
APLICAÇÃO DE VARIAÇÃO NA CARGA TÉRMICA E NA 
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE COMPRESSORES EM 

UM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EM CASCATA
FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Introdução

A finalidade de um sistema de controle de processos é garantir uma operação

estável das variáveis dentro de limites pré-estabelecidos. Esse objetivo é

alcançado mediante a utilização de sensores que medem o valor atual do

processo e o compara com um desejado.

Um bom sistema de controle é aquele que proporciona um desvio mínimo da

variável de processo quando esta é perturbada por algum agente externo,

retornando-a ao valor desejado em um curto intervalo de tempo e

apresentando menor oscilação.

Objetivo

Coletar e tratar dados através da variação de potência dissipada por uma

resistência na parte interna do gabinete e da variação da velocidade de

rotação dos compressores para evidenciar o melhor controle a ser realizado

no sistema.

Metodologia
As variáveis manipuladas para a realização dos ensaios de comportamento

em perturbações individuais foram: rotação LT (RPM_LT) e potência (POT).

Os níveis de cada perturbação estão apresentados na Tabela 1. As condições

iniciais dos ensaios foram RPM_LT = 1150 rpm e POT = 750 W.
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Resultados e Discussão

Como o sistema de refrigeração é um circuito fechado, perturbações impostas

em uma parte do sistema (variáveis manipuladas) provocam variações em

outras partes, evidenciando a não linearidade das variáveis.

Figura 1: Curva de

reação de processo

adimensionalizada

Conclusão

Neste trabalho os resultados obtidos a partir da análise das curvas de reação

de processo foram as constantes do controlador PID que será inserido na

malha fechada de controle e estudado em trabalhos futuros. Conclui-se que a

metodologia utilizada foi satisfatória para obtenção desses resultados.
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As Figuras 1 e 2 mostram perturbações em três níveis positivos e negativos

para manipulação da variável potência de resistência [POT]. As respostas

foram bem significativas para as perturbações realizadas. O comportamento

das curvas de reação indica que perturbações positivas provocam aumento da

TINT e perturbações negativas causam diminuição.

Figura 2: Curva de reação de

processo com variáveis desvio

da temperatura interna do

gabinete (TINT) para

perturbações na velocidade de

rotação do compressor do

circuito de baixa temperatura

(∆RPM_LT), em diversas

amplitudes.
Ensaio ∆RPM_LT ∆POT

1 - 300 0
2 - 200 0
3 - 100 0
4 + 100 0
5 + 200 0
6 + 300 0
7 0 - 750
8 0 - 500
9 0 - 250

10 0 + 250
11 0 + 500
12 0 + 750

Tabela 1: Níveis de perturbações individuais

tipo degrau, com diversas amplitudes para

os ensaios de comportamento dinâmico do

processo..

Os dados experimentais das curvas de

reação foram ajustados a uma curva

tipo S na qual foram caracterizadas

três constantes: o tempo de atraso (td),

a constante de tempo (τ) e o ganho

estático (K).

O cálculo dos parâmetros do

controlador PID (Kc, τI e τD), conforme

o método da curva de reação de

processo, foi realizado através dos

parâmetros gráficos K, td e τ, obtidos

para cada uma das curvas de reação

das variáveis manipuladas.


