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Resumo: Este projeto apresenta como objetivo 

principal o estudo do controlador PID fracionário, 

inicialmente por meio de simulação computacional do 

modelo nominal da planta, em seguida, por meio de 

aplicação em um processo real, analisando suas 

características dinâmicas. Sabendo-se que o PID 

fracionário é uma generalização do PID tradicional, a 

meta é obter, na prática, as vantagens daquele em 

relação a este, observando, principalmente, os requisitos 

de robustez que devem estar presentes no sistema. 

 

1. Introdução 
O grande crescimento industrial nos últimos anos 

juntamente com o avanço tecnológico tem produzido 

constantes mudanças na sociedade como um todo. Cada 

vez mais os processos industriais tornam-se 

independentes do ser humano e a automatização 

industrial reflete esse processo, por exemplo, na 

utilização do braço robótico que permite, quando 

devidamente controlado, executar soldas, pinturas, 

deslocamento de objetos, entre outras aplicações, de 

forma automática. 

O controlador PID (Proporcional + Integral + 

Derivativo), largamente utilizado na indústria, é um dos 

controladores mais tradicionais na teoria de controle e 

existem vários métodos para sua obtenção. Fruto da 

junção de três controladores básicos, ou seja, dos 

controladores proporcional, integral e derivativo, sua 

eficiência em fazer com que um sistema exiba uma 

resposta com características pré-determinadas motivou 

estudos que proporcionaram vários métodos para 

sintonização de um controlador PID [1]. 

Com o passar dos anos, notou-se uma nova 

possibilidade de utilização do PID tradicional gerando, 

o que se denomina PID fracionário. Por ser uma 

generalização do PID tradicional, o PID fracionário 

promete ser um modelo mais próximo à realidade, e 

fornecer um sistema de controle mais refinado. 

Com isto, pode-se pensar em utilizar o PID 

fracionário em várias aplicações industriais, podendo 

substituir o então denominado PID tradicional. 

Vislumbra-se, ainda, que o PID fracionário pode ser 

mais útil para um sistema de controle no que diz 

respeito à robustez, estabilidade e limitação do esforço 

de controle. 

 

2. Metodologia 
Faz-se necessário entender profundamente a teoria 

do PID fracionário, o que implica ter uma noção de 

cálculo fracionário. Logo após, familiarizar-se com o 

programa FOMCON é indispensável, uma vez que este 

programa é capaz de gerar o PID fracionário, totalmente 

ou em parte. Projeto e simulações serão executados 

utilizando-se o modelo nominal do kit LJ e, logo após, o 

PID fracionário será aplicado ao kit LJ real através da 

técnica de aquisição de dados. 

Comparações com o PID tradicional serão feitas e 

uma análise de robustez do PID fracionário será 

realizada. 

O PID fracionário tem sua base fundamental 

alicerçada na teoria do cálculo fracionário [2]. Esta 

teoria surgiu em 1965 quando L’Hôpital questionou 

Leibniz com a seguinte pergunta: qual seria o 

significado de uma derivada de ordem 0.5? Leibniz, 

surpreendentemente, encontrou um resultado como 

resposta a esta pergunta. A partir daí inúmeros estudos 

foram feitos para contribuir com o desenvolvimento do 

cálculo fracionário, destacando-se, entretanto, Abel e 

Liouville, que foram os primeiros a encontrar uma 

aplicação para esta teoria. 

Resumidamente, define-se a integral fracionária de 

uma função contínua f(t) como sendo: 







d)(f)t(
)(

1
)t(f

t

o

1

0 
                 (1) 

Em que:  é uma fração e )(  é a função gama. 

A derivada de ordem fracionária, por sua vez, é o 

mesmo que a derivada de ordem inteira de uma integral 

fracionária. Maiores detalhes podem ser vistos em [2]. 

Baseado nesta teoria surge o PID fracionário em que 

os termos derivativo e integrativo possuem ordens 

fracionárias. Este tem a seguinte função [3]: 
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Onde: 

pK = ganho do controlador proporcional 

iK = ganho do controlador integral 

dK = ganho do controlador derivativo 

 e  são constantes arbitrárias e positivas 

Como pode ser notado, enquanto no PID tradicional 

o objetivo é encontrar os ganhos pK , iK  e dK  

ótimos,  no PID fracionário existem cinco parâmetros a 

serem ajustados: pK , iK , dK ,   e  . Isto, 

obviamente, poderá permitir a obtenção de uma 

sintonização muito mais refinada do PID para que o 

sistema produza uma resposta dinâmica de acordo com 

o esperado. Mas, em relação ao PID tradicional, vale 

observar que se   = 1 , o PID fracionário torna-se 

igual ao tradicional e, portanto, o PID tradicional é um 

caso particular do PID fracionário. 
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Feito um estudo sobre a teoria do PID fracionário, o 

toolbox FOMCON [4] será utilizado para gerar um 

sistema de controle para o modelo nominal do kit LJ.  

O FOMCON foi desenvolvido como reflexo do 

crescimento da pesquisa e desenvolvimento do 

controlador fracionário pelas novas possibilidades 

geradas através da modelagem desse tipo de sistema. A 

ferramenta é free, simples de ser manipulada, fornece 

uma interface gráfica ao usuário e vários recursos para 

análise do sistema, o que permite que sejam gerados 

resultados práticos com rapidez [4]. 

O programa é inicializado por meio do comando 

fomcon no ambiente do Matlab. Feito isso, a função 

matemática do kit LJ é inserida e, a seguir, os cinco 

parâmetros do controlador fracionário podem ser 

projetados.  

Primeiramente, serão definidos 
pK , iK , dK , por 

meio da identificação de um modelo de ordem inteira 

para a planta em questão, e de um método de 

sintonização adequado.  

Em seguida são ajustados os parâmetros    e  , 

por meio da ferramenta de otimização. Foram definidos 

um índice de desempenho (no caso, o ITAE, que 

pondera o erro absoluto pelo tempo), um algoritmo de 

otimização e as margens de ganho e fase desejadas. O 

resultado da otimização realizada pelo toolbox pode ser 

observado na figura 1 abaixo, na qual o sistema se 

estabiliza rapidamente, deixando de apresentar oscilação 

excessiva e overshoot elevado. 

 

 
Figura 1 – Resultado da otimização. 

 

3. Resultados 
    De modo a verificar os parâmetros obtidos pelo 

toolbox, desenvolveu-se um diagrama de blocos no 

Simulink. Para efeito de simulação, definiu-se no 

gerador de sinais uma onda quadrada de 1V de 

amplitude e frequência 0,20 rad/s, o controlador 

fracionário da biblioteca do toolbox, a planta (kit LJ) 

com a não linearidade devido ao atrito seco e a 

saturação do amplificador de potência, e um scope para 

visualização dos resultados. O outro diagrama de blocos 

foi criado com o PID tradicional da biblioteca do 

Simulink, e ajustes idênticos dos demais blocos para 

fazer um comparativo. O modelo obtido é apresentado 

na figura 2. 

 
Figura 2 – Modelo comparativo no Simulink. 

 

 
Figura 3  – Simulação PID fracionário. 

 

 
Figura 4 – Simulação PID tradicional. 

 

4. Conclusões 
        Nota-se a sintonização mais refinada obtida com o 

PID fracionário, o transitório rápido, porém preciso e 

não oscilatório, tempo de acomodação pequeno e sem 

overshoot. Todos os fatores citados corroboram para a 

continuidade satisfatória da pesquisa com a futura 

implementação do controlador na planta real. 
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