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RESUMO

Este artigo apresenta um projeto de controladores para o sistema de controle da 
propulsão de navios de guerra visando obter um aumento da sua eficiência. O método 
proposto se baseia na aplicação de técnicas de identificação e de controle como o preditor 
de Smith e o escalonamento de ganhos. O objetivo é fazer com que o navio alcance a ve-
locidade desejada em um tempo menor e com erro nulo em regime estacionário, além de 
rejeitar determinadas interferências que podem afetar o seu desempenho.

Palavras-chave: controle de velocidade de navios, preditor de Smith, escalo-
namento de ganhos, PID, identificação de sistemas.

ABSTRACT

This paper presents a control design technique applied to the propulsion system of a 
war ship. The main objective is to increase the system efficiency using system identification 
techniques and control methods as Smith predictor and gain scheduling. The main aim is 
to control the ship velocity with certain time-domain performance and disturbance rejection.

Keywords: speed ship control, Smith predictor, gain scheduling, PID, system 
identification.

INTRODUÇÃO

Os navios de guerra modernos são projetados com um perfil operacional que 
exige do mesmo uma grande variação de velocidades com potências envolvidas 
em cada faixa de operação tão distintas, que é comum utilizar uma combinação de 
máquinas para cruzeiro e outra para operações de guerra e evolução de manobras.

O tipo de máquina de propulsão mais empregado atualmente para ataque, 
ou seja, para operações de guerra, é a turbina a gás, pois é o tipo de máquina que 
tem baixa razão peso/potência, rapidez de resposta e alto índice de confiabilidade. 
Já as máquinas mais empregadas para cruzeiro são as turbinas a gás de menor 
porte e motores diesel de alta rotação, que apresentam consumo de combustível 
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relativamente baixo, com uma potência suficiente para os navios operarem em ve-
locidades de evolução e cruzeiro.

Um dos possíveis arranjos do sistema de propulsão é o emprego de hélices 
de passo controlável (HPC), que permite um melhor aproveitamento da potência 
das máquinas de propulsão.

O navio estudado possui um sistema de propulsão do tipo CODOG (Combi-
ned Diesel or Gás) composto por turbinas a gás e/ou motores diesel e utiliza HPC.

Com a evolução da construção naval e de seus equipamentos de propulsão, 
exige-se cada vez mais a necessidade de se utilizar sistemas com o maior grau de 
automação possível. Para se obter um sistema automatizado eficiente, o Laborató-
rio de Automação e Controle da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 
(LAC/EPUSP) e o Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) elaboraram uma mo-
delagem matemática dos componentes da planta propulsora (USP, 2006) de navios 
de guerra. Esse modelo opera em malha aberta e apresenta fortes não linearida-
des, limitações de operação e atraso na resposta.

Face ao conservadorismo e as restrições das técnicas atualmente utilizadas 
neste sistema, um amplo campo de estudos e de pesquisas está potencialmente 
inexplorado. O sistema de controle da propulsão de navios de guerra é um exemplo no 
qual estratégias de controle devem ser testadas, principalmente em operações de 
guerra, nas quais exigem-se altas acelerações e desacelerações do navio. Neste 
sentido, uma das contribuições deste trabalho é apresentar uma metodologia para 
o projeto de controladores a serem implementados no canal da velocidade do siste-
ma de controle da propulsão, visando obter um aumento da sua eficiência. O objetivo 
é fazer com que o navio alcance a velocidade desejada para toda a sua faixa de 
operação em um tempo menor e com erro nulo em regime estacionário, além de 
rejeitar determinadas interferências.

A metodologia aqui proposta se baseia no controle proporcional-integral-deri-
vativo (PID) e no preditor de Smith. Este é utilizado para minimizar os efeitos cau-
sados pelo atraso na resposta do sistema. Para implementá-lo, é necessário medir 
o atraso e efetuar a identificação de um modelo linear.

Uma técnica de escalonamento de ganhos é utilizada para que o controlador 
se adapte às mudanças da dinâmica da planta do sistema de propulsão.

Outras técnicas também foram utilizadas em outros trabalhos visando alcan-
çar os mesmos objetivos, tais como, a aplicação de um controlador auto-ajustável 
(Morishita, 1986) e ótimo com mínimo esforço de controle (Ebrahimi-2002).

