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Abstract— This work is focused on the experimentation and implementation of adaptive control techniques
in a water pressure process on a tank and pipes, with non-linear behavior. It was used an integral proportional
controller, tuned by two adaptive control techniques: gain schedule and self tuning controller. The last technique
implements a recursive least squares algorithm for on-line estimating the process model. The implementation
was made in an industrial scale process, in a Festo MPS-PA bench, with algorithms of Python programming
language, also control and data acquisition with open plataform communication (OPC) client-server structure.
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Resumo— Este trabalho é focado na experimentação e implementação de técnicas de controle adaptativo
em um processo de pressão de água em um conjunto tanque e tubulações que apresenta comportamento não
linear. Foi empregado um controlador proporcional integral (PI) sintonizado por duas técnicas de controle adap-
tativo: escalonamento de ganhos e controlador autossintonizável. O controlador autossintonizável implementa
um algoritmo de mı́nimos quadrados recursivo (MQR) para estimação do modelo do processo em tempo real.
A implementação foi realizada em um processo industrial em escala, em uma bancada Festo MPS-PA, com al-
goritmos em linguagem de programação Python e estrutura de comunicação cliente-servidor em open platform
communication (OPC) para controle e aquisição de dados.
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1 Introdução

O controle realimentado de processos é uma
realidade cada vez mais presente no cenário in-
dustrial devido a complexidade dos sistemas e na
busca por melhores desempenhos. Muitas das
aplicações de controle cont́ınuo são tratadas como
entrada e sáıda única (Single Input - Single Out-
put - SISO) e com as teorias de controle clássico.
Na indústria, grande parte dos processos SISO po-
dem ser modelados como sistemas caracteŕısticos
de primeira ou segunda ordem e estáveis. Assim,
os controladores do tipo proporcional integral de-
rivativo (PID) são extensamente utilizados na in-
dústria de processo, devido a sua estrutura simples
e sua robustez, (OGATA, 2011).

As aplicações de controle clássico em plantas
industriais não lineares, exigem que o controla-
dor seja ajustado para operar em uma determi-
nada faixa aproximadamente linear do sistema. O
controlador pode operar em torno de um ponto
de equiĺıbrio. Se os sinais envolvidos forem pe-
quenos de acordo com o aplicação, então é pos-
śıvel aproximar o sistema não linear por um li-
near (OGATA, 2011). Em muitos casos o sinal de
setpoint pode mudar consideravelmente durante a
operação de um processo, buscando um valor de
sáıda fora da região na qual foi linearizado para
ajuste do controlador. No entanto, se as condi-
ções de operação variam muito, as equações linea-
rizadas não são adequadas (OGATA, 2011). Com

isso pode ocorrer diminuição no rendimento do sis-
tema, o tempo de estabilização deve aumentar,
pode haver ocorrência de sobre-sinal (Overshoot)
fora dos limites especificados, além de gerar osci-
lações na resposta.

Na busca de diminuir esses efeitos nos siste-
mas de controle industriais, pode-se utilizar técni-
cas de controle adaptativo sobre os controladores
PID. Wittenmark (2008) define que um controla-
dor adaptativo é capaz de adequar seu compor-
tamento em resposta a modificações que ocorram
no processo, mais especificamente, uma malha re-
alimentada que é capaz de modificar automatica-
mente seus ganhos de controle. Os estudos de con-
trole adaptativo iniciaram na década de 1970 e
atualmente continuam sendo estudados com enfo-
que na correção da modificação da dinâmica du-
rante a operação, sistemas não lineares. Exemplo
disso é o método adaptativo de controle de força
e movimento por modelo de referência em mani-
puladores robóticos de várias juntas proposto por
Leite (2011), justificado pelas mudanças e incer-
tezas paramétricas do modelo robótico e sob as
condições adversas ao qual o robô é submetido.

Algumas técnicas de controle adaptativo são
utilizadas em controle de voo, devido às não linea-
ridades encontradas nas dinâmicas submetidas às
aeronaves: tais como altitude, velocidade, orienta-
ção, entre outros. O artigo de Ghandakly (2016)
ressalta que o controle adaptativo de escalona-
mento de ganhos é utilizado em aviões. Sua pu-



blicação apresenta simulações de voo de um caça
de combate F-16 aplicando uma técnica de con-
trole adaptativo com reguladores autossintonizá-
veis, apresentando desempenho de simulação su-
perior aos métodos convencionais de controle de
voo.

Com o fato do controle adaptativo ser empre-
gado em aplicações complexas e que exigem ro-
bustez, tais métodos também podem ser utilizados
na industria de processo. Este trabalho tem o ob-
jetivo de experimentar duas técnicas de controle
adaptativo em sistemas dinâmicos de caracteŕıs-
tica industrial. As técnicas serão implementadas
em um processo não linear de controle de pressão
d’água em um conjunto tanque e tubulações, serão
abordadas as seguintes contribuições:

� Implementação de técnica adaptativa de es-
calonamento de ganhos;

� Implementação de técnica adaptativa de au-
tossintonização indireta, com identificação do
modelo dinâmico em tempo real;

� Análise e considerações a respeito das imple-
mentações na realidade industrial.

