª ordem. O 

programa CONTROL simula o controlo discreto por realimentação negativa de sistemas lineares. As 

dinâmicas do processo, do elemento final de controlo e do sensor são as implementadas no programa 

DINAMICA. Ao sinal do sensor é adicionado um ruído pseudo-normal, com variância como parâmetro. 

O bloco de controlo pode funcionar em manual, em que o utilizador introduz a acção de controlo a 

estabelecer - em degrau ou seguindo a referência -, ou em modo automático. Neste último, 

admitiram-se quatro algoritmos de controlo PID discreto (variantes do algoritmo analógico) algoritmo 

de posição, de velocidade e respectivas modificações - e um algoritmo de controlo generalizado de 4ª 

ordem. O programa calcula três critérios de sintonização de controladores (IAE, ISE e ITAE) para as 

variações na carga e no ponto estabelecido. DINAMICA e CONTROL correm num computador “IBM-

PC” compatível, com placa gráfica EGA ou VGA e sob MSDOS 3.3 ou versões posteriores.  

Ao programa DINAMICA acoplou-se um módulo de comunicação com o exterior, o qual permite a 

ligação a uma interface com sinais analógicos de entrada e saída, e adaptou-se o funcionamento para 

estudos em tempo real. Obteve-se um simulador de processos, o bloco PROCESSO, o qual permite o 

estudo prático de qualquer tipo de controlador, seja um controlador convencional, seja um controlador 

digital. A capacidade de produzir em linha a variação de parâmetros do processo torna o simulador 

adequado para estudos de controlo adaptativo. Neste trabalho, associou-se um controlador lógico 

programável, o CLP40 da EFACEC, testando-se as suas capacidades quer em controlo servo quer 

em controlo regulador. Implementaram-se os quatro algoritmos de controlo PID discreto e o algoritmo 

de controlo generalizado. O CLP é monitorizado por um computador IBM-PC compatível. O bloco 

PROCESSO juntamente com o bloco do controlador (programas C_CLP/CONSOLA) foi designado 

por Sistema SPC (Simulador de Processos e Controlo). Este sistema constitui um protótipo de treino 

e de estudos da dinâmica e controlo de processos em tempo real.  

Todos os programas prevêm a interacção com o utilizador, permitindo a alteração em linha tanto dos 

parâmetros característicos do processo como dos do controlo. Em particular, quer no programa 

CONTROL quer no Sistema SPC é possível a sintonização manual do controlador.  



O tratamento matemático dos sistemas em estudo foi efectuado no domínio no tempo. Com este 

método é possível, num trabalho futuro, a expansão para o estudo de sistemas não lineares e 

multivariável. A estrutura modular dos programas prevê a aplicação de outras configurações de 

controlo, nomeadamente o controlo por antecipação.  