Descrição da Planta de Propulsão
O objetivo do sistema de propulsão, composto pela planta e pelo sistema de 

controle, é prover torque e rotação aos hélices do navio, vindos de diferentes moto-
res, de forma a produzir o empuxo necessário para causar movimento.

A planta de propulsão do navio a ser modelada é constituída por vários equi-
pamentos, sendo seus principais componentes: motor diesel, turbina a gás, eixo de 
propulsão, sistema de transmissão, hélice e acoplamento fluido, conforme é mos-
trado na Figura 1 (USP-2006).
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Figura 1. Esquema geral da Planta Propulsora.

Esta planta consiste de uma montagem mecânica que interliga o eixo do navio/hélice 
de bombordo (BB) e de boreste (BE) aos três motores diferentes: turbina a gás (TG) e mo-
tores de combustão principal (MCP) de tal forma que:

1. cada hélice pode ser acionado pela TG (ou seja, a TG aciona ambos os hélices);
2. o hélice de BB (BE) é acionado pelo MCP de BB (BE);
3. ambos os hélices são acionados por um dos MCP.
A condução de um navio que utiliza HPC, acionado por MPC e/ou TG, é efetuada 

atuando-se no passo do hélice e sobre o comando de injeção do combustível. A forma de 
variação destes dois parâmetros é muito importante pois influi diretamente na eficiência do 
sistema de propulsão em regime permanente e na integridade física da instalação propul-
sora devido a possíveis esforços transitórios excessivos que poderão ocorrer durante os 
períodos de manobra. Esses problemas podem ser resolvidos recorrendo-se à automação, 
pois ela é capaz de supervisionar e controlar a operação de sistemas complexos, que nor-
malmente seriam vulneráveis, caso dependessem somente de elementos humanos.

Um sistema de engrenagens redutoras faz as reduções necessárias entre as máqui-
nas e os hélices.

Um conjunto de quatro embreagens auto sincronizadoras permite que os diferentes 
motores possam ser acoplados aos eixos dos hélices de diversas formas.

Entre as engrenagens redutoras e os MCP existem acoplamentos fluidos (AF) que 
transmitem o torque dos MCP ao restante da planta de propulsão dependendo de quão 
cheio eles estejam. O torque é transmitido pelo fluido que preenche o acoplamento de 
modo que, quando o AF estiver vazio, nenhum torque é transmitido e o motor fica desaco-
plado do restante da planta. Há um comando de enchimento e esvaziamento do AF que 
está disponível ao sistema de controle.

Os hélices, que são de passo controlável (HPC), produzem, com a potência vinda 
pelos eixos, o empuxo necessário para causar movimento no navio. O passo dos hélices é 
regulado por um sistema de controle local, que recebe um valor de referência de ângulo e 
posiciona as pás através de um sistema hidráulico.

A TG ainda possui um controlador de combustível diretamente acoplado a ela que 
regula a vazão de combustível.

Descrição do sistema de controle
Os objetivos principais do sistema de controle são:

a) em regime permanente: obter o mínimo consumo de combustível do sistema 
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e evitar sobrecarga nos motores;
b) em regime transitório: evitar a sobrecarga nos motores diesel, a rotação ex-

cessiva as turbinas e os esforços excessivos sobre os componentes da ins-
talação;

c) nas mudanças de modos de operação: manter a mesma velocidade do navio 
para os diferentes modos de operação e ao realizar manobras de mudanças 
de máquinas;

d) na operação com 2 motores diesel por eixo: dividir a carga igualmente.

Figura 2. Diagrama Geral Simplificado do Sistema de Controle.

A Figura 2 mostra um diagrama simplificado do modelo do sistema de contro-
le da propulsão. Este modelo foi elaborado pelo LAC/EPUSP em conjunto com o 
IPqM baseado nas informações fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos e 
em estudos anteriores (Morishita-1984). Maiores detalhes sobre o modelo poderão 
ser encontrados no relatório (USP-2006). O controle da velocidade previsto nesse 
modelo é efetuado em malha aberta, ou seja, seleciona-se a velocidade desejada 
e espera-se que o sistema de controle seja capaz de conduzir o navio até esta ve-
locidade sem realimentação.

