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1 Informações Gerais

Curso: Engenharia Elétrica e Mecatrônica
Peŕıodo: 2022/2◦sem
Professor: Renato Alves Borges (https://lodestar.aerospace.unb.br/)

Horário das aulas: Teoria (Turma 03): Terça e Quinta, 10:00 – 11:50

Local: Sala BT-43/15

2 Ementa

1. Introdução ao Controle de Sistemas Dinâmicos

2. Modelagem Matemática

• Equações diferenciais ordinárias

• Função de transferência

• Diagrama de blocos

3. Análise de resposta transitória e regime estacionário

• Resposta de sistemas no domı́nio do tempo

• Análise de erro em regime estacionário

• Estabilidade

4. Análise e projeto de controladores pelo lugar das ráızes

• Construção do lugar das ráızes

• Projeto de compensadores pelo lugar das ráızes

5. Análise e projeto de controladores pelo método de resposta em frequência

• Diagrama de Bode

• Diagrama de Nyquist
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• Critério de estabilidade de Nyquist

• Margem de estabilidade

• Carta de Nichols

• Projeto de compensadores por resposta em frequência

6. Controlador proporcional, integral e derivativo

• Sintonia de PID por Ziegler-Nichols

• Projeto de PID por resposta em frequência

3 Bibliografia

• Principal

– K. Ogata, Engenharia de Controle Moderno. 5a ed., Pearson, 2011.

• Complementar

– N. S. Nise, Engenharia de Sistemas de Controle. 5a ed., LTC, 2009.

– R. C. Dorf; R. H. Bishop, Sistemas de Controle Modernos. 8a ed., LTC, 2001.

– G. F. Franklin; J. D. Powell; A. Emami-Naeini, Sistemas de Controle para
Engenharia, 6a ed., Bookman, 2013.

– B. P. Lathi, Sinais e Sistemas Lineares. 2a Edição, Bookman. 2007.

4 Metodologia de Ensino

A metodologia adotada consiste em aulas presenciais, duas vezes por semana, com dis-
cussão e desenvolvimento dos prinćıpios básicos da teoria de sistemas de controle, re-
solução de exerćıcios relacionados, simulações computacionais, além de atividades extra-
classe. Uma turma virtual será criada na plataforma Microsoft Teams para divulgação
de material didático, videoaulas complementares, e estabelecimento de um fórum de dis-
cussão da turma.

5 Critério de Avaliação

A nota final (NF) da disciplina será calculada como a média ponderada de 3 (três) ava-
liações: fundamentos 1 (Nota 1 - N1), fundamentos 2 (Nota 2 - N2), e fundamentos 3 (Nota
3 - N3). Orientações espećıficas sobre a resolução das avaliações serão divulgadas na folha
de prova. Atividades complementares solicitadas ao longo do semestre eventualmente
serão consideradas de forma complementar para o arrendondamento da NF.

• Avaliação de fundamentos 1 - N1:

As questões desta avaliação contemplarão o conteúdo apresentado nos itens 2 e 3
da ementa do curso. Serão feitas no horário da aula de forma presencial.

• Avaliação de fundamentos 2 - N2:

As questões desta avaliação contemplarão o conteúdo apresentado nos itens 4 e 5
da ementa do curso. Serão feitas no horário da aula de forma presencial.
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• Avaliação de fundamentos 3 - N3:

As questões desta avaliação contemplarão o conteúdo apresentado nos itens 5 e 6
da ementa do curso. Serão feitas no horário da aula de forma presencial.

As prováveis datas para as avaliações são:

Avaliação 1 (N1) 29/11/2022
Avaliação 2 (N2) 10/01/2023
Avaliação 3 (N3) 14/02/2023

A NF será computada da seguinte forma:

NF =
N1 + 2N2 + 2N3
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Importante: Para ser aprovado, o aluno deverá ter nota final NF igual ou superior
a 5,0 e presença superior a 75% das aulas. A frequência será calculada utilizando
lista de chamada, a qual deverá ser assinada pelo aluno em cada aula.

6 Cronograma de execução das atividades para avaliação

O cronograma de execução das atividades previstas ao longo do semestre e eventuais
informações complementares serão disponibilizados na plataforma Microsoft Teams, no
ambiente criado para a disciplina. Eventuais mudanças de dias e/ou horários serão divul-
gadas com antecedência.

7 Outras informações

É imprescind́ıvel que os alunos leiam as informações complementares divulgadas na pla-
taforma Microsoft Teams. Havendo a necessidade, mudanças e ajustes poderão acontecer
ao longo do semestre com vistas a aumentar a eficiência das atividades e metodologias
previstas. Maiores esclarecimentos, favor entrar em contato diretamente com o professor
responsável.
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