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Ementa:
Modelagem matemática de sistemas dinâmicos contínuos; caracterização de sistemas lineares; solução de equações diferenciais;
resposta em frequência; sistemas de controle com realimentação; critérios de estabilidade; critérios de desempenho;
controladores PID atraso e avanço; projeto de controle via lugar das raízes e via resposta em frequência.

Conteúdo programático:
● Modelagem Matemática de Sistemas Dinâmicos Contínuos.
● Solução de equações diferenciais.
● Sistemas de Controle com Realimentação: Sistemas dinâmicos e problemas de controle; estrutura básica; função de

transferência; resposta em frequência; classe de controladores.
● Critérios de Estabilidade: Critério de Routh-Hurwitz.
● Critérios de Desempenho e de Estabilidade: domínio do tempo (tempo de estabilização e sobrelevação); domínio da

frequência (margem de fase e margem de ganho); regime permanente (erros em regime).
● Controladores Clássicos: Controladores P, PI, PID, atraso, avanço.
● Projeto de Sistemas de Controle: Método do lugar das raízes; método da resposta em frequência.

Objetivos:

Gerais: Caracterizar e modelar sistemas dinâmicos lineares contínuos e conhecer a teoria clássica de controle automático.

Específicos: Propiciar ao aluno o entendimento sobre técnicas de controle de forma a projetar controladores para sistemas
dinâmicos em malha fechada, incluindo o uso de ferramentas computacionais.



Metodologia de ensino: Aulas expositivas e seminários.

Avaliação:O sistema de avaliação será definido pelo docente responsável pela unidade curricular no início das atividades letivas
devendo ser aprovado pela Comissão de Curso e divulgado aos alunos. O sistema adotado deve contemplar o processo de
ensino e aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do
semestre. A promoção do aluno na unidade curricular obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal
como discutido no Projeto Pedagógico do Curso.
  

Bibliografia:

Básica:
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3. P. Maya, F. Leonardi, “Controle Essencial”, 2a Ed., Pearson, 2014.
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Ltda, 2011.
2. F. Golnaragui, B. C. Kuo. "Automatic control systems." 9.ed. Danvers(USA): John Wiley & Sons, c2010. 786 p. ISBN
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3. R. C. Dorf, R. H. Bishop, "Modern control systems", Prentice Hall, 11a. Ed., 2003.
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