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Resumo 

 

 

Este trabalho tem como enfoque as dificuldades envolvidas em controlar sistemas de or-

dem superior com atraso de transporte, onde a solução adotada para amenizar o efeito cau-

sado pelo atraso é a utilização de um algoritmo de predição, composto pelas técnicas do 

Preditor de Smith e do Preditor de Smith Filtrado. Analisando os casos em que o modelo 

do sistema usado no algoritmo de predição não é idêntico ao real, foi possível constatar a 

presença de erro na dinâmica do sistema. Este erro pode amplificar o esforço de controle e 

o desgaste prematuro dos equipamentos envolvidos, levando em alguns casos a desestabili-

zar o sistema. Diante disto, foi proposto o desenvolvimento de um sistema capaz de tratar 

as incertezas decorrentes da diferença entre o modelo e o sistema real, reduzindo o efeito 

do atraso de transporte sobre o sistema de controle. Como resultado foi gerada uma ferra-

menta, que atua de forma aceitável para os casos testados, ajustando o modelo do processo 

e, consequentemente, melhorando a compensação de tempo morto. 

 

Palavras-chave: Controladores PID. Compensação de Tempo Morto. Preditor de Smith. 

Identificação de Sistemas. 

 

 

 

 

  



  

Abstract 

 

 

This work considers the difficulties involved in the control of higher order systems with 

transport delay, where the solution adopted to mitigate the effect caused by the delay is the 

use of a prediction algorithm composed of the Smith Predictor techniques and Filtered 

Smith Predictor. Analyzing the cases where the system model used in the prediction algo-

rithm is not identical to the real system, the presence of error in the system dynamics was 

observed. This error may amplify the control effort and cause premature wear of the 

equipment involved, in some cases leading the system to instability. In this manner, the 

development of a tool to treat uncertainties originated from the difference between the sys-

tem model and the real system, thereby reducing the effect of transmission delay of the 

control system, has been proposed. A software to adjust the process model and thus im-

prove the dead time compensation was implemented. 

 

Keywords: PID Controllers. Dead Time Compensation. Smith Predictor. System Identifi-

cation. 
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Capítulo 1  

INTRODUÇÃO 

 

 

Os controladores industriais desempenham um papel importante no avanço da en-

genharia e da ciência, de forma que se tornaram indispensáveis por vários aspectos impor-

tantes, como a diminuição de processos e operações manuais repetitivas, otimização do 

desempenho de sistemas dinâmicos, segurança e melhorias na robustez dos processos. Em-

bora exista uma grande quantidade e variedades de métodos de controle com aplicabilida-

des diversas em ambientes industriais, comercias e residenciais, o controlador mais utiliza-

do é o controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID), que teve seu surgimento na 

década de 30 (ÅSTROM E HAGGLUND, 2001). Ogata (2003) afirma que o controlador 

PID pode ser aplicado a diversos sistemas, tais como, sistemas de veículos espaciais ou 

sistemas robóticos. 

Na literatura vários estudos confirmam a importância que o controle PID possui, 

de forma que a predominância dos PID nos ambientes industriais é grande o suficiente para 

atestar que mais de 90% de todas as malhas existentes são do tipo Proporcional Integral 

(PI) ou PID (ÅSTROM E HAGGLUND, 2001), quase uma década depois Pereira e Haf-

fner, (2010) estimam que o percentual estaria em torno dos 95%. 

A justificativa para o controle PID abranger margens de utilização tão altas está 

na sua aplicabilidade geral à maioria dos sistemas de controle. Em particular, quando o 

modelo matemático da planta não é conhecido e os métodos de projeto analítico não po-

dem ser utilizados (OGATA, 2010). Faleiros (2012) vai um pouco mais além e comple-

menta o que foi afirmado por Ogata mencionando que a utilização em larga escala do PID 

é devido à sua simplicidade, claro entendimento de seu funcionamento por parte dos funci-

onários envolvidos no processo e pelo baixo custo. 

Muito embora os controladores PID sejam os mais usados, até os dias de hoje, 

isso não significa que não são suscetíveis a erros ou falhas de projeto. Eles são projetados 

com embasamento no modelo linear da planta, podendo sofrer alterações de funcionamento 

entre outros problemas em virtude do atraso de transporte. 
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O atraso de transporte, mais comumente conhecido como tempo morto, é o tempo 

necessário para que o sistema responda a uma variação da sua entrada. Assim um sistema 

com tempo morto necessita de um esforço maior para compensar o atraso e manter o 

sistema estável e na pior situação, este atraso provocar a desestabilização do sistema.  

  Não é de hoje que são estudados métodos de compensação do tempo morto. O 

método pioneiro nesta tarefa foi o Preditor de Smith (PS), criado pelo professor da 

universidade de Oklahoma, Otto J. M. Smith, em 1957. Diversos autores descrevem e 

aplicam este método na literatura como, por exemplo, Warwick e Rees (1988) e Normey-

Rico e Camacho (2007). 

Diante do que foi apresentado até agora a proposta deste trabalho é desenvolver 

uma estratégia com a função de identificar e tratar de forma considerável o efeito do atraso 

de transporte do sistema sobre o sistema de controle. 

 

 

1.1 Motivação 

 

Os meios de produção dos processos industriais operam focados em objetivos 

específicos, como a segurança, atendendo os quesitos de qualidade, diversidade e 

uniformidade exigidos pelo mercado, apresentando produtos com uma boa relação de 

custo-benefício. Estimulando a efetivação de processos cada vez mais eficazes e 

otimizados, minimizando os impactos provenientes no processo produtivo em geral, como 

consumo energético, consumo de matéria prima e resíduos de produção. 

