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RESUMO 

 

A utilização do cálculo fracionário possibilita expressar fenômenos da natureza de forma mais precisa quando 
comparado ao cálculo convencional, portanto, pode ser útil quando aplicado a um sistema de controle. Este 
trabalho analisa o processo de sintonia em uma simulação de um sistema de controle por feedback tanto pelo 
método de Ziegler-Nichols em malha aberta, de ordem inteira, como pelo método de Padula, de ordem 
fracionária. Uma característica comum a estes métodos é que ambos usam a função transferência do 
processo no modelo FOPDT (Função Transferência de Primeira Ordem com Atraso). Os resultados adquiridos 
desta simulação serão comparados por meio de critérios que analisam o desempenho da resposta, tais como 
o ISE, IAE, e ITAE para verificar qual método apresentou melhor desempenho. 
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1      INTRODUÇÃO 

 

As indústrias, sempre visando aumentar a sua produção, otimizar funções e diminuir 
custos encontraram a solução de automatizar seus processos. Com a adoção desta prática, 
o PID, se despontou como um dos controladores mais usados, tanto que pelos estudos 
feitos por DESBOROUGH e MILLER (2001), constatou-se que 90% dos controladores das 
indústrias americanas eram deste tipo. 

Os controladores PID foram usados vários anos na indústria para controle de 
processos, sendo que a principal razão pela sua ampla utilização se deve pela sua forma 
simples e boa performance. Um controlador do tipo PID fracionário é uma extensão do PID 
clássico e são menos sensíveis a mudanças de parâmetros de um sistema controlado. 
(CHEN, PETRAS, XUE, 2009). 

Para se aperfeiçoar mais a ação de controle dos processos, foi introduzida o conceito 
do cálculo fracionário, que permite descrever um fenômeno de forma mais precisa e gerou 
uma evolução do controlador convencional, que, dentre vários, para este trabalho foi 

escolhido o PI
λ
D

μ
, uma forma generalizada do controlador PID, que além de possuir as 

componentes proporcional, integral e derivativa, também utilizam dois parâmetros que 
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variam a ordem do integrador e do diferenciador (λ e μ), sendo que estes novos parâmetros 
não precisam ser inteiros. 

Este controlador foi introduzido por Igor Podlubony em 1994 para um sistema de 
ordem fracionária (SHAH, 2016). 

O objetivo deste trabalho então é utilizar uma função transferência de um processo 
químico para comparar a resposta de um método de ordem fracionária com um método de 
ordem inteira para analisar seu desempenho com base nos critérios de bom desempenho 
como o ISE, IAE e ITAE. 

 

2      MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Aqui serão apresentados brevemente alguns conceitos que são considerados 
essenciais para o entendimento do trabalho. 

 

2.1. CÁLCULO FRACIONÁRIO 
 

O cálculo fracionário tem sua origem considerada em 1695, numa carta entre 
L’Hospital e Leibniz em que foi feito o questionamento de como seria uma derivada de 
ordem ½. Esta parte do cálculo tem como finalidade generalizar o uso de integrais e 
derivadas de ordens inteiras para ordens reais e complexas (SANT’ANNA, 2009). Existem 
diversas definições sobre o cálculo fracionário, dentre as quais suas principais são as de 
Riemann-Liouville (R-L), Caputo e Grunwald-Letnikov (G-L). 

Pela definição de Riemann-Liouville, sua integral fracionária de ordem α, com α>0, é 
dada por: 

(J
α
f)(t)=

1

Γ(α)
∫ (t-s)α-1f(s)ds

t

0

 

 Sendo J o operador integral e Γ(α) a função gama de α.  

 Para Caputo, um valor β>0, com n o menor inteiro maior que β tem a derivada de 
ordem β de f definida pela equação:  

D*
β
f(x)= Jn[Dn-β

f(x)] 

 Sendo D o operador derivada, com 

D*
β
f(t)=

{
 
 

 
 1

Γ(n-β)
∫

f
(n)(s)ds

(t-s)β+1-n
,   n-1<β<n

t

0

d
n

dt
n f(t),                          β=n.

 

Uma diferença entre as duas definições é que para Caputo a derivada é mais 
restritiva, já que necessariamente precisa ser possível a integração da derivada de ordem 

n da função. Sempre que for utilizado o operador 𝐷∗
β
 será considerado que esta hipótese é 

aceita. 

(1) 

(2) 

(3) 
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Diferente das Definições de Riemann-Liouville e Caputo, cuja definição vem de uma 
integral que é repetida, a Definição de Grunwald-Letnikov aborda o problema do lado da 
derivação (LOVERRO, 2004). Sua derivada é dada pela equação (4):  

Dt
α
= lim

h→0

1

h
α

a

∑(-1)r (
n

r
)

t-a
h

r=0

f(t-rh) 

Onde 
t-a

h
 é a parte inteira e α e t são os limites do operador, n é o valor inteiro que 

satisfaz a condição n-1<α<n. 

A parte binomial tem sua forma indicada por (5):  

(
n

r
)=

Γ(n+1)

Γ(n+1)Γ(n-r+1)
 

Este método é usado para o desenvolvimento numérico do cálculo fracionário. 