2 Sistemas não lineares industriais

Mesmo muitas vezes sendo estáveis em malha
aberta, os processos industriais apresentam não li-
nearidades. Franklin (2013) diz que todos os siste-
mas são não lineares, e cada um é único em vários
aspectos. As aplicações industriais naturalmente
possuem saturações de sinais relacionadas aos li-
mites f́ısicos do processo e dos atuadores envolvi-
dos. Além disso, há casos que apresentam diferen-
ças na resposta quando há variação do ponto de
operação.

Um exemplo da diferença na resposta ao longo
da faixa de atuação é o processo de pressão d’água
em um conjunto tanque e tubulações abordado
neste trabalho. Através de um ensaio em malha
aberta com aplicação de consecutivos degraus uni-
tários na entrada do sistema, entre 5 e 9 volts,
obteve-se a resposta da Figura 1.
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Figura 1: Ensaio em malha aberta.
Fonte: Próprio autor (2016).

Neste ensaio é posśıvel visualizar a existên-
cia de não linearidades no modelo. Isso porque
a cada degrau unitário de tensão aplicado na en-
trada, obtém-se uma resposta (variação de pres-
são) diferente. Esse tipo de resposta não atende o
teorema da superposição, necessário para um sis-
tema ser considerado linear (LATHI, 2007). Com
isso, o ensaio mostra que um modelo extráıdo em
um determinado ponto de atuação não pode re-
presentar adequadamente todo o processo.

A Figura 1 mostra que o sistema abordado
neste trabalho apresenta uma resposta rápida a
entradas do tipo degrau. Com uma operação pro-
longada, esse tipo de comportamento pode dani-
ficar os componentes f́ısicos. Ao se inserir uma
malha para controle desse processo é importante
que o projeto inclua a suavização da resposta em
regime transitório. Isso deve diminuir o esforço
sobre os componentes e aumentar a vida útil dos
mesmos.

3 Controle adaptativo

Existem dois tipos básicos de controle adap-
tativo, direto e o indireto. No controle adapta-
tivo direto os parâmetros do controlador são sin-
tonizados sem haver um conhecimento matemá-
tico das caracteŕısticas do processo e das per-
turbações. Já no controle adaptativo indireto,
o modelo matemático do processo é identificado
previamente ao ajuste dos ganhos do controlador
(ASTROM, 2008). Neste trabalho serão aborda-
das duas técnicas de controle adaptativo.

3.1 Escalonamento de ganhos

A primeira técnica de controle adaptativo de-
senvolvida foi o gain schedule (GS), escalona-
mento de ganhos. Essa técnica consiste na utiliza-
ção de variáveis auxiliares que sejam observáveis,
e que tenham um bom grau de correlação com
variações no comportamento dinâmico da planta,
para efetuar ajustes nos parâmetros do controla-
dor (MAHUMUD, 2004).

Neste método, o processo controlado é divi-
dido em regiões de operação que possam ser trata-
das como um sistema linear, aplicando-se o mesmo
conceito do controle clássico com linearização em
um ponto (ASTROM, 2008). Para cada região de
operação, previamente são definidos os ganhos do
controlador. Quando estiver em funcionamento, a
observação das variáveis auxiliares é usada para
identificar em qual região de operação o sistema
está operando. Desta forma, é realizado o chave-
amento dos ganhos do controlador, previamente
projetados para cada faixa de atuação do processo.

3.2 Controlador autossintonizável

Também conhecido na literatura como self-
tuning regulator (STR), regulador autossintoni-



zado, baseia-se na estimação em tempo real dos
parâmetros do modelo do processo e os ganhos do
controlador são obtidos através do modelo identi-
ficado (ASTROM, 2008).

Figura 2: Diagrama de blocos STR
Fonte: Próprio autor (2016)

A Figura 2 mostra o diagrama de blocos
de um controlador adaptativo autossintonizável.
Pode-se verificar que a malha é composta por qua-
tro itens: controlador, processo, módulo de iden-
tificação do modelo dinâmico e módulo de ajuste
dos ganhos do controlador.

Neste tipo de controle adaptativo, todas as
variáveis envolvidas no controle são atualizadas à
cada amostragem. Iniciando-se pelo módulo de
identificação, em tempo real são adquiridas as in-
formações de entrada e sáıda do processo e o mo-
delo matemático é atualizado.

O módulo de ajuste do controlador recebe o
modelo atualizado e os requisitos de controle, para
definir os novos ganhos do controlador. O contro-
lador também recebe um setpoint variável, que é
um sinal externo.