O sistema de controle é dividido nos seguintes subsistemas: controle dos mo-
tores (dois subsistemas idênticos de regulação de velocidade de rotação, um para 
cada motor); controle da turbina (regulação da velocidade de rotação) e controle de 
passo do hélice (também em dois, um para cada eixo). Estes subsistemas operam 
em malha fechada pois o sinal de rotação, no caso dos motores e da turbina, e do 
passo, no caso do hélice, são realimentados.

A seguir serão descritos os três sinais de entrada do controle da propulsão do 
navio que são: a velocidade desejada, o modo de operação e o modo de aciona-
mento.

A escolha da velocidade desejada é efetuada através de uma manete que 
atua na variação do PCL (power control level) que vai de 0 a 100% e que fica po-
sicionada no passadiço do navio e no centro de controle de máquinas. Um PCL de 
100% é equivalente a velocidade máxima atingida pelo navio com a turbina acio-
nando os dois hélices.

O navio possui 11 modos de operação de acordo com a configuração dos equipa-
mentos de propulsão (turbina, motores e hélices) que se deseja empregar na propulsão. 
Para que este comando seja efetivo, é preciso determinar os sinais de referência, tais 



64    – 2o Trimestre de 2014

que, o navio possa atingir, em regime permanente, a velocidade que corresponda ao PCL 
selecionado previamente.

Obtidas as combinações de parâmetros do sistema (programa de passo e rotação 
da Figura 2) que permitem atingir uma dada velocidade, serão identificados os critérios 
de otimização de acordo com os três modos de operação:

1) Modo Ultra-Silencioso: definido pela minimização da rotação do eixo do héli-
ce utilizando-se apenas os motores. A rotação escolhida foi de 65 rpm pois garante o 
funcionamento adequado das máquinas propulsoras sem o uso auxiliar de bombas de 
lubrificação.

2) Modo Normal: a rotação mínima do eixo do hélice é igual a 86 rpm. Este valor de 
rotação garante a não necessidade de operação da bomba hidráulica do HPC, além da 
possibilidade de operação com a turbina a gás.

3) Modo Potência: definido por um perfil de passo em função do PCL, previamente 
arbitrado, de tal forma que a turbina (ou o motor) trabalhe em uma rotação mais elevada, 
garantindo uma reserva de potência, e tornando o navio mais sensível às ações de con-
trole do PCL.

Este sistema apresentado na Figura 2 foi implementado em Matlab e Simulink já 
visando sua transcrição para um controlador lógico programável, de modo que são utili-
zadas composições de sub-blocos simples para construção dos algoritmos.

Neste artigo, são descritos os procedimentos e apresentados os resultados obtidos 
com o navio operando com dois motores e com o modo de operação normal. Estes pro-
cedimentos poderão ser efetuados para todas as combinações entre os modos de ope-
ração e de acionamento visando atender todo o perfil operacional desta classe de navios.

Interferências no desempenho do navio
Durante sua operação, o navio pode ser submetido a determinadas interferências 

que alteram o seu desempenho, fazendo que o navio não atinja a velocidade desejada, 
tais como: condições do casco e do hélice (sujeira e incrustações), condições de des-
locamento do navio (navio descarregado e carregado), perda de potência dos equipa-
mentos propulsores etc.

Foram efetuadas simulações para comparar os efeitos causados por essas inter-
ferências, nas quais pode-se observar que a velocidade pode ter uma redução de até 4 
nós em regime permanente. A Figura 3 apresenta um gráfico referente à velocidade al-
cançada em função da rotação do eixo, mantendo-se o passo constante em 31 graus, 
para o modelo com e sem interferências.

Figura 3. Velocidade do navio em função da rotação para um passo de 31 graus.
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Esse resultado se deve ao fato de o modelo original estar operando em malha aber-
ta, não sendo capaz de rejeitar eventuais distúrbios que normalmente ocorrem na prática.

METODOLOGIA PARA O PROJETO DE CONTROLADORES

Controlador PID com parâmetros fixos
Com a implementação de um controlador PID, deseja-se solucionar o problema de 

erro de regime permanente, assim como obter uma resposta mais rápida. A escolha inicial 
de um controlador PID se deu pela possibilidade de se obter simultâneamente as vanta-
gens dos controladores PI (erro nulo em regime estacionário) e PD (resposta mais rápida).