Baseando-se nas constantes necessidades de evolução e eficácia que o ambiente 

industrial exige, os estudos nas áreas de controle de processo e automação se tornaram 

cada vez mais necessários e presentes nos processos de produção, no qual alguns 

problemas apresentados pelo processo como, mudanças do ponto de operação, desgastes de 

equipamentos no decorrer do tempo, restrições de processo e tempo de atraso são 

largamente estudados. Diante da diversidade e abrangência das diversas áreas de estudos 

que englobam os processos de controle e automação foi levantada a possibilidade de 

estudo dos efeitos causados pelo atraso de transporte para sistemas de ordem superior, com 

o intuito de analisar e compensar os efeitos deste atraso. 
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1.2 Objetivos 

 

  Este trabalho tem seus objetivos divididos em objetivos gerais e específicos: 

 

1.2.1 Objetivos Gerais 

 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma estratégia capaz de minimizar os 

efeitos causados pelo atraso de transporte levando em consideração as diferenças entre o 

modelo do Preditor de Smith e o modelo do processo, contribuindo para a minimização do 

desgaste de alguns equipamentos e melhorando a eficiência de trabalho das plantas em 

questão e reduzir os riscos do processo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Revisar na literatura os métodos de controle e sintonia dos controladores PID; 

 Revisar na literatura os métodos de compensação de tempo morto, com ênfase na 

ideia do Preditor de Smith e suas variações e modificações; 

 Revisar na literatura métodos de identificação de sistemas; 

 Apresentar uma interface de auxílio ao controle de sistemas com tempo morto; 

 Avaliar a aplicabilidade e eficiência da estratégia; 

 Validar os resultados da estratégia através de simulações de processos. 

 

 

1.3 Trabalhos Relacionados 

 

  Nesta seção são apresentados trabalhos que serviram como base de conhecimento e 

pesquisa para o desenvolvimento deste trabalho.  

 

  Na dissertação “Uma Ferramenta De Apoio Ao Projeto De Sistemas De Controle 

Para Processos Com Atraso”, seu autor Costa Filho (2008) apresenta o desenvolvimento 

de uma ferramenta no Matlab utilizando a interface gráfica Graphic User Interface Design 

Environment (GUIDE), com o intuito de deixar o sistema mais amigável para os usuários. 
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Esta ferramenta é aplicada ao tratamento de atraso de transporte focando na melhoria de 

sintonias de controladores PID, Dead-time Compensator (DTC) e Model Predictive 

Control (MPC). Diversos testes simulados e em ambientes práticos controlados foram 

efetivados com base em modelos contínuos de primeira e segunda ordem com atraso 

(First-order Plus Dead-time - FOPDT e Second-order Plus Dead-time - SOPDT), muito 

embora os testes tenham sido satisfatórios, seu autor enfatiza que sua ferramenta ainda 

precisa passar por uma quantidade ainda maior de testes para poder atestar e a segurar que 

seu funcionamento não esta suscetível a falhas de desenvolvimento.  

  O artigo “Unified approach for robust dead-time compensator design” apresenta o 

desenvolvimento de um algoritmo robusto chamado de Preditor Smith Filtrado (PSF), 

escrito pelos autores Normey-Rico e Camacho (2009). No decorrer do trabalho seus 

autores retratam uma abordagem unificada para o projeto de compensadores em tempo 

morto, consistindo em um filtro que possui duas funções, a primeira de atenuação dos erros 

de modelagem em altas frequências e a segunda de não invalidação do polo lento da planta.  

  A estrutura do PSF é baseada na arquitetura de um PS modificado, permitindo a 

dissociação das respostas de perturbação e setpoint, as modificações do PFS em relação ao 

PS padrão, neste caso é a adição de dois filtros, um filtro na referência tradicional para 

melhorar a resposta do ponto de ajuste e um outro filtro no preditor usado para melhorar as 

propriedades da previsão em relação à diferença entre o sistema real e o modelo da planta 

com atraso estimado. A finalidade desta nova abordagem é a de ajustar o controlador com 

o compromisso entre desempenho, robustez e capacidade de lidar com os processos 

instáveis, com o intuito de acelerar a resposta às perturbações em plantas com atraso de 

transporte dominante, estáveis, instáveis ou integradoras.  

  Nos testes realizados com o PSF foram apresentados três estudos de caso que 

consistem nos seguintes processos: controle de temperatura em um permutador de calor, 

controle de nível em uma cadeia de evaporadores e o controle de concentração em um 

reator instável. Estes estudos mostram resultados de sintonias com desempenhos 

equivalentes ou melhores do que as sintonias já existentes.  

  Baseado no trabalho de Normey-Rico e Camacho (2009) foram surgindo algumas 

variações do PSF como, por exemplo, o PSF alternativo apresentado em “Dealing with 

noise in unstable deadtime process control” por Santos, Botura e Normey-Rico (2010), 

onde é utilizado um filtro que não altera a resposta ao seguimento de referência, porém este 

novo método pode cancelar os pólos de malha aberta indesejáveis que afetariam a resposta 
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à perturbação, tal procedimento consiste em atenuar os ruídos presentes no sistema. No 

desenvolvimento deste trabalho os efeitos do ruído na medição de DTCs instáveis e 

integradoras foram discutidos e um procedimento Detuning de duas etapas foi proposto, 

apresentando três aspectos importantes-sintonização DTC sendo elas: 

 

 A limitação da abordagem de parâmetro único desejado para minimizar o efeito do 

ruído pode destoar o controlador;  

 A utilização de uma abordagem alternativa que centraliza restruturação da 

arquitetura do filtro robustez em dois casos (pico e largura de banda);  

 A generalidade dos dois aspectos anteriores. 

 

  Por fim, constata-se que esta abordagem alternativa do PSF pode ser usada para 

transformar o procedimento do projeto do filtro robustez mais simples e intuitiva. 

  Sabendo se que os atrasos nas malhas de controle complicam a análise e projeto de 

controladores, os autores Veeramachaneni, Watkins e Emami (2012) mostram em 

“Determination of all stabilizing PID controllers for time delay systems with Smith 

predictors" um método em que todas as sintonias para controladores PID em conjunto com 

o uso do PS são encontrados, este método determina todos os controladores PID atingíveis, 

para casos em que existem incompatibilidades entre a planta e o modelo presente no 

Preditor de Smith. 

  No artigo “Controle Preditivo Generalizado aplicado em sistemas com atraso de 

transporte”, Mota, Albuquerque e Torrico (2013) propuseram um método que utiliza um 

parâmetro de ajuste de robustez por meio da técnica de Generalized Predictive Control 

(GPC), onde foram obtidos bons resultados quando aplicado a um processo instável com 

atraso de transporte e processo estável de segunda ordem.  