Em resumo esta técnica é a combinação de um
algoritmo de identificação de sistemas dinâmicos
e de sintonização do controlador. Com sua imple-
mentação os ganhos de controle sempre estarão
ajustados para o modelo matemático vigente.

4 Identificação de sistemas dinâmicos

O conhecimento e obtenção de modelos ma-
temáticos dos processos que se deseja controlar é
de grande importância para a implementação e
ajuste das técnicas de controle. A forma clássica
de obtenção do modelo é através da análise f́ısica
e matemática do processo, porém, em determina-
dos casos isso pode envolver análises complexas e
demoradas. Os modelos representados na forma
de funções de transferência são lineares e, em pro-
cessos industriais podem ser utilizados para repre-
sentar uma faixa limitada do processo, linearizado
em um ponto.

As técnicas de controle adaptativo indireto
são dependentes de uma boa representação mate-
mática do processo, um modelo sempre atualizado
com a região de operação em que o sistema se en-
contra. A atualização constante do modelo de um

processo só é posśıvel através de técnicas de identi-
ficação de sistemas dinâmicos, que baseiam-se em
representações polinomiais dos modelos matemá-
ticos, conforme exemplificado na Equação (1).

A(q)y(k) = B(q)u(k) (1)

Onde y(k) representa a sáıda do sistema, u(k)
a entrada, sendo dois polinômios dependentes de
A(q) e B(q), que são os coeficientes do modelo
nesta representação discreta.

Desta forma, as técnicas de identificação de
sistemas tem por objetivo determinar os valores
dos coeficientes para representação do modelo.

4.1 Estimador de Mı́nimos Quadrados - MQ

O método de Mı́nimos Quadrados (MQ) é
muito conhecido e utilizado nas diversas áreas da
ciência e da tecnologia. A origem do método pode
ser encontrada nos trabalhos de Gauss sobre astro-
nomia e esse método é utilizado para otimização
de ajustes em um conjunto de dados previamente
dispońıveis (AGUIRRE, 2015).

O conjunto de dados obtidos de um ensaio em
determinado processo pode ser representado por
φ, dados obtidos prévia e sequencialmente. Essas
informações, chamadas de regressores, são relacio-
nadas à coeficientes que regem a dinâmica do pro-
cesso, resultando na projeção do valor de sáıda do
processo, figura 3 e na forma matricial, a Equação
(2).

Figura 3: Representação de um sistema dinâmico.
Fonte: Próprio autor (2016)

y = φT θ (2)

Onde, y é a sáıda, φ é matriz de regressores
e θ a matriz dos coeficientes dos regressores que
deseja ser encontrada para possibilitar a represen-
tação do modelo do sistema. No entanto, a matriz
φ não é quadrada para que se possa fazer uma in-
versa e encontrar diretamente os coeficientes dos
regressores θ. Neste caso é necessário realizar uma
aproximação para encontrar θ, com isso admite-se
que existirá um erro ε descrito pela equação (3),
que é avaliado pela função custo (qualidade do
ajuste φθ), Equação (4).

ε = y − φT θ (3)

JMQ =
∑

ε2 = εT ε = (y − φθ)T (y − φθ) (4)



Aplicando-se o conceito de mı́nimos quadrados,
deve-se buscar a otimização através do minimiza-
ção do erro, igualando a derivada da função custo
a zero, conforme a Equação (5).

∂JMQ

∂θ
= 0 (5)

E, desta relação se obtém o vetor θ, pelo método
de mı́nimos quadrados, Equação (6):

θ = (φTφ)−1φT y (6)

Este estimador MQ tem suas aplicações foca-
das na identificação de sistemas cuja aquisição de
dados provenha de um ensaio previamente reali-
zado. Conforme o desenvolvimento do método de
MQ apresentado, amostras de dados são necessá-
rias, e o processamento é realizado uma única vez,
em batelada, (AGUIRRE, 2015).

4.2 Estimador de Mı́nimos Quadrados Recursivo
- MQR

Quando se deseja identificar um sistema em
tempo real, cujos dados são medidos e disponibili-
zados sequencialmente, o mais comum é o uso de
algoritmos recursivos (AGUIRRE, 2015). A partir
do prinćıpio de minimização do erro de estimação
do método de mı́nimos quadrados apresentado na
subseção anterior, é posśıvel realizar uma estima-
ção recursiva.

Possuindo os dados de entrada e da sáıda do
processo na iteração anterior, os regressores φ e os
coeficientes dos regressores θ, o resultado de uma
estimação recursiva se dá na Equação (7).

θ(k) = θ(k − 1) +Kk[φT θ(k − 1) − y(k − 1)] (7)

Onde a cada iteração o valor do erro φT θ(k−
1) − y(k − 1) contribui para a estimativa θ(k),
aproximando-se do valor de y a cada iteração. O
ganho Kk pondera a participação do erro na esti-
mação seguinte.

