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Resumo 

Energia solar é hoje em dia uma das mais prósperas fontes de energia, sendo assim 

o motivo de diversas pesquisas para o aproveitamento dessa energia abundante e que 

pode ser considerada ilimitada. Um exemplo são as novas células solares fabricada com 

componentes orgânicos, que estão em fase de desenvolvimento em diferentes países. 

Por não se tratar de um produto ainda comercializável, não existem maquinários 

específicos para essa aplicação. Logo, é necessário seu desenvolvimento paralelamente 

com essa nova tecnologia. Uma dessas máquinas é a laminadora de módulos fotovoltaicos 

orgânicos, que realiza o encapsulamento dos mesmos. 

O foco desse trabalho é o estudo e o desenvolvimento de metodologias de controle 

para serem aplicadas a essa máquina de laminação. O qual se constitui de um motor de 

corrente continua que comanda a velocidade do processo, e dois motores de passo 

utilizados para regular a tensão mecânica nas lâminas. 

A partir de um estudo do funcionamento e da caracterização da máquina, é possível 

definir planos de modelagem dos sistemas presentes na mesma, e em seguida determinar 

estratégias de controle para cada um de seus sistemas. 
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Abstract 

 

Nowadays, Solar energy is one of the most prosperous energy sources, thus the 

reason many researches to use this abundant and unlimited energy source. One example 

is the new solar cells fabricated with organic compounds, which are being developed in 

different countries. 

Because it is not a marketable product, does not exist any specific machinery for 

this application, so it is necessary to develops them in parallel with this new technology. 

One of these machines is the organic photovoltaic module laminator, which performs the 

encapsulation of the module. 

The focus of this work is study and development of control methodologies to be 

applied to the laminator machine. It is constituted of a DC motor which controls the speed 

of the process, and two stepping motors used to control the mechanical tension on the 

blades. 

From a study of the functioning and characteristics of the machine, you can set 

plans modeling of systems present in it, and then determine control strategies for each of 

your systems.   
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Células Solares 

Células solares, ou células fotovoltaicas, são dispositivos capazes de converter a 

energia eletromagnética da luz em energia elétrica. São consideradas uma forma de 

produção de energia limpa, por isso são umas das mais promissoras fontes de energia 

elétrica. Isso se deve à escassez de fontes renováveis, ao barateamento do custo de 

produção em virtude das novas tecnologias de fabricação, e ao fato o sol ser considerado 

uma fonte infinita de energia. 

Essas células são construídas com materiais semicondutores, sendo o silício o 

material mais utilizado. Porém, já é possível fabricar células solares utilizando-se 

polímeros semicondutores e essas são conhecidas como células fotovoltaicas orgânicas 

(OPV – Organic Photovoltaic). Uma foto deste tipo de célula é mostrada na Figura 1-1. 

 

Figura 1-1 - Módulo fotovoltaico orgânico 

A eficiência das células solares é dada pela relação entre a quantidade de energia 

elétrica gerada e a quantidade de energia luminosa que incide sobre o painel. Para os 

painéis convencionais de silício, a eficiência pode chegar até 44% (Laboratory, 2014). Já 
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para os painéis orgânicos, a máxima eficiência alcançada até os dias atuais foi 11% 

(Laboratory, 2014). Embora a diferença seja enorme, os painéis orgânicos possuem 

diversas vantagens se comparados aos convencionais de silício, justificando as grandes 

quantidades de pesquisas existentes para o desenvolvimento dessa nova tecnologia de 

conversão de energia luminosa em energia elétrica. 

Devido às características e os materiais utilizados em sua construção, os painéis 

orgânicos são extremamente leves, possuem espessuras milimétricas e são flexíveis, o que 

aumenta consideravelmente o número de aplicações dos painéis solares.  

Outra vantagem dos painéis orgânicos é a possibilidade de processar estes 

módulos em sistemas multi-rolos (Figura 1-2), que reduzem drasticamente os custos de 

produção, comparados aos painéis convencionais. 

 

Figura 1-2 - Processo de fabricação multi-rolos de módulos fotovoltaicos orgânicos 

Esse dispositivo é principalmente constituído de um substrato, geralmente um 

polímero para permitir a flexibilidade, coberto por um condutor transparente como 

anodo (mais comumente utilizado: ITO-óxido de índio dopado com estanho); duas 

camadas orgânicas, conhecidas como camada ativa (composta por dois materiais com 

propriedades eletrônicas diferentes que representam a junção p-n em diodos 

inorgânicos) e a camada intermediária (feita com o um polímero condutor, normalmente 

utiliza-se o PEDOT:PSS); e finalmente um catodo metálico. A Figura 1-3 mostra uma 

ilustração da construção de uma célula orgânica. 
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Figura 1-3 - Esquemático das camadas de uma célula fotovoltaica orgânica 

Cada camada constituinte do módulo possui espessura da ordem de µm, sendo 

assim, o módulo é muito sensível a contatos físicos e alguns componentes do ar que 

podem oxidar as camadas. Para protegê-lo, normalmente se utiliza um processo de 

laminação onde é feito um sanduiche do módulo com dois polímeros transparentes. 

1.2. Laminação de módulos fotovoltaicos orgânicos  

O processo de laminação consiste em revestir os módulos fotovoltaicos orgânicos 

com um polímero com a finalidade de aumentar a rigidez e proteger o mesmo, e assim 

aumentar sua vida útil.  Obviamente, tanto o polímero quanto o adesivo utilizado, devem 

ser os mais transparentes possíveis, para que permitam que todos os fótons da luz 

consigam chegar até o módulo, de modo a não prejudicar a sua eficiência do módulo.  

Uma camada de adesivo ultravioleta é aplicada à lâmina polimérica, para garantir 

a adesão de todas as camadas. A seguir a lâmina é pressionada em ambas as faces do 

módulo, criando-se um sanduíche do módulo entre dois pedaços da lâmina, como 

mostrado na Figura 1-4. Esse processo é muito semelhante ao procedimento de 

plastificação de documentos. 
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Figura 1-4 - Camadas de um módulo OPV laminado 

O processo de laminação é realizado sobre pressão, para garantir uma boa 

aderência e eliminar possíveis bolhas do produto final. A Figura 1-5 mostra um 

esquemático do processo de laminação. 

 

Figura 1-5 - Ilustração do processo de laminação dos módulos fotovoltaicos orgânicos 

1.3. Descrição do problema 

Durante o processo de laminação, podem ocorrer variações na tensão mecânica 

das lâminas, criando defeitos no produto final. Essas variações podem ser ocasionadas 

devido a oscilações na velocidade do processo de laminação ou mesmo por causa da 

dilatação ou contração das lâminas, devido variações de temperatura nas mesmas. 
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Um dos efeitos visto é a aparição de rugas no módulo laminado, acarretando um 

produto final ondulado, que prejudica o acabamento e a absorção da luz devido ao fato de 

não ser mais plano, Figura 1-6.  

 

Figura 1-6 – Efeito da oscilação na tensão mecânica nas lâminas durante o processo de laminação 

Outro defeito que pode surgir é a variação da espessura da camada de adesivo no 

módulo laminado. Como o adesivo não é totalmente transparente, ou seja, ele retém uma 

pequena quantidade de luz, impedindo-a de chegar ao módulo, podem ocorrer regiões 

com diferentes níveis de eficiência, em um mesmo módulo, Figura 1-7. 

 

Figura 1-7 – Diferentes espessuras de adesivo entre as camadas 

Para eliminar ou pelo menos reduzir esses defeitos durante o processo de 

laminação é utilizado uma máquina laminadora que possua um sistema de controle que 

consiga corrigir as oscilações na velocidade de laminação e na tensão mecânica das 

lâminas. 

1.4. Objetivos 

O objetivo desse trabalho é a elaboração de estratégias de modelagens e controle 

a serem aplicados em uma máquina de laminação de módulos fotovoltaicos orgânicos. 

Esses módulos são produtos novos, ainda em desenvolvimento, sendo assim as máquinas 

utilizadas para a fabricação do mesmo precisam ser desenvolvidas juntamente com 

módulos, como é o caso da máquina laminadora.  