  Em “Robust stabilization of time-delay systems using PID controller with a Smith 

predictor” os autores Veeramachaneni, Watkins e Emami (2013) abordam a questão de 

robustez para sistemas de ordem arbitrária com um atraso de tempo, usando como base os 

métodos de determinação de todos os controladores PID para sistemas de estabilização de 

atraso de tempo com Preditor de Smith apresentados por Veeramachaneni, Watkins e 

Emami (2012).  
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  Dando continuidade na linha de pesquisa de compensação de tempo morto os 

autores Veeramachaneni e Watkins (2014) apresentam no artigo “Robust Performance 

Design of PID Controllers for Time-Delay Systems with a Smith Predictor” um projeto 

para controladores PID com desempenho robusto para sistemas com atraso e com Preditor 

de Smith, onde um método gráfico é utilizado para encontrar todas as sintonias PID que 

satisfazem uma restrição de desempenho robusto, para qualquer função de transferência 

estável de ordem definida com atraso de tempo. Para o experimento apresentado, os 

autores mostram que um exemplo comparativo de um controlador PID ideal em um 

sistema em malha fechada na região de estabilidade nominal, onde são comparados os 

resultados apresentados pelo sistema para dois casos específicos (com e sem o Preditor de 

Smith). A comparação dos resultados mostrou que o uso de um Preditor de Smith 

aumentou o tamanho da região de desempenho robusto no espaço do controlador PID. 

 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

 Este trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 são apresentados os 

conceitos básicos que envolvem o controle PID e alguns dos métodos indicadores mais 

utilizados no ambiente acadêmico e industrial, para avaliar o desempenho das malhas de 

controle. O Capítulo 3 descreve a ideia do controle ideal (sem atraso de transporte), 

técnicas de compensação de tempo morto e formas de analisar e estimar o erro de 

modelagem em sistemas com tempo morto. O Capítulo 4 apresenta métodos de 

identificação de sistemas e critérios de seleção e métodos de avaliação de modelos. No 

Capítulo 5 é apresentado o desenvolvimento da ferramenta para compensar tempo morto 

em sistemas de ordem   e os resultados dos testes realizados. Por fim, o Capítulo 6 

apresenta as conclusões e perspectivas.  

 



 

    

 

Capítulo 2  

CONTROLE E SINTONIAS PID 

 

 

Neste capítulo são apresentados os conceitos de controle e sintonia PID que serão 

explorados na dissertação. A ferramenta apresentada é constituída de um sistema de um 

sistema de compensação de tempo morto com base na realização de predições, o qual rea-

liza melhorias no desempenho do processo, apenas realizando ajustes na predição e não nas 

sintonias de controle, muito embora se faz necessário um conhecimento mínimo dos con-

troladores e sintonias PID. 

 

 

2.1 Controladores PID 

 

O ato de controlar segundo Ogata (2003) significa medir o valor da variável contro-

lada do sistema e utilizar a variável manipulada do sistema para corrigir ou limitar os des-

vios do valor medido a partir de um valor desejado. O controlador é definido como um 

equipamento capaz de realizar operações matemáticas sobre o sinal de erro, com o intuito 

de produzir um sinal de controle, que inserido no processo atua de forma a proporcionar a 

condição de satisfatoriedade de alguns objetivos de desempenho desejados para o sistema 

de controle (BAZANELLA E JUNIOR, 2005). Na intenção de se obter um sistema contro-

lado robusto em relação às incertezas dos processos industriais, o método de controle de 

sistemas com realimentação se tornou bastante difundido, sua representação pode ser anali-

sada na Figura 2.1, mostra o diagrama padrão de controle por realimentação na saída, onde 

as variáveis são:      variável de entrada ou referência do sistema (setponit),      sinal do 

erro atuante,      função de transferência do controlador,      sinal de controle,       

função de transferência do processo e      é o sinal de saída. 
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Figura 2. 1 - Diagrama do Controle por realimentação da saída. 

 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

 Analisando o diagrama padrão de controle por realimentação de saída, sabe-

se que o mesmo serve como base para o controlador Proporcional-Integral-Derivativo. A 

expressão matemática do sinal de controle gerado pelo controlador PID pode ser escrita 

como: 

 

               ∫          

     

  

 

 

 (2.1) 

 

Assim, têm-se os parâmetros da sintonia do controlador PID, em que o ganho pro-

porcional   , o ganho integral    e o ganho derivativo    são respectivamente as ações de 

controle proporcional, integral e derivativa. Dada à Equação (2.1), o sinal de controle ori-

ginado do controlador PID é visto como a soma dos três sinais                      obti-

dos através do processamento do sinal de erro, analisado na forma do diagrama de blocos 

do controlador PID mostrado na Figura 2.2. 

 

Figura 2. 2 - Diagrama de bloco do controlador PID. 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Muito embora se tenha três ações básicas de controle implementadas no controlador 

PID, não necessariamente para toda aplicação se utiliza as três ações juntas de forma que o 

controlador atua em quatro configurações distintas sendo elas: 

 

• Controlador Proporcional (P); 

• Controlador Proporcional e Integral (PI); 

• Controlador Proporcional e Derivativo (PD); 

• Controlador Proporcional, Integral e Derivativo (PID).  

 

Dentre estas configurações o controlador PID apresenta as três ações básicas, pro-

porcional, integral e derivativa, possibilitando assim uma melhor atuação tanto na resposta 

em regime transitório quanto na resposta em regime permanente, tendo em vista que, esta 

ação de controle acrescenta dois zeros e um polo ao sistema. 

Assim de acordo com Ribeiro (2005) de forma resumida a ação proporcional eli-

mina as oscilações, a integral elimina o desvio de off-set, enquanto a derivativa fornece ao 

sistema uma ação antecipada de modo a evitar previamente que o desvio se torne maior, 

quando o processo se caracterizar por ter uma correção lenta comparada com a velocidade 

do desvio (por exemplo, alguns controles de temperatura). Em que a saída deste controla-

dor é dada pela Equação (2.2):  

 

                ∫      

 

 

   

 

  
     (2.2) 

 

A Equação (2.2) expressa o algoritmo de saída do controlador PID paralelo clássi-

co, sendo este o mais encontrado na prática. Saches e Andrade (2011) explicam que ele é 

dito paralelo porque as suas ações, proporcional (P), integral (I) e derivativa (D) são calcu-

ladas em paralelo e em seguida somadas, originando o sinal de saída. 
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2.2 Sintonia do PID 

 

O motivo para se realizar ajustes em malhas de controle é dado pela necessidade de 

manter a malha trabalhando de maneira satisfatória e estável. Logo, a sintonia de controle é 

adequada quando todos os polos da função de transferência em malha fechada tenham sua 

parte real negativa. 