Esse texto irá omitir o desenvolvimento do
equacionamento do estimador de Mı́nimos Qua-
drados Recursivos (MQR), que será apresentado
de acordo com Aguirre (2015):

Kk =
P (k − 1)φ(k)

1 + φ(k)TP (k − 1)φ(k)
(8)

θ(k) = θ(k − 1) +Kk[y(k) − φ(k)T θ(k − 1)] (9)

P (k) = P (k − 1) − P (k − 1)φ(k)φ(k)TP (k − 1)

1 + φ(k)TP (k − 1)φ(k)
(10)

Onde: a Equação (8) é o ganho de ponderação da
participação do erro, a Equação (9) é o estimação
recursiva e a Equação (10) é a matriz de covari-
ância da estimação recursiva dos parâmetros.

5 Implementação: Processo de controle
de pressão em conjunto tanque e

tubulações

Neste trabalho, a experimentação das técnicas
de controle e identificação deste trabalho foi reali-
zada em uma bancada de processos industrias em
escala compacta, MPS PA Compact Workstation,
fabricante Festo. A bancada permite a configu-
ração de diferentes sistemas, possui dois tanques,
sensores de ńıvel, resistência de dissipação térmica
e sensores de temperatura, bomba de água, vál-
vula proporcional, sensor e transmissor de vazão,
tanque acumulador de pressão e sensor e trans-
missor de pressão. Um diagrama representativo
da bancada está representado na Figura 4.
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Figura 4: Diagrama do processo de pressão
Fonte: Próprio autor (2016), adaptado de
Compact Workstation, RI-Fliessbild / PI

diagram.

Para a aplicação desse trabalho pode-se evi-
denciar o uso dos seguintes itens:

� B101: Tanque inferior, reservatório de água;

� P101: Bomba d’água, controle (0-10 volts);

� PIC: Sensor de pressão (0-0,4 bar) e trans-
missor (analógico, 0-10 volts);

� B103: Acumulador de pressão.

Na Figura 4, o motor que propulsiona a
bomba d’água é grifado em verde e o transmis-
sor de pressão em vermelho. O fluxo de água nos
dutos é mostrado na cor azul, definido com a aber-
tura completa das válvulas V108 e V103, esta úl-
tima configura um by-pass na válvula proporcio-
nal V106, fazendo com que a mesma não atue no
sistema.

A válvula V107 foi aberta em metade de seu
curso, exercendo resistência na sáıda do tanque.
Isso gera pressão no sistema, porém, não impede
a vazão de água. Todas as demais válvulas são
completamente fechadas. A figura 1 mostra um
ensaio de malha aberta realizado com esta confi-
guração da planta, aplicando-se consecutivos de-
graus unitários.



5.1 Implementação de algoritmos

A bancada MPS PA possui uma placa de aqui-
sição de dados, Festo Easyport, com um servi-
dor OPC, (Open Platform Communications). Sob
essa condição, a implementação dos algoritmos foi
feita com linguagem de programação Python com
executado em um computador pessoal. O algo-
ritmo implementa um Cliente OPC no computa-
dor, criando uma comunicação com a placa de
aquisição de dados, possibilitando leitura e escrita
de sinais.

Através desse recurso é realizada toda a aqui-
sição de dados e emissão dos sinais de controle.
Foi utilizado o peŕıodo de amostragem de 40 mi-
lissegundos, pré configurado pelo fabricante no sis-
tema de aquisição de dados. Foram realizados tes-
tes com o algoritmo e a comunicação para garan-
tir que o laço de controle execute todo o código
dentro do peŕıodo de amostragem determinado.
Toda a aquisição de dados de ensaios, testes e im-
plementação de controle foi realizada através do
algoritmo desenvolvido em Python com a conexão
OPC com a planta.

5.2 Discretização de modelos cont́ınuos

Todas as funções de transferência de tempo
cont́ınuo utilizadas no projeto dos controladores
foram discretizadas para implementação de algo-
ritmo através da regra trapezoidal de discretização
de Tustin (OGATA, 2011), da Equação (11):

S =
2(Z − 1)

T (Z + 1)
(11)

O emprego do método se justifica por permi-
tir que os ganhos calculados com as ferramentas
matemáticas de tempo cont́ınuo possam ser utili-
zados na implementação discreta dos algoritmos.

6 Malha de controle

Tal como em muitos processos industriais, o
processo de pressão deste trabalho é representado
como um sistema caracteŕıstico de primeira or-
dem. Pode-se observar na figura 1 que não há
presença de integrador, visto que a resposta esta-
biliza a cada degrau aplicado na entrada. A fun-
ção de transferência de um sistema de primeira
ordem é apresentado na Equação (12):

y(s)

u(s)
=

K

Ts+ 1
(12)

Neste projeto, o objetivo do controlador é se-
guimento de referência com erro zero em regime
permanente para setpoint variável de pressão e
manutenção da dinâmica transitória em toda a re-
gião de controle. Como explicado anteriormente
o processo de pressão possui dinâmica rápida,
tornando-se interessante suavizá-la para conserva-
ção dos componentes em operação cont́ınua.