O cálculo inicial dos parâmetros do PID foi efetuado utilizando-se as regras 
de sintonia de Ziegler-Nichols (Ogata-2003). Em seguida, foram ajustados esses 
valores iniciais para atender as seguintes específicações de desempenho:

a) ultrapassagem máxima de até 5%;
b) tempo de acomodação para erro de 2% igual a 250s; e
c) tempo de subida o menor possível.
A Figura 4 apresenta o resultado da resposta ao degrau para o sistema ope-

rando com dois motores, com casco sujo e com uma massa adicional de 20% tanto 
para o para o sistema em malha aberta quanto para em malha fechada com o con-
trolador PID projetado (PID1). 

Figura 4. Resposta ao degrau - malha aberta e malha fechada com PID1 - com interferências.

Pode-se observar que, operando em malha aberta, o sistema não consegue 
alcançar a velocidade desejada e que, com a implementação do controlador PID1, 
esse problema é resolvido.

Para que seja possível a realimentação do sistema, é necessário que se tenha 
uma informação confiável e precisa da velocidade instantânea do navio. Sugere-
-se a utilização de um sistema de navegação inercial para efetuar essa medição 
porque, além de apresentar uma boa precisão, mede também a velocidade de su-
perfície do navio, que é a velocidade utilizada pelo seu sistema de controle da pro-
pulsão. Pode-se também melhorar esse sistema de medição pelo seu uso conjunto 
com o GPS (global position system) (Pinto-2010).

Identificação linear do sistema
A viabilidade do projeto de um controlador depende muitas vezes da obten-

ção de um modelo que descreva satisfatoriamente o comportamento dinâmico do 
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sistema a ser controlado. Na maioria dos casos, quanto mais preciso for o modelo, 
os controladores serão obtidos mais facilmente e terão desempenho melhor. A mo-
delagem matemática é a área do conhecimento que estuda maneiras de construir e 
implementar modelos de sistemas reais. Uma das maneiras de se obter um modelo 
é analisar todas as leis físicas que envolvem o sistema, encontrando as equações 
que regem a sua dinâmica. Entretanto, para sistemas físicos complexos, como o 
sistema de controle da propulsão, objeto deste estudo, a análise dessas leis pode 
se tornar difícil, impedindo que se chegue a um modelo satisfatório.

Nessas circunstâncias, uma opção viável é extrair dados de experimentos em 
que, através de entradas que excitem a planta, se possa medir a sua resposta. A 
construção de modelos numéricos a partir dos dados de entrada e de saída de uma 
planta é chamada Identificação de Sistemas. Essa metodologia tem se mostrado 
muito prática e eficaz, já que, mesmo que os modelos obtidos sejam mais simples 
(o que é uma vantagem, pois facilita a análise e o projeto de controladores), eles 
produzem respostas que se aproximam muito da resposta real da planta.

A utilização de modelos lineares em detrimento de modelos não lineares se 
justifica pela sua simplicidade, facilidade de obtenção e disponibilidade de um am-
plo ferramental matemático na engenharia de controle. Entretanto, esses modelos 
conservam sua precisão somente na vizinhança dos pontos de operação conside-
rados no processo de identificação.

Uma modelagem que leve em conta as não linearidades do modelo se faz 
necessária para suprir a necessidade de obtenção de modelos mais precisos, em 
faixas mais amplas de operação.

Um sistema linear pode ser considerado variante no tempo ou não-estacio-
nário - Linear Variante no Tempo (LTV) ou Linear a Parâmetros Variantes (LPV) - 
quando um ou mais parâmetros do seu modelo variam amplamente com o tempo e 
não podem ser tratados como parâmetros incertos. Muitas vezes, os sistemas não 
lineares podem ser tratados como sistemas lineares não-estacionários. Assim, boa 
parte dos sistemas não lineares de interesse pode ser representada com precisão 
adequada por modelos LPV.

O modelo em estudo apresenta limitações de operação, saturações e atra-
sos variantes no tempo, tornando o seu comportamento dinâmico fortemente não 
linear. Desta forma, a aplicação de técnicas de identificação no modelo no canal 
de controle da velocidade do navio se faz necessária para a obtenção de modelos 
representativos das suas dinâmicas locais.

Como este sistema possui um atraso que depende do ponto de operação, 
propõe-se fazer a identificação utilizando-se as respostas com a supressão do atra-
so, incorporando-o posteriormente à FT identificada.