Não existe no mercado uma máquina laminadora específica para esse tipo de 

aplicação, nem que ofereça um controle de tensão mecânica e velocidade. Por isso é de 

grande relevância esse estudo que será apresentado nesse trabalho.  
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Todos os testes executados nesse trabalho serão realizados em uma máquina de 

laminação de módulos fotovoltaicos orgânicos que está sendo desenvolvida pela empresa 

CSEM Brasil. 

O maior desafio desse trabalho será tanto a modelagem, quanto a definição do 

controlador para o sistema de controle da tensão nas lâminas, devido às características 

peculiares do sistema que serão detalhadas nos próximos capítulos. 

1.5. Metodologia 

Para o desenvolvimento desse trabalho, primeiro foi feito uma descrição dos 

competentes presentes na máquina de laminação e de seus subsistemas.  

Para um dos sistemas foi utilizado o MATALB para obter um modelo matemático 

que descreva seu funcionamento, e em seguida realizar a sintonia do controlador a partir 

desse modelo. 

Já para o outro subsistema a sintonia do controlador foi realizada 

experimentalmente a partir do software Labview. 

1.6. Organização do trabalho 

Este trabalho foi dividido em seis capítulos, incluindo este capítulo introdutório. 

No capítulo dois foi realizada uma descrição dos principais componentes constituintes da 

máquina de laminação, e apresentado os dois subsistemas os quais são o foco deste 

trabalho. No capítulo três é abordado os procedimentos para modelagem dos subsistemas 

presentes na máquina. O capitulo quatro aborda a sintonia do controlador de um dos 

subsistemas a partir do modelo matemático obtido. Já a sintonia do segundo subsistema 

foi realizada experimentalmente e é apresentada no quinto capítulo. O sexto capítulo 

conclui apresentando o que foi possível obter a partir dos estudos realizados neste 

trabalho. 
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Capítulo 2 

Máquina laminadora de OPV 

Para se projetar as estratégias de controle, é necessário entender o funcionamento 

da máquina, assim como os equipamentos presentes e os sensores utilizados na 

realimentação.  

Sendo assim, aborda-se nesse capítulo, os aspectos construtivos da máquina e as 

características de cada subsistema presente. 

2.1. Funcionamento 

A máquina laminadora que será utilizada para estudo nesse trabalho, é 

basicamente composta por dois nip’s e dois rolos com as lâminas poliméricas protetoras. 

Um esquemático exibindo os principais componentes da máquina de laminação e um 

diagrama de blocos que a representa podem ser vistos na Figura 2-1 e Figura 2-2 

respectivamente. 



 
 

15 

 

Figura 2-1 - Esquemático da máquina laminadora 

 

Figura 2-2 - Diagrama de Blocos do sistema de uma máquina laminadora 

O primeiro nip é responsável por realizar a compressão do módulo de OPV entre 

as duas lâminas com o adesivo. O nip é formado por dois rolos, pressionados entre si, com 

objetivo de se criar uma pressão sobre o material que irá passar em seu interior. Ambos 

os rolos possuem rolamentos de modo que possam girar livremente sem criar atrito na 

direção da laminação. A pressão do rolo é controlada por ar comprimido, sendo essa 

variável uma das responsáveis por definir a espessura do adesivo entre o módulo e as 
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duas lâminas protetoras. A pressão utilizada é definida manualmente, e não é usado 

nenhum controle para essa pressão, uma vez que a mesma não sofre grandes variações 

devido a distúrbios externos. 

O segundo nip, é formado por dois rolos de borracha comprimidos, com o único 

objetivo de criar atrito com as lâminas, para que seja possível gerar tração nas mesmas, 

que já contém o módulo em seu interior. É esse nip que configura a velocidade do processo 

de laminação. Sendo assim, o controle da velocidade angular desse nip é um dos estudos 

desse trabalho. Os dois rolos que fazem parte desse nip são acoplados por engrenagens a 

um motor CC (Figura 2-3), o qual será comandado por um controlador.  

 

Figura 2-3 - Motor de corrente contínua 

Dois rolos contendo as lâminas protetoras, inferior e superior, utilizadas na 

laminação, são conectados, cada um, a um eixo acoplado a um motor de passo (Figura 2-4) 

com objetivo de controlar a velocidade com que as lâminas são desenroladas.  

 

Figura 2-4 - Motor de passo 
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Utilizando a diferença entre a velocidade de laminação e a velocidade da liberação 

das lâminas, é possível controlar a tensão sobre as mesmas. Caso as duas velocidades 

sejam iguais, a tensão sobre a lâmina se mantêm constante. Caso a velocidade de 

laminação seja maior que a de liberação a tensão aumenta. E por último, caso a velocidade 

de laminação seja menor que a de liberação, a tensão diminui. Qualquer diferença nas 

velocidades gera um aumento ou diminuição na tensão, Tabela 1.  

Diferença entre as velocidades 
V1 – Laminação | V2 – Liberação 

Tensão na lâmina 

V1 = V2 Mantém 

V1 > V2 Aumenta 

V1 < V2 Diminui 

Tabela 1 - Efeito da variação das velocidades na tensão da lâmina 

Por exemplo, se for necessário aumentar a tensão na lâmina, basta definir a 

velocidade de laminação maior que a de desenrolamento, até atingir a tensão requerida e 

então igualá-las para que a tensão se mantenha fixa. Para diminuir a tensão, deve-se 

configurar a velocidade de liberação maior que a de laminação, novamente até atingir a 

tensão desejada e em seguida igualá-las. 

O segundo desafio deste trabalho é justamente realizar esse controle da tensão nas 

lâminas. Devido a maneira como é realizado o ajuste da tensão é importante que a 

velocidade de laminação seja uniforme durante todo o processo, justificando assim a 

implementação de um controlador para essa variável de processo.  

Toda a máquina, motores, drivers e sensores, são conectados a um computador 

através da plataforma de aquisição de dados Ni-DAQmx da National Instruments que é 

comandado pelo software Labview também da National Instruments, para que o software 

consiga comunicar com todos os periféricos da máquina. 

2.2. LabView 
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Criada pela National Instruments, o Labview é uma plataforma de programação 

gráfica, que possui uma alta integração entre o software e hardware, ideal para o 

desenvolvimento de qualquer sistema de medição ou controle (Figura 2-5). 

Os programas criados com esse software são chamados de instrumentos virtuais 

(Vis), que são compostos pelo painel frontal que é um meio prático para se construir 

programas com uma interface amigável, e pelo diagrama de blocos com o código gráfico 

do programa. Uma vez que o programa não é processado e sim compilado, sua 

performance se assemelha as principais linguagens de programação. 

A principal vantagem da utilização do Labview está na facilidade de desenvolver 

programas complexos com baixo tempo e desempenho satisfatório, devido às milhares 

bibliotecas existentes e sua interface de programação gráfica. 

 

Figura 2-5 – LabView com módulo de aquisição de dados 

2.3. Velocidade de laminação 

Como foi citado anteriormente, a velocidade de laminação é comandada por um 

motor de corrente contínua de imã permanente. Dessa maneira o controle da velocidade 

de laminação é na verdade o controle da velocidade de rotação desse motor. Foi escolhido 

esse tipo de motor devido seu fácil ajuste de velocidade em uma ampla faixa de valores, e 

sua característica velocidade-torque bem comportada e adaptabilidade a vários tipos de 

métodos de controle. 

Existe diferentes métodos de variação de velocidade para esse tipo de motor, 

porém o método mais conveniente, e portanto escolhido, foi a variação da tensão de 

armadura. No próximo capítulo será encontrada a função de transferência do motor, cuja 

a velocidade de rotação do mesmo tem uma relação linear com a tensão elétrica aplicada 

em sua armadura. 
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Para ajustar a tensão elétrica de armadura, será utilizada uma técnica de 

modulação de largura de pulso, mais conhecida pela sigla PWM (Pulse Width Modulation). 

Essa técnica consiste em variar a razão cíclica de uma onda quadrada com frequência fixa, 

dessa maneira a amplitude da tensão elétrica aplicada é igual a tensão média do sinal 

modulado, que por sua vez é diretamente proporcional a sua razão cíclica (Figura 2-6).  

 

Figura 2-6 – PWM 

Para que o motor responda corretamente ao sinal de PWM, é necessário que o 

período da onda seja no mínimo dez vezes menor que a constante de tempo elétrica do 

motor. O motor escolhido possui uma capacidade de potência de aproximadamente 20W. 

Motores nessa faixa de potência possuem a constante de tempo elétrica da ordem de 0,5 

milissegundos e portanto, escolheu-se a frequência de 10kHz para o sinal PWM. Dessa 

maneira garante-se que a constante de tempo do conversor PWM seja suficientemente 

inferior a constante de tempo do motor. Portanto a dinâmica do conversor PWM pode ser 

desconsiderada no controle do motor. 

O driver utilizado para gerar o sinal de PWM constitui-se de um circuito conversor 

de tensão para PWM (LTC6992), juntamente com uma interface de potência para fornecer 

a potência necessária para acionar o motor. Foi escolhido esse driver devido sua 

simplicidade de implementação e sua resposta linear, ou seja, a largura de pulso do sinal 

de saída, é diretamente proporcional ao seu sinal de entrada. Para comandar o esse driver, 

o mesmo é conectado a uma das saídas analógicas da placa Ni-DAQmx. 

http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/69921234fc.pdf
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Para que seja possível a realização de um controle preciso de velocidade do motor, 

é necessário o monitoramento, ou seja, uma realimentação de sua velocidade angular. 

Para implementar essa realimentação é utilizado um encoder ótico, que trata-se de um 

disco, com várias ranhuras de mesmo tamanho e o mesmo espaçamento entre elas, que é 

acoplado ao eixo do motor (Figura 2-7). Esse disco é posicionado entre um emissor e um 

receptor infravermelho, de maneira que quando o motor gira, ora o fluxo luminoso do 

emissor não é captado pelo receptor, e ora sim. Dessa maneira a velocidade de rotação do 

motor pode ser medida a partir da frequência de pulsos detectada pelo receptor 

infravermelho. A velocidade do motor pode ser calculada a partir da equação abaixo.  

𝑣 =
𝑓 × 60

𝑛𝑟
 

onde 𝑣 é a velocidade em rotações por minuto, 𝑓 a frequência dos pulsos detectados no 

receptor infravermelho, e 𝑛𝑟 o número de ranhuras no disco (43 para o disco utilizado).  

 

Figura 2-7 - Encoder ótico utilizado na realimentação de velocidade 

Como a placa de aquisição de dados utilizada (Ni-DAQmx) não possui contador de 

pulsos, é necessário que o sinal de frequência gerado pelo encoder, seja conectado em um 

circuito conversor de frequência para tensão elétrica (LM2907). Foi escolhido esse 

circuito devido sua linearidade, ou seja, sua tensão de saída é diretamente proporcional a 

frequência de pulsos na entrada. Dessa maneira, o sinal de saída do circuito proporcional 

à velocidade do motor foi conectado a uma das entradas analógicas da placa Ni-DAQmx.  

Todos os periféricos foram conectados à placa de aquisição Ni-DAQmx, o qual foi 

configurada para uma frequência de amostragem de 100kHz. Segundo o teorema de 

Nyquist a frequência de amostragem de um sinal deve ser maior que duas vezes a maior 

componente de frequência do mesmo. Acredita-se que essa frequência é suficientemente 

alta para evitar o falseamento, ou seja, a perda de informações dos sinais medidos, 

obedecendo o teorema de Nyquist. 

http://www.ti.com/lit/ds/snas555c/snas555c.pdf
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2.4. Tensão mecânica nas lâminas 

Como foi citado anteriormente, a tensão mecânica nas lâminas é uma função da 

diferença da velocidade de laminação e da velocidade com que a lâmina é liberada. É 

conveniente manter a velocidade de laminação constante, para não afetar o tempo de cura 

do adesivo utilizado. Por isso o controlador de tensão mecânica atuará apenas sobre a 

velocidade de liberação da lâmina. 

Também já foi especificado que o rolo contendo a lâmina está acoplado a um motor 

de passo. Logo, esse é o responsável por configurar a velocidade com que a lâmina é 

liberada. O motor de passo foi escolhido principalmente por possuir um alto torque em 

baixas velocidades, sendo assim pode ser utilizado como freio, logo se encaixa melhor 

nessa aplicação. A curva de velocidade torque do motor de passo pode ser vista na Figura 

2-8. 

 

Figura 2-8 - Curva Torque x Velocidade para motor de passo (Athani, 1997) 

O motor escolhido possui uma potência de aproximadamente 7,2W e possui um 

torque máximo de 15kgf.cm. Porém, o mesmo possui uma redução de 1 para 5. Dessa 

maneira o torque máximo que pode ser entregue à carga é 75kgf.cm 

Para comandar esse motor, o mesmo foi conectado a um driver o qual é capaz de 

realizar a alimentação das fases na sequência correta e na velocidade desejada. Este driver 

possui uma entrada analógica, o qual é responsável por ajustar a velocidade de rotação 

do motor.  A velocidade do motor também é diretamente proporcional ao sinal de entrada 

do driver. Dessa maneira o sinal foi conectado em uma das saídas da placa Ni-DAQmx. 
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Como se deseja controlar a tensão mecânica do sistema, é necessária a 

implementação de um sensor que realize a medição dessa grandeza. Nesse caso, foi 

utilizado um rolo medidor de força (RMGZ 900). Esse rolo possui em seu interior uma 

célula de carga, para fazer a medição de força, propriamente dita (Figura 2-9). A célula de 

carga é composta por quatro extensômetros (strain gage), dispostos a formar uma ponte 

de Wheatstone. 

 

Figura 2-9 - Rolo medidor de força 

 
O sensor então é conectado a um circuito que realiza a alimentação da ponte de 

Wheatstone (EMGZ 306A). A alimentação é feita por corrente, para garantir que nenhuma 

variação na temperatura dos extensômetros, acarrete em medições de força errôneas. O 

mesmo circuito também possui um condicionador de sinais para realizar a leitura do 

sensor. Esse condicionador é basicamente um circuito que amplifica a tensão de saída da 

célula de carga. Ele permite que ganho seja ajustado para que se possa realizar uma 

calibração do sistema de medição. A tensão de saída desse circuito que é analógica (0-

10V), é conectada a uma das entradas analógicas da placa de aquisição de dados que está 

sendo utilizada. 

http://www.fms-technology.com/downloads/data/Rmgz900e.pdf
http://www.fms-technology.com/downloads/data/Emgz306_e.pdf
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Figura 2-10 – Realimentação do sistema de tensão mecânica 
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Capítulo 3 

Modelo matemático da máquina laminadora 

Neste capítulo será abordado o processo de modelagem da máquina laminadora 

de módulos fotovoltaicos orgânicos. Do ponto de vista de controle, a máquina apresenta 

dois subsistemas distintos, porém os mesmos encontram-se interligados. 

O primeiro diz respeito ao controle da velocidade de laminação da máquina, e o 

outro sistema o de controle de tensão mecânica na lâmina durante o processo de 

laminação. Diz-se que os sistemas encontram-se interligado pois, como já foi mencionado 

no Capítulo 2, a velocidade do processo de laminação é vista como um distúrbio para o 

controlador de tensão mecânica.  

Os modelos obtidos são utilizados para projetar e analisar os sistemas de controle 

a serem implementados, e na tentativa de realizar uma simulação de todo o processo, com 

os dois sistemas acoplados, como ocorre na máquina real. 

3.1. Velocidade de laminação 

Esse sistema se constitui de um motor de corrente contínua fixado em um nip, com 

a finalidade de fornecer tração na lâmina, a fim de puxá-la para fora da máquina. Sendo 

assim, a velocidade do processo de laminação é dada pela velocidade de rotação desse 

motor. Portanto, um modelo que pode representar esse sistema seria o mesmo modelo de 

um motor de corrente contínua. 

A seguir é obtido matematicamente um modelo para o motor de corrente contínua 

e, em seguida, apresentado um experimento para obtenção do modelo do motor real, que 

está sendo utilizado. 

Para motores de corrente contínua, em geral, o torque desenvolvido é dado em 

função do fluxo de campo e da corrente de armadura do motor (Dorf, 1998). 

𝑇𝑚 = 𝐾𝑒Φ𝐼𝑎(𝑠) 

onde 𝐾𝑒 é uma constante do motor. 
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No presente trabalho está sendo utilizado um motor de corrente contínua de imã 

permanente e, para esse tipo de motor, o fluxo de campo no entreferro é exclusivamente 

criado pelo imã, sendo assim esse fluxo é constante em toda sua aplicação. 

Φ = Kf 

Dessa maneira o torque que é produzido pelo motor é linearmente relacionado 

com sua corrente de armadura, como pode ser visto a seguir: 

𝑇𝑚 = 𝐾𝑚𝐼𝑎(𝑠) 

onde 𝐾𝑚 é uma nova constante do motor que é dada por: 

𝐾𝑚 = 𝐾𝑒𝐾𝑓 

Pelo circuito equivalente do motor, que é mostrado na Figura 3-1, pode-se 

determinar sua corrente de armadura, pela equação a seguir: 

Ia(𝑠) =
𝑉𝑎(𝑠) − 𝑉𝑏(𝑠)

𝑅𝑎 + 𝐿𝑎𝑠
 

 

Figura 3-1 - Circuito equivalente de um motor de corrente contínua (Dorf, 1998) 

em que 𝑉𝑎(𝑠) é a tensão elétrica aplicada na armadura, 𝑅𝑎 a resistência do enrolamento 

de armadura, 𝐿𝑎 a indutância do mesmo enrolamento, e 𝑉𝑏(𝑠) a tensão devido à força 

contra eletromotriz, que é proporcional à velocidade angular do motor, 𝜔(𝑠). 
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𝑉𝑏(𝑠) = 𝐾𝑏𝜔(𝑠) 

Para cargas do tipo inerciais em rotação, o torque é escrito como: 

TL(𝑠) = 𝐽𝑠𝜔(𝑠) + 𝑏𝜔(𝑠) 

onde 𝐽 é o momento de inércia da carga, e 𝑏 é um coeficiente de atrito viscoso. 

Sendo o torque do motor igual ao torque da carga, obtém-se a expressão da 

velocidade em função da tensão de armadura, ou seja, a função de transferência para o 

motor CC. 

Tm(𝑠) = 𝑇𝐿(𝑠) = 𝐾𝑚

𝑉𝑎(𝑠) − 𝐾𝑏𝜔(𝑠)

𝑅𝑎 + 𝐿𝑎𝑠
= 𝐽𝑠𝜔(𝑠) + 𝑏𝜔(𝑠) 

Va(𝑠) − 𝐾𝑏𝜔(𝑠) = 𝜔(𝑠)
(𝐽𝑠 + 𝑏)(𝑅𝑎 + 𝐿𝑎𝑠)

𝐾𝑚
 

Va(𝑠)

𝜔(𝑠)
=

(𝐽𝑠 + 𝑏)(𝑅𝑎 + 𝐿𝑎𝑠)

𝐾𝑚
+ 𝐾𝑏 

M(s) =
𝜔(𝑠)

Va(𝑠)
=

𝐾𝑚

(𝐽𝑠 + 𝑏)(𝑅𝑎 + 𝐿𝑎𝑠) + 𝐾𝑚𝐾𝑏
=

𝐾𝑚

𝐽𝐿𝑎

(𝑠 +
𝑏
𝐽) (𝑠 +

𝑅𝑎

𝐿𝑎
) +

𝐾𝑚𝐾𝑏

𝐽𝐿𝑎

 

𝐾1 =
𝐾𝑚

𝐽𝐿𝑎
 

𝐾2 =
𝐾𝑚𝐾𝑏

𝐽𝐿𝑎
 

𝜏𝑚 =
𝐽

𝑏
 

𝜏𝑒 =
𝐿𝑎

𝑅𝑎
 

M(s) =
𝜔(𝑠)

Va(𝑠)
=

𝐾1

(𝑠 +
1

𝜏𝑚
) (𝑠 +

1
𝜏𝑒

) + 𝐾2

 

onde 𝜏𝑚 e 𝜏𝑒 são chamados de constante de tempo mecânica e elétrica respectivamente. 

Um importante aspecto, que está presente em todos os tipos de motores, é o fato 

que a constante de tempo elétrica ser muito menor que a constante de tempo mecânica 

(Dubey, 2001). Ou seja, o polo definido pela constante mecânica é um polo mais lento, 

sendo assim é o polo dominante do sistema.  
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A partir dessa característica, pode-se adiantar que a implementação de um 

controlador que tenha um zero bem próximo do polo dominante do motor, resultaria em 

um bom controlador. Uma vez que o zero cancela a dinâmica desse polo, que é responsável 

por definir uma dinâmica lenta ao sistema. Porém, neste trabalho será aplicado uma 

metodologia diferente para obtenção do controlador. 

Normalmente os fabricantes não fornecem todos esses parâmetros construtivos 

dos motores, dessa maneira será necessário modelar o motor baseando-se em dados 

obtidos experimentalmente. 

3.1.1. Experimento de modelagem 

Embora o software Labivew seja aplicável para a realização desse experimento, o 

mesmo apresenta uma dificuldade muito maior para executar essa tarefa, comparado com 

outros softwares. Portanto, somente essas etapas do trabalho que envolvem modelagem 

e simulação, será utilizado o software MATLAB. 

Nesse experimento de modelagem é aplicado um sinal conhecido na entrada do 

sistema e será observada a saída ou comportamento do sistema.  

Durante o processo de laminação, é configurada uma determinada velocidade de 

laminação, e espera-se que o sistema de controle consiga manter uma velocidade 

constante igual à requerida, durante todo o processo. Portanto não haverá mudanças na 

referência de velocidade, enquanto a máquina estiver em funcionamento, ou seja, o sinal 

de referência é do tipo degrau. 

Devido essa característica do processo, o sinal a ser utilizado para a realização 

deste experimento de modelagem do sistema, será um sinal degrau. Para esse sistema o 

sinal de entrada é a tensão elétrica aplicada ao motor, e a saída é a velocidade de rotação 

do mesmo.  

Como foi explicado no início do capítulo, esse experimento será realizado com o 

software MATLAB. A primeira etapa que compreende analisar o comportamento do 

motor para um sinal conhecido, será realizada com auxílio da ferramenta Simulink 

presente no MATLAB. Sendo assim, criou-se uma rotina para gerar o sinal mencionado e 

realizar a medição da velocidade do motor, para ser utilizado na obtenção do seu modelo 

matemático. Essa rotina pode ser vista na Figura 3-2. 
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Figura 3-2 - Diagrama de blocos do Simulink para realização do experimento de modelagem do sistema 1 

Finalizado o processo de coleta dos dados, utilizou-se um filtro digital presente no 

MATLAB a fim de eliminar os ruídos de medição presente nos dados amostrados. Os 

ruídos presentes, são sinais em altas frequências, por isso utilizou-se um filtro passa-

baixas. 

Na Figura 3-3, é visto os dados amostrados da velocidade em resposta a um degrau 

na entrada do sistema após a realização do experimento. Na mesma figura pode ser visto 

o sinal filtrado, utilizando-se o filtro digital filtfilt presente no MATLAB. Foi escolhido esse 

filtro principalmente, por sua característica de ângulo de fase zero, ou seja, ele não 

introduz nenhuma defasagem em relação ao sinal original. 

 

Figura 3-3 - Dados amostrados e filtrado 

A partir dos dados obtidos utilizou-se o toolbox “System Identification Tool” do 

software MATLAB, para estimar a função de transferência do motor de corrente contínua 

utilizado. Configurou-se a ferramenta para determinar uma função de transferência com 

dois polos e nenhum zero. Escolheu-se assim, pois seria realizada uma tentativa de obter 
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os parâmetros construtivos do motor (𝐿𝑎, 𝑅𝑎, 𝐾𝑚 𝑒 𝐾𝑏), somente com base na função de 

transferência estimada pelo MATLAB.  

Infelizmente não foi possível encontrar esses parâmetros apenas com o 

experimento que foi executado. Seria necessário a realização de outros ensaios para 

estimar esses parâmetros, os quais seguem descritos no Apêndice B. 

Também foi ajustado a condição inicial de velocidade para zero, uma vez que o 

motor estava parado no início do experimentob. 

Por consequência a função de transferência encontrada, que pode ser vista abaixo, 

relaciona a velocidade angular do motor com a tensão elétrica de alimentação do mesmo. 

𝑀(s) =
ω(s)

Va(s)
=

361,756

𝑠2 + 82,582𝑠 + 917,925
=

361,756

(𝑠 + 69,345)(𝑠 + 13,237)
 

3.2. Tensão mecânica 

Nesta seção será realizado um estudo da dinâmica da tensão mecânica na lâmina a 

fim de obter um modelo matemático que descreva seu comportamento. 

Sabe-se que a tensão mecânica é uma função do quanto se estica a lâmina, ou seja, 

é uma função de sua elasticidade. Dessa maneira, é possível calcular a força, 

consequentemente a tensão mecânica, resultante da deformação da lâmina causada pela 

diferença das velocidades de laminação com a de liberação da mesma. 

Segundo a lei de Hooke a força resultante ao se deformar um material é:  

𝐹 = 𝑘∆𝑙 

∆𝑙 = 𝐿𝑓 − 𝐿𝑖  

Onde k é uma constante de elasticidade do material, 𝐿𝑓 é o comprimento final e 𝐿𝑖  

o comprimento inicial do material. 

Sabe-se que a tensão mecânica de um material é dada pela razão entre a força 

aplicada pela área do mesmo. Dessa maneira é possível calcular a tensão do material em 

função de sua deformação. 

𝑇 =
𝐹

𝐴
=

𝑘Δ𝑙

𝐴
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Figura 3-4 - Esquemático simplificado da máquina laminadora 

Observando a Figura 3-4, pode-se afirmar que o comprimento final, após o material 

ser esticado, é constante, sendo igual a distância entre o rolo da lâmina e o nip de tração 

do sistema. Já o comprimento inicial pode-se dizer que é uma função entre a velocidade 

de liberação da lâmina (𝑣2), e a velocidade de tração do sistema (𝑣1).  

𝑙𝑓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

∆𝑣 = 𝑣1 − 𝑣2 

∆𝑙 = ∫ ∆𝑣𝑑𝑡 

𝑙𝑖 = 𝑙𝑓 − ∆𝑙 

A constante elástica do material é na verdade uma função do comprimento inicial 

do mesmo. Sendo definida por: 

𝑘 = 𝑘′𝑙𝑖 

onde k’ é uma constante do material por unidade de comprimento. 

Como na maioria dos sistemas o comprimento inicial é fixo, ela é realmente uma 

constante. Porém no presente caso, esse comprimento é variável no tempo, logo essa 

“constante” é na verdade uma função. 

𝑘 = 𝑘′(𝑙𝑓 − ∆𝑙) 

Dessa forma, pode-se afirmar que a tensão mecânica na lâmina é dada por: 
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𝑇 =
𝑘′

𝐴
(𝑙𝑓 − ∆𝑙)∆𝑙  

𝑇 =
𝑘′

𝐴
(𝑙𝑓 − ∫ ∆𝑣𝑑𝑡) ∫ ∆𝑣𝑑𝑡 

𝑇 =
𝑘′

𝐴
(𝑙𝑓 − ∫(𝑣1 − 𝑣2)𝑑𝑡) ∫(𝑣1 − 𝑣2)𝑑𝑡 

𝑇 =
𝑘′

𝐴
(𝑙𝑓 − ∫ 𝑣1𝑑𝑡 + ∫ 𝑣2𝑑𝑡) (∫ 𝑣1𝑑𝑡 − ∫ 𝑣2𝑑𝑡) 

Portanto, a tensão mecânica é uma função da constante de elasticidade do material 

da lâmina, da área do mesmo que também é uma constante, e das duas velocidades, a de 

laminação e a de liberação da lâmina. Uma vez que a equação obtida não é linear, não se 

pode aplicar a transformada de Laplace diretamente e consequentemente encontrar uma 

função de transferência que represente esse sistema. 

O material utilizado para laminação é uma lâmina PET com espessura de 60µm, 

sobreposto de várias camadas, sendo uma delas de vidro com espessura de 100nm. Sendo 

assim, sabe-se que sua constante de elasticidade possui um valor muito alto e que não é 

um dado fornecido pelo fabricante. Dessa maneira, sua constante só poderia ser 

encontrada por meio de experimentos, os quais foram considerados impraticáveis nesse 

trabalho devido à complexidade envolvida. Mais informações sobre como medir essa 

constante podem ser encontradas no Apêndice A. 

Portanto, uma vez que não será possível mensurar a constante de elasticidade do 

material e não foi obtida a função de transferência. Decidiu-se não aplicar a metodologia 

de identificação, que foi empregada no sistema anterior, ao presente sistema, motivado 

pelo fato que o número de polos e zeros, assim como a relação entre as constantes de 

tempo desse sistema são desconhecidas. 

3.3. Simulação da máquina 

A partir da equação da tensão mecânica, obtida anteriormente, foi possível criar 

uma simulação utilizando a ferramenta Simulink do software MATLAB, que demonstre o 

comportamento da tensão em função da velocidade de laminação e de liberação da lâmina. 

O diagrama de blocos dessa simulação é mostrada na Figura 3-5. 



 
 

32 

 

Figura 3-5 - Diagrama de simulação que expressa o comportamento da tensão mecânica 

Como a constante de elasticidade do material que é utilizado no processo de 

laminação não é conhecida, apenas para essa simulação, considerou-se que o material era 

constituído puramente de polietileno tereftalato (PET). Sendo que este possui um módulo 

de elasticidade na ordem de 2,5GNm-2 (Donald V. Rosato, 2000). 

Como resultado da simulação, podemos ver na Figura 3-6, o comportamento da 

tensão mecânica em função das duas velocidades. 
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Figura 3-6 - Comportamento da tensão em função das duas velocidades 

Observando a Figura 3-6 podemos comprovar o que foi explicado o que foi Capítulo 

2 e descrito na Tabela 1. Quando as duas velocidades são iguais, e portanto ∆𝑣 = 0, a 

tensão mecânica se mantém constante. Agora se houver uma pequena diferença entre as 

velocidades a tensão sofrerá alteração. Se ∆𝑣 > 0 a tensão aumenta e se ∆𝑣 < 0 a tensão 

diminui. 
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Capítulo 4 

Estratégias de controle 

Um sistema de controle pode ser definido como uma interligação de componentes 

a fim de formar uma configuração de sistema que seja capaz de fornecer uma saída de 

sistema desejada. Sendo conhecida a resposta desejada, um sinal proporcional ao erro 

entre a resposta desejada e a resposta geral, será gerado pelo controlador (Dorf, 1998). 

Nesse capítulo serão abordadas algumas estratégias de controle e o projeto dos 

controladores para os dois sistemas presentes em uma máquina laminadora de módulos 

fotovoltaicos orgânicos. 

4.1. Controladores PID 

Os controladores do tipo PID são os que possuem maior popularidade e aceitação 

nos sistemas industriais, devido ao seu desempenho robusto para uma grande faixa de 

operação e também a sua simplicidade funcional. Com esse controlador é possível 

controlar praticamente qualquer malha, sendo necessário ajustar apenas três 

parâmetros. São eles: 

 Ganho proporcional (Kp) 

 Tempo integral (Ti) 

 Tempo derivativo (Td) 

A ação do controlador PID considera o tempo passado (ação integral), presente 

(ação proporcional) e futuro (ação derivativa). A função de transferência desse tipo de 

controlador é dada por: 

𝐶(𝑠) =
U(s)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑃 (1 +

1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) 
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Figura 4-1 - Diagrama de blocos de um controlador PID 

Devido às características apresentadas nesse tópico, todos os sistemas da máquina 

em estudo, utilizaram um controlador do tipo PID. 

 

4.2. Malha de Velocidade de laminação 

Como já foi discutido anteriormente esse sistema consiste no controle da 

velocidade de um motor de corrente contínua.  Dessa maneira a variável controlada, 

aquela que se deseja manter constante na presença de qualquer tipo de distúrbio ao 

sistema, é a velocidade de rotação do motor. 

A variável manipulada é aquela que se atua diretamente afim de alterar a variável 

controlada. No caso a tensão média de armadura do motor, sendo essa diretamente 

proporcional à razão cíclica do sinal PWM aplicado no motor. O diagrama de blocos que 

representa esse controle de velocidade é dado pela Figura 4-2. 

 

Figura 4-2 - Diagrama de blocos da malha de controle de velocidade de laminação 

 
A sintonia dos controladores PID consiste em ajustar os três ganhos do controlador 

(Kp, Ki e Kd), afim de se obter a resposta desejada do sistema. Por se tratar de um 

controlador robusto e amplamente utilizado, existem inúmeros métodos para sintonia 

desse tipo de controlador. O método mais conhecido é o método Ziegler-Nichols.  
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Para se obter um controlador que atenda algumas especificações previamente 

definidas, a fim de que a máquina funcione de maneira adequada, será utilizada a 

ferramenta SISOTOOL do software MATLAB para calcular os parâmetros do controlador 

que será implementado. Nesse processo será utilizado o modelo matemático para o motor 

de corrente contínua obtido no Capítulo 3. 

Para esse sistema é desejado que a velocidade do motor não apresente um 

sobressinal maior que 20% do valor esperado, e que não sejam necessários mais de 200 

milissegundos para que sistema possa se estabilizar entorno da velocidade desejada. 

Esses valores foram escolhidos a partir de conhecimentos empíricos do processo de 

laminação e dos componentes presentes na máquina. 

Depois de carregado os dados do sistema no SISOTOOL, inicia-se o processo de 

sintonia do controlador. A primeira tentativa foi a utilização da regra de sintonia de 

Ziegler-Nichols. Utilizando-se esse método o sistema apresentou um tempo de 

acomodação rápido, aproximadamente 0,17segundos, conforme desejado porém um 

sobressinal muito alto, cerca de 50%.  

Uma vez que esse controlador não atende às especificações, ele foi descartado. Em 

vista disso, foi realizado mais uma tentativa de sintonia, dessa vez utilizando o método de 

Chien-Hrones-Reswick. Dessa vez foi possível obter uma resposta com um sobressinal 

menor, cerca de 47%, e um tempo de acomodação ainda menor, aproximadamente 0,16 

segundos. Porém novamente o controlador obtido não atende as especificações. 

Uma terceira tentativa de sintonia foi realizada utilizando-se o método MIGO (Ms -

constrained Integral Gain Optimization), que maximiza o ganho integral submetido a uma 

restrição de sensibilidade máxima (Åström & Hägglund, 2006).  Esse método resultou em 

uma resposta com sobressinal de 26%, e um tempo de acomodação de 0,14. Embora esse 

método apresente o melhor desempenho entre os três, ele não foi capaz de satisfazer a 

condição de sobressinal máximo, definida como 20%. 

Por isso foi realizado uma quarta tentativa utilizando novamente o método MIGO, 

porém dessa vez definindo o controlador para apenas com ação proporcional e integral 

(PI). O Controlador resultado pode ser visto abaixo: 

 7,585
s + 20,582

𝑠
 

Esse último controlador obtido, foi o único que apresentou uma resposta que 

atende-se as especificações.  A resposta apresentou um sobressinal máximo de 18%, e um 
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tempo de acomodação de aproximadamente 134 milissegundos, valores estes que estão a 

baixos dos valores especificados. A simulação para a resposta em malha fechada desse 

sistema pode ser vista na Figura 4-3. 

 

Figura 4-3 – Resposta em malha fechada para sintonia MIGO 

A partir da equação do controlador, e da equação de um controlador PI pode-se, 

encontrar os ganhos do controlador. 

C(s) = Kp (1 +
1

Tis
) =

Kp

Ti
(

s +
1
Ti

𝑠
) = 7,585

s + 20,582

𝑠
  

Ti =
1

20,582
 

Kp = 7,585 Ti 

Kp 0,3685 

Ti 0,0486 

Tabela 2 - Ganhos do controlador de velocidade 

4.2.1. Validação do controlador prática 
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A resposta do controlador exibida na Figura 4-3, foi gerada a partir do modelo 

matemático do motor de corrente contínua obtido no Capítulo 3. Portanto é necessário a 

realização de um experimento prático para confirmar se o controlador encontrado, é 

capaz de responder da maneira que foi simulado. 

 

Figura 4-4 - Resposta do motor de corrente contínua em malha fechada 

Observando a Figura 4-4, pode-se concluir que o sistema apresentou um 

sobressinal inicial de quase 20%, e em seguida manteve a velocidade estável com uma 

oscilação menor do que 5%. Portanto o controlador proporciona uma resposta muito 

semelhante à resposta simulada, obedecendo as condições definidas inicialmente. 

4.3. Malha de Tensão mecânica 

Para esse sistema deseja-se controlar a tensão mecânica nas lâminas através da 

velocidade de liberação das mesmas. Logo, a variável controlada é a tensão mecânica, que 

é obtida através dos rolos medidores de força. A variável manipulada é a velocidade com 

que as lâminas são desenroladas. 
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Figura 4-5 - Diagrama de blocos da malha de controle de tensão mecânica 

 
Embora tenha-se encontrado equações que representem a variação de tensão 

mecânica das lâminas em função da velocidade de liberação das mesmas, não foi possível 

obter um modelo que represente o sistema real, principalmente pela complexidade 

envolvida em medir a constante de elasticidade do material utilizado na laminação. 

Por consequência, não foi possível aplicar o mesmo método de sintonia do 

controlador de velocidade para o controlador de tensão mecânica. Sendo assim, a sintonia 

desse controlador foi realizada a partir de um processo experimental. 

Por não se tratar de uma metodologia com base em modelos e simulações, para 

uma melhor formatação do trabalho essa nova metodologia é abordada no capítulo 

seguinte. 
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Capítulo 5 

Sintonia do controlador de tensão mecânica 

Como não foi possível obter um modelo matemático que representasse o sistema 

de tensão mecânica na lâmina, a sintonia desse controlador foi realizada por um processo 

experimental, e não a partir de simulações.   

Esse processo é realizado utilizando-se a ferramenta de auto sintonia do subVi PID, 

presente no software LabView. Esse toolkit de controladores utiliza o método heurístico 

Ziegler-Nichols para o cálculo das novas constantes do mesmo. 

Essa ferramenta insere uma realimentação e um degrau logo após o sinal de 

setpoint do sistema. Dessa maneira, o software, a partir da variação do setpoint, consegue 

estimar o ganho e a constante de tempo dominante do sistema, os quais são utilizados 

para calcular as constantes do controlador (Instruments, 2006). 

 

Figura 5-1 - Diagrama de blocos do sistema para realização da sintonia automática (Instruments, 2006) 

 

Tabela 3 - Tabela utilizada para cálculo das constantes do controlador (Instruments, 2006) 

5.1. Procedimento de sintonia automática do LabView 

Para utilizar essa ferramenta de auto sintonia, primeiramente é necessário realizar 

uma pré-configuração do controlador. Sendo assim, foi encontrado empiricamente, um 
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ganho proporcional que fizesse o sistema não ir para a região de instabilidade. O 

controlador mesmo apresentando uma resposta com um sobressinal alto, cerca de 60%, 

e possuindo uma oscilação razoável em regime permanente, é o suficiente para permitir 

o uso da ferramenta de sintonia automática do controlador.   

 

Figura 5-2 – Wizard de auto sintonia de controladores do LabView 

Ao iniciar o wizard de auto-sintonia deve-se escolher o tipo de controlador, a 

velocidade de resposta do controlador, a amplitude de variação do setpoint e quantos 

ciclos de variações do mesmo serão realizadas.  

Embora seja possível aplicar um filtro na ação derivativa do controlador PID, com 

a finalidade de evitar que os ruídos de medição sejam amplificados pelo ganho derivativo, 

optou-se por utilizar um controlador somente PI, ao invés do PID.  
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A resposta do controlador será configurada para normal, uma vez que respostas 

mais rápidas causem um maior sobressinal, e também não é desejado uma resposta muito 

lenta. 

Para uma melhor laminação dos módulos, deseja-se utilizar uma tensão de 

2kgf/m2 nas lâminas, por isso o setpoint foi configurado para este valor, e a amplitude de 

variação do mesmo para 0,5kgf/m2. Isso significa que durante o processo de auto sintonia 

o computador irá variar o setpoint entre 1,5kgf/m2 e 2,5kgf/m2. Para se obter uma 

resposta mais precisa o número de ciclos foi selecionado para 20. 

Assim que todas as configurações foram definidas, iniciou-se o processo de 

sintonia automática. A ferramenta utilizada começa a variar o setpoint entre os valores 

definidos, e depois do número de ciclos definidos o controlador é finalmente calculado 

com base nos resultados obtidos.  

A fim de não prejudicar a sintonia do controlador, o principal distúrbio desse 

sistema foi eliminado. Ou seja, a velocidade de laminação foi configurada para zero. Os 

ganhos do controlador obtidos são apresentados na Tabela 4.  

 

Kp -0.037512 

Ti 0.059466 

Tabela 4 - Ganhos do controlador de tensão mecânica 

Como pode ser visto na Tabela 4, o ganho proporcional do controlador aparece 

com sinal negativo. Na prática esse sinal representa o sentido de rotação do motor quando 

o mesmo está liberando a lâmina. Ou seja, o motor gira com sentido oposto ao qual foi 

convencionado como sendo o sentido positivo de rotação. 

Assim que os ganhos foram obtidos foi realizado um teste de validação do 

controlador. Um primeiro experimento foi feito eliminando-se a velocidade de laminação. 

A resposta do sistema nessa etapa pode ser vista na Figura 5-3. 
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Figura 5-3 - Resposta do sistema de tensão mecânica para velocidade de laminação zero 

Pode-se perceber que até aproximadamente cinco segundos a saída do 

controlador, ou seja, a velocidade de liberação da lâmina, aumentou sem alterar a tensão. 

Isso ocorreu porque ao iniciar o procedimento, a lâmina não estava totalmente esticada. 

Como o sensor mede apenas a tensão mecânica, o controlador não consegue identificar o 

quão esticado a lâmina está, o que ocasiona o alto sobressinal de aproximadamente 300%, 

que pode ser visto na Figura 5-3. Esse problema pode ser facilmente eliminado desde que 

o operador da máquina sempre estique a lâmina manualmente antes de iniciar o processo 

de laminação. 

Dessa forma, para realizar uma melhor análise do controlador, quando o mesmo 

se manteve estável alterou-se a referência de tensão para 1,5kg, em seguida para 2kg e 
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por último novamente para 1kg. Observando a Figura 5-4, percebe-se que o sistema 

apresentou sobressinais de no máximo 30%, que é perfeitamente aceitável para essa 

aplicação. 

 

Figura 5-4 – Resposta do sistema de tensão mecânica para velocidade de laminação zero e diferentes 
degraus de setpoint  

Em seguida realizou-se um terceiro teste para validação do controlador. Assim que 

o sistema atingiu o setpoint requerido e se manteve estável com erro praticamente nulo, 

configurou-se a velocidade de laminação para 0,3 m/min, dessa forma foi possível 

observar como o sistema se comporta na presença desse distúrbio. Essa resposta é 

mostrada na Figura 5-5. 
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Figura 5-5 - Resposta do sistema de tensão mecânica para velocidade de laminação 0,3m/min 

Observando a resposta do sistema, vemos que no instante que se inclui a 

velocidade de laminação, o sistema apresenta um sobressinal de tensão muito alto, quase 

300% do valor desejado. Depois desse ponto, o sistema começa a estabilizar levando a um 

erro praticamente nulo. No decorrer do experimento foram feitas duas alterações do 

setpoint para confirmar se o sistema realmente conseguiria seguir o valor de referência. 

O que realmente aconteceu, apresentando um sobressinal baixo e com um tempo de 

acomodação aceitável. 

Um sobressinal de 300% é inaceitável para esse sistema. Uma tensão de quase 7kg 

pode despedaçar a camada de vidro e a lâmina pode até se romper no processo. Como o 

controlador teve uma resposta boa, na ausência desse distúrbio, será realizada uma 
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tentativa de minimizar o sobressinal que não seja encontrar outros ganhos para o 

controlador. 

A primeira tentativa foi programar uma rampa de aceleração para a velocidade de 

laminação. Dessa maneira o setpoint do sistema de velocidade seria uma rampa ao invés 

de um degrau, que causa uma aceleração brusca. 

 

Figura 5-6 - Resposta do sistema de tensão mecânica para rampa de aceleração na velocidade de 
laminação 

Após a implementação da rampa de aceleração, observou-se que o sobressinal teve 

uma redução significativa, porém os quase 100%, e o elevado tempo de acomodação, não 

são admissíveis.  
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A próxima investida para melhorar o funcionamento da máquina, foi a 

implementação de uma técnica de controle antecipatório, ou seja a inclusão de um 

controlador feedforward ao sistema. 

5.2. Feedforward 

O Controle antecipatório conhecido como feedforward, diferentemente do 

controle convencional de realimentação, ou feedback, monitora as possíveis variáveis de 

entradas, ou perturbações para o processo, e repassa ao controlador para corrigi-las. 

 

Figura 5-7 - Diagrama de blocos da máquina com controlador feddforward 

 
O controlador feedforward é uma espécie de controlador preventivo, uma vez que 

o mesmo age antes que o sistema perceba o erro causado pela perturbação. A grande 

dificuldade na implementação desse tipo de controle se dá no fato de que a dinâmica do 

sistema deve ser muito bem conhecida, por se tratar de um controle de malha aberta. 

Portanto, caso o controlador feedforward não tenha sido muito bem projetado o mesmo 

pode prejudicar o funcionamento do controlador realimentado. 

No caso em estudo, a variável de entrada ou distúrbio que se deseja prevenir seu 

efeito, é a velocidade de laminação. Essa por sua vez é conhecida, e pode-se facilmente 

associa-la com a velocidade de liberação da lâmina. Sendo assim esse controlador pode 

ser implementado sem grande complexidade. 
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Figura 5-8 - Relação entre velocidade de laminação e de liberação da lâmina 

Como foi explicado nos capítulos anteriores, quando a tensão mecânica atinge o 

valor desejado a velocidade de liberação da lâmina deve ser igual a velocidade de 

laminação, dessa maneira a tensão se mantém constante. Logo podemos facilmente 

calcular qual a velocidade angular do rolo de lâmina que resulte na mesma velocidade 

linear que a de laminação.  

ω =
𝑣

𝑅1
 

Em que, ⍵ é velocidade angular do rolo de liberação da lâmina, 𝑣 a velocidade de 

laminação e 𝑅1 é o raio do rolo da lâmina. 

Durante o processo de laminação o raio do rolo (𝑅1) diminui de acordo com a 

quantidade de material que foi puxada. Como o material utilizado possui uma espessura 

de aproximadamente 60µm e não se utiliza rolos muitos compridos, a variação desse raio 

do rolo cheio para vazio não ultrapassa 1cm. Desta forma essa variação do raio pode ser 

desconsiderada no cálculo do controlador feedfoward. Até porque o controlador PID que 

ainda continua presente se encarregará de realizar qualquer correção para garantir uma 

tensão constante. 

A implementação desse tipo de controle resulta em um controlador mais estável. 

O controlador feedforward passa a ser responsável por eliminar o efeito dos distúrbios 

conhecidos do sistema enquanto o controlador PI realiza apenas um ajuste fino da malha. 
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Figura 5-9 – Resposta do sistema com controlador feedforward 

Examinando a resposta do sistema de tensão mecânica apresentado na Figura 5-9, 

verifica-se que a inclusão do controlador feedfoward, foi responsável por reduzir o 

sobressinal inicial para 40%, e em seguida manteve o erro em menos de 10%. 

Portanto o controlador PI e controlador feedfoward, trabalhando em conjunto foi 

capaz de garantir uma melhor reposta e por isso escolhido para ser utilizado na máquina 

de laminação de módulos fotovoltaicos orgânicos. 

A máquina em estudo apresenta dois controladores de tensão distintos, lâmina 

superior e lâmina inferior. Os procedimentos mostrados neste capítulo foram realizados 

apenas para o sistema superior.  
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Antes de repetir o processo para o sistema inferior, apenas configurou-se o mesmo 

controlador para esse sistema, e realizou-se um teste para verificar se o mesmo 

funcionaria. Como os sistemas são idênticos, possuem as mesmas dimensões e 

características, o controlador resultou em uma resposta semelhante ao sistema superior. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

Neste trabalho foi apresentado um sistema de laminação de módulos fotovoltaicos 

orgânicos para o qual desejava-se implementar controladores, com o propósito de 

melhorar o resultado no processo de laminação. 

Para o desenvolvimento dos controladores, foram descritos processos de 

modelagem de uma máquina de laminação. Infelizmente não foi possível obter um modelo 

completo que representasse a real dinâmica do sistema, principalmente devido às 

equações diferenciais não lineares que descrevem parte do sistema.  

Dessa forma, a sintonia de um dos controladores presentes na máquina, foi 

elaborada a partir de simulações feitas no software MATLAB e o segundo controlador 

através de uma técnica experimental utilizando-se uma ferramenta presente no software 

Labview.  

Realizando os procedimentos descritos no trabalho, foi possível obter um processo 

de laminação melhor, garantindo que os módulos não fiquem ondulados, que não tenham 

sua capacidade de absorção dos raios solares afetadas pelo processo, e resulte em 

módulos com um melhor acabamento. 

Uma parte do programa final desenvolvido no Labview, contemplando os 

controladores implementados nesse trabalho e outros comandos para o funcionamento 

da máquina pode ser visto na Figura 6-1 e Figura 6-2. 
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Figura 6-1 - Programa final desenvolvido para controle geral da máquina (Painel frontal) 

 

Figura 6-2 - Programa final desenvolvido para controle geral da máquina (Diagrama de blocos) 

 

Caso no futuro seja necessária a substituição dos motores utilizados para potências 

mais elevadas, ou mesmo se desejar utilizar lâminas feitas com materiais diferentes, as 
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metodologias apresentadas neste trabalho podem ser servir como base para desenvolver 

o novo ajuste dos controladores.  

Como melhoria para serem estudadas em trabalhos futuros, sugere-se a troca do 

controlador de velocidade por um controlador que também possua realimentação de 

corrente em conjunto com um controlador feedfoward, a fim de obter uma resposta ainda 

mais rápida e estável. Outra sugestão seria o desenvolvimento da solução da equação da 

tensão mecânica e a obtenção da constante de elasticidade do material de laminação, afim 

sintonizar os controladores não só a partir de experimentos. 

Uma outra melhoria para o sistema de laminação seria a implementação de um 

sensor para identificar quando a lâmina não está esticada, dessa maneira seria possível 

evitar o alto pico na tensão da lâmina ao iniciar o sistema quando a mesma não se encontra 

totalmente esticada.   
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Apêndice A  

Módulo de elasticidade 

O módulo de elasticidade de um material mede sua resistência à deformação 

elástica (deformação o qual ao extinguir-se a força atuante no material, o mesmo consegue 

retornar ao estado normal) (Michael F. Ashby & David R. H. Jones, 2007). 

Segundo a lei de Hooke a deformação de um material (𝜖) é proporcional a tensão 

de tração (𝜎). 

𝜎 = 𝐸𝜖 

𝐸 é a constante de elasticidade, denominada módulo de Young, que é definida para 

cada tipo de material. Uma maneira de mensurar o valor do módulo de Young, é aplicar 

uma força de tração conhecida ao material, e então medir sua deformação. 

𝐸 =
𝜎

𝜖
 

Embora seja simples esse não é um bom método para se medir o módulo de 

elasticidade. Se o módulo de Young for muito grande a deformação pode ser muito 

pequena para ser medida com precisão.  

Existem outras maneiras mais elaboradas para medição dessa constante com 

extrema precisão. Uma delas é a partir da medição da velocidade do som no material em 

teste (Michael F. Ashby & David R. H. Jones, 2007).  

Portanto a estimativa do módulo de elasticidade, do PET utilizado na laminação, se 

tornou inviável ao presente trabalho. 
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Apêndice B  

Ensaio de motores de corrente contínua 

Outra maneira de se obter a função de transferência do motor é apenas substituir 

os parâmetros construtivos do mesmo, na equação que expressa sua função de 

transferência. Equação essa que foi deduzida no Capítulo 3. 

M(s) =
𝜔(𝑠)

Va(𝑠)
=

𝐾𝑚

(𝐽𝑠 + 𝑏)(𝑅𝑎 + 𝐿𝑎𝑠) + 𝐾𝑚𝐾𝑏
 

Infelizmente não é muito comum os fabricantes fornecerem os parâmetros 

construtivos dos motores para seus consumidores. Sendo então, necessária a realização 

de experimentos para obter os parâmetros. 

Basicamente são requeridos dois ensaios para obter tais parâmetros. Ensaio de 

rotor bloqueado e ensaio a vazio. Ambos serão descritos a baixo. 

B-1 Ensaio de Rotor Bloqueado 

Esse ensaio é realizado com o eixo do motor literalmente bloqueado, de modo que 

o mesmo seja impossibilitado de girar. Para que motor não queime, os testes são 

realizados com tensão reduzida. 

O primeiro teste é o levantamento de uma curva de tensão pela corrente de 

armadura. Para essa curva, aplicam-se diferentes tensões no motor e mede-se a corrente 

do mesmo. Lembrando que a tensão não deve ultrapassar o valor que gere uma corrente 

igual a nominal, para que o motor não seja danificado. 
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Figura 6-3 - Curva Va x Ia 

Feito o levantamento desses pontos, é então realizado a aproximação linear dos 

mesmos, e assim obtidos duas variáveis. A inclinação da reta e coeficiente linear ou o 

ponto onde a reta toca o eixo da tensão elétrica. 

Para um motor de corrente contínua, sua resistência de armadura é a inclinação da 

reta obtida, e a perda de tensão nas escovas é dado pelo coeficiente linear. 

Ainda com o rotor bloqueado é realizado mais um teste. Um degrau de tensão, 

reduzida, é aplicado ao motor e monitora-se sua corrente. A partir desse experimento é 

possível obter a constante de tempo elétrica do motor (𝜏𝑒), que é dada pelo tempo em que 

a corrente leva até atingir 63% de seu valor final.  

Conhecendo a constante de tempo e a resistência de armadura (𝑅𝑎), a indutância 

do motor (𝐿𝑎), pode ser calculada utilizando-se a equação a seguir. 

𝜏𝑒 =
𝐿𝑎

𝑅𝑎
 

B-2 Ensaio a vazio 

Esse ensaio é realizado com o motor operando a vazio, que significa que o mesmo 

está operando sem nenhuma carga mecânica acoplada ao seu eixo. Embora o sensor de 

velocidade esteja conectado ao eixo, sua carga para o motor é muito pequena então pode 

ser desprezada. 

Pra o motor girando a vazio com velocidade estabilizada, e desprezando as perdas 

resistivas e magnéticas, pode-se afirmar que a potência elétrica (𝑃𝑒𝑙) absorvida pela rede 

é igual a potência mecânica desenvolvida pelo motor. Com isso em mente pode-se obter o 

coeficiente de atrito do motor (𝑏) a partir da equação abaixo. 
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𝑃𝑒𝑙 = 𝑏 × 𝜔2 

Considerando que a tensão elétrica devido a força contra eletromotriz (𝑉𝑏) é igual 

a tensão de alimentação a constante de velocidade (𝐾𝑏) é obtida a partir da equação 

abaixo. 

Kb =
𝑉𝑎

𝜔
 

Sabendo-se que a potência mecânica (𝑃𝑚𝑒𝑐) desenvolvida no eixo do motor é igual 

a potência elétrica (𝑃𝑒𝑙) fornecida pela fonte, tem-se que: 

𝑃𝑚𝑒𝑐 = 𝑃𝑒𝑙 = 𝑇𝑒𝑙 × 𝜔 = 𝑉𝑎 × 𝐼𝑎 

Kb × 𝐼𝑎 × 𝜔 = 𝐾𝑚 × 𝐼𝑎 × 𝜔 

𝐾𝑏 = 𝐾𝑚 

Num último experimento foi aplicado dois degraus de tensão ao motor. Um 

primeiro de tensão nominal, e um segundo de zero volt, assim que o motor tenha 

alcançado o estado estacionário.  Assim pode-se obter a constante de tempo mecânica 

(𝜏𝑚) do motor, que será dado pelo tempo em que o motor levar para desacelerar até 37% 

do valor inicial. 

Conhecendo-se o coeficiente de atrito e a constante de tempo mecânica, o 

momento de inércia (𝐽) é obtido a partir da equação a seguir. 

𝜏𝑚 =
J

b
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