6.1 Seguimento de referência

Foi selecionado um controlador Proporcional
Integral (PI) para a aplicação deste trabalho. A
parcela proporcional tem a função de ajustar o
tempo de resposta. O ganho de integração do
controlador compensa a ausência de integrador no
modelo do processo. Assim, é posśıvel atender o
requisito de seguimento de referência para entra-
das do tipo degrau. A função de transferência do
controlador PI é apresentada na Equação (13).

u(s)

e(s)
=
Kp(s+

1

Ti
)

s
(13)

O diagrama de blocos da Figura 5 mostra o sis-
tema em malha fechada.

Figura 5: Diagrama de blocos da malha de con-
trole de pressão.

Fonte: Próprio autor (2016).

A função de transferência de malha fechada
resulta num sistema de segunda ordem, conforme
a Equação (14):

y(s)

ref(s)
=

KKpS

T
+
KKp

TiT

S2 +
1 +KKp

TiT
S +

KKp

TiT

(14)

6.2 Ajuste do controlador PI

A Equação (15) mostra um sistema de se-
gunda ordem:

y(s)

u(s)
=

ωn2

S2 + 2ζωnS + ωn2
(15)

Igualando-se os termos da função de transfe-
rência genérica de segunda ordem com a função de
transferência de malha fechada, foram definidas
as seguintes relações para ajuste do ganho pro-
porcional Kp, Equação (16), e tempo integral Ti,
Equação (17):

Kp =
2ζωnT − 1

K
(16)

Ti =
KKp

Tωn2
(17)

Para se projetar a resposta do sistema de ma-
lha fechada é usada a relação para o tempo de
estabilização Ts, Equação (18), de sistemas de se-
gunda ordem, num critério de 2�:



Ts =
4

ζωn
(18)

Na qual deve-se escolher o tempo de estabi-
lização Ts e a constante de amortecimento ζ iso-
lando a frequência natural ωn.

6.3 Manutenção da dinâmica em toda região de
atuação

Verificadas as não linearidades presentes neste
processo, para que o sistema mantenha o mesmo
comportamento dinâmico ao longo de toda a re-
gião de operação, é necessário o emprego de um
algoritmo de adaptação ao controlador PI. Desta
forma, são implementadas duas técnicas de con-
trole adaptativo, o escalonamento de ganhos e o
autossintonizável.

6.4 Controlador adaptativo de escalonamento de
ganhos

A implementação deste controlador se deu
pelo prinćıpio apresentado por Ghandakly (2016)
na subseção 3.1. O sistema foi dividido em quatro
regiões de operação, definidos por intervalos de 1
volt na entrada da bomba d’água (5-6, 6-7, 7-8,
8-9):

Foram realizados ensaios em malha aberta em
cada um destes intervalos. Com os dados foram
identificadas as funções de transferência de cada
faixa através da ferramenta de identificação de
sistemas Ident do software MatLab, apresentadas
respectivamente:

y(s)

u(s)
=

0, 337

0, 329s+ 1
(19)

y(s)

u(s)
=

0, 391

0, 335s+ 1
(20)

y(s)

u(s)
=

0, 443

0, 338s+ 1
(21)

y(s)

u(s)
=

0, 497

0, 346s+ 1
(22)

As especificações de projeto para esta técnica
de controle foram:

� Tempo de estabilização num critério de 2 �,
Ts = 2,5 segundos;

� Comportamento super amortecido com ζ =
1,1.

Através das relações definidas para ajuste do ga-
nho proporcional Kp e tempo integral Ti, defini-
das nas equações (16) e (17), obteve-se os contro-
ladores exibidos na Tabela 1.

Outra abordagem para o ajuste do contro-
lador PI é através do cancelamento do pólo da

Tabela 1: Ganhos dos controladores PI - Malha
fechada de 2ª ordem.

Região Kp Ti
5-6 0,15 0,073
6-7 0,18 0,099
7-8 0,18 0,112
8-9 0,21 0,145

planta pelo zero do controlador. Conforme a Fi-
gura 5, o cancelamento é realizado da seguinte
forma, Equação (23):

(S +
1

Ti
) = (S +

1

T
) (23)

Então, o valor para o Tempo integral é Ti =
T . Isso resulta num sistema de malha fechada de
primeira ordem, conforme a função de transferên-
cia da Equação (24).

y(s)

u(s)
=

KpK

Ts+KpK
(24)

O ajuste da velocidade desse sistema se dá
pela posição do pólo de malha fechada. Para um
tempo de estabilização de 2,5 segundos num crité-
rio de 2�, onde 4T = 98�. da resposta, a constante
de tempo de malha fechada deverá ser de 0,625.
A Equação (25) apresenta o ajuste do ganho pro-
porcional.