 

2.2. CONTROLADOR FRACIONÁRIO 
 

Uma equação diferencial para ordem fracionária em um sistema de controle pode 
ser expressada como a Eq. (6):  

and
αny(t)

dt
αn

+ 
an-1d

αn-1y(t)

dt
αn-1

+…+ 
a0d

α0y(t)

dt
α0

=
bmd

βmx(t)

dt
βm

+
bm-1d

βm-1x(t)

dt
βm-1

+…+
b0d

β0x(t)

dt
β0

 

 Em que αn>αn-1>…>α0≥0 e β
m

>β
m-1

>…>β
0
≥0 são constantes 

É conhecido que um sistema linear invariante no tempo pode ser considerado estável 
se as raízes do polinômio são negativas ou tem partes reais negativas; portanto estão 
localizadas na metade à esquerda do plano complexo.  

Porém, conforme Chen, Petras e Xue (2009), no caso da ordem fracionária, a 
estabilidade é diferente da ordem inteira: é interessante notar que um sistema fracionário 
estável pode ter raízes na metade à direita do plano complexo. Para isto basta satisfazer o 
Teorema de estabilidade de Matignon, que explica que a função transferência G(s) é estável 
se e somente se para a raiz complexa σ de G(s), for satisfeita a relação:  

|arg(σ)|>q (
π

2
) 

Com 0<q<1. 

 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Figura 1: Estabilidade de sistema fracionário linear e invariante no tempo. 

Fonte: Autor, 2019. 

 

 

2.3. MÉTODOS DE SINTONIA 

 

 Tanto o método de ordem inteira como o método fracionário utilizado tem em comum 
o fato de serem baseados em funções transferência de processo no modelo FOPDT, ou 
seja:  

G(s)=
K

Ts+1
e-sL 

 Onde L é o atraso aparente, T a constante de tempo e K o ganho da função. 

 

2.3.1. Método de Ziegler-Nichols em Malha Aberta 

  

 Lembrando que a função transferência de um controlador PID é dado por:  

C(s) = Kp+Kds+
Ki

s
 

Seu desenvolvimento é feito colocando o processo em malha aberta e submetendo-
o a uma variação de degrau unitário, é observado seu gráfico de resposta, de onde se tiram 
os valores de L, o atraso aparente, e T, a constante de tempo, que é o tempo da curva em 
que se demora para atingir 63,2% do valor final. Seu gráfico resultante deve ter o 
comportamento chamado de curva “S”, semelhante ao da Figura 2: 

 

(8) 

(9) 
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Figura 2: Exemplo de gráfico de resposta a um degrau em malha aberta no formato “S”. 

Fonte: Autor, 2019. 

 

A partir deste gráfico se obtém K, L e T. Com eles, é possível encontrar os valores 
dos parâmetros do controlador conforme a Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Valores para se encontrar os parâmetros do PID pelo método de Z-N. 

Kp Ki Kd 

1,2T

KL
 

Kp

2L
 

0,5KpL 

Fonte: Autor, 2019. 

 

2.3.2. Método de Padula 

A função transferência generalizada do PID fracionário para o método utilizado, 
segundo Padula e Visioli (2011), é indicado por (10):  

C= Kp

( T
i
sλ+1)

  Tis
λ

+
(T

d
sμ+1)

(
Td

N
) s+1

 

Sendo N a ordem do Filtro de Oustaloup adotado para aproximar as ordens 
fracionárias para inteiras. Os parâmetros deste tipo de controlador são encontrados pelas 
equações (11), (12) e (13): 

Kp=
1

K
(aτb+c);  Ti=T

λ (a (
L

T
)

b

+c) ;  Td=T
μ (a (

L

T
)

b

+c) 

 E a, b e c tem diferentes valores para cada parâmetro e este valor ainda pode ser 
distinto dependendo do tipo de controle, se ele for servo ou regulador. Aqui, o controle será 
do tipo servo, ou seja, quando há uma variação no set point, e os valores de a, b e c para 
cada parâmetro, assim como os valores de λ e μ estão na Tabela 2: 

(10) 

(11,12,13)
) 
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Tabela 2 - Valores de a, b e c para Kp, Ti, Td e valores de λ e μ com controle servo. 

 a b c 

Kp 0,6503 -0,9166 -0,6741 

Ti 0,04701 -0,2611 0,9276 

Td 0,3563 1,2 0,0003108 

λ 1 

μ 1,1 se τ<1 
1,2 se 0,1≤τ 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Com τ sendo definido como a dificuldade em controlar o processo, sua relação é 
dada pela equação (14): 

τ=
L

L+T
 

 

 

2.4. ISE, IAE E ITAE 

 

Antes de se satisfazer com o resultado obtido por atuação de um controlador, deve-
se ter em mente o que se tem como resposta ideal. Para comparar respostas diferentes 
que usam diferentes parâmetros no controlador, um critério que reduz a resposta a um 
número é desejável, e quanto menor este número obtido, melhor será o resultado. É 
necessário se atentar não somente a estes números para determinar qual o melhor valor 
para um determinado processo, mas também a natureza da resposta em conjunto com os 
requerimentos do processo que determinam o que faz a melhor resposta de uma 
sintonização (COUGHANOWR, STEVEN, 2009). Serão apresentados alguns critérios para 
avaliar a resposta de um sistema controlado, são eles: 

 

• ISE (Integral de erro ao quadrado):  

ISE= ∫ e2dt
∞

0

 

Onde e é o erro. Uma resposta que produz grandes erros e persiste por muito tempo, 
gera um alto ISE. 

