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Resumo: O Controle de processos é a técnica de manter variáveis de um processo em valores pré-
determinados, conhecidos como set-point's a partir de um algoritmo, geralmente proporcional a uma 
ou mais variáveis que são medidas em tempo real por um equipamento de controle. Neste trabalho 
propomos implementar um controlador baseado na lógica fuzzy para substituir o controlador 
convencional (PID) de uma planta didática de controle, na qual toda a sua instrumentação é similar a 
sistemas industriais.  
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INTRODUÇÃO 
 
 Este trabalho projeta e implementa um 
algoritmo de controle difuso de nível para uma 
planta didática que substitui os algoritmos de 
controle clássicos baseados em modelos 
matemáticos. Em vários casos, o modelo 
matemático do processo não existe, não é 
conhecido ou é muito complexo de ser obtido 
ou implementado computacionalmente. Em 
tais situações, um sistema baseado em regras 
empíricas pode ser mais eficaz. Neste caso, a 
lógica difusa (fuzzy) é apropriada para 
implementações de baixo custo 
computacional, com sensores de baixo custo e 
conversores analógico-digitais e 
digitais/analógicos de baixa resolução.  

[CANCELIER et al, 1998]. 
O controle de nível proposto foi implementado  
com base em conhecimentos adquiridos na 
operação da planta didática (T5552 da 
Amatrol) e formalizado através da teoria dos 
conjuntos difusos e da lógica difusa. O 
controlador de nível foi projetado para atuar 
sobre as válvulas que regulam a vazão de 
entrada no tanque, e diversas formas de 
ajustes foram propostas e analisadas. Foram 
também realizados testes sobre o protótipo do 
sistema de controle e o desempenho 
apresentado foi igual ou superior ao de um 
controle PID clássico.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A planta, conforme apresenta a Figura 1, 
destina-se ao ensino dos mais comuns de 
sistemas de controle de processos: vazão e 
nível de líquido. Ela oferece a instrumentação 

que permite ensinar os conceitos básicos 

sobre os quais se baseiam outros sistemas.  

 Figura 1 –Planta didática T5552 da Amatrol  
 
Toda a análise para o projeto do controlador 
difuso foi realizada através das resposta do 
controlador PID incorporado a planta.  
A simulação da lógica de controle foi realizada 
com o toolbox de lógica fuzzy no ambiente 
MATLAB, o qual apresenta inicialmente as 
entradas, saídas, e as regra fuzzy que farão o 
processamento central, conforme apresenta a 
Figura 2.  
 

Figura 2 - Entradas e saída na simulação com 
o MATLAB. 
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A base de regras de inferência a serem 
utilizadas foram obtidas considerando-se as 
entradas ERRO e DERIVADA (Derivada do 
erro) com os termos lingüísticos do erro dado 
em polegadas e os seus respectivos graus de 
pertinências. Neste caso, o sufixo neg é 
utilizado para os termos lingüísticos que 
representa o nível quando ele está abaixo do 
desejado e, sufixo pos representa quando o 
nível está acima do nível desejado. 
No desenvolvimento do software foi utilizada a 
ferramenta de programação LABWINDOS/CVI 
da National Instruments. O software é dividido 
em duas partes, a interface, conforme a Figura 
3, e um arquivo utilizando a linguagem de 
programação C [KO et al,  2001]. 
  

Figura 3 - Interface do software  
 
Pela Interface ilustrada pode se explicar, de 
um modo mais didático, o funcionamento do 
programa. Nota–se na parte superior da 
interface um quadro onde é estabelecido o 
valor do nível desejado, ao lado tem se a 
animação de um tanque que ilustra o que está 
acontecendo no tanque real (a escala está de 
acordo com o tanque da Planta T5552 
podendo ser modificada).  
Os resultados obtidos para o controle de nível 
são compatíveis com os esperados para um 
controlador PID, conforme apresenta a Figura 
4, entretanto, o controlador difuso apresenta a 
vantagem de não necessitar do modelo 
matemático e de ajuste dos parâmetros e 
ganhos do primeiro.  

 
Figura 4 – Resposta do controlador Fuzzy  

CONCLUSÃO 
 
Para a criação de um sistema de controle de 
nível baseado na lógica difusa foi 
desenvolvido neste projeto um software que 
realiza todo o objetivo descrito neste trabalho. 
O sistema que está incluído no soft determina 
com a entrada o intervalo entre o nível atual e 
o nível desejado (ERRO), e as variações na 
abertura da válvula de saída (DERIVADA DO 
ERRO) onde com essas variáveis foram 
adotadas 3 termos lingüísticos para a 
DERIVADA DO ERRO, 5 termos para o ERRO 
e 6 termos para a saída, resultando em 15 
regras de inferência.  
O desempenho do sistema de controle foi 
observado na planta T5552 com várias 
transições de referência (set-point), com 
acréscimo de um segundo tanque, tornando o 
sistema de segunda ordem, e comparando-o 
com o controlador PID incluso na planta.  
Finalmente, a partir das possibilidades de 
ajuste apontadas e das análises 
estabelecidas, percebemos que o projeto 
cumpriu com o objetivo geral de desenvolver 
um controlador difuso de nível, executar 
ensaios sobre sistemas e desenvolver um 
software capaz de realizar a tarefa de controle.  
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