Kp =
T

0, 625K
(25)

Através das relações definidas para ajuste do
ganho proporcional Kp e tempo integral Ti, defi-
nidas nas equações 23 e 25, obteve-se os controla-
dores exibidos na Tabela 2.

Tabela 2: Ganhos dos controladores PI - Malha
fechada de 1ª ordem.

Região Kp Ti
5-6 1,561 0,329
6-7 1,373 0,335
7-8 1,221 0,338
8-9 1,111 0,346

Nas duas formas de ajuste, a identificação de
qual faixa de operação o sistema se encontra e cha-
veamento dos ganhos do controlador foram iguais.
Os sinais auxiliares utilizados foram: O Setpoint
e o sinal do sensor de pressão utilizado na reali-
mentação.

6.5 Controlador adaptativo autossintonizável

Para o emprego desta técnica de controle
adaptativo, foi primeiramente implementado um
estimador de Mı́nimos Quadrados Recursivo



(MQR), conforme as definições da seção 4.2. Para
esta aplicação, o modelo a ser estimado é uma re-
presentação polinomial de um sistema de primeira
ordem, pelos coeficientes a1 e b1 na Equação (26):

a1y(k − 1) = b1u(k − 1) (26)

Podendo o mesmo ser representado como uma
função de transferência de tempo discreto, Equa-
ção (27):

Y [z]

U [z]
=

b1Z
−1

1 + a1Z−1
(27)

O algoritmo MQR é executado a cada pe-
ŕıodo de amostragem, atualizando constantemente
o modelo matemático. O modelo obtido é de
tempo discreto. Desta forma é interessante repre-
sentar o controlador PI por um modelo de tempo
discreto, Equação (28):

Y [z]

E[z]
=
K1(1 −K2Z

−1)

1 − Z−1
(28)

E a malha fechada de controle discreto é vista
na Figura 6:

Figura 6: Diagrama de blocos da malha de con-
trole discreto de pressão.

Fonte: Próprio autor (2016).

Para o ajuste do controlador PI através deste
modelo discreto, não se tem a disposição o mesmo
ferramental matemático desenvolvido para repre-
sentações de tempo cont́ınuo. Desta forma, optou-
se por realizar o cancelamento do pólo da planta
pelo zero do controlador, conforme a Equação
(29):

K2 = −a1 (29)

Obtendo a função de transferência discreta de
malha fechada da Equação (30):

Y [z]

Ref [z]
=

K1b1Z
−1

1 + (K1b1 − 1)Z−1
(30)

Devido a aproximação que se realiza nesse mé-
todo de cancelamento de pólos e zeros, optou-se
pela especificação de um tempo de estabilização
maior, de 3 segundos no mesmo critério de 2�. A
velocidade da resposta do sistema discreto de pri-
meira ordem resultante do cancelamento do pólo
da planta, se dá pela posição do pólo de malha
fechada resultante. Para o tempo de estabilização
de 3 segundos, o pólo discreto de malha fechada
deverá ser 0,95.

Assim, K1 é definido conforme a Equação
(31):

K1 =
(1 − 0, 95)

b1
(31)

7 Resultados

Sob as condições apresentadas, o controla-
dor PI foi selecionado como apto para permitir
o seguimento de referência de setpoint de pressão.
Quanto ao problema relacionado a não linearidade
do processo em questão, optou-se pela implemen-
tação de duas técnicas diferentes de adaptação do
controlador PI, escalonamento de ganhos e autos-
sintonização do controlador.

7.1 Escalonamento de ganhos

A Figura 7 apresenta a resposta de pressão do
controlador adaptativo de escalonamento de ga-
nhos.
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Figura 7: Pressão com controlador adaptativo GS
ajustado por alocação de pólos e zeros.

Fonte: Próprio autor (2016).

O gráfico mostra que o controlador PI atingiu
seguimento de referência com erro zero em regime
permanente, dentro do tempo de estabilização de
2,5 segundos especificado. É importante salientar
que enquanto o sinal de setpoint se encontra com
valor zero, o controlador não está operando.

Também é posśıvel verificar a repetibilidade
da curva de regime transitório quando são apli-
cados os degraus no setpoint, devido à adaptação
do controlador. Os efeitos da técnica de controle
adaptativo de escalonamento de ganhos podem ser
vistos na Figura 8.

Verifica-se o chaveamento dos ganhos do con-
trolador realizado pelo método de escalonamento
de ganhos. Os ganhos Kp e Ti do controlador
são modificados de acordo com a região em que
se encontra a operação do processo. Os ganhos
são alterados de acordo com as funções de trans-
ferência levantadas para cada faixa de atuação e os
respectivos controladores previamente projetados.