 

• IAE (Integral de erro absoluto):  

IAE= ∫ |e|dt
∞

0

 

(14) 

(15) 

(16) 
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• ITAE (Integral do Tempo Multiplicado pelo Valor Absoluto do Erro):  

ITAE=∫ |e|tdt
∞

0

  

Cada um destes critérios tem propósitos distintos. O ISE aumentará o valor do critério 
se a resposta tem grandes erros, que pode ocorrer geralmente no início da resposta, pois 
o erro é quadrático, este critério é usado com frequência na teoria de controle ótimo por ter 
fácil manipulação matemática. O ITAE penaliza uma resposta que possui erros que 
persistem por muito tempo. E o IAE é menos drástico em punir a resposta a grandes erros, 
e trata erros grandes e pequenos uniformemente. 

 

2.5. MATLAB 
 

Neste trabalho, será empregado o uso do MATLAB, uma plataforma desenvolvida 
para engenheiros e cientistas voltado para análise de dados, desenvolvimento de 
algoritmos e criações e aplicações de modelos. 

Ainda, será empregado o toolbox FOMCON, criado por Aleksei Tepljakov, Eduard 
Petlenkov e Juri Belikov (2011), que possibilita uma extensão da teoria do controle clássico 
para aplicações em cálculo de ordem fracionária. Este toolbox foi desenvolvido com a 
finalidade de obter parâmetros para um PID de ordem inteira usando métodos clássicos e 
também para otimizar um conjunto de informações de PID fracionário sujeito a 
especificações determinadas. Esta extensão se utiliza de uma outra toolbox chamada 
FOTF, que permite armazenar e exibir funções transferência de ordem fracionária e 
armazena dados sob uma classe de mesmo nome, cuja sigla, em inglês tem seu significado 
de “Função Transferência de Ordem Fracionária”. 

  

3      RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados utilizados aqui foram extraídos do experimento feito em Barlatti (2018), há 
uma vazão de entrada e uma de saída de água no tanque, com sensores de temperatura 
em ambas as partes do processo, e dentro do tanque existe uma resistência utilizada para 
aquecer a água. Dentro deste tanque há uma resistência para aquecer a água e uma bomba 
para controlar a vazão de saída, um Arduino é adotado para efetuar a leitura da temperatura 
efetuar o controle na resistência, e um computador com um software executando o 
controlador. 

 

(17) 
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Figura 3: Esquematização do sistema de controle de aquecimento. 

Fonte: Barlatti, 2018. 

 

 O diagrama de blocos simplificado do processo está ilustrado na Figura 4: 

 

Figura 4: Diagrama de blocos simplificado do processo. 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Com estes dados, foi feita a identificação da função transferência do processo, 
realizado no trabalho de Martins (2019), com o modelamento baseado em Isfer (2009),  

A FT do processo é dado pela equação (18): 

G1=
12,3609

0,4697s+1
e-0,025s 

A Figura 5 mostra o gráfico do comportamento do sistema controlado a uma variação 
degrau no seu set point, e a Tabela 3 indica os valores dos critérios de desempenho por 
método: 

 

(18) 
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Figura 5: Gráfico de resposta a uma variação degrau por Z-N e Padula na FT 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Tabela 3: IAE, ISE, ITAE e Sobre-sinal encontrados pelos métodos de controle. 

 Método 

Z-N Padula 

IAE 3,113 2,290 

ISE 6,372 1,282 

ITAE 0,052 0,918 

Sobre-sinal 32% 14% 
Fonte: Autor, 2019. 

 

Comparando os métodos de Ziegler-Nichols e de Padula, verificou-se a melhora de 
26,44% no IAE, de 79,88% de redução no ISE, o que se verifica pelo Sobre-sinal no método 
fracionário em questão ser menor, já que este critério penaliza grandes erros, e nota-se um 
aumento (1765%) no ITAE para o método fracionário, o que significa que há uma 
discrepância da variável medida com o set point mesmo passado algum tempo, indicando 
maior demora para se estabilizar pelo método de Padula. Ainda, nota-se uma sensível 
diminuição do Sobre-sinal na resposta em que os métodos foram sintonizados por controle 
fracionário do que o apresentado pelo método inteiro (Z-N). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, com base nos dados obtidos da resposta a uma variação degrau que 
neste caso o método de controle fracionário apresentou melhor desempenho no IAE e no 
ISE que Z-N, além de uma significativa diminuição em seu Sobre-sinal. Em contrapartida, 
houve um aumento no ITAE, o que significa que o método fracionário demandou maior 
quantidade de tempo para se estabilizar no set-point após a perturbação que no método 
inteiro. 
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