 

Figura 2. 3 - Diagrama de blocos de um sistema em malha fechada. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

A função de transferência do sistema é representado pela Equação (2.3). 

 

 
    

     
 

         

           
 (2.3) 

 

 Assim, analisando o diagrama representado pela Figura 2.3 e a Equação (2.3) é 

conclusivo que para se realizar o controle desejado de qualquer planta em malha fechada se 

faz necessário conhecer o processo em questão para configurar o PID. VanDore (2006) 

enfatiza que a essência da sintonia de malhas de controle é identificar como a dinâmica de 

um processo reage aos esforços de controle e, baseado em requisitos de desempenho, de-

terminar a dinâmica necessária ao algoritmo PID para eliminar os erros. 

 Sabendo da importância da identificação de sistemas é notória a necessidade de 

uma melhor compreensão sobre o tema, dessa forma, analisando algumas obras da literatu-

ra de controle e identificação de sistemas, como Coelho e Coelho (2015), Ogata (2010) e 

Campos e Teixeira (2010) nota-se que o método de Ziegler-Nichols apresenta a fórmula 

mais simples de sintonia dos parâmetros do controlador PID. 

  

+ 
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2.2.1 Método de Ziegler-Nichols (Z&N) 

 

Ziegler & Nichols (1942) desenvolveram regras empíricas de ajuste dos parâmetros 

do controlador, baseados em testes práticos manuais realizados em processos reais. Dois 

métodos clássicos demostrados em 1942 são muito utilizados devido a usa simplicidade e 

praticidade, seja aplicada de forma original ou em forma modificada. Estes métodos de-

terminam características do processo proporcionando que os parâmetros do controlador 

possam ser adquiridos. 

 

2.2.1.1 Método da resposta em frequência 

 

 O primeiro métodos proposto por Ziegler & Nichols (1942) consiste em aplicar no 

controlador P em malha fechada, um aumento de ganho proporcional aplicado gradativa-

mente até chegar a uma resposta oscilatória que possua amplitude constante. Possibilitando 

determinar o ganho crítico (  ) e o período crítico de oscilação (  ). O ganho crítico é o 

valor do ganho do controlador P é responsável pela resposta oscilatória constante na saída 

do processo, e o período crítico (  ) no caso é o período do processo oscilante.  

Na Figura 2.4 é possível visualizar um exemplo da resposta do processo durante um 

ensaio.  

 

Figura 2. 4 - Resposta do sistema para o método da resposta em frequência. 

 
Fonte: Pinto (2014) 

 



 

 

CAPÍTULO 2. CONTROLE E SINTONIAS PID                                                                            12 

 

Assim, diante dos valores de    e   , foi gerada a Tabela 2.1 proposta por Ziegler 

& Nichols (1942) para se alcançar a sintonia PID, usando como critério de desempenho 

uma razão de declínio igual a    . 

 

Tabela 2. 1 - Sintonia por Ziegler & Nichols (1942). 

Controlador          

P       - - 

PI               - 

PID                 
Fonte: Ziegler & Nichols (1942) 

 

2.2.1.2 Método da resposta ao degrau 

 

 O segundo método proposto por Ziegler & Nichols apresentado em 1943 se baseia 

na informação do processo para a resposta ao degrau do sistema em malha aberta. Neste 

método Ziegler & Nichols (1943) pressupõe que a resposta em malha aberta de um sistema 

a uma entrada degrau unitário é monotônica após um tempo inicial, A Figura 2.5 mostra 

que este método pode ser aproximado pela função de transferência de um sistema de pri-

meira ordem com atraso de transporte. 

 

Figura 2. 5 - Resposta do sistema para o método da resposta ao degrau. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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A sua representação matemática é dada pela função de transferência (2.4) 

 

       
 

    
     (2.4) 

 

 em que   é o ganho estático do processo que será dado por   
  

  
 e a curva de 

resposta ao degrau será caracterizada por duas variáveis, o atraso de transporte ( ) e a 

constante de tempo ( ). O atraso de transporte e a constante de tempo são determinados 

através do traçado de uma linha tangente no ponto de inflexão da curva, determinando-se a 

interseção da linha tangente com o eixo do tempo (abscissa) quando a saída estiver cons-

tante       , como mostrado na Figura 2.5. 

 Dados os valores de     e   tem-se a Tabela 2.2 apresentada por Ziegler & Nichols 

(1943) que demostra a sintonia PID em função dos parâmetros de um modelo de primeira 

ordem com atraso de transporte (2.4). 

 

Tabela 2. 2 - Sintonia por Ziegler & Nichols (1943). 

Controlador          

P 
 

    
 - - 

PI     (
 

    
)       - 

PID     (
 

    
)         

Fonte: Ziegler & Nichols (1943) 

 

Com embasamento na Tabela 2.2 os ganhos proporcional, integrativo e derivativo 

do controlador são dados respectivamente por                    . Coelho e Coelho 

(2015), Campos e Teixeira (2010) mostram outros métodos que estimam os parâmetros 

    e   baseados na resposta ao degrau, que também podem ser aproximados para uma 

função de transferência de primeira ordem com atraso de transporte (2.4), que são denomi-

nadas de FOPDT (First Order Plus Dead-Time). 
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2.2.2 Método de Cohen e Coon (C&C) 

 

 Este método é baseado em um critério de razão de decaimento de1/4 em resposta a 

um distúrbio na carga, assim como o método de Z&N, no entanto o método proposto por 

Cohen e Coon (1953) para sintonia do controlador, para sistemas de primeira ordem com 

tempo morto, em relação ao método de Z&N, pode diferir devido à existência de um nú-

mero infinito de modos harmônicos e soluções da equação característica. 

Cohen e Coon (1953) realizaram um estudo teórico para obtenção dos parâmetros 

adequados de acordo com o modo harmônico fundamental, em que fosse obtida uma me-

nor frequência e uma maior amplitude. Tal estudo também almejava obter uma sintonia 

para processos com tempos mortos mais elevados, ou seja, com fator de controlabilidade 

(   ) maior que 0.3. Diante destes estudos Cohen e Coon (1953) chegaram à uma tabela 

de sintonia PID que é apresentada na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2. 3 - Sintonia por Cohen e Coon (1953). 