A Figura 9 mostra a resposta do controlador
PI adaptativo de escalonamento de ganhos. A sin-
tonização foi realizada pelo cancelamento do pólo
da planta com o zero do controlador.
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Figura 8: Variação dos ganhos do controlador
adaptativo GS alocação de pólos e zeros.

Fonte: Próprio autor (2016).
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Figura 9: Pressão com controlador adaptativo GS
ajustado por cancelamento de pólos e zeros.

Fonte: Próprio autor (2016).

Com a Figura 9 é posśıvel verificar que este
controlador também atingiu erro zero para segui-
mento de referência de setpoint de pressão em re-
gime permanente. Porém, durante o regime tran-
sitório da resposta aos degraus aplicados no set-
point, ocorrem oscilações não previstas ou deseja-
das na pressão.

Ainda assim, é posśıvel verificar a repetibili-
dade das curvas de regime transitório, conforme
esperado pela técnica de escalonamento de ga-
nhos, realizado conforme o chaveamento apresen-
tado na Figura 10.
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Figura 10: Variação dos ganhos do controlador
adaptativo GS - cancelamento de pólos e zeros.

Fonte: Próprio autor (2016).

A Figura 11 mostra a comparação do contro-
lador PI ajustado pela alocação de pólos e zeros,
que resultou em um sistema de malha fechada de

segunda ordem, com o ajuste realizado pelo can-
celamento do pólo da planta, resultando num sis-
tema de primeira ordem em malha fechada.
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Figura 11: Comparação dos métodos de ajuste do
controlador PI.

Fonte: Próprio autor (2016).

Conforme a Figura 11, a resposta do contro-
lador ajustado com cancelamento é mais rápida e
apresenta oscilação no regime transitório. Porém,
os dois controladores apresentaram repetibilidade
nas curvas e erro zero de seguimento de referência
da pressão em regime permanente, caracteŕıstica
do controle adaptativo.

7.2 Controlador autossintonizável

Foi implementado um controlador PI autos-
sintonizável, com lei de ajuste dos ganhos do con-
trolador definida na seção 6.5. A identificação do
modelo da planta foi realizada pela implementa-
ção de um algoritmo de estimação MQR, conforme
definido na seção 4.2.
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Figura 12: Pressão com controlador adaptativo
autossintonizável com MQR.

Fonte: Próprio autor (2016).

A Figura 12 mostra o resultado do controle de
pressão. É posśıvel verificar logo após 15 segundos
do teste que o controlador passa a não apresentar
bons resultados. A curva da pressão do processo
passa apresentar oscilações grandes, inaceitáveis
num controle realimentado.

O controlador PI autossintonizável apresen-
tou comportamento normal em uma faixa de ope-
ração e passou a gerar oscilações no restante do
processo. Passou-se a investigar à o que isto se



devia. Avaliando os valores estimados pelo al-
goritmo MQR, percebeu-se que os dois coeficien-
tes do modelo estabilizaram aproximadamente no
mesmo tempo em que a resposta do sistema pas-
sou a apresentar oscilações, conforme a Figura 13.
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Figura 13: Parâmetros estimados pelo MQR.
Fonte: Próprio autor (2016).

Isso mostra que nas regiões de operação se-
guintes, o estimador MQR não foi capaz de es-
timar as alterações no modelo deste processo, de
caracteŕıstica claramente não linear. Com isso,
o controlador continuou sendo ajustado com base
num modelo que já não representava o sistema de
pressão.

Com base em Aguirre (2015), foram realiza-
das alterações nas equações do algoritmo MQR
apresentado na seção 4.2. Foi implementado um
fator de esquecimento λ, capaz de aumentar a sen-
sibilidade do estimador MQR. Uma aplicação se-
melhante foi realizada para o algoritmo MQR de
Souza (2010) para estimação de sistemas em um
robô manipulador.

Esse coeficiente evita que os elementos da ma-
triz de covariância do estimador tendam a zero.
Isso mantém o algoritmo preparado para perce-
ber variações na dinâmica do processo, de modo
que as medidas mais antigas recebem menos im-
portância e o estimador dá mais ênfase as novas
leituras. Se λ = 1, tem-se as mesmas ponderações
para as medidas, porém para 0, 9 ≤ λ < 1 há pon-
deração maior para as medidas recentes, (SOUZA
et al., 2010). As equações do algoritmo MQR mo-
dificado com um fator de esquecimento λ são as
seguintes:

Kk =
P (k − 1)φ(k)

λ+ φ(k)TP (k − 1)φ(k)

θ(k) = θ(k − 1) +Kk[y(k) − φ(k)T θ(k − 1)]

P (k−1) =
1

λ
(P (k−1)−P (k − 1)φ(k)φ(k)TP (k − 1)

λ+ φ(k)TP (k − 1)φ(k)
)

Maiores informações sobre essa alteração no algo-
ritmo MQR podem ser encontradas em (LJUNG,
1999).