Em (Moreira-2008) é desenvolvida uma metodologia analítica para identifica-
ção de modelos LPV a partir do conhecimento, no domínio do tempo, dos dados de 
entrada, de saída e da variável que parametriza o comportamento de um sistema. 
Considerando que um sistema não linear pode ser representado por uma equação 
diferença variante no tempo, a variação dos seus coeficientes é aproximada por 
um polinômio dependente do parâmetro variante. Com o objetivo de minimizar uma 
função custo quadrático médio, constrói-se um Sistema de Equações Lineares que, 
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ao ser resolvido, resulta nos coeficientes do modelo LPV identificado.
Para encontrar o melhor modelo que reproduza a saída do modelo não linear 

em estudo sem atraso, foi aplicada esta técnica de identificação, testando-se várias 
ordens de equações diferença, em que a saída atual se relaciona com saídas e 
entradas anteriores sem o respectivo atraso, além de diferentes ordens de polinô-
mios. Na condição de atrasos nulos, um modelo Linear Invariante no Tempo (LTI) 
é suficiente para representar adequadamente a dinâmica analisada, a despeito da 
complexidade do modelo não linear.

O modelo LTI obtido, que representa a dinâmica sem retardo do modo de 
operação escolhido, para diferentes valores de velocidade (pontos de operação) é 
o seguinte:

Para a validação do modelo foram efetuadas simulações para diferentes en-
tradas, visando cobrir toda faixa de velocidade utilizada pelo navio. A equação (1) 
mostra a equação do modelo linear obtido. Para exemplificar, a Figura 5 apresenta 
a comparação entre a resposta do modelo linear identificado e o modelo original 
não linear a um determinado trem de degraus.

Figura 5. Comparação entre o modelo linear e o modelo não-linear original.

Preditor de Smith (SP)
Em geral, pode-se dizer que para processos com dinâmicas bem comportadas 

e especificações não muito exigentes o controlador PID é uma solução que oferece 
um bom compromisso entre simplicidade e bom comportamento em malha fecha-
da. Porém, deve ser destacado que os compensadores PID não podem ser aplica-
dos de forma indiscriminada para qualquer tipo de processo. Existem claramente 
situações em que este tipo de controlador não leva a uma solução satisfatória, sen-
do necessário utilizar técnicas mais sofisticadas. O sistema de controle da propulsão, 
que possui um atraso variante no tempo, é um exemplo no qual outras estratégias 
de controle devem ser testadas, principalmente em operações de guerra.

O SP foi a primeira estrutura preditiva de controle que foi proposta visan-
do minimizar os efeitos indesejados relativos ao tempo morto. Esta ferramenta foi 
apresentada em 1957 por Otto J. M. Smith (1917-2009) para sistemas SISO. Este 
esquema ficou conhecido como o SP ou Compensador de Tempo Morto (DTC). Ao 
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longo dos anos, numerosos estudos sobre as propriedades do SP foram realizados, 
tanto no meio científico quanto na indústria. Muitas alterações têm sido sugeridas, 
e o SP foi estendido para sistemas MIMO.

Apesar de ter sido apresentado no final da década de 50, o SP continua sen-
do amplamente utilizado e cada vez mais relevante no controle de processos in-
dustriais declararam que o desempenho do SP para mudanças no valor do sinal 
de referência pode ser 30% melhor do que um controlador convencional PID pelo 
critério da ISE.

(Palmor, 94) e (Palmor, 96) sugerem que um SP devidamente ajustado pos-
sui um desempenho melhor do que um controlador PID em processos industriais 
típicos.

O SP também foi implementado no modelo em estudo visando minimizar os 
efeitos indesejados devido ao tempo morto. A Figura 6 apresenta o diagrama em 
blocos utilizado para a sua implementação.

Figura 6. Diagrama em blocos do sistema de controle com o preditor de Smith.

Para alcaçar esse objetivo, o preditor de Smith utiliza o modelo identificado 
sem o atraso para realimentar a sua saída através de um controlador PID a ser 
projetado (PID2). Da mesma forma que para o controlador PID1, para o preditor de 
Smith também é necessário ajustar os parâmetros do PID2 para atender as espe-
cificações de desempenho.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para se verificar os benefícios causados pela implementação do preditor de 
Smith, foram feitas simulações para as seguintes configurações do sistema original 
não linear em malha:
• aberta;
• fechada com o PID1; e
• fechada com o PID2 e preditor de Smith.