Controlador          

P 

(          

 (
 

 
))  (

 

     
 ) 

- - 

PI 

(          

 (
 

 
))  (

 

     
 ) 

(

 
 
(           (

 
 
))

(           (
 
 
))

)

 
 

   - 

PID 

(          

 (
 

 
))  (

 

     
 ) 

(

 
 
(           (

 
 
))

(           (
 
 
))

)

 
 

   

     

(           (
 
 
))

 

Fonte: Cohen e Coon (1953) 

 

2.2.3 Método da Integral do Erro 

 

 De acordo com Campos e Teixeira (2010) e Pinto (2014), este método foi desen-

volvido na década de 60 por pesquisadores da Louisiana State University com a finalidade 

de realiza a minimização de critérios de desempenho baseados nas integrais de erro, dando 

origem a dois critérios bastante utilizados na pratica, sendo eles o critério da Integral do 

valor Absoluta do Erro (IAE) e o critério Integral do Produto do tempo pelo valor Absoluta 

do Erro (ITAE). 
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Estes dois critérios trazem regras ótimas de ajuste dos parâmetros do controlador 

PID para conjuntos diferentes de parâmetros de um modelo de primeira ordem com tempo 

de atraso. Os estudos realizados por estes pesquisadores mostram resultados ótimos obtidos 

para características especificas, onde em Lopez et al. (1967) os resultados são para caracte-

rísticas regulatórias e Rovira et al. (1969) são para características servo. 

As sintonias propostas por Lopez et al. (1967) e Rovira et al. (1969) são apresenta-

das respectivamente nas Tabelas 2.4 e 2.5. 

 

Tabela 2. 4 - Sintonia pelo método da integral do erro - Lopez et al. (1967). 

 
Fonte: Pinto (2014) 

 

Tabela 2. 5 - Sintonia pelo método da integral do erro - Rovira et al. (1969). 

 
Fonte: Pinto (2014) 

 

2.2.4 Método do Modelo Interno 

 

 Campos e Teixeira (2010) mostram que a estrutura do IMC (Internal Model Con-

trol) tem como objetivo obter o controlador adequado a partir do modelo do processo e de 

especificação de desempenho. Dessa forma, é possível entender que este controlador pos-

sui um modelo interno do processo que é utilizado na fase de projeto, como ilustrado na 

Figura 2.6. 
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Figura 2.6 - Diagrama da estrutura do modelo IMC. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Assim, dada à estrutura do IMC e com o conhecimento das variáveis constante de 

tempo ( ) e atraso de transporte ( ), que podem ser obtidas pela Equação (2.4), que repre-

senta a dinâmica do processo. Foi apresentada a Tabela 3.6 que permite calcular as sintoni-

as propostas pelo método. 

 

Tabela 2. 6 - Sintonias pelo método do IMC. 

 
Fonte: Pinto (2014) 

 

Na sintonia do método IMC, que foi desenvolvida por Rivera et al. (1986), existe um único 

parâmetro que pode sofrer ajuste, o parâmetro “ ” que é o fator de ponderação do IMC e é 

utilizado na Tabela 2.6 para a realizar uma sugestão de desempenho. Pinto (2014) afirma 

que de uma maneira conservadora o valor desta variável pode ser escolhido igual a cons-

tante de tempo dominante do processo:             e que um “tempo morto” grande 

também tende a tornar o controle mais difícil, o que deve ser refletido em um maior valor 

para  . 



 

    

 

Capítulo 3  

CONTROLE DE SISTEMAS COM 

TEMPO-MORTO 

 

 

 A presença de tempo morto em processos industriais é comum, no geral o tempo 

morto é oriundo de alguns fenômenos (NORMEY-RICO E CAMACHO, 2007): 

 

 O tempo necessário para o transporte de massa, energia ou informação; 

 O acúmulo de defasagens causado, por exemplo, por um grande número de siste-

mas de ordem baixa ligados em série; 

 O tempo de processamento necessário para os sensores, tais como analisadores. 

 

Definido pela diferença temporal pertinente entre o instante de atuação e a mudança 

efetiva na resposta dinâmica, processos com tempo morto apresentam peculiaridades para 

serem controlados usando as formas convencionais de controle como, por exemplo, o con-

trole PID, tendo em vista que: 

 

 O efeito das perturbações só é detectado depois de um tempo determinado; 

 O efeito da ação de controle demora a fazer efeito na variável manipulada; 

 A ação de controle se baseia no erro atual, e tenta corrigir uma situação causada por 

uma ação do passado. 

 

Com isso se faz necessário o conhecimento de algumas dinâmicas e soluções descritas 

e exemplificadas na literatura para a realização de controle de sistemas com tempo morto. 
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3.1 Controle Ideal 

 

 Na percepção do controle ideal para sistemas com atraso de transporte, uma das 

soluções propostas está em separar o modelo do processo do modelo do atraso e realizar o 

controle em malha fechada como demostrado na Figura 3.1. 

 

Figura 3. 1 - Diagrama de bloco de sistema com atraso, na percepção errada do controle ideal. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 Para o caso demosntrado na Figura 3.1, o problema é resolvido sem considerar o 

atraso, fazendo com que o atraso desaparecesse do cálculo de ajuste do controlador onde a 

função de transferência é representado por: 

 

 
    

    
 

        

          
     (3.1) 

 

 No entanto na prática esta solução não é válida, pois a saída não seria dada em fun-

ção de      mas pela função de       . Assim, o diagrama correto para o controle ideal 

não é o representando na Figura 3.1 e sim o diagrama representado na Figura 3.2. 

 

Figura 3. 2 - Diagrama de bloco de sistema com atraso, na percepção correta do controle ideal. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 Desta forma a função de transferência sofre modificações em comparação a Equa-

ção 3.1, sendo representada conforme mostrado na Equação 3.2. 
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 (3.2) 

 

 Porém o controlador ideal não é implementável, pois ao realizar a sintonia do con-

trolador de acordo com a Equação 3.2, onde o denominador da função é não racional, são 

obtidos infinitos polos e zeros ao realizar a racionalização do denominador (Normey-Rico 

e Camacho, 2007). Embora não seja praticável, o conceito apresentado pelo controlador 

ideal influenciou outras técnicas. Deste modo, para se trabalhar com processos com tempo 

morto, ainda na década de 50 foi projetado um controlador que recebeu a nomenclatura de 

Preditor de Smith criada por Otto J. M. Smith em 1957. 