O coeficiente de esquecimento implementado
foi λ = 0, 96. O ajuste do coeficiente de esque-
cimento do MQR para esse processo não linear

de pressão foi realizado experimentalmente, até
se obter estimação satisfatória dos coeficientes do
modelo.

A Figura 14 mostra que após a inserção do
fator de esquecimento, a estimação dos coeficien-
tes do modelo deixou de permanecer estável com
a não linearidade.
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Figura 14: Parâmetros estimados com λ = 0,96.
Fonte: Próprio autor (2016).

Isso comprova que o estimador de MQR com
fator de esquecimento rastreou as mudanças no
modelo matemático do processo ao londo de toda
a região de operação. A Figura 15 mostra a pres-
são controlada após as modificações realizadas.
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Figura 15: Controlador PI autossintonizável,
MQR com λ = 0,96.

Fonte: Próprio autor (2016).

O controlador PI autossintonizável com MQR
modificado, conseguiu operar satisfatoriamente
em toda a região de operação experimentada. O
requisito de erro zero em regime permanente para
seguimento de setpoint de pressão foi alcançado,
assim como o tempo de estabilização, aproxima-
damente 3 segundos em todos os degraus.

A Figura 16 apresenta a comparação da pres-
são estimada com o valor real lido pelo sensor.

8 Conclusões

Durante o desenvolvimento do trabalho foi
posśıvel perceber com clareza as diferenças entre
as duas técnicas de controle adaptativo aborda-
das. A técnica de escalonamento de ganhos requer
um levantamento prévio do processo a ser contro-
lado. É necessário separar a região de operação
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Figura 16: Estimação da pressão via MQR (com
fator de esquecimento de 0,96) e pressão real.

Fonte: Próprio autor (2016).

em sub regiões e realizar a identificação do modelo
matemático, neste caso, funções de transferência
de cada faixa. Com os modelos são projetados
os ganhos de controle de cada faixa de atuação.
Também são definidas as condições para o chavea-
mento dos ganhos do controlador quando ocorrem
transições de região de atuação.

O controle autossintonizável requer a defini-
ção de um modelo matemático genérico do pro-
cesso. Uma ferramenta de identificação realiza a
estimação em tempo real dos parâmetros do mo-
delo da planta. Com base no modelo estimado a
cada peŕıodo de amostragem, são definidos os ga-
nhos do controlador. Dessa forma, sempre há um
controlador ajustado exatamente para o ponto de
atuação no qual se encontra.

No entanto, o controle autossintonizável re-
quer conhecimento mais amplo, envolvendo iden-
tificação de sistemas. Como os modelos são es-
timados em tempo discreto, tem-se menor liber-
dade para definir uma lei de ajuste automático do
controlador. Já o controlador da técnica adap-
tativa de escalonamento de ganhos pode ser ajus-
tado através do ferramental matemático de tempo
cont́ınuo, o que é uma grande vantagem, pois o
modelo matemático é levantado previamente, já
no tempo cont́ınuo.

Exemplo disso foi a comparação de desempe-
nho entre os controladores PI da técnica de es-
calonamento de ganhos da figura 11. Os ganhos
ajustados na malha fechada de segunda ordem ob-
tiveram resultado mais próximo dos requisitos de
projeto. Neste caso, foi posśıvel inserir o requi-
sito de amortecimento e estabelecer relações para
alocar tanto o pólo como o zero do controlador.

A malha fechada de primeira ordem teve o
controlador ajustado de modo mais simples. Foi
realizado o cancelamento do pólo da planta com
o zero do controlador e a dinâmica resultante do
processo se deveu somente a alocação do pólo de
malha fechada. O ajuste foi realizado em tempo
cont́ınuo, porém devido à aproximação realizada
no cancelamento do pólo da planta, o desempenho
se mostrou inferior.

A inserção do fator de esquecimento no es-

timador MQR fundamental para contornar o pro-
blema de estimação no algoritmo MQR convencio-
nal. Esse não é o foco do presente trabalho, porém
chamou a atenção pela importância desse item,
que se não resolvido, impossibilitaria a implemen-
tação do controlador autossintonizável. Isso abre
a oportunidade de pesquisas e trabalhos futuros
relacionados a área de identificação de sistemas.

Ao final, as duas técnicas de controle adap-
tativo se mostraram eficazes ao que foi proposto
nesse trabalho. Deve-se considerar que o método
de adaptação, por śı só não garante o desempenho
de controle. A seleção do controlador e a defini-
ção das regras para o ajuste dos ganhos são fun-
damentais para o êxito, sendo consideradas mais
delicadas na sintonização automática, onde não há
a possibilidade de realizar um ajuste fino manual
pós projeto.

Referências

AGUIRRE, L. A. (2015). Introdução a identifica-
ção de sistemas: Técnicas lineares e não line-
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