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O controle de sistemas é uma ferramenta essencial ao Engenheiro de Energia e ao Engenheiro de Computação
Desta forma, esta disciplina introduz ao aluno conceitos fundamentais da teoria de controle clássica. envolvendo a

nálise de slstennas iinéares e o prójeÊo de contróiadore$

8.QBJETIVO$

ve
plicar os conceitos básicos da teoria de controle clássica na análise de sistemas lineares e no projeto de
ontroiadores

f

Para alcançar o objetivo geral, é esperado do aluno
Compreender a modelagem de sistemas dinâmicose

Aplicar metodologias de análise de sistemas no domínio do tempo e frequência@

Conhecer os requisitos básicos para sistemas de controle realímentadosQ/'
Empregar os métodos de resposta em frequência para análise de sistemas8

Utilizar os métodos de projeto de controladores6
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/g. EMENTA
)efinição de sistemas de controle. Modelagem matemática de sistemas. Função de transferência. Resposta
:dinâmica de sistemas lineares. Análise de sistemas por diagramas de blocos. Estabilidade. Erros em Regime
permanente. Lugar Geométrico das Raízes. Resposta em frequência. Critério de estabilidade de Nyqulst. Projetos
:ie sistemas de contrate com realimentaêão.



lll.CONTEÚDOPROGRAMÁTICO
ã Teórica:

Definição de sistemas de controle
1.1 . Malha aberta e malha fechada(realimentação)

Modelagem matei-nática de sistemas dinâmicos
Análise de slsteMà$;nó dóMíhio do tampo é da frequência

3.1 . Transformada de Laplace
3.2. Transformada inversa de Laplace
3.3. Funções detransferência
3.4. Análise de sistemas de primeira e segunda ordem

Diagramas de blocos
Requisitos básicos para sistemas de controle realimentados
5.1 . Estabilidade de sistemas dinâmicos (estabilidade entrada-saída e interna)
5.2. Critério de estàbiiidade de Roüth-Hurwitz
5.3. Errcls em regime permanente
5.4. Localização de polos em malha fechada (Diagrama do Lugar Geométrico das Raízes
Método da resposta em frequência
6.1 . Diagrama de Bode (escala logarítmica, módulo e fase, técnicas de construção)
6.2. Diagrama e critério de estabilidade de Nyquist
Prometo de compensadores
7.1 . Metodologias de projeto empregando Lugar Geométrico das Raízes
7.2. Metodologias de projeto empregando resposta em frequência
7.3. Sintonia de controladores PID (Proporcional, Integral e Derivativo)
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7

LGR)

!X. METODOLOGIA;;DE; ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
z\ula expositiva e dialogada com dinâmicas em grupos. Atividades práticas de simulação no computador utilizando
s DróaraMa Matlàb/SiMuíihk, ReéQlucãó dê'êxéfóíciós eM:saia de âtiiá.

METODOLOG8Â E INSTRUMENTOS DG À\@LiAÇAO

8 A verificação do rendimento escalar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina. ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% das mesmas.

, A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0(seis).(Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997).

. O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 e 5,5 terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no art.70.$ 2'. A
nota será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a
nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

VF = MF + REC

# Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0(zero).(Art. 70. $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

A avaliação da disciplina será feita através dos seguintes instrumentos?
8 Provas: serão reâliàadas três provas reguiêrês durante ó sêmêétrê.
e Trabalhos: serão propostos trabalhos envolvendo os tópicos da disciplina.
As avaliações poderão conter questões objetivas. objetivas mistas e dissertativas.
Poderão ser designadas outras atividades (teóricas e/ou práticas) para complementar os conteúdos vistos na
disciplina. Neste caso, a pontuação dessas atividades será incluída na nota de uma das provas.
O cálculo da média final será efetuado de acordo com a seguinte equação

MF=D,] 5. P] + C],30. P2+0,45. P 3+0,]0. M'r'

onde:
@ PI -- nota da õrimelra orava:



P2--nota da segunda prova
P3-- nota datercelra prova
MT -- média das notas dos trabalhos realizados ao longo do semestre

edido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. n' 17/CUn/97
aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado. deixar de realizar atividades avaliativas previstas

o plano de ensino, deverá formalizar pedido à Chefia do Departamento de Ensino ao qual a disciplina pertence
dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando documentação comprobatórla. O pedido de Nova Avaliação
deve ser formalj;qlgç? nq Secretaria Integrada de Departamentos (SID

XII. Feriados e dias não. ietêvos previstos para semestre 2G'i 9.2
DATA  

07/09/]9 fsab  IndeoeEldência do Brasll
12/10/19 sab  Nossa Senhora Aoarecida
28/30/19seg  Dia do Servidor Pt)biico
02/,11/19 sab   Finados
] 5/1 1 /1 9 $ex} Proclamação da República
16/11/]9 (sab  Dia nãoietlvo
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l\llSE. Norman S Engenharia de sistemas de controle. 6. ed. Rio de Janeiro: LIC.c 2012. xiv, 745 p.Nl:il=. Normal b. Lngerlrlarla oe SISleITiaS ae ÇOlILIUle. o. uu. Kiu uc Jailcpiu. LI \./.\, ÉV t6. Àlv, r'ta r/.
DORF. Richard C= BISHOP. Robert H. Sistemas de controle modernos. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC. c2013. xx. 814 p.
OGATA, Katsuhiko. Engenharia de conlrgje D

 
XIV.BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR

Xi.CRONOGRÂMÀPREV$STO
AULA

DATA ASSUNTO

  C)5/08/19 a l0/08/19 Apresentação da disciplina. Definição de sistemas de controle
Modeiaaein de sis ema$ dinâmicos.

2' 12/08/19 a 17/08/19 SeÊnana Académica da Eng. d© Camptátação $AEG  
3' 19/08/19 a 24/D8/19 ModeiaaeEn de sistemas dinâtnicos. Diagrama de blocos.
4' 26/08/19 a 31/08/19 Exercícios. q' PROVA 29/G8  
5' 02/09/19 a 07/09/19 Ai alise de sistemas ilo doma!)io temor e freciuêncla.

6' Q9/C)9/19 a 14/09/19 /\náiíse de sistemas ilo domíE)io tempo e frequência. Trabalha 8]
32/Q9

7; ]6/09/19 a 21/09/19 Requisitos básicos para sistemas de controle reailmeneados

8' 23/09/19 a 28/09/19 Requisitos básicos para sistemas de controle realimentados.
Diagrama do Lugar Geométrico das Raízes (LGR

9' 30/09/19 a 05/]0/19 Diagrama do Lugar Geométrico das Raízes {LGR}. Exercícios.
10' 07/10/19 a 12/1C)/19 2' PRO\®   Proletc} de.controladores.
l l ; 14/10/19 a 19/10/19 Prometo de controladores.
12' 21/10/19 a 26/1Q/19 Proieto de controladores. Resposta ein frequência.
13' 28/]0/19 a 02/]1/19 Resposta em freauêElcia.
14' 04/11/19 a 09/1]/19 Resoosta em freauêÊlcla. Prometo de controladores.
15a 11/11/19 a 16/11/19 Prometo de controladores.
16' 18/11/19 a 23/1]/19 Trabalho Q2 ] 9/3 q Exercícios.
]7' 25/11/19 a 30/11/19 3'PKQVÀ 26/ql ReõosÊção trabalho 28/] 3  
18' 02/12/19 a 06/]2/19 AVALIAÇÃO DE REPOSIÇÃO - Nova Avaliação {Q3/12)- REC

8$/q2
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