 

 

3.2 Preditor de Smith 

 

O Preditor de Smith é o primeiro sistema de controle proposto que induz um com-

pensador de atraso que se baseia na inclusão do modelo do processo com atraso na malha 

de controle (HENZ, 2013). 

 A Figura 3.3 apresenta o Preditor de Smith (SMITH, 1957), onde a estrutura é divi-

dida em duas partes, sendo: a primeira parte o controlador      (que pode ser um controla-

dor de ordem superior ou um PID) em conjunto com      que é uma perturbação ou ruído 

e o processo (             ) e a segunda parte a estrutura do preditor, composta pelo 

modelo da planta sem o tempo morto       e um modelo de tempo morto (     ), em que 

o modelo completo do processo é dado por             
    . 

 

Figura 3. 3 - Diagrama da estrutura do Preditor de Smith. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Analisando a Figura 3.3 é possível visualizar a utilização de       na predição 

completa de malha aberta, em que ao considerar os erros de modelagem, o tempo morto é 

adicionado à predição de malha aberta temos o sinal de saída preditor (     ) que será a 

saída da planta, para o caso em que não houver erros de modelagem ou perturbações, fa-

zendo com o erro entre a saída do processo atual e a saída do modelo seja nula, ou seja, 

      será a saída da planta livre de tempo morto. Três características fundamentais do PS 

devem ser analisadas quando se considera a modelagem perfeita (JEROME E RAY, 2001 

apud NORMEY-RICO E CAMACHO, 2007), sendo elas: 

 

             ,                     ,                (3.3) 

 

 Independentemente de modelagem perfeita ou não, matematicamente o diagrama da 

estrutura do PS (Figura 3.3) é apresentado pela função de transferência representada pela 

equação 3.4, a modelagem matemática do PS pode ser analisada mais detalhadamente no 

apêndice A.1. 

 

 
    

    
 

        

      (                   )
 (3.4) 

 

 O PS em malha fechada considerando a modelagem perfeita (ou caso nominal) 

apresenta três propriedades fundamentais sendo elas respectivamente: A compensação de 

tempo morto, a predição e a compensação dinâmica ideal. Com o passar do tempo uma 

serie de variações foram desenvolvidas com base na estrutura padrão do Preditor de Smith 

e uma delas foi o Preditor de Smith Filtrado (PSF). 

 

3.2.1 Preditor de Smith Filtrado 

 

Esta técnica é constituída da estrutura padrão do PS modificada com o a adição de 

um filtro na malha de realimentação (NORMEY-RICO E CAMACHO, 2007), este filtro é 

denominado de filtro de robustez      , onde a escolha adequada dos seus polos e zeros, 

possibilita tratar sistemas estáveis, integradores ou instáveis em malha aberta, o diagrama 

desta estrutura modificada pode ser analisada na Figura 3.4.  
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Figura 3. 4 - Diagrama da estrutura do Preditor de Smith Filtrado. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Muito embora o       do PSF traga benefício para sistemas em três situações, neste 

trabalho os estudo serão aprofundados para casos de sistemas estáveis em malha aberta. 

 

3.2.1.1 PSF para plantas estáveis em malha aberta 

  

Normey-Rico e Camacho (2007) mostram a presença de incertezas de medição na 

parametrização do atraso de transporte, presentes em um exemplo de sistema de primeira 

ordem. Estas incertezas no atraso são dadas em função da diferença da saída real      e a 

saída estimada  ̂    é recebe a denominação de erro de predição      , este erro de predi-

ção é realimentado na forma de um sinal periódico. Como sugestão para este caso foi utili-

zado um filtro passa-baixa, que atuou nas oscilações indesejadas resultando na sua atenua-

ção. De acordo com Correia (2015) essa contribuição para a melhora da robustez de siste-

mas estáveis em malha aberta foi proposta por Normey-Rico, Bordons e Camacho (1997). 

 Para o caso de sistemas esta em malha fechada a resposta do sistema apresentada na 

saída real      é dada em função da avaliação de robustez, desta forma a função de trans-

ferência que representa o sistema é obtida em função da relação da saída      com a refe-

rência      mais a soma da relação da saída      com a perturbação     . De acordo com 

o que é apresentado em Normey-Rico e Camacho (2009) consequentemente ao realizar a 

modelagem matemática das relações da saída com a referência e com a perturbação em 

função do diagrama da Figura 3.4 tem-se respectivamente       e      . 
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 (3.5) 

 

       
    

    
     *  

             

           
+ (3.6) 

 

Onde a relação final da saída com a referência e com a perturbação é representada 

por     , em que                 , ou seja: 

 

      
        

           
     *  

             

           
+ (3.7) 

 

Para este exemplo apresentado por Normey-Rico e Camacho (2007) a planta     é 

representada pela Equação 3.8 e o controlador     é representado pela Equação 3.9, sendo 

este controlador do tipo PI. 

 

      
  

    
     (3.8) 

 

      
      

    
 (3.9) 

 

 O comportamento esperado para o sistema controlado em malha fechada é dado 

pela Equação 3.10.  

 

      
        

           
 

 

     
     (3.10) 

 

Ao realizar a inclusão do filtro       no sistema representado pela Equação 3.7 é 

notória que a atuação do filtro é concentrada mais especificamente em      , dado pela 

Equação 3.6, não atuando na expressão       que é representada pela Equação 3.5. A in-

fluência gerada pelo filtro       atua diretamente em      , porque a sua finalidade espe-

cífica é realizar a eliminação de perturbações, ou seja, se espera que              , 

sendo assim ao substituir a Equação 3.10 na Equação 3.6 tem-se que: 
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*  

      
   

     
+      (3.11) 

 

 Desta forma, o filtro       é dado por: 

 

       
             

        
 (3.12) 

 

 Correia (2015) afirma que dentre os parâmetros do filtro      , o termo         é 

cancelado na expressão de      , o parâmetro    é o responsável pelos ajustes do filtro, 

onde o parâmetro    comumente sofre ajustes com a finalidade de o sistema controlado 

tenha a sua perturbação eliminada mais rapidamente e o parâmetro   sendo um parâmetro 

que se deseja encontrar. Desta forma, temos que       agora é representado pela Equação 

3.13: 

 

         *
                   

              
+      (3.13) 

 

 Dentro da análise da Equação 3.13 temos que para o caso em que o polinômio do 

numerador da equação tem raiz em       , o comportamento dinâmico da eliminação 

da perturbação consequentemente é assegurado pelo parâmetro   . Desta forma para 

        
               , é garantido a expressão do parâmetro   conforme 

apresentado na Equação 3.14. 