A Figura 7 apresenta, num mesmo gráfico, os resultados dessas simulações. 
Pode-se observar que a resposta ao degrau (30% PCL) do modelo que utiliza o preditor 
de Smith para realimentar o sistema possui uma resposta mais rápida, em aproxima-
damente 130s, que o sistema em malha aberta e, em aproximadamente 30s, que o 
sistema com o PID1, além de continuar atendendo as especificações de desempenho.
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Figura 7. Comparação de resultados.
Escalonamento de Ganhos

Um problema encontrado no modelo utilizando tanto o controlador PID1 quan-
to o PID2 com o preditor de Smith é que o ajuste dos parâmetros dos controladores 
atendem às especificações de desempenho apenas para a entrada na qual os pa-
râmetros foram ajustados.

Para resolver esse problema foi utilizado o sistema de controle tipo escalo-
namento de ganhos (Leith-2000), no qual os parâmetros PID são modificados de 
acordo com as mudanças na dinâmica da planta. Esse tipo de controle possui a 
vantagem de se auto-adaptar com rapidez. 

Escalonamento de Ganhos é uma técnica particular de controle adaptativo e 
uma das abordagens mais populares de projeto de controle não linear. Esse tipo 
de controle possui a vantagem de ser simples e de se auto-adaptar com rapidez, 
de tal forma que os parâmetros escalonados são modificados de acordo com as 
mudanças na dinâmica da planta.

A utilização desta ferramenta vem sendo amplamente aplicada com sucesso 
recentemente em vários campos da engenharia, tais como: ar condicionado, con-
trole de mísseis e trocadores de calor.

Para a sua implementação é necessário conhecer bem as mudanças da di-
nâmica da planta do sistema de propulsão. Dessa forma, consegue-se ajustar os 
parâmetros do PID2 e preditor de Smith de acordo com o valor de referência do 
sistema. Para cada velocidade que se deseja que o navio atinja existe uma sintonia 
dos parâmetros do PID2 que faz com que o sistema atenda as especificações de 
desempenho. A Figura 8 apresenta o gráfico referente ao ganho proporcional em 
função da velocidade. Foram incluídos os dados referentes ao tempo morto, que 
também variam de acordo com a velocidade do navio.

A Figura 9 mostra os resultados da simulação para o sistema com preditor 
de Smith com parâmetros fixos ajustados para uma entrada de 30% da velocidade 
máxima e com o escalonamento de ganhos. Pode-se observar que o sistema com 
parâmetros fixos atende às especificações de desempenho apenas para o primeiro 
sinal de entrada (30%), e com o escalonamento de ganhos as especificações são 
atendidas para todos os sinais de entrada da simulação.
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Figura 8. Ganho proporcional em função da velocidade.

Figura 9. Comparação do sistema com preditor de Smith com escalonamento de ganhos e com parâmetros 
fixos (sem interferências).

Efetuou-se também uma simulação para o navio com casco sujo e com uma 
massa adicional de 20% tanto para o sistema em malha aberta quanto para em ma-
lha fechada com o SP com escalonamento de ganhos. O resultado dessa simulação 
é apresentado na Figura 10. Pode-se observar que, para o sistema operando em 
malha aberta, o navio não consegue alcançar a velocidade desejada e que, com a 
implementação do SP com escalonamento de ganhos, esse problema é resolvido.

Figura 10. Comparação do sistema em malha aberta e malha fechada com SP com escalonamento de ga-
nhos (com interferências).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou uma descrição geral do sistema de controle da pro-
pulsão de um navio de guerra do tipo CODOG que opera atualmente em malha 
aberta e assim não é capaz de rejeitar determinadas interferências que não foram 
previstas neste modelo, tais como, as condições do casco e de deslocamento do 
navio. Face ao conservadorismo e as restrições das técnicas atualmente utilizadas, 
um amplo campo de estudos e de pesquisas está potencialmente inexplorado. O 
sistema de controle da propulsão é um exemplo no qual estratégias de controle devem 
ser testadas, principalmente em operações de guerra, nas quais exigem-se altas 
acelerações e desacelerações do navio. Neste sentido, uma das contribuições des-
te trabalho é apresentar uma metodologia para o projeto de controladores a serem 
implementados no canal da velocidade do sistema de controle da propulsão, visando 
obter um aumento da sua eficiência. O objetivo é fazer com que o navio alcance a 
velocidade desejada para toda a sua faixa de operação em um tempo menor e com 
erro nulo em regime estacionário, além de rejeitar determinadas interferências.

O modelo em estudo apresenta limitações de operação, saturações e atrasos 
variantes no tempo, tornando o seu comportamento dinâmico fortemente não-line-
ar. A técnica de identificação ultilizada (Moreira, 2008) no canal de controle da velo-
cidade do sistema de controle da propulsão foi eficiente para a obtenção de modelos 
representativos das suas dinâmicas locais. O sistema pode ser representado, para 
cada ponto e para cada modo de operação, por um sistema de primeira ordem com 
retardo.

Inicialmente foi projetado um controlador PID para a supervisão da planta 
propulsora. Escolheu-se o PID pois possui larga aplicação industrial e sua teo-
ria e aplicações são consolidadas na literatura, o que possibilita uma boa análise 
comparativa com o modelo realístico e com outros controladores que também fo-
ram implementados. Com a implementação do controlador PID projetado (PID1), 
obteve-se uma resposta mais rápida com erro nulo em regime estacionário. Além 
disso, pode-se observar que, com casco sujo, com massa adicional e operando em 
malha aberta, o navio não consegue alcançar a velocidade desejada e que, com a 
implementação do controlador PID1, esse problema é resolvido.

Em geral, pode-se dizer que, para processos com dinâmicas bem comporta-
das e especificações não muito exigentes, o controlador PID é uma solução que 
oferece um bom compromisso entre simplicidade e bom comportamento em malha 
fechada. Porém, existem claramente situações em que este tipo de controlador não 
leva a uma solução satisfatória, sendo necessário utilizar técnicas mais sofistica-
das. Neste sentido, utilizou-se o SP visando melhorar o desempenho do sistema, 
minimizando os efeitos indesejados devido ao tempo morto. Apesar de ter sido 
apresentado no final da década de 50, o SP continua sendo amplamente utilizado 
e cada vez mais relevante no controle de processos industriais.

Uma desvantagem no projeto do SP é a necessidade de ajustar os parâme-
tros do controlador assim como os parâmetros do modelo. Na prática, o modelo li-
near obtido é apenas uma aproximação da dinâmica do sistema. Porém, pequenas 
diferenças entre o modelo linear e o real não linear não são relevantes para o SP. A 
sintonia dos parâmetros do controlador do SP com PID2 foi feita a partir dos valores 
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calculados para o PID1, ajustando-os para atender as mesmas especificações de 
desempenho. Através das simulações realizadas, pode-se observar que o modelo 
que utiliza o SP com o PID2 para realimentar o sistema possui uma resposta mais 
rápida que o sistema em malha aberta e que o sistema com o PID1, além de conti-
nuar atendendo as especificações de desempenho.

Um problema encontrado no modelo, utilizando-se tanto o controlador PID1 
quanto o SP com o PID1, foi que, com esses ajustes dos parâmetros dos contro-
ladores, atende-se às especificações de desempenho apenas para a entrada pela 
qual os parâmetros foram ajustados. Para resolver esse problema, foi utilizado um 
sistema de controle tipo escalonamento de ganhos, aplicado aos parâmetros do 
PID2 e do tempo morto. A desvantagem do uso desta metodologia é o aumento da 
quantidade de controladores LTI a serem ajustados. Uma primeira contribuição des-
te trabalho é a proposta de uma metodologia para a síntese dos parâmetros desses 
controladores. Para os parâmetros do PID2, apenas o escalonamento do ganho 
proporcional, mantendo-se constante o ganho integral e o derivado, foi suficiente 
para se obter o resultado esperado. Pelas simulações realizadas, pode-se observar 
que o sistema com o parâmetros fixos atende às especificações de desempenho 
apenas para o sinal de entrada para o qual foi ajustado, e com o escalonamento 
de ganhos as especificações são atendidas para todos os sinais de entrada. Esse 
controlador apresentou a vantagem de ser simples e de se auto-adaptar com rapi-
dez, de tal forma que os parâmetros escalonados são modificados de acordo com 
as mudanças na dinâmica da planta e com a entrada de referência aplicada.
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