
DIAGRAMA DE BLOCOS 

 

>Retroalimentacao:  

 cima / (1 (sinal contrario) cima*baixo) 

 sensor = 1 

 

>Mesma linha : Multiplica 

 

>Ponto de soma: faz a operacao nele indicada 

 

> Pode inverter dois pontos de deriv ou dois de soma 

 

> mover bloco 

 >ponto de derivacao 

  >para frente: multiplicar ramos derivados pelo bloco que passei pra frente 

  >para tras: multiplicar os outros ramos que nao tinham esse bloco pelo seu 

inverso 

 

 >ponto de soma 

  >para tras: multiplica todos os que se somam para chegar nele 

  >para frente: multiplica pelo inverso todos que nao tinham esse bloco 

 

 

Estabilidade 

 

Diagrama de Routh: 

(Para ser estavel todos os pivos devem conter o mesmo sinal): 

 

cima baixo lado 

 

Como montar os primeiros termos com os  



coeficientes do denominador da funcao transferencia: 

 

b1 = (a1*a2-a0*a3)/a1 

 

  

momentoforca - momentopeso - c*teta` - k*teta = J(MI)*teta"  

m*x" + b*(x1'-x2') + k*(x1-x2) = Forca 

 

J*x"(t) -> J*s^2 * x(s) 

b*x'(t) -> k*s* x(s) 

k*x(t) -> k*x(s) 

 

MODELAR 

 

1 achar eq de mov 

2 laplace 

3 colocar var em avidencia 

4 matriz: laplace * var = forcas ou momentos 

5 laplace passa pela inversa de sua matriz 

  troca principal, inverte secundaria e divide pelo det 

6 acha var 

7 aplica a inversa 

 

 

######################################### 

 

Derivar  = *s 

integrar = /s 

 

######################################### 

 



PRIMEIRA ORDEM 

 

                    

T(s) =  Y(s)/R(s)  = k / tal * s + 1 

          

 

constante de tempo tal: y(tal) = 63.2% 

 

tempo de regime:     ts = 4*tal 

(é o tempo para que  

a resposta alcance  

uma faixa de valores  

de 2% em torno do valor  

final e ai permaneça) 

 

twmpo de subida:     tr = 2.2*tal 

(é o tempo para que 

o sinal vá de 0.1 a 

0.9 do seu valor final 

 

quando a saida atinge 99% do    t = 4.6*tal ~ 5*tal 

seu valor em estado estacionario 

 

resposta temporal para rampa: c(t) = t - tal + tal*exp(-t/tal) 

derivando temos 

rampa->degrau->pulso 

 

 

SEGUNDA ORDEM 

 

                



T(s) =  Y(s) / R(s)  = (k * wn^2) / (s^2 + 2*z*wn*s + wn^2) 

        

 

instante de pico: tp = pi / wd 

         

sobressinal: Mp = exp(-z*pi/raiz(1-z^2)) 

 

tempo de acomodação:       ts,2% = 4/sigma (como se fosse o 4tal = 98%)  

(onde ele se aproxima      ts,5% = 3/sigma 

da resposta estacionaria)        

 

tempo de subida: tr = pi-arccos(z)/wd =pi-arctan(raiz(1-z^2)/z) / wd  ~ 1.8 / wn 

 

Resposta em estado estacionario(real): yss = k  

 

inverso da constante de tempo: sigma = z*wn 

 

wn = raiz(k/m)  frequencia natural, distancia ate a raiz, raio da circunferencia 

 

tal n = 1/wn  tempo de resposta com que o sistema 

reage a uma perturbação de entrada 

 

zeta(z) fator de amortecimento e, é uma medida do grau de amortecimento, cosseno do 

angulo de abertura do triangulo da circunferencia 

 

K ganho do sistema onde estabiliza 

 

wd = raiz(1-z)  é a frequência natural amortecida. 

 

ZETA (z) 

 



subamortecido - ocila 

0<z<1 polos complexos conjugados 

sigma + - i wd 

 

criticamente - o mais rapido 

z=1 polo real duplo  

-wn 

 

sobre(suuuuuper)amortecido - demora 

z>1 z*wn +- wn*raiz((z^2) - 1) 