 

    *  (  
  

 
)
 

     + (3.13) 

 

Na literatura Normey-Rico e Camacho (2007, 2009), apresentam varias questões re-

lacionadas à implementação do PSF na forma discreta, em virtude disto se faz necessário 

uma melhor compreensão do PSF discreto. 
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3.2.2 Preditor de Smith Filtrado no tempo discreto 

 

 A implementação do PSF em tempo discreto é apresentado na Figura 3.3 onde o 

mesmo não sofreu grandes modificações, sendo adicionado um filtro      antes da entrada 

dos valores de referência no sistema, evitando mudanças abruptas do sinal de referência. 

 

Figura 3. 5 - Diagrama da estrutura do Preditor de Smith Filtrado no tempo discreto. 

 
Fonte: Normey-Rico e Camacho (2007) – com modificações. 

 

 Na Figura 3.5 o conjunto de predição formado pelo modelo da planta (     ), mo-

delo do atraso        e filtro de robustez (     ) recebem o nome de preditor ótimo, Co-

reia (2015) afirma que as características de robustez do controlador podem sofrer modifi-

cações, o que consequentemente pode acabar alterando o projeto do filtro de robustez 

     , diante desta situação o ideal é que ocorra uma renúncia no interesse em se garantir o 

controle ótimo do sistema, dando ênfase na robustez do sistema. Normey-Rico e Camacho 

(2007) demostram mais detalhadamente esta estrutura de controle na qual recebe a nomen-

clatura de Dead-Time Compensation Generalised Predive Controller (DTC-GPC). 

 Normey-Rico e Camacho (2007) expõem fórmulas algébricas que permitem a aná-

lise do erro de modelagem, a partir dos parâmetros da planta real e do modelo representa a 

planta, tais fórmulas podem ser usadas para comparação da eficácia do modelo quando se 

tem conhecimento da planta real.  
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3.3  Análise do erro de modelagem em processos com tempo 

morto 

 

 O ato de modelar um processo consiste em realizar várias aproximações matemáti-

cas, com o intuito de representar um processo em que não se tem o conhecimento matemá-

tico real do processo. Durante o processo de modelagem algumas informações acabam 

sendo perdidas, seja por representar uma dinâmica não linear por uma equação linearizada 

ou por ignorar algumas dinâmicas, quando o processo em questão é de ordem superior, 

assim conclui-se que o acompanhamento e análise dos erros de modelagem se faz necessá-

rio para projetos de controladores robustos. 

 Para os casos em que o processo possui tempo morto o problema é ainda maior, 

pois além dos problemas ocasionados por erros na modelagem do processo podem ocorrer 

problemas também devidos a erros na estimação do tempo morto. Assim, focando no que é 

mais utilizado no ambiente industrial (NORMEY-RICO E CAMACHO, 2007), dados os 

erros de modelagem para os casos dos modelos nominais simples de primeira ordem com 

tempo morto e de funções integrativas com tempo morto. São considerados os seguintes 

tipos de incertezas: 

 

 Erros na estimativa dos ganhos   ; 

 Erros em estimar o tempo morto; 

 Erros em estimar a constante de tempo dominante no caso estável; 

 Dinâmicas não modeladas, polos e zeros que são mais rápidos do que o polo domi-

nante são aproximados por um modelo de primeira ordem com uma constante de 

tempo equivalente    menor do que o dominante  . 

 

Estas considerações estão relacionadas com os efeitos mais comuns encontrados em 

processos industriais (NORMEY-RICO E CAMACHO, 2007). Assim, para os casos está-

veis o PS utiliza o processo (    ) e o modelo (     ) que são representados por: 

 

             

             
,                         

     
 (3.14) 
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Para o caso integrativo o processo (    ) e o modelo (     ) são representados por: 

 

            

        
,                         

 
 (3.15) 

 

De forma complementar, na literatura o trabalho Simple analytic rules for model 

reduction and pid controller tuning (SKOGESTAD, 2003) e o livro Robust Process Con-

trol (MORARI E ZAFIRIOU, 1989) mostram alguns dos efeitos do erro de modelagem. 

 

3.3.1 Estimação de erro de modelagem 

 

Para realizar a análise dos modelos usando como base a funções de transferência de 

     e       para os casos estáveis, foi gerada a expressão       dada por: 

 

       
          

     
         

     

             
   

   
     

     
   

     

     

 (3.16) 

 

Que simplificadamente é representada por: 

 

       
 

  

        
         

             
   (3.17) 

 

Desta maneira através da realização de uma parametrização dos modelos com o va-

lor do tempo morto nominal, o erro pode ser descrito da seguinte forma: 

 

               
       

 

             

 

        
          (3.18) 

 

 Os parâmetros utilizados na Equação (3.18) são respectivamente:       , 

       ,   
        e   

       . Com base nos parâmetros os erros ficaram confor-

me apresentados nas Equações de (3.19) a (3.21), sendo elas respectivamente o erro do 

tempo morto, erro de tempo de assentamento e erro do ganho ( ): 
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 (3.19) 

 

     
    

  
 (3.20) 

 

    
    

  
 (3.21) 

 

 Com isso para equiparar os efeitos dos erros, são feitas duas suposições (NOR-

MEY-RICO E CAMACHO, 2007): 

 

 Processos com tempo morto dominante são considerados, portanto,      ; 

 As dinâmicas negligenciadas representadas por    são considerados em altas fre-

quências, se comparado com  . 

 

Para os casos integrativos, a expressão       é dada por: 

 

       
     

        
           

 

        

 

 (3.22) 

 

Que simplificadamente é representada por: 

 

                 
 

  

 

     
   (3.23) 

 

Desta maneira através da realização de uma parametrização dos modelos com o va-

lor do tempo morto nominal, utilizando dos mesmos parâmetros descritos para os casos 

estáveis, o erro pode ser descrito da seguinte forma: 
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          (3.24) 

 

 Das suposições feitas para equiparar os efeitos dos erros nos casos estáveis, apenas 

a primeira prevalece, sendo assim, o tempo morto é dado por     . Na literatura alguns 

exemplos comparativos demostram que os erros na estimativa de tempo morto para ambos 

os casos podem ter um grande efeito sobre a descrição não-estruturada (dinâmicas negli-

genciadas) dos erros de modelagem do processo, para os casos em que o tempo morto é 

dominante ou apresenta pouca relevância, este erro será responsável por acarretar a instabi-

lidade em sistema de malha fechada (NORMEY-RICO E CAMACHO, 2007). 

 Perante os aspectos apresentados do PS, são constatados dois problemas em sua 

implementação. A correção do tempo morto estimado e a correção das dinâmicas não mo-

deladas do processo. Em virtude disso, o enfoque deste trabalho é minimizar os efeitos 

causados pela diferença do processo (    ) e o modelo (     ). 

 



 

    

 

Capítulo 4  

IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS E 

AVALIAÇÃO DE MODELOS 

 

 

 Neste capítulo são abordadas algumas técnicas de identificação de sistemas, crité-

rios de seleção e de avaliação de modelos. 

 

 

4.1 Identificação de sistemas 
 

Sistemas de controle precisam ser representados matematicamente para possibilitar 

o projeto dos seus respectivos controladores tal qual permita a operação dos sistemas apro-

priadamente, estas representações matemáticas do sistema são obtidas através dos métodos 

de identificação de sistemas. Na literatura Coelho e Coelho (2015) apresentam a definição 

de identificação de sistemas como a determinação do modelo matemático de um sistema 

representando os seus aspectos essenciais de forma adequada para uma utilização particu-

lar como, por exemplo, diagnóstico, supervisão, otimização e controle. Tal identificação 

permite a obtenção de modelos que representam as dinâmicas do sistema (processo ou 

planta). 

 De acordo com o que é apresentado por Ljung (1999) em termos de controle de 

processo, a identificação de um modelo matemático exato não é necessária, sendo assim 

são utilizadas hipóteses básicas para a elaboração de modelos, ou seja, de forma geral, não 

se necessita obrigatoriamente de modelos matemáticos complexos. Com base no modelo 

do sistema pode-se calcular ou decidir como o sistema comporta-se sob determinadas con-

dições operacionais, onde o modelo é a equação matemática utilizada como base para men-

surar e solucionar questionamentos sobre o sistema sem a realização de experimentos reais. 
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Na literatura Coelho e Coelho, (2015) apresentam de forma clara que a realização 

de experimentos com sistemas por meios de simulações, utilizando modelos, constitui-se 

de procedimentos de baixo custo e alta segurança, muito embora a adequação dos resulta-

dos é completamente dependente da qualidade dos modelos do sistema, que foram adquiri-

dos e serram utilizados. Desta forma se faz necessário o conhecimento da estimativa dos 

parâmetros. 

 

 

4.2 Estimação de parâmetros 
 

Partindo do objetivo de realizar uma estimação de parâmetros desconhecidos, ao analisar 

um conjunto de amostras eventuais de uma variável aleatória  , a estimação de vários pa-

râmetros desconhecidos se torna possível, tendo em vistas que os parâmetros são relacio-

nados a uma distribuição de probabilidade aleatória de  . 

Na literatura Lopes (2008) afirma que levando em conta uma função densidade 

(função que representar a distribuição de probabilidades quando a variável aleatória é con-

tinua) de uma variável aleatória  ,       , onde um parâmetro   é desconhecido. É possí-

vel calcular uma estimativa estatística do valor de   desconhecido, com embasamento na 

coleta de dados experimentais de uma amostra aleatória                  . Um exemplo 

valido desta estimação é dado pelo exemplo, em que a média  ̅ da amostra é dada por 

 ̅   ̂ .  

Dentre a realização da estimação o objetivo é sempre realizar a aproximação mais 

fidedigna possível entre os parâmetros, porém é importante ressaltar que a estimativa dos 

parâmetros não necessariamente será igual. Desta forma é essencial conhecer as proprieda-

des das estimativas e dos estimadores: 

 Para um parâmetro  , a sua estimativa  ̂ não é tendenciosa quando  ( ̂)   ; 

 Para um estimador ser considerado robusto é necessário que, no decorrer do au-

mento do tamanho da amostra o estimador se assemelhe mais aos valores dos pa-

râmetros, de forma que  (( ̂   )
 
)   ; 

 Para um estimador ser considerado mais eficiente que outro é necessário que, para 

uma mesma amostra o estimador tenha uma menor variância dos valores se compa-

rado ao outro. 
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A imparcialidade dos estimadores é um quesito importante tendo em vista que, um 

bom estimador não deve ser tendencioso, desta forma é imprescindível saber os efeitos da 

polarização de estimadores. 

 

4.2.1 Polarização 

 

Na realização da estimação dos parâmetros que compõem um modelo linear dado 

pelos parâmetros do tipo,       , que podem ser adquiridos por  ̂    . Onde   é a 

matriz de repressores,   é o ruído e   uma matriz que possui elementos vinculados aos 

repressores, não ocorrerá polarização dos paramentos estimados dada a Equação (4.1), on-

de   é determinístico. 

 

 

 [  ]                        

                                      [       ]     

                                          [    ]   [  ]  

                                              [  ]       [  ] 

(4.1) 

 

Assim, a polarização é nula quando a Equação 4.1 apresenta as seguintes caracterís-

ticas:  

 Os elementos que compõem a matriz   não são correlacionados com o ruído; 

 O ruído tem média nula; 

  [  ]   . 

Sendo que a escolha apropriada da matriz   propícia que  [  ]   . Dentre as ca-

racterísticas apresentadas na Equação 4.1 para que a polarização seja nula, segundo Lopes 

(2008), o estimador de Mínimos Quadrados (MQ) comtempla a última característica, en-

quanto as outras duas características são atendidas pelo estimador Estendido de Mínimos 

Quadrados (EMQ). 

 

4.2.2 Estimador de Mínimos Quadrados 

 

Aguirre (2007) enfatiza que o método dos Mínimos Quadrados é um dos mais co-

nhecidos e mais utilizados nas mais diversas áreas de ciências e tecnologia. O método de 
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mínimos quadrados é uma técnica de otimização matemática, esta técnica tem como obje-

tivo realizar ajustes em determinado conjunto de dados, visando a minimização da soma 

dos quadrados das diferenças presente entre os dados e a curva ajustada, as diferenças entre 

a curva ajustada e os dados recebe a denominação de resíduos. 

 O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) tem como finalidade encontrar os coe-

ficientes que atuam na minimização da soