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Resumo: Este trabalho tem como intuito apresentar um ambiente digital de simulação 
elaborado pelos autores para projeto e cálculo de compensadores de sistemas de controle 
lineares, invariantes no tempo, mono variável utilizando o método do lugar das raízes. Para 
tal foram utilizadas teorias dos compensadores de atraso, compensadores de avanço e 
compensadores de atraso e avanço além da ferramenta computacional MATLAB/GUIDE. 
Com uma interface gráfica amigável, o ambiente confeccionado é parte integrante de um 
curso sobre projeto de compensadores, tema que atualmente complementa os tópicos de 
projeto de controladores industriais abordados nas disciplinas integrantes do curso oferecido 
pela faculdade, por vezes de forma não totalmente satisfatória. Além disso, sabe-se que hoje 
o controle dos sistemas dinâmicos e suas alterações em face de demandas variantes e 
flexíveis, tornaram-se algo comum para compensar não só as deficiências das plantas 
industriais, mas também para alcance de eficiência e produtividade nos processos. A 
ferramenta pode ser utilizada como suporte didático, de forma autônoma, interagindo como 
usuário mediante interfaces inteligentes.  
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1 INTRODUÇÃO 

O controle de sistemas automáticos tem sido de extrema importância no avanço da 
engenharia e indústria. Sabe-se que o controle automático é essencial em aplicações 
aeroespaciais, projeto de aviões, indústria automotiva além de ser de suma importância em 
processos industriais que envolvem controle de pressão, de temperatura de umidade e de 
vazão. Com o desenvolvimento do controle, tanto na prática como na teoria, é imprescindível 
que os engenheiros e técnicos tenham sólidos conhecimentos na área. 

Sabe-se que nem sempre as plantas apresentam um desempenho satisfatório na presença 
de distúrbios que tendem a afetar de maneira adversa o valor da variável de saída de um 
sistema. Por esse motivo, muitas vezes, é necessário a introdução de dispositivos para que a 
planta atenda as especificações de desempenho, tanto as de estado transitório (máximo de 
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sobre-sinal, tempo de acomodação na resposta em degrau) quanto as de estado permanente 
(normalmente erro de estado estacionário). Um dispositivo inserido no sistema, com a 
finalidade de satisfazer as especificações, é chamado compensador e tem por finalidade alterar 
os parâmetros da planta, em malha fechada, de forma que ela possa atingir as especificações 
aplicáveis. 

Os enfoques atuais, contudo, adotados para auditorias das malhas de controle exigem 
análises econômicas que permitam estabelecer o que se deseja alcançar: uma produtividade 
maior proporcionada por uma resposta na saída da malha ótima, um esforço menor de 
controle ou um desempenho razoável na saída em conjunto com menor esforço de controle. É 
necessário viabilizar, contudo, o desenvolvimento de tais competências na formação de 
técnicos e engenheiros no tocante à análise financeira do que se deseja alcançar em uma 
malha de controle. Para tal torna-se imprescindível não só a compreensão das ferramentas 
disponíveis para se alcançar as referências estabelecidas para as plantas industriais.  

Para confecção do ambiente foi utilizado o MATLAB 7.0 (The MathWorks, Inc). Esta 
plataforma fornece uma linguagem de alto desempenho para realizar cálculos científicos além 
da possibilidade de confecção de uma interface gráfica amigável para o usuário através da 
GUIDE - Graphical User Interface development environment (Ambiente de desenvolvimento 
de interface gráfica com o usuário). 

O trabalho está estruturado como segue: o capítulo 2 trata da teoria envolvida para 
projeto de compensadores usando o root locus; no capítulo 3 o ambiente construido é 
abordado com detalhes. Na conclusão, os resultados e considerações tem um tratamento 
especial. 

2 COMPENSAÇÃO DE SISTEMAS 

Os sistemas de controle são desenvolvidos e projetados para desempenhar funções e 
tarefas específicas que devem atender a determinados requisitos impostos. Estes requisitos 
devem ser definidos antes de se iniciar o projeto. Porém muitas vezes o desempenho real do 
sistema não atende aos requisitos impostos, fazendo necessário o uso de 
compensadores/controladores de forma a garantir as especificações desejadas. 

Compensação de sistemas é a modificação da dinâmica de um sistema para satisfazer 
determinadas especificações. O reprojeto ou a adição de um dispositivo apropriado é 
denominado compensação. Um dispositivo inserido no sistema, com a finalidade de satisfazer 
as especificações, é chamado compensador. Este dispositivo compensa a deficiência do 
sistema original. 

Podem ser utilizados compensadores de avanço de fase, de atraso de fase e de atraso e 
avanço de fase e compensadores por realimentação de velocidade (tacométricos). As 
configurações para inserir o compensador podem ser: série ou em paralelo (ou por 
realimentação). O programa aqui apresentado utiliza um compensador serie com a função de 
transferência da planta dos tipos avanço, atraso e avanço atraso, como visto na Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 – Diagrama de blocos da compensação em série. 
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2.1 Método do lugar das raízes para projetos de sistemas de controle. 

O método do lugar das raízes, também chamado de root locus, consiste em um método 
gráfico para determinação dos pólos de malha fechada conhecendo-se os pólos de malha 
aberta à medida que se varia o ganho de zero a infinito. O root locus informa claramente 
como um sistema se comporta quando variamos seu ganho. Na prática ele indica que um dado 
sistema pode não alcançar as especificações de projeto apenas variando o ganho e em alguns 
casos a instabilidade para alguns valores de ganho. Dessa forma é necessário modificar seu 
root locus para alcançar as especificações de desempenho. 

O projeto pelo método do lugar das raízes o root locus é modificado por meio de um 
compensador, de maneira que um par de pólos dominantes possa ser colocado na posição 
desejada que resultará em um sistema com as especificações solicitadas (neste caso, máximo 
de sobre-sinal %Mss e freqüência natural não amortecida ωn dos pólos dominantes). 

 
Efeitos de adição de pólos e zeros 
Através da análise da função de transferência dos controladores/compensadores percebe-

se que zeros e pólos são adicionados na função de transferência de malha aberta. A adição de 
um pólo atende a deslocar o lugar das raízes para direita, aproximando o root lócus do eixo 
imaginário, tornando assim o sistema menos estável e ao mesmo tempo tornando o tempo de 
acomodação maior e a resposta mais lenta. Este fenômeno pode ser observado quando um 
controle integral é adicionado na planta. Na Figura 2 os root locus que mostram o efeito da 
adição de pólos são mostrados. 

 

 
 

Figura 2 – Alteração do root locus com adição de pólos. 
 
Por sua vez, adicionando um zero verifica-se que o sistema se torna mais estável, 

afastando o root locus do eixo imaginário e fazendo com que a resposta se estabilize mais 
rapidamente. Adicionar um zero na função de transferência no sistema é o mesmo que inserir 
um controle derivativo no ramo principal da malha de controle. Este efeito pode ser observado 
na Figura 3. 
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Figura 3 – Alteração do root locus com adição de zeros. 
 

2.2 Compensação por avanço de fase. 

Diversas formas de implementação de compensadores por avanço de fase são 
apresentadas na literatura. Podem-se citar as redes RC, os sistemas do tipo mola-amortercedor 
e redes envolvendo amplificadores operacionais. Neste trabalho foram utilizados, como base 
do circuito, amplificadores operacionais. A Figura 4 mostra o circuito de uma rede de avanço 
que é o mesmo de uma rede de atraso de fase. 

 

 
 

Figura 4 – Circuito da rede de avanço e atraso de fase. 
 
Analisando o circuito obtem-se a seguinte função de transferência mostrada na Equação 

(1): 
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Para uma rede de avanço de fase R1C1 > R2C2, para uma rede atraso de fase R1C1 < R2C2. 
Visto que as especificações feitas (%Mss e ωn) são grandezas no tempo, neste trabalho, 

utilizou-se o root locus para projetar os sistemas de controle que se mostra mais eficaz para 
essa análise. Quando as especificações são feitas incluindo a constante de erro estático o 
projeto deve ser feito pelo método da resposta em freqüência que se mostra mais eficaz nestes 
casos. 

O cálculo efetuado pelo programa determina os pólos dominantes de malha fechada e o 
ângulo necessário para que o novo root locus passe pelos pólos desejados. Através do ângulo 
encontrado determina-se o valor do zero (1/T) e do pólo (1/αT) segundo a Equação (1), de 
forma a maximizar o ganho, conforme a Equação (2), onde Sdes é pólo no qual o sistema irá 
alcançar as especificações determinadas. Vale ressaltar que várias combinações para os 
valores de zc e pc podem ser escolhidos para alcançar a correção angular necessária, porém 
um ganho elevado proporciona valores elevados da constante de erro de velocidade (Kv) 
melhorando a performance do sistema. O ganho do compensador KC é obtido a partir da 
condição de módulo.  

 
Im[ ] Im[ ]Re[ ] , Re[ ]

( ) ( )tan tan
2 2

des des
C des P des

des C des des C des

s sz s z s
s G s s G s

= − = −
∠ +∠ ∠ −∠   
      

 
(2)

 
A compensação por avanço, basicamente aumenta a velocidade de resposta assim como a 

estabilidade do sistema. 

2.3 Compensação por atraso de fase. 

Na compensação por atraso de fase foi utilizado o mesmo circuito da Figura 4 trocando 
agora α por β, onde β > 1.  
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Neste tipo de compensação deseja-se manter as características da resposta transitória e 

modificar as características de estado permanente. Isso implica que o root locus não será 
substancialmente alterado, porém o ganho de malha aberta deve ser aumentado tanto quanto 
necessário para atender as características de estado permanente. Para que o transitório do 
sistema seja levemente alterado a seguinte consideração é feita: 
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Para alterar as características de estado permanente, ou seja, aumentar a constante de erro 

estático tem-se que aumentar o valor de β, para isso o pólo e o zero devem estar próximos da 
origem. O valor de β deve ser igual à relação entre o coeficiente de erro estático de velocidade 
da planta e do desejado. 

Compensadores por atraso de fase por apresentarem pólos muito próximos da origem, 
ocasionam uma cauda alongada na resposta, aumentado o tempo de acomodação do sistema. 
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2.4 Compensação por atraso e avanço de fase. 

A compensação por atraso avanço de fase é utilizada quando se deseja não só aumentar a 
velocidade do sistema (compensação por avanço), mas também, melhorar as características de 
estado permanente (compensação por atraso). O circuito utilizado para implementação é 
apresentado a seguir na Figura 5. 

 

 
 

Figura 5 – Circuito da rede de avanço e atraso de fase. 
 
Analisando o circuito obtemos a seguinte função de transferência mostrada na Equação 

(5): 
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Neste tipo de projeto o cálculo é uma combinação de um projeto de compensador por 

atraso e avanço de fase. No ambiente em questão adotou-se durante os cálculos que γ ≠ β 
resultando em um parâmetro a mais para se calcular, permitindo assim que o máximo de sobre 
sinal seja reduzido mais eficientemente. Pode-se escolher fazer γ = β, porém esse 
procedimento faz com que o compensador tenha limitações para reduzir o sobre sinal 
máximo. 

Com base nas especificações fornecidas projeta-se a parte de atraso a partir máximo 
sobre-sinal e da freqüência natural não amortecida, determina-se os pólos.  Em seguida o 
ângulo a ser compensado pela malha. Com o valor do ângulo pode-se então calcular os 
valores dos parâmetros γ e T1 determinando assim os pólos e zeros da malha de atraso. O 
valor de KC pode ser determinado pelas condições de módulo. 
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Partindo do valor da constante de erro de velocidade a parte de avanço pode ser 
determinada. Primeiramente determina-se o valor de β a fim de se atingir os requisitos de Kv. 
Por fim, determina-se a partir das condições de módulo e angular o valor de T2. 

 

3 PROJETO UTILIZANDO O AMBIENTE COMPUTACIONAL 

O ambiente computacional visa promover ao aluno uma interface simples e amigável, de 
forma a facilitar o entendimento do projeto de compensadores utilizando o método do lugar 
das raízes. O desenvolvimento do ambiente via GUIDE proporcionou uma interface objetiva 
para o usuário ao invés de utilizar somente o Comand Window. Na figura 6 temos a tela 
inicial do ambiente. 

 

 
 

Figura 6 – Ambiente para projeto e análise de Compensadores. 
 
Inserindo o numerador e denominador da função de transferência de malha aberta da 

planta no local apropriado, o usuário terá ao pressionar o botão Atualizar, os principais 
parâmetros do sistema como a freqüência natural não amortecida ωn, o máximo de sobre-sinal 
%Mss, o tempo de pico tp, e tempo de acomodação ta e a constante de erro estático de 
velocidade Kv. A partir desses valores o usuário pode verificar o lugar das raízes no menu 
Root Locus – Planta. 

Através dos valores atualizados o usuário insere os parâmetros desejados para a planta e o 
tipo de compensador para o projeto. Pressionando o botão Calcular, a função de transferência 
do compensador e do sistema compensado assim como os parâmetros do sistema resultante.  
Vale ressaltar que para compensadores do tipo Avanço a constante de erro estático de 
velocidade não é levada em consideração nos cálculos (item 2.2) e como os compensadores 
do tipo Atraso de fase são utilizados para melhorar o desempenho de estado permanente não 
sendo considerado para tanto as especificações de estado transitório (ωn e %Mss), ou seja, 
para alterações substanciais na constante Kv. Quando for necessário alterar tanto as 
características de estado permanente quanto de transitório deverá ser utilizado um 
compensador do tipo Avanço/Atraso. 
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A figura 7 mostra a tela do programa com os cálculos efetuados utilizando um 
compensador por avanço de fase. 

 

 
 

Figura 7 – Tela do ambiente com os cálculos terminados, 
 
Estando todos os parâmetros calculados pode ser feita uma analise das respostas no 

tempo através do menu Root Locus e da Resposta no Tempo. Neles teremos as curvas de 
resposta ao degrau da planta antes e depois da compensação conforme Figura 8 e Figura 9. 

 

 
 

Figura 8 – Root Locus gerados pelo programa. 
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Figura 9 – Resposta ao degrau e à rampa gerados pelo programa. 
 
Outra forma de projetar o compensador é através do menu Ajuste manual (Figura 7). 

Através deste utilitário o usuário após inserir os dados da planta e atualizá-los irá variar os 
parâmetros do compensador e traçar as curvas (sistema sem e com compensador) averiguando 
sempre se os parâmetros do sistema final se aproximam do desejado. 

 

 
 

Figura 7 – Projeto do compensador efetuado manualmente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ambiente computacional é uma excelente ferramenta para projeto de compensadores 
seja ele de avanço, atraso ou avanço e atraso. Porém o mesmo apresenta algumas restrições já 
que trabalha apenas com sistemas que possuem um máximo de sobre-sinal maior que a 
unidade. O software apresenta também um pequeno erro na especificação do sobre sinal 
máximo desejado já que durante o cálculo se faz necessário o uso do coeficiente de 
amortecimento (ζ) obtido por uma equação deduzida para sistemas de segunda ordem na 
forma padrão e que depende desse máximo de sobre-sinal. Através do GUIDE foi possível 
criar um ambiente amigável e de fácil manuseio para os alunos, facilitando o aprendizado 
durante o curso. 

Foi proposto um questionário que deve ser preenchido pelos alunos ao final do curso para 
que, através das respostas dos mesmos, o ambiente seja continuamente melhorado, atendendo 
dessa forma as expectativas do público discente. Com notas variando de 1 a 10 as quatro 
perguntas constantes na Tabela 1 são feitas em um formulário para posterior análise dos 
autores. 

 
Tabela 1 – Questionário para avaliação do ambiente. 

 
Pergunta Nota 

Dificuldade de utilização do ambiente.  
Satisfação com o conteúdo e qualidade da ferramenta.  
Auxílio proporcionado pelo ambiente no entendimento do curso.  
Aumento no interesse pela área proporcionado pelo ambiente.  
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INTERACTIVE TOOL FOR LEARNING IN CONTROL: 
COMPESATOR PROJECT USING ROOT LOCUS. 

 
 
 

Abstract: This report presents a digital environment of simulation elaborated for the authors 
for project and calculation of compensators of linear control system, invariants in time, mono 
variable using the method of the root locus. The study envolves theories of the compensators 
of delay, compensators of advance and compensators of delay and advance beyond 
computational tool MATLAB/GUIDE. With a friendly graphical interface, the confectioned 
environment is integrant part of a course on project of compensators, subject that currently 
complements the topics of project of boarded industrial controllers in disciplines them 
integrant of the course offered for the college, for times of form not total satisfactory. 
Moreover, nowadays  the control of the dynamic systems and its alterations in face of variant 
and flexible demands, had become something common to not only compensate the deficiencies 
of the industrial plants, but also for reach of efficiency and productivity in the processes. The 
tool can be used as didactic support, of independent form, interacting as using by means of 
intelligent interfaces. 

 
Key-words: Compensators, MATLAB, Root Locus.  


