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1 INTRODUÇÃO 

Sistemas de controle são uma parte integrante da sociedade moderna, sendo 

isso evidenciado pelas inúmeras aplicações presentes no nosso dia a dia. Entre tais 

aplicações podemos citar o controle de temperatura em um ambiente, o controle do 

nível de líquido em um sistema de abastecimento de água, entre outros tantos. 

Porém, tais sistemas não estão restritos somente às criações humanas. É possível 

detectar diversos sistemas de controle na natureza, como por exemplo, os inúmeros 

sistemas orgânicos presentes no corpo humano. 

Um sistema de controle é composto por diversas partes reunidas com o 

propósito de controlar as saídas de um processo. Ou seja, a partir de um 

determinado objetivo, espera-se obter uma saída desejada com um desempenho 

ótimo, dada uma entrada específica. Para ilustrar isso, consideremos um elevador 

em um prédio. Ao selecionar o andar de destino (entrada), deseja-se que seu 

percurso seja realizado de forma rápida, mantendo o conforto do passageiro 

(desempenho), sem afetar a precisão no momento de parada (saída). Sendo assim, 

um sistema de controle é composto basicamente de sensores – a partir dos quais se 

obtém as leituras dos parâmetros de entrada, controladores – que a partir das 

leituras “decidem” quais serão as ações a serem tomadas, e atuadores – que agem 

diretamente sobre o sistema físico real (planta) que se deseja controlar. Dentre os 

diversos tipos, destacamos os controladores do tipo proporcional, integral e 

derivativo (PID). Eles são amplamente utilizados em sistemas de controle industrial 

devido principalmente ao seu desempenho robusto e a sua simplicidade funcional. 

Adicionalmente, cabe comentar que em sistemas de controle modernos o 

controlador é tipicamente composto por algum tipo de unidade de processamento 

digital, tal como um computador ou um microcontrolador. A vantagem da utilização 

de um computador é que muitos processos podem ser controlados de maneira 

centralizada. Porém, em se tratando de sistemas mais simples, torna-se 

economicamente mais viável a utilização de microcontroladores, sendo estes 

usualmente dedicados ao controle de um único processo. 

Microcontroladores são dispositivos que possuem atualmente uma vasta 

gama de aplicações, se estendendo desde eletrodomésticos comuns até 

equipamentos extremamente sofisticados tal como os dispositivos móveis de 

comunicação. Há cerca de vinte anos, as aplicações envolvendo microcontroladores 
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eram praticamente inviáveis. Além de serem altamente dispendiosos, tais 

dispositivos eram raramente encontrados no mercado. Contudo, nos dias atuais, 

com a evolução da microeletrônica e a produção em larga escala dos mais variados 

tipos de dispositivos semicondutores, a criação e implementação de sistemas 

microcontrolados passou a ser algo comum. Seu desenvolvimento e popularização 

foi também acompanhado pela significativa evolução de diversos outros tipos de 

dispositivos, como por exemplo, memórias e visores (display) de cristal liquido 

(LCD). Isso viabilizou a criação e o desenvolvimento de soluções tecnológicas de 

baixo custo para diversos problemas. 

Tendo em mente as considerações acima, propõe-se no presente projeto, 

aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso na elaboração de um 

sistema microcontrolado que visa efetuar o controle de velocidade de um motor de 

corrente continua (DC) por meio de um controlador PID. 

Este trabalho foi organizado em cinco capítulos, ficando da seguinte forma: 

O primeiro é este de introdução, onde se introduz o assunto de controle e 

sistema microcontrolado, além de tratar da motivação deste trabalho e dos objetivos 

gerais e específicos. 

No segundo capítulo é feita a revisão de literatura. Nele são tratados assuntos 

como aspectos gerais da teoria de controle, voltando o foco para o controle de 

velocidade, análise de respostas de um sistema de controle, estratégia de controles, 

sensoriamento, motores CC e controle PWM. Referente às estratégias de controle, é 

tratado sobre o controlador PID, explicando separadamente o que representa cada 

parâmetro. 

O terceiro capítulo foi intitulado Materiais e Métodos. É nele onde se explicita 

todos os equipamentos utilizados e seus respectivos funcionamentos. Também é 

nele onde se demonstra a metodologia empregada para se confeccionar o sistema 

proposto. 

O quarto capítulo se refere aos resultados e discussões. Nele são avaliados 

os resultados obtidos no trabalho e se verifica o comportamento de todo o sistema 

assim como a qualidade do controle desenvolvido. 

No quinto capítulo, são apresentadas as conclusões e comentários sobre o 

projeto desenvolvido e sugestões para trabalhos futuros. 
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1.1 Motivação 

Tendo em mente o que foi mencionado acima, este tipo de estudo é algo 

consideravelmente atual, sendo considerado um bom exemplo de aplicações 

embarcadas. Apesar de não ser estabelecida uma aplicação definida, é evidente que 

o desenvolvimento de um sistema de controle dessa natureza constitui algo bastante 

geral, com uma enorme gama de aplicações reais. Além dessas considerações, o 

tema proposto vem a consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de 

Engenharia Elétrica, em particular aqueles relacionados com controle, eletrônica, 

máquinas elétricas e em especial com o projeto e desenvolvimento de sistemas 

microcontrolados. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um sistema microcontrolado capaz de realizar controle de 

velocidade de um motor DC por meio de um controlador do tipo PID. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Confecção de uma planta para os ensaios, composta pelo encoder e pelo 

motor a ser controlado. 

b) Desenvolver o hardware, incluindo uma interface homem máquina (IHM), 

composta por display LCD e teclado, tanto para a visualização da velocidade 

de rotação como para a entrada dos parâmetros usados no controle do motor 

DC. 

c) Construção do driver de potência que irá atuar sobre o motor. 

d) Elaboração de um firmware que possibilite a implementação de um 

controlador do tipo PID. 

e) Otimização dos parâmetros de controle. 

f) Efetuar um estudo sistemático sobre o comportamento da planta de ensaio 

sob diversas condições.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo serão apresentados conteúdos teóricos necessários para o 

entendimento do projeto. 

2.1 Sistemas de Controle 

Um sistema de controle consiste em subsistemas e processos (ou plantas) 

construídos com o objetivo de se obter uma saída desejada com um desempenho 

desejado, dada uma entrada específica (NISE, 2011). A Figura 2.1 representa um 

sistema de controle em sua definição simplificada, em que uma entrada representa 

uma saída desejada.  

Figura 2.1 - Descrição simplificada 

 

Em um sistema de controle, o elemento principal é o controlador. Nele, as 

entradas podem ser originadas por sinais elétricos (sensores, conversores ou 

interruptores), enquanto os sinais de controle são aplicados a dispositivos atuadores, 

como por exemplo, motores, válvulas e relés. Os controladores podem ser baseados 

em circuitos analógicos, constituídos por amplificadores operacionais, ou digitais, 

baseados em processadores, compostos por um conjunto de circuitos eletrônicos 

(hardware), associado a um firmware (software). 

Atualmente, os sistemas de controle encontram um vasto campo de 

aplicações. Na indústria, variam desde controle de pressão, temperatura e nível, até 

controle de posição e velocidade de motores. Em todos os casos, estão presentes 

os três componentes básicos de controle: sensores, controladores e atuadores. 

Portanto, a diferença entre tais sistemas depende do seu tipo, visto que o objetivo de 

cada um é obter o valor de saída desejado. 
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2.1.1 Tipos de Sistemas de Controle 

Existem basicamente dois tipos de sistemas de controle: Sistemas em Malha 

Aberta e Sistemas em Malha Fechada. 

2.1.1.1 Sistemas em Malha Aberta 

Para um sistema em malha aberta, a entrada é chamada algumas vezes de 

referência, enquanto a saída pode ser chamada de variável controlada. Nele, a 

variável de saída não exerce nenhuma ação de controle no sistema, visto que não 

possui realimentação (Figura 2.2). Dessa forma, as ações de controle ocorrem em 

intervalos de tempo definidos, independente do valor de saída. Para sistemas 

simples, é uma ótima opção de controle, porém, caso haja alguma perturbação no 

sistema, o controlador não será capaz de compensá-la.  

Figura 2.2 - Sistema em Malha Aberta 

 

2.1.1.2 Sistemas em Malha Fechada 

As desvantagens presentes nos sistemas em malha aberta, como 

sensibilidade às perturbações e falta de compensação para corrigir seus efeitos, 

podem ser superadas nos sistemas em malha fechada (Figura 2.3). Por meio da 

realimentação, o sistema é capaz de obter o valor de saída e compará-lo com o 

valor de set-point (referência), gerando um sinal de erro (diferença entre o set-point 

e o valor de saída). Este sinal de erro é processado pelo controlador, gerando sinais 

de controle que atuarão sobre o processo.  
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Figura 2.3 - Sistema em Malha Fechada 

 

2.1.2 Controle de velocidade 

Tomando como exemplo o acionamento de um motor elétrico de corrente 

contínua (CC) é possível analisar dois comportamentos diferentes para os tipos de 

sistemas apresentados anteriormente.  

Supondo o controle de velocidade em um sistema em malha aberta, a 

velocidade de rotação do eixo pode ser determinada somente pelo ajuste da tensão 

aplicada ao motor, porém, caso haja qualquer alteração na tensão de alimentação 

ou variação da carga no eixo, a velocidade será alterada, não sendo assim 

compensada. 

Em um sistema em malha fechada, no entanto, o controle de velocidade do 

controlador dependerá também do valor de velocidade medido no eixo. Ou seja, 

qualquer variação presente na saída será sentida pelo controlador, o qual realizará 

as compensações devidas para retornar ao valor desejado de velocidade. 

Dessa forma, fica evidente a necessidade de se utilizar um sistema em malha 

fechada para realização de um controle de velocidade de um motor. Os motores de 

corrente contínua (CC), devido a sua ampla faixa de controle de velocidade, torque e 

posição, associados a métodos de controle mais baratos que os acionamentos em 

corrente alternada (CA), são uma ótima opção de máquinas a serem controladas, 

visto que, em aplicações de dimensões reduzidas, torna-se algo bastante 

convidativo, diferente dos motores CA. 
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2.1.3 Respostas de um Sistema de Controle 

Em um sistema de controle automático de malha fechada a comparação entre 

o valor medido na saída (PV) e o valor desejado (SP) produz um sinal de erro. Esse 

sinal provoca uma ação de controle por parte do controlador, a qual irá atuar de 

maneira a anular a diferença entre os dois. É desejável que o controlador produza 

uma resposta rápida e com a maior precisão possível (Figura 2.4).  

Figura 2.4 - Resposta ideal 

 

Fonte: FUENTES, 2014 

Se a ação corretiva for intensa, o valor de processo ultrapassará o valor 

desejado (“Overshoot”), entrando, consequentemente em oscilação. Caso a 

oscilação se amplie, o processo se tornará instável (Figura 2.5). 

Figura 2.5 - Resposta instável 

 

Fonte: FUENTES, 2014 

A oscilação pode ser amortizada e alcançar, após um determinado período, o 

valor de set-point (Figura 2.6). 
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Figura 2.6 - Resposta estável 

 

Fonte: FUENTES, 2014 

Porém, a oscilação pode permanecer e produzir uma resposta oscilatória no 

processo (Figura 2.7).  

Figura 2.7 - Resposta oscilatória 

 

Fonte: FUENTES, 2014 

Por outro lado, caso a ação do controlador não seja intensa o suficiente, o 

processo levará muito tempo para alcançar o valor de set point, ou às vezes nunca 

alcance (Figura 2.8). 

Figura 2.8 - Resposta lenta 

 

Fonte: FUENTES, 2014 

Portanto, para um controle adequado (Figura 2.9), o controlador deve 

satisfazer as seguintes condições: 

- Estabilidade; 

- Curto tempo de resposta; 

- Baixo Overshoot.  
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Figura 2.9 - Resposta com condições satisfatórias 

 

Fonte: FUENTES, 2014 

2.1.4 Estratégias de Controle 

Certos controladores industriais possuem estratégias de controle que 

permitem tipos de respostas diferentes e adequadas a cada sistema de controle, 

reduzindo erros de posição, velocidade e tempo de resposta. 

2.1.4.1  Controle Liga/Desliga (On-OFF) 

Esse tipo de controle é adequado quando o processo permite uma oscilação 

contínua da variável controlada em torno do set-point. Essa faixa de variação é 

denominada histerese.  É também conhecido como controle de duas posições.  

Figura 2.10 - Controlador On/Off 

 

Fonte: FUENTES, 2014 

O uso do controle On-OFF é ideal em aplicações que possuem um tempo de 

resposta lento, como por exemplo, estufas, ferro de passar roupa, refrigeração de 

motores a combustão, entre outros. Visto que a variável controlada nunca será igual 

ao valor de set point. 
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2.1.4.2 Controle Proporcional (P) 

Controle proporcional é recomendável em processos que requerem um 

controle mais suave, diferente daquele fornecido pelo controlador liga/desliga. Ele 

produz na sua saída um sinal de controle (MV, variável manipulada),  ( )  que é 

proporcional ao erro ou desvio (SP-PV, Set-point – Variável de processo),  ( ). Esta 

proporcionalidade é representada por um ganho   .  

 

  ( )     ( )
                 
→      ( )     ( ) 

(
(2.1) 

 

Com um ganho proporcional baixo, o processo estabiliza, porém muito abaixo 

do set-point. Com o aumento do ganho, a estabilização ocorre mais próxima do set-

point, mas um aumento excessivo de    pode levar o processo à instabilidade 

(oscilação) (Figura 2.11). O desvio entre o valor de set-point e o valor desejado é 

chamado de off-set. 

 Figura 2.11 - Efeito do aumento de Kp no comportamento de PV 

 

Fonte: NOVUS, 2014. 

Quando a condição desejada é alcançada (PV=SV), o termo proporcional 

resulta em MV=0, ou seja,  ( )   , o que faz com que volte a surgir desvio. 

Portanto, o controle proporcional não é suficiente para estabilizar o sistema na 

condição PV=SV. 

2.1.4.3 Controle Integral (I) 

O controle integral isolado não é uma técnica de controle, pois sua ação 

depende da parcela proporcional. Sua ação elimina o desvio de off-set, presente em 

um controle puramente proporcional, tornando a variável manipulada mais próxima 

do valor de set-point mesmo após um distúrbio (Figura 2.12). 
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Figura 2.12 - Efeito da inclusão do controle integral – PI 

 

Fonte: NOVUS, 2014. 

A ação integral ocorre da seguinte forma: A intervalos regulares, a ação 

integral corrige o valor  ( ) (MV), somando a ela o valor de desvio  ( ) (SP-PV).  

 

 
 ( )    ( (  )  

 

  
∫  ( )  
 

 

 
                 
→      ( )    (  

 

   
)  ( ) 

(
(2.2) 

 

em que    (tempo integral) é o tempo necessário para que a contribuição da 

ação integral iguale a da ação proporcional, sendo expresso em segundos ou 

minutos. 

A atuação do controle integral tem como objetivo eliminar o erro em regime 

permanente. A escolha de um termo integral muito elevado pode levar o processo à 

instabilidade. Por usa vez, caso o valor seja baixo, a estabilização PV=SV será 

retardada. 

2.1.4.4 Controle Derivativo (D) 

Assim como o controle integral, o controle derivativo isolado não representa 

uma técnica de controle, pois necessita também da contribuição proporcional. Sua 

ação é proporcional a taxa de variação do sinal de erro, tendo o efeito de reduzir a 

velocidade das variações de PV, evitando que se eleve ou reduza muito 

rapidamente (Figura 2.13).  
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Figura 2.13 - Comparação entre controlador P e PD 

 

Fonte: NOVUS, 2014. 

 

O derivativo só atua quando há variação no erro, estando o processo estável, 

ou seja, em regime permanente, sua contribuição é nula. A contribuição do controle 

derivativo é calculada da seguinte maneira: Em intervalos regulares, o controlador 

calcula a variação do desvio do processo, somando à  ( ) o valor dessa variação. 

Se PV está aumentando, o desvio está diminuindo, resultando em uma variação 

negativa, que reduz o valor de  ( ) e consequentemente retarda a elevação de PV. 

 

 
 ( )     ( )      

  ( )

  
 
                 
→      ( )    (     ) ( ) 

(
(2.3) 

 

A intensidade da ação derivativa é ajustada variando-se o intervalo de cálculo 

da diferença, sendo este parâmetro chamado Tempo Derivativo (  ). A elevação de 

   provoca um aumento na ação derivada, reduzindo a velocidade de variação de 

PV. 

2.1.4.5 Controle PID 

Ao unir a contribuição de cada técnica, o controle básico do P, com a 

eliminação do erro do I e com a redução de oscilações do D, é possível formar um 

controlador mais completo. Porém, tal decisão torna-se complicada devido à 

dificuldade de se ajustar a contribuição de cada um dos termos de forma 

independente. O método mais correta de se contornar tal problema é aplicar critérios 

de sintonia do PID. Dessa forma são gerados assim valores possíveis de ganhos, os 

quais, em um segundo momento, poderão ser ajustados de acordo com a curva de 

resposta “ideal” do sistema. 
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2.1.4.6 Sintonia do PID 

A melhor maneira de encontrar os parâmetros PID é a partir do modelo 

matemático do sistema. Dessa forma, os parâmetros podem ser calculados para 

obter o valor de resposta desejado. Porém, muitas vezes não é possível ter acesso à 

descrição matemática detalhada do sistema, portanto, o ajuste experimental dos 

parâmetros PID torna-se a melhor opção a ser implementada. Assim, Encontrar os 

termos para o controlador PID pode ser uma tarefa desafiadora. Ter conhecimento 

sobre as propriedades do sistema e a forma como os termos trabalham se torna 

essencial. Porém, o comportamento ideal da variável de processo ou set-point 

depende da aplicação. Estabilidade, curto tempo de resposta, baixo overshoot são 

condições necessárias para todo e qualquer controlador, visto que o processo não 

deve oscilar para qualquer combinação de set-points. 

Existem vários métodos para ajustar a malha PID. O método de Ziegler-

Nichols é uma estratégia bem conhecida de sintonia online. A primeira etapa desse 

método é a anulação dos ganhos I e D. Posteriormente, é elevado o ganho P até 

alcançar uma oscilação constante e estável (o mais próximo possível) na saída. Em 

seguida, o ganho crítico    e o período de oscilação    são registrados e os valores 

dos ganhos P, I e D são ajustados em conformidade com a Tabela 2.1 (AVR, 2014). 

Tabela 2.1 - Parâmetros Ziegler-Nichols 

Controle Kp Ti Td 

P 0,5*Kc   
PD 0,65*Kc  

0,12*Pc 

PI 0,45*Kc 0,85*Pc  
PID 0,65*Kc 0,5*PC 0,12*Pc 

 

2.2 Sensoriamento 

A função dos sensores é coletar os estados sobre um determinado processo. 

Normalmente as medições são realizadas sobre uma grandeza física (velocidade, 

temperatura, vazão, entre outras) ou lógica (estado de funcionamento de um motor 

ou de uma válvula existente em um processo). Dessa forma, torna-se evidente a 

relevância do sensoriamento para os sistemas de controle.  
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A gama de sensores é bastante elevada, portanto, sua escolha é definida a 

partir da aplicação. Em se tratando de controle de motores CC, são muito utilizados 

os encoders. Com eles é possível converter movimentos lineares ou angulares em 

informações para um sistema, podendo assim obter valores de posição ou 

velocidade. 

Um exemplo comum de encoder utilizado para medir velocidade é o encoder 

óptico. Ele é composto por um LED (transmissor) e um fototransístor (receptor), 

separados por um disco com uma quantidade conhecida de furos (igualmente 

espaçados). Seu funcionamento é baseado na interrupção de um feixe de luz, visível 

ou não, entre o transmissor e um receptor. A partir do trem de pulsos gerado pelo 

movimento angular do disco é possível obter o valor de velocidade do sistema 

(Figura 2.14). 

Figura 2.14 – Encoder Óptico 

 

Fonte: MACHADO, 2014. 

2.3 Motores CC 

2.3.1 Aspectos construtivos 

Um motor de corrente contínua é composto pelas seguintes partes: 

 - Armadura (rotor); 

 - Bobinas de campo (estator); 

 - Comutador e escovas. 
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Figura 2.15 – Estator, Rotor e comutador 

 

Fonte: PATANÉ, 2008. 

 

A armadura é o elemento rotativo do motor CC. É montada sobre um eixo de 

aço que também gira. No mesmo eixo é colocado também o comutador. 

O comutador é feito de segmentos individuais de cobre isolados entre si, e 

possui um aro de aperto que o mantém na forma cilíndrica. Cada segmento do 

comutador é conectado a um enrolamento da armadura. 

Os enrolamentos da armadura, quando percorridos por uma corrente elétrica, 

interagem com o campo magnético do estator (parte estática do motor), gerando a 

rotação do eixo. 

A energia para a armadura é fornecida por uma fonte de tensão CC externa e 

é levada aos segmentos do comutador através de escovas. A função do comutador 

é inverter o sentido de corrente na armadura, para produzir um torque que mantenha 

a mesma girando sempre no mesmo sentido. 

O campo magnético do estator pode ser gerado por um eletroímã (bobina de 

campo) cuja corrente pode ter a mesma fonte de energia que a corrente de 

armadura, ou por ímãs permanentes, fixados na carcaça do motor. 

 

2.3.2 Equação da Velocidade 

A armadura de um motor CC pode ser representada como ilustrada na Figura 

2.16: 
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Figura 2.16 - Circuito Equivalente do Enrolamento de Armadura de um Motor CC 

 

Fonte: PATANÉ, 2008. 

Onde:  

 
         

(
(2.4) 

 

e  

 
        

(
(2.5) 

 

Onde:  

Ra = Resistência de armadura; 

ka = Constante de armadura; 

  = Fluxo magnético; 

ωm=Velocidade angular. 

 

Substituindo-se (2.5) em (2.4) temos: 

 

 
   

      
   

 
(

(2.6) 

 

A partir da equação 2.6, conclui-se que ao manipular uma das três variáveis 

(tensão aplicada ao motor, o fluxo magnético no entreferro (distância entre estator e 

rotor) ou a resistência de armadura) é possível controlar a velocidade do motor CC. 

O controle pela resistência era aplicado geralmente em motores de tração 

onde resistências eram inseridas manualmente em série com a armadura. O controle 

do fluxo no entreferro pode ocasionar uma diminuição no torque, portanto, não é 

muito utilizado. O melhor desempenho no sistema é obtido através da tensão 

aplicada à armadura, uma vez que permite ajustes relativamente rápidos (limitado 

pela dinâmica eletro-mecânica do sistema), além de possibilitar o controle do torque 

através da corrente de armadura (POMILIO, 2001). 
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2.4 Controle PWM 

A tecnologia PWM é a técnica na qual visa o controle da potência entregue a 

carga através da variação da corrente média. PWM é a abreviação de Pulse Width 

Modulation ou Modulação de Largura de Pulso. Para que se entenda como funciona 

essa tecnologia no controle de potência, parta-se de um circuito imaginário, formado 

por um interruptor de ação muito rápida e uma carga que deve ser controlada 

(Figura 2.17). 

Figura 2.17 - Circuito de controle de corrente na carga 

 

Fonte: CHIRARDELLO, 2008. 

 

Quando o interruptor está aberto, não há corrente na carga e a potência 

aplicada é nula. No instante em que o interruptor é fechado, a carga recebe a tensão 

total da fonte e a potência aplicada é máxima. 

Portanto, para obter uma potência intermediária aplicada à carga, é 

necessário fazer com que a chave seja aberta e fechada rapidamente, de modo que 

fique 50% do tempo aberta e 50% fechada (Figura 2.18). Isso significa que, em 

média, terá metade do tempo com corrente e metade do tempo sem corrente 

(GHIRARDELLO, 2008). 

Figura 2.18 - Controle da largura do pulso em função do tempo 

 

Fonte: CHIRARDELLO, 2008. 

A potência média e, portanto, a própria tensão média aplicada à carga é neste 

caso 50% da tensão de entrada. Veja que o interruptor fechado pode definir uma 

largura de pulso pelo tempo em que ele fica nesta condição, e um intervalo entre 
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pulsos pelo tempo em que ele fica aberto. Os dois tempos juntos definem o período 

e, portanto, uma frequência de controle. A relação entre o tempo em que tem o pulso 

e a duração de um ciclo completo de operação do interruptor define ainda o ciclo 

ativo (Figura 2.19). 

Figura 2.19 - Definição de ciclo ativo 

 

Fonte: CHIRARDELLO, 2008. 

Ao variar a largura do pulso e também o intervalo, de modo a existir ciclos 

ativos diferentes, é possível controlar a potência média aplicada a uma carga. 

Assim, quando a largura de pulso varia de zero ate o máximo, a potência também 

varia na mesma proporção. 

Figura 2.20 - Controle de potência através do ciclo ativo 

 

Fonte: CHIRARDELLO,2008. 

Este princípio é usado justamente no controle PWM: modula-se (varia-se) a 

largura do pulso de modo a controlar o ciclo ativo do sinal aplicado a uma carga e, 

com isso, a potência aplicada a ela (CHIRARDELLO, 2008). 

A variação na tensão da carga poderia ser feita utilizando resistores, porém a 

grande vantagem do uso de circuitos PWM como controladores é quanto a 
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eficiência. Enquanto o PWM trabalha com eficiência quase 1 (menos de 1% de 

perda), para um circuito resistivo trabalhando a 50% da carga, 50% vai realmente 

para alimentação da carga e 21% é perdido em aquecimento nos resistores. Outra 

vantagem presente na modulação PWM é que os pulsos estão como o valor nominal 

de pico, gerando um maior torque nos motores. Em um controlador resistivo, já que 

deverá ter uma tensão reduzida, poderá causar parada de um motor devido ao 

torque reduzido. 

Uma das desvantagens do PWM é a complexidade na sua geração e 

possibilidade de gerar interferência de rádio frequência (RFI). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente projeto propôs o desenvolvimento de um sistema de controle do 

tipo PID dedicado ao controle de velocidade de um motor DC. Tal desenvolvimento 

abrangeu: (i) a confecção de uma planta para os ensaios, composta pelo sensor de 

rotação (encoder) e o motor a ser controlado, (ii) o projeto e confecção do sistema 

microcontrolado dotado de um display LCD e um teclado, (iii) a construção do 

estágio de potência (driver) para acionamento do motor e (iv) a elaboração de um 

firmware para implementação de um controlador do tipo PID.  

3.1 Planta de Testes 

A planta de testes utilizada é composta por um motor de corrente continua e 

um encoder, ambos fixados em uma estrutura de madeira (Figura 3.1).  

3.1.1 Aspectos Construtivos 

O motor CC de ímã permanente possui uma tensão de alimentação máxima 

igual a 12 V e velocidade máxima igual a 10.000 RPM (aproximadamente). Devido à 

ausência dos dados de placa, as informações do motor foram obtidas a partir de 

ensaios e observações feitas em laboratório.   

O encoder consiste em um opto-acoplador, composto por um foto transistor 

infravermelho e um LED, alinhados com um disco perfurado fixado ao eixo do motor. 

Tal como mostrado na Figura 3.1, a tensão de coletor do foto transistor oscila entre 0 

e +5 V, correspondendo ao acionamento ou bloqueio da luz do LED.  

A alimentação do motor, a ser fornecida pelo driver de potência, é feita pelos 

bornes preto e vermelho, sendo limitada ao valor máximo permitido de tensão. 
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Figura 3.1 - Aspecto geral da planta de ensaio utilizada 

 

3.2 Microcontrolador 

O microcontrolador da família AVR utilizado no projeto foi o ATmega8, 

produzido pela ATMEL.  

3.2.1 Características 

Suas características principais são: 

 Microcontrolador de baixa potência e alto desempenho, com 

arquitetura RISC avançada; 

 130 instruções, a maior parte executada em um único ciclo de clock; 

 Possui os seguintes periféricos: 

o 23 entradas e saídas (I/Os) programáveis; 

o 2 Temporizadores/Contadores de 8 bits com Prescaler 

separado, 1 modo de comparação; 

o 1 Temporizador/Contador de 16 bits com Prescaler separado, 

modo de comparação e captura. 
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o Contador de tempo real (com cristal externo de 32.768 Hz conta 

precisamente 1s); 

o 3 canais PWM; 

o 6 canais A/D com precisão de 10 bits; 

o Interface serial para dois fios orientada a byte (TWI), compatível 

com o protocolo I²C; 

o Interface serial USART; 

o Interface serial SPI Master/Slave. 

 Tensão de operação: 4,5-5,5 V. 

Figura 3.2 - Descrição dos pinos (ATmega8) 

 

Fonte: ATMEL, 2014. 

3.2.2 Sistema de Clock 

O ATmega8 possui um oscilador interno que pode ser utilizado quando não é 

exigido ter um clock preciso, eliminando a necessidade de ter componentes externos 

conectados ao microcontrolador. Ele pode ser programado para operar a 1 MHz, 2 

MHz, 4 MHz ou 8 MHz. 

Porém, para aplicações mais precisas, o AVR suporta as seguintes opções de 

clock: cristal ou ressonador cerâmico externo, cristal de baixa frequência externo, 

oscilador RC externo, sinal de clock externo e oscilador RC interno (Figura 3.3). 

Após a escolha do tipo de clock a ser adotado, o próximo passo é programar 

os fuse bits. Esses bits selecionam o tipo de clock que será utilizado, sendo 

necessário realizar tal procedimento uma única vez. 
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Figura 3.3 - Opções de clock externo para o AVR. 

 

Fonte: ATMEL, 2014. 

Para o projeto, foi adotado o cristal externo (14,7456 MHz). 

3.2.3 Programação 

O AVR pode ser programado tanto em linguagem de programação C quanto 

em Basic. Em C é necessário utilizar o programa chamado AVR Studio, 

disponibilizado gratuitamente pela ATMEL. No presente projeto, o firmware foi 

desenvolvido utilizando a linguagem Basic, via plataforma de desenvolvimento 

Bascom (MSC, 2014) em conjunto com um gravador AVR-910/USB (PHYSIKA, 

2014), desenvolvido pelo grupo de pesquisa. 

 

3.3 Interface Homem-Máquina 

A necessidade da construção de uma interface amigável ao usuário é 

fundamental em um sistema. Ela é o canal de comunicação entre o homem e o 

dispositivo a ser controlado, no qual são feitas as interações visando atingir um 

objetivo comum. 

No presente projeto a IHM é composta por um display LCD 16x4 e um teclado 

membrana 4x4 (Figura 3.4). Via o teclado podemos fornecer os parâmetros de 

controle e a velocidade desejada (set-point), além de acionar ou desligar o motor. 

Tais tarefas são auxiliadas pelo mostrador LCD, que além de mostrar a velocidade 

de rotação atualizada, mostra também a situação atual (status) do sistema. 
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Figura 3.4 - Display LCD e teclado 

 

 

3.3.1 Barramento I²C 

Uma das limitações presentes nos microcontroladores está na quantidade 

restrita de pinos de entrada e saída. Dispositivos como displays LCD e teclados 

exigem muitos pinos para serem interligados, dessa forma, para um 

microcontrolador como o ATmega8, não seria possível a utilização destes. 

Diante dessa problemática surgem os barramentos seriais. Eles potencializam 

os microcontroladores, dando opção de suprir essa limitação, ao conectar tais 

dispositivos utilizando uma quantidade reduzida de pinos. Como exemplo de 

barramento, podemos citar o I²C (Inter-Integrated Circuit). Ele é considerado como o 

protocolo de comunicação serial mais prático, simples e de baixo custo disponível no 

mercado. Em sua construção física, é composto somente por duas vias. A primeira 

delas corresponde ao relógio (clock) de comunicação - chamada SCL (serial clock 

line), sendo a segunda responsável pela comunicação bidirecional de dados - SDA 

(serial data line) (Figura 3.5).  

Figura 3.5 - Diagrama ilustrando um barramento I²C 

 

Nesse tipo de protocolo, o dispositivo que inicia a comunicação é chamado de 

mestre (master), sendo os demais, que são por ele controlados, chamados de 
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escravos (slaves). O clock de comunicação é comumente ditado pelo dispositivo 

mestre, sendo a troca bidirecional de informações evidentemente efetuada de forma 

serial. Tais informações podem ser constituídas de dados, endereços ou mesmo 

comandos. Dessa forma, o dispositivo mestre pode efetuar tanto uma escrita como 

uma leitura via a linha SDA, sendo cada dispositivo escravo conectado a ele, 

endereçado por meio de bits configurados previamente pelo fabricante e pelo 

usuário fisicamente.  

3.3.1.1 Extensor de entradas e saídas 

No projeto, a interligação tanto do display LCD quanto do teclado, foi possível 

através de dois dispositivos I²C – PCF8574, extensor de entrada/saída. Esse 

dispositivo fornece ao microcontrolador 8 pinos de entrada/saída adicionais. Sua 

comunicação ocorre somente pelas duas vias (SCL e SDA), conforme pode ser 

verificado na Figura 3.6, ficando o restante dos pinos do microcontrolador 

disponíveis para qualquer outra aplicação.  

Figura 3.6 - Exemplo de ligação LCD + microcontrolador via barramento I²C 

 

 

A ligação para o teclado membrana ocorre da mesma forma (Figura 3.7), 

sendo a diferença entre as duas aplicações, estabelecida somente durante a 

programação, onde cada dispositivo possui uma biblioteca específica de controle 

necessária para seu funcionamento. 
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Figura 3.7 - Exemplo de ligação teclado + microcontrolador via barramento I²C 

 

 

3.4 Driver de potência 

Num sistema de controle de motor CC, existem dois circuitos diferentes: um 

circuito de controle ou comando e um circuito de potência ou alimentação. Ambos 

possuem valores de tensão diferentes. O circuito de controle se limita ao valor de 

tensão de alimentação dos diversos dispositivos eletrônicos (5 V) e o circuito de 

potência se limita ao valor de alimentação do motor, que nesse caso é igual a 12 V.  

O acionamento de um motor CC leva em consideração, além do controle de 

velocidade, o seu sentido de giro. Para invertê-lo, basta alterar a polaridade da 

alimentação. Uma forma de realizar tal procedimento é através do sistema chamado 

Ponte H. A Ponte H é a denominação de um circuito eletrônico composto 

basicamente por 4 transistores, os quais têm como objetivo controlar o sentido da 

corrente que circula na carga. 

No projeto, para o acionamento do motor CC foi montado um driver de 

potência (Figura 3.8), utilizando o CI Ponte H L298. O CI é composto por duas 

Pontes H (com controle independente), onde é possível por meio de pinos de 

controle (Inputs e Enables), realizar tanto o controle do sentido de giro, quanto o 

acionamento do motor, podendo este ser realizado por meio da modulação PWM. 

Os pinos inputs definem o sentido e os enables controlam o acionamento do motor. 
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Cada ponte H possui dois inputs e um enable. No presente projeto foi utilizada 

somente uma ponte H. 

Figura 3.8 – Driver de potência (L298) – Esquemático e circuito montado 

 

  

3.5 Sensoriamento Óptico de Rotação  

Conforme foi tratado no capítulo anterior, a medição de velocidade do motor 

CC se dá por meio do encoder óptico fixado na planta de testes. 

Com o movimento do disco e devido aos furos (Figura 3.9), o encoder gera 

uma forma de onda, tendo seu período variando em função da velocidade do motor. 

Ao realizar a medição do período dessa onda, é possível definir, portanto, a 

velocidade do motor. 

Figura 3.9 - Conjunto disco + encoder óptico 
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3.5.1 Medição de Período 

A medição do período foi feita utilizando um Temporizador/Contador do 

ATmega8, o timer1 (16 bits). Esse timer permite a execução precisa de 

temporização, geração de onda e medição de períodos de tempo.  

O procedimento para medição de período tem como base o sistema de 

captura de eventos. Cada vez que um evento ocorre no pino ICP1 (pinB.0) o 

registrador de 16 bits ICRn é atualizado com o valor de ciclos de clocks armazenado 

em TCNT1. Ou seja, a partir da quantidade de ciclos de clock entre um evento e 

outro é possível definir o período entre os pulsos e assim calcular a velocidade do 

motor, visto que o período de cada ciclo de clock é definido pela frequência do cristal 

utilizado. 

 

                 (             )     (
(3.1) 

 

Onde, 

Tonda = Período da forma de onda; 

Tcristal = Período de cada ciclo de clock; 

N = Quantidade de furos do disco. 

 

Para obter maior precisão na medição do período, é necessário que os furos 

do disco estejam igualmente espaçados, pois dessa forma as interrupções ocorrem 

em um mesmo espaço de tempo.  

3.6 Acionamento do Motor 

O acionamento do motor é feito utilizando outro Temporizador/Contador do 

AVR, o timer2 (8 bits). Esse timer também permite a execução precisa de 

temporização e geração de onda, podendo destacar a geração do sinal PWM. 

A geração do PWM com o microcontrolador se baseia na comparação dos 

estados dos contadores com valores pré-determinados. Assim, o resultado dessa 

comparação é utilizado para alterar a saída do PWM e, dessa forma, definir o ciclo 

de trabalho do sinal PWM gerado. 
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Seu funcionamento, assim como o timer1, está baseado na comparação entre 

registradores. Ao configurar um determinado valor para o PWM (0~255 – 8 Bits), o 

registrador de comparação de saída OCR2 é comparado com TCNT2 a todo 

instante. O resultado da comparação pode ser usado pelo gerador de onda para 

gerar um sinal PWM no pino OC2. 

3.7 Implementação Digital do PID 

Para implementação do controlador PID em uma plataforma embarcada, foi 

necessário realizar algumas mudanças nas equações apresentadas até agora, visto 

que para modelar um PID digital é preciso trabalhar com processamento numérico. 

Dado a saída do controlador PID no domínio do tempo: 
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Aproximando os termos integral e derivativo para a forma discreta, 
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Onde: 

T = Tempo de amostragem 

 

Temos a saída do controlador no domínio de tempo discreto, sendo assim 

possível a implementação em microcontrolador. 
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Portanto, de uma forma geral o algoritmo básico para execução do PID se 

resume aos seguintes passos: 

 Aquisição de entrada e saída; 

 Cálculo de erro; 

 Cálculo da derivada do erro considerando o valor do último erro 

armazenado; 

 Cálculo da integral do erro acumulando o último valor de erro 

calculado; 

 Armazenamento do valor atual de erro como valor passado; 

 Atualização da saída seguindo a equação do controlador. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A execução do projeto ocorreu conforme explicado no capítulo anterior, sendo 

cada parte montada e ensaiada em separado. Inicialmente, foi montada a planta de 

ensaios, posteriormente desenvolvido a IHM e por último foi montado o driver de 

potência para controle do motor. A partir daí iniciaram os testes para geração do 

PWM e medição do período. 

O desenvolvimento da programação tanto para geração do PWM quanto para 

realização da medição do período foi realizado de forma independente, sendo os 

testes realizados fora da estrutura principal do projeto. Dessa forma, foi possível 

analisar o comportamento de todo o sistema, solucionando os problemas à medida 

que iam surgindo. Chegado ao fim de todas essas etapas, o passo seguinte foi a 

implementação do controlador PID e sua sintonia. 

4.1 Funcionamento do Sistema 

O sistema completo pode ser conferido no Apêndice A. Ele é composto pelo 

microcontrolador (ATmega8), dois dispositivos I²C (PCF 8574), um teclado 

membrana 4X4, um display LCD 16x4 e um driver de potência (L298) para 

acionamento do motor CC. Conforme explicado no capítulo anterior, a IHM foi 

desenvolvida utilizando o barramento I²C interligando tanto o teclado quanto o 

display ao microcontrolador. A geração do PWM ficou encarregada pelo timer2 

(pinB. 3) em conjunto com o driver de potência e a medição de velocidade pelo 

timer1 (pinB. 0) a partir do encoder conectado na planta de ensaios. 

Com o IHM é possível fornecer os parâmetros do controlador e velocidade 

desejada (set-point), além de monitorar o estado do motor. Em linhas gerais, o 

microcontrolador compara a velocidade obtida a partir do encoder, efetua a 

comparação com o set-point, e gera o acionamento do motor através do driver, de 

acordo com o controlador PID implementado no firmware e os respectivos 

parâmetros de controle fornecidos (Figura 4.1).  
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Figura 4.1 - Diagrama em blocos do sistema de controle 

 

 

O desenvolvimento do firmware foi dividido em partes. Inicialmente foi criado 

o código de controle da IHM, posteriormente a geração do PWM, a medição da 

velocidade e por último o controlador PID. Todas as etapas foram unidas ao final, 

gerando, portanto, o sistema completo para controle de velocidade conforme pode 

ser verificado no Apêndice B. 

4.2 Sintonia do PID 

Após a conclusão da programação, o passo seguinte foi a sintonia do 

controlador PID. Seguindo o método de Ziegler-Nichols, foram realizados ensaios 

com os parâmetros I e D nulos e gerados as curvas Velocidade versus Tempo para 

análise e obtenção do    (ganho crítico) e do    (período de oscilação). O método 

inicia com um valor de parâmetro P pequeno, sendo incrementado aos poucos, 

verificando sempre o valor obtido de velocidade, para obtenção do ganho e do 

período. 

4.2.1 Tempo de amostragem 

Para levantamento das curvas de resposta do sistema foi necessário efetuar a 

medição do tempo de amostragem. Para isso foram utilizados dois métodos. 

4.2.1.1 Método 1 

O primeiro método consistiu na medição do período entre pulsos gerados pelo 

microcontrolador. O método funcionou da seguinte forma: utilizando os comandos 

set e reset, foi alterado o estado de um pino do microcontrolador. Esses comandos, 
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estando em um loop, geraram pulsos periódicos, que por meio de um osciloscópio 

puderam ser analisados e medidos. O valor obtido representou, portanto, o tempo de 

amostragem (Figura 4.2). 

Figura 4.2 - Medição de período (exemplo teórico) 

 

4.2.1.2 Método 2 

O segundo método foi realizado pelo próprio microcontrolador, utilizando um 

Temporizador/Contador de 8 bits (timer0). A medição de tempo ocorre da seguinte 

forma: a cada ciclo de clock, o microcontrolador incrementa um determinado 

registrador, variando seu valor de 0 até 255. A cada estouro, ou seja, ao chegar a 

255, é gerada uma interrupção e o ATmega8 executa um conjunto de instruções que 

se encontram em uma label declarada previamente. Para efetuar a medição do 

tempo de amostragem, foi contabilizado o número de interrupções (amostras) que 

aconteciam entre cada ciclo do loop de execução do controle PID. O cálculo do 

tempo foi feito conforme mostrado na Equação 4.1. 

 

                             (
(4.1) 

 

Onde: 

Ta= Tempo de amostragem; 

Tclock = Período do clock utilizado. 

O valor 256 é multiplicado na Equação 4.1, pois as interrupções ocorrem a 

cada 256 ciclos de clock. 



38 

 

4.2.2 Processo de sintonia 

Os valores ensaiados de P para sintonia do PID foram: 

                            Para cada valor de ganho foram criados os seguintes 

gráficos (Velocidade versus Tempo): 

Figura 4.3 - Velocidade versus tempo para V=2000 RPM, medida para os seguintes 
parâmetros: (a) P=0,08, (b) P=0,1, (c) P=0,6, (d) P=0,8, (e) P=1,23. 

 

 

A partir da análise dos gráficos, foi adotado como ganho crítico o valor de 

        e como período de oscilação o valor três vezes o tempo de amostragem 

(          )            . 
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Portanto, os parâmetros do controlador PID, a partir da Tabela 2.1, onde 

                                    , são iguais a: P=0,7994, I=0,01176 e 

D=0,04901. 

4.3 Ensaios 

Os testes realizados na planta de ensaio foram divididos em duas fases: 

ensaio a vazio e ensaio com carga. Para isso foram utilizadas três peças de aço 

carbono, de tamanhos e massas diferentes (Figura 4.4), projetadas obedecendo às 

dimensões da planta de teste. 

Figura 4.4 - Peça em corte e suas dimensões 

 

As peças utilizadas foram de aço carbono 1045 (Figura 4.5). A escolha tanto 

do tipo de material quanto das dimensões foram motivadas pela necessidade de 

simular um tipo de carga que influenciasse no controle do motor.  

Figura 4.5 - Peças para simulação das cargas 

 

 

As especificações das peças estão presentes na Tabela 4.1.                                                
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Tabela 4.1 – Especificações de cada peça 

Carga m (Kg) D (mm) h (mm) 

15 183,8 45 15 

30 371 45 30 

45 555,1 45 45 

 

Para cada tipo de carga foram escolhidos três valores de velocidade (baixa, 

média e alta) e dois valores de parâmetros, totalizando seis ensaios por carga, o que 

equivale a 24 ensaios no total, contabilizando os ensaios a vazio (ou carga 0). A 

escolha do segundo conjunto de parâmetros foi motivada pela necessidade de 

ajustar os valores do PID obtidos pelo método Ziegler-Nichols, visando deixar o valor 

de velocidade mais próximo do set-point. Dessa forma, foi ajustada somente a 

contribuição do parâmetro I. O segundo conjunto de parâmetros foi: P=0,7994, 

I=0,50076 e D=0,04901. 

Portanto, para os ensaios foram adotados os seguintes conjuntos de 

parâmetros (Tabela 4.2). 

Tabela 4.2 - Conjuntos de parâmetros: A (vermelho) e B (verde) 

Conjunto P I D 

A 0,7994 0,01176 0,04901 

B 0,7994 0,50076 0,04901 
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4.3.1 Ensaios a Vazio 

Os ensaios a vazio (carga 0) foram realizados para os valores de 2500, 5000 

e 9000 RPM. Para cada valor de velocidade foram levantadas duas curvas 

Velocidade versus Tempo (Figura 4.6), variando os parâmetros do controlador PID a 

partir da Tabela 4.2. 

Figura 4.6 - Velocidade versus tempo para ensaio sem carga medida para as seguintes 
condições: (a) V=2500 RPM e Conj. A, (b) V=2500 RPM e Conj. B, (c) V=5000 RPM e Conj. A, (d) 

V=5000 RPM e Conj. B, (e) V=9000 RPM e Conj. A, (f) V=9000 RPM e Conj. B. 

 

A análise dos parâmetros foi realizada a partir de dois indicadores: o    

(tempo de acomodação – definido como o tempo para que a resposta alcance e 

fique em uma faixa 5% em torno de seu valor final) e o    (variação da velocidade 

em torno do set-point). Para cada gráfico, foram obtidos tais valores, os quais foram 

dispostos em uma tabela para melhor observação (Tabela 4.3). 
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Tabela 4.3 - Indicadores de desempenho para cada conjunto de parâmetros ensaiados sem 
carga 

Carga Vel. (RPM) ΔTA (s) ΔTB (s) ΔVA ΔVB 

0 

2500 0,66 0,43 5,97% 0,52% 

5000 1,74 0,95 4,29% 1,12% 

9000 2,49 2,76 2,17% 1,60% 
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4.3.2 Ensaios com Carga 

4.3.2.1 Carga 15 

Os ensaios com a carga 15 foram realizados para os valores de 2500, 5000 e 

9000 RPM. A análise dos parâmetros foi possível a partir dos gráficos, Velocidade 

versus Tempo (Figura 4.7), levantados para cada conjunto de parâmetros (Tabela 

4.2), ao variar somente a velocidade desejada (set-point).  

Figura 4.7 - Velocidade versus tempo para carga 15 medida para as seguintes condições: (a) 
V=2500 RPM e Conj. A, (b) V=2500 RPM e Conj. B, (c) V=5000 RPM e Conj. A, (d) V=5000 RPM e 

Conj. B, (e) V=9000 RPM e Conj. A, (f) V=9000 RPM e Conj. B. 

 

A partir dos indicadores acima descritos (   e   ) foi possível analisar o 

comportamento de cada conjunto de parâmetros (Tabela 4.4). 
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Tabela 4.4 - Indicadores de desempenho para cada conjunto de parâmetros ensaiados com a 
carga 15 

Carga Vel. (RPM) ΔTA (s) ΔTB (s) ΔVA ΔVB 

15 

2500 2 1,64 4,67% 0,02% 

5000 4,82 3,94 3,93% 0,80% 

9000 13,52 10,04 2,92% 1,12% 
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4.3.2.2 Carga 30 

Os ensaios com a carga 30 foram realizados para os mesmos valores de 

velocidade média e alta ensaiados anteriormente (5000 e 9000, respectivamente), 

sendo alterado somente o valor da velocidade baixa para 3000, devido ao aumento 

da massa da carga. Para cada valor de velocidade foram levantadas duas curvas 

Velocidade versus Tempo (Figura 4.8), modificando os parâmetros do controlador 

PID baseado na Tabela 4.2. 

Figura 4.8 - Velocidade versus tempo para carga 30 medida para as seguintes condições: (a) 
V=3000 RPM e Conj. A, (b) V=3000 RPM e Conj. B, (c) V=5000 RPM e Conj. A, (d) V=5000 RPM e 

Conj. B, (e) V=9000 RPM e Conj. A, (f) V=9000 RPM e Conj. B. 
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O comportamento de cada conjunto de parâmetros pôde ser avaliado a partir 

dos indicadores (   e   ). Para cada valor de velocidade e conjunto de parâmetros 

foram obtidos os respectivos indicadores, mostrados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Indicadores de desempenho para cada conjunto de parâmetros ensaiados com a 
carga 30 

Carga Vel. (RPM) ΔTA (s) ΔTB (s) ΔVA ΔVB 

30 

3000 4,33 4,1 4,62% 0,08% 

5000 11,12 8,3 4,32% 0,47 

9000 18,87 17,39 3,33% 0,81% 
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4.3.2.3 Carga 45 

Os ensaios com a carga 45 foram realizados para os mesmos valores de 

velocidade da carga 30 (3000, 5000 e 9000 RPM). As curvas Velocidade versus 

tempo (Figura 4.9) foram levantadas para cada valor de velocidade, sendo variados 

somente os conjuntos de parâmetros (Tabela 4.2).  

Figura 4.9 - Velocidade versus tempo para carga 45 medida para as seguintes condições: (a) 
V=3000 RPM e Conj. A, (b) V=3000 RPM e Conj. B, (c) V=5000 RPM e Conj. A, (d) V=5000 RPM e 

Conj. B, (e) V=9000 RPM e Conj. A, (f) V=9000 RPM e Conj. B. 

 

Devido à massa da carga 45, o valor de velocidade mais baixo não obteve 

resultados significativos. Para análise do desempenho dos demais ensaios foram 

medidos os valores de    e    para cada conjunto de parâmetros, mostrados na 

Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 - Indicadores de desempenho para cada conjunto de parâmetros ensaiados com a 
carga 45 

Carga Vel. (RPM) ΔTA (s) ΔTB (s) ΔVA ΔVB 

45 

3000 -- -- -- -- 

5000 20,77 13,91 4,60% 0,47% 

9000 31,8 28,84 2,72% 1,42% 

 

4.4 Análise dos Resultados 

4.4.1 Efeito da Carga 

O momento de inércia é uma propriedade geométrica de uma área que 

expressa o grau de dificuldade em se alterar o estado de movimento de um corpo 

em rotação. Ele mede basicamente a distribuição da massa de um corpo em torno 

de um eixo de rotação. Quanto maior o momento de inércia, mais difícil será fazê-lo 

girar. O cálculo varia para cada tipo de corpo rígido. Para um corpo cilíndrico maciço, 

de massa   e raio de base  , o valor do momento será dado pela Equação 4.2: 

 

 
  

 

 
    

(
(4.2) 

 

O momento de inercia pôde ser comprovado nos ensaios feitos, pois à 

medida que se utilizava cargas com maior massa, o tempo de acomodação 

aumentava, retardando o tempo que o sistema levava para alcançar o valor de 

velocidade desejado. 

4.4.2 Discussões 

Diante dos resultados é possível constatar que tanto nos ensaios a vazio 

quanto nos ensaios com carga, os parâmetros utilizados tiveram o mesmo 

comportamento, não necessitando de uma nova sintonia. Porém, com os parâmetros 

do conjunto B (P=0,7994, I=0,50076 e D=0,04901) a resposta se manteve mais 

próxima do set-point, sendo escolhido como o melhor conjunto para controle do 

motor. Tal conclusão foi feita baseada também nos indicadores (       ), visto que 
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em alguns casos a melhora foi considerável, comprovando assim a escolha do 

conjunto. 

Em todos os casos foi possível analisar uma oscilação na medição. Isso se 

deve ao fato dos furos no disco não estarem simétricos, o que fez gerar uma onda 

com frequência variável, tornando a medição imprecisa. Uma solução para melhorar 

isso foi reduzir a quantidade de furos, buscando obter furos mais simétricos. Dessa 

forma, o disco utilizado nos ensaios contou somente com 4 furos (Figura 4.10). 

Figura 4.10 - Disco com quatro furos 

 

 

O sistema possuiu algumas limitações quanto aos valores de set-point. Essas 

limitações variaram em função do momento de inercia da carga, pois, ao aumentar a 

massa da carga, foi observado que o valor de velocidade mais baixa nos ensaios 

teve que ser alterado, uma vez que com o valor de tensão reduzido, o motor não 

possuía o torque necessário para acionar a mesma.  
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5 CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi projetado um controlador de velocidade PID para motor CC, 

aplicado em sistemas microcontrolados. Após o desenvolvimento do sistema foi 

realizado um estudo sobre o comportamento da planta e, diante dos ensaios 

realizados, foi possível observar os parâmetros PID e ajustá-los para obter a melhor 

saída. Os indicadores de desempenho da saída foram expostos na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Indicadores de desempenho do sistema de controle para todos os ensaios 

Carga Vel. (RPM) ΔTA (s) ΔTB (s) ΔVA ΔVB 

0 

2500 0,66 0,43 5,97% -0,52% 

5000 1,74 0,95 4,29% 1,12% 

9000 2,49 2,76 2,17% 1,60% 

15 

2500 2 1,64 4,67% 0,02% 

5000 4,82 3,94 3,93% 0,80% 

9000 13,52 10,04 2,92% 1,12% 

30 

3000 4,33 4,1 4,62% 0,08% 

5000 11,12 8,3 4,32% 0,47 

9000 18,87 17,39 3,33% 0,81% 

45 
3000 -- -- -- -- 

5000 20,77 13,91 4,60% 0,47% 

9000 31,8 28,84 2,72% 1,42% 

 

 Pela análise dos dados é possível afirmar que o resultado obtido foi 

satisfatório, sendo cumpridos assim todos os objetivos propostos.  
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Apêndice A – Esquema completo do sistema de controle 
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Apêndice B – Firmware completo do sistema 

$regfile = "m8def.dat" 

$crystal = 14745600 

$baud = 115200 

$hwstack = 32 

$swstack = 16 

$framesize = 32 

$lib "Lcd_i2c.lib" 

$lib "Key_i2c.lib"            'Biblioteca - Teclado 

$external _key_scan           'Habilita a rotina 

 

'Utilizando a ligação por barramento(no caso I2C), 

'deve-se utilizar a biblioteca acima. 

 

'LEMBRAR DE COLOCAR OS FIOS SCL E SDA 

'CONECTADOS AO VCC POR UM RESISTOR PULL-UP 

 

'Códigos iniciais da comunicação 

Config I2cdelay = 1 

Const Pcf8574_lcd = 64        'ou &H40 

Config Scl = Portc.0 

Config Sda = Portc.1 

 

 

Config Pind.2 = Input         'Int0 (atmega8) - Interrupção do teclado 

Const Pcf8574_kbd = &H42      'Define o endereço do expansor (E/S) para o KBD 

I2csend Pcf8574_kbd , &H0F    'Chama a rotina de inicialização (Necessário se for controlado por int

errupção) 

 

!rcall _key_init              'Chama a rotina de inicialização (Necessário se for controlado por int

errupção) 

 

Dim _lcd_e As Byte 

 

_lcd_e = 128                  'Habilita o display 

Config Lcd = 16 * 4 

Waitms 300 

'------------ 

 

 

'Variáveis de controle do teclado 

Dim S As String * 1 

Dim _key_scan As Byte         'Armazena o valor da tecla que foi pressionada 

'--------- 

 

'Interrupção para o teclado 

Enable Interrupts 

Config Int0 = Falling         'O sinal de interrup. do PCF8574_KBD é conectado ao pino INT0 do micro

controlador 

On Int0 _int0_label           'Procedimento para chamar a interrupção 

 

 

'Barra de Progresso 

Dim A As Byte 

Dim B As Integer 

 

Deflcdchar 0 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31       ' Char para barra de progresso 

Cls                           'Limpa o display LCD 

Lcd "   Bem-Vindo"            'Comando executado na primeira linha 

Waitms 150 

Lowerline                     'Seleciona linha inferior 

Waitms 150 

Lcd "  Carregando..."         'Comando executado na linha inferior 

Waitms 150 

'Barra de progresso 

 

B = 0 

For A = 1 To 16 

Locate 3 , 1 

Lcd "      " ; B ; "%" ; "      " 

Locate 4 , A 

Lcd Chr(0) 

If A = 3 Or A = 6 Or A = 9 Or A = 12 Or A = 15 Then 

B = B + 20 

End If 

Waitms 15 

Next 

Locate 2 , 1 
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Lcd "   Carregado!  " 

 

'Fim 

Waitms 500 

 

'Inicio do menu 

Dim X As Integer 

Dim Count As Integer          'Contador para controle de digitos do teclado 

Dim Var(5) As Integer         ' Variável que armazena os dígitos do teclado 

Dim Calc As Long              'Variável que armazena o valor de velocidade digitado 

Dim Temp As Integer           'Variável temporária - Realiza a conversão de string para inteiro 

Dim Vartemp As Integer        'Variável temporária - Realiza a conversão de string para inteiro 

 

'Configuração do timer para utilização do PWM 

Config Portb.3 = Output 

Config Timer2 = Pwm , Prescale = 1 , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up 

'-- 

 

'Timer para contagem do tempo de execução 

Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 

On Ovf0 Tim0_isr 

Enable Timer0 

'--- 

 

'Configuração timer para medição da frequência 

Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 , Capture Edge = Falling , Noice Cancel = 1 

 

Dim Wcapture As Word , 

Dim Ciclos As Word 

Dim T1 As Single 

Dim Temp2 As Long 

Dim T As Single 

Dim Freq2 As Long 

Dim F As Single 

Dim Rpm As Single 

Dim Fint As Integer 

'-- 

 

'Habilita a interrupção para obter o valor de captura 

On Capture1 Interrupcao 

Enable Capture1 

Enable Interrupts 

'--------------------------------------------------- 

 

Config Portb.0 = Input 

Config Portd.7 = Output 

 

 

'Variáveis do Controlador PID: 

 

Dim P_ganho As Single 

Dim I_ganho As Single 

Dim D_ganho As Single 

Dim Set_rpm As Integer 

Dim Feedback_rpm As Integer 

Dim Erro_anterior As Integer 

Dim Erro As Integer 

Dim Saida As Integer 

Dim Saida_s As Single 

Dim I_erro As Integer 

Dim Ptemp As Single 

Dim _dt As Single 

Dim Tamost As Integer 

Dim Porcentagem As Single 

 

_dt = 0.032673593 

 

P_ganho = 1.23 * 0.65 

I_ganho = 0.36 * _dt          '0.12 * 3 * _dt => Assumindo o período de oscilação igual 3 x _dt 

D_ganho = 1.5 * _dt           '0.5 * 3 * _dt  => Assumindo o período de oscilação igual 3 x _dt 

 

 

Dim Time_exe As Long          'Quantidade de amostras 

Dim Aux As Byte               'Variável que seleciona o ganho durante a edição 

'--------------------------------------- 

 

Inicio: 

Ocr2 = 0 

Cls 

Lcd "   PID - Test" 

Lowerline 

Lcd "   Set vel: " 
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Count = 1 

B = 7 

Do 

 

 !rcall _key_scan 

    If _key_scan = 8 Then 

       Waitms 150 

       Goto Tuning 

    End If 

 

    If _key_scan <> 0 And _key_scan <> 4 And _key_scan <> 8 And _key_scan <> 12 And _key_scan <> 16 

And _key_scan <> 13 And _key_scan <> 15 And Count < 5 Then 

         S = Lookupstr(_key_scan , Keycodes) 

         Locate 4 , 1 

         Lcd "    S= " 

         Var(count) = Val(s) 

         B = B + 1 

         Locate 4 , B 

         Lcd Var(count) 

         Waitms 500 

         Count = Count + 1 

    End If 

 

    If _key_scan = 13 Then 

          Locate 4 , 1 

          Lcd "                " 

          Count = 1 

          B = 7 

    End If 

 

    If _key_scan = 15 Then 

        Count = Count - 1 

        Goto Calc_num 

    End If 

 

 Loop 

 

Calc_num: 

   'O código abaixo faz a conversão dos digitos do teclado em inteiro 

   If Count = 4 Then 

   Calc = Var(1) 

   Temp = Var(2) 

   Vartemp = Var(3) 

   Calc = Calc * 1000 

   Temp = Temp * 100 

   Vartemp = Vartemp * 10 

   Calc = Calc + Temp 

   Calc = Calc + Vartemp 

   Calc = Calc + Var(4) 

 

   Elseif Count = 3 Then 

   Calc = Var(1) 

   Temp = Var(2) 

   Calc = Calc * 100 

   Temp = Temp * 10 

   Calc = Calc + Temp 

   Calc = Calc + Var(3) 

   Elseif Count = 2 Then 

   Calc = Var(1) 

   Calc = Calc * 10 

   Calc = Calc + Var(2) 

   Elseif Count = 1 Then 

   Calc = Var(1) 

   End If 

   Var(1) = 0 

   Var(2) = 0 

   Var(3) = 0 

   Set_rpm = Calc 

   Goto Set_velocidade 

 

 

Set_velocidade: 

   Print "Inicio..." 

 

   '---PID 

   Erro_anterior = 0 

   I_erro = 0 

   '--- 

 

   '--- Medição de velocidade 

   Freq2 = 14745600 / 8       'Calc. da frequencia com prescaler 

   T1 = 1 / Freq2             'Calc. do periodo com prescaler 
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   '--- 

 

   '--- Medição do tempo de amostragem 

   Dim Periodo As Single 

   Periodo = 1 / 14745600 

   Periodo = Periodo * 256 

   '--- 

 

   Feedback_rpm = 0 

   Time_exe = 1 

 

   Cls 

   Locate 1 , 1 

   Lcd " Motor ON - " ; Set_rpm 

   Locate 2 , 1 

   Lcd "P=" ; P_ganho 

 

 

For Time_exe = 1 To 2000 

   Tamost = 0 

   'Código para medição de velocidade 

   T = T1 * Ciclos            'Periodo de um ciclo de clock x qnt de ciclos entre cada interrupção 

   T = T * 4                  'T vezes a quantidade de furos no disco (4) 

   F = 1 / T                  'Frequência 

   Fint = F 

   Rpm = 60 * Fint            'RPM do motor 

   Feedback_rpm = Rpm 

   '------------ 

 

   'Controlador PID 

   Erro = Set_rpm - Feedback_rpm 

   Saida_s = P_ganho * Erro 

   Ptemp = Erro - Erro_anterior 

   Erro_anterior = Erro 

   Ptemp = Ptemp * D_ganho 

   Saida_s = Saida_s + Ptemp 

   Ptemp = I_erro * I_ganho 

   Saida_s = Saida_s + Ptemp 

   Saida = Saida_s 

 

   If Saida > 255 Then 

         Saida = 255 

   Elseif Saida < -255 Then 

         Saida = -255 

   Else 

      Erro = Erro + I_erro 

   If Erro > 255 Then 

   Erro = 255 

   Elseif Erro < -255 Then 

   Erro = -255 

   End If 

   I_erro = Erro 

       End If 

 

   Ocr2 = Saida 

 

   Print Feedback_rpm 

 

   Fourthline 

 

   Lcd "F=" ; Fint ; " " ; "RPM=" ; Feedback_rpm ; "   " 

   '---- 

 

   _dt = Tamost * Periodo 

 

   Next 

   Print _dt 

 

   Ocr2 = 0 

   Goto Inicio 

 

 

'Mapa de teclas do teclado 

Keycodes: 

 

   Data " " , "1" , "2" , "3" , "A" , "4" , "5" , "6" , "B" 

   Data "7" , "8" , "9" , "C" , "*" , "0" , "#" , "D" 

 

 

'Label de interrupção do teclado 

_int0_label: 

   Disable Int0 
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   !rcall _key_scan           'Chamada de sub-rotina em assembly 

 

   Enable Int0                'Habilita a interrupção do teclado 

 

Return 

 

 

'Interrupção para medição da velocidade 

Interrupcao: 

    Wcapture = Capture1 

    Ciclos = Timer1 

    Timer1 = 0 

   Return 

 

 

'Interrupção para medição do tempo de amostragem 

Tim0_isr: 

      Tamost = Tamost + 1 

 

   Return 

 

'Código de alteração dos parâmetros do PID 

Tuning: 

 

Aux = 0 

 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "Parametros" 

Lowerline 

Lcd "(1)P=" ; P_ganho 

Thirdline 

Lcd "(2)I=" ; I_ganho 

Fourthline 

Lcd "(3)D=" ; D_ganho 

 

          Do 

 

           !rcall _key_scan 

 

           If _key_scan = 1 Then 

             Aux = 1 

            Locate 1 , 1 

            Lcd "Parametros - (1)" 

           End If 

           If _key_scan = 2 Then 

             Aux = 2 

             Waitms 500 

             Locate 1 , 1 

            Lcd "Parametros - (2)" 

           End If 

           If _key_scan = 3 Then 

             Aux = 3 

             Locate 1 , 1 

            Lcd "Parametros - (3)" 

           End If 

 

           If _key_scan = 15 Then 

            Goto Tuning 

           End If 

 

           If _key_scan = 12 Then 

 

              If Aux = 1 Then 

              P_ganho = P_ganho + 0.001 

              Lowerline 

              Lcd "(1)P=" ; P_ganho ; "   " 

              Waitms 25 

 

              Elseif Aux = 2 Then 

 

              I_ganho = I_ganho + 0.001 

              Thirdline 

              Lcd "(2)I=" ; I_ganho ; "   " 

              Waitms 25 

 

              Elseif Aux = 3 Then 

 

              D_ganho = D_ganho + 0.01 

              Fourthline 

              Lcd "(3)D=" ; D_ganho ; "   " 

              Waitms 25 
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              End If 

 

           End If 

 

           If _key_scan = 16 Then 

 

              If Aux = 1 Then 

              P_ganho = P_ganho - 0.001 

              Lowerline 

              Lcd "(1)P=" ; P_ganho ; "   " 

              Waitms 25 

 

              Elseif Aux = 2 Then 

 

              I_ganho = I_ganho - 0.001 

              Thirdline 

              Lcd "(2)I=" ; I_ganho ; "   " 

              Waitms 25 

 

              Elseif Aux = 3 Then 

 

              D_ganho = D_ganho - 0.01 

              Fourthline 

              Lcd "(3)D=" ; D_ganho ; "   " 

              Waitms 25 

              End If 

 

           End If 

            If _key_scan = 6 Then 

 

              If Aux = 1 Then 

              P_ganho = P_ganho + 0.1 

              Lowerline 

              Lcd "(1)P=" ; P_ganho ; "   " 

              Waitms 25 

 

              Elseif Aux = 2 Then 

 

              I_ganho = I_ganho + 0.01 

              Thirdline 

              Lcd "(2)I=" ; I_ganho ; "   " 

              Waitms 25 

 

              Elseif Aux = 3 Then 

 

              D_ganho = D_ganho + 0.1 

              Fourthline 

              Lcd "(3)D=" ; D_ganho ; "   " 

              Waitms 25 

              End If 

 

           End If 

           If _key_scan = 10 Then 

 

              If Aux = 1 Then 

              P_ganho = P_ganho - 0.1 

              Lowerline 

              Lcd "(1)P=" ; P_ganho ; "   " 

              Waitms 25 

 

              Elseif Aux = 2 Then 

 

              I_ganho = I_ganho - 0.01 

              Thirdline 

              Lcd "(2)I=" ; I_ganho ; "   " 

              Waitms 25 

 

              Elseif Aux = 3 Then 

 

              D_ganho = D_ganho - 0.1 

              Fourthline 

              Lcd "(3)D=" ; D_ganho ; "   " 

              Waitms 25 

              End If 

 

           End If 

           If _key_scan = 14 Then 

 

              If Aux = 1 Then 

              P_ganho = 0 

              Lowerline 

              Lcd "(1)P=" ; P_ganho ; "   " 
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              Waitms 25 

 

              Elseif Aux = 2 Then 

 

              I_ganho = 0 

              Thirdline 

              Lcd "(2)I=" ; I_ganho ; "   " 

              Waitms 25 

 

              Elseif Aux = 3 Then 

 

              D_ganho = 0 

              Fourthline 

              Lcd "(3)D=" ; D_ganho ; "   " 

              Waitms 25 

              End If 

 

           End If 

 

 

           If _key_scan = 8 Then 

             Waitms 150 

           Goto Inicio 

 

           End If 

           Loop 

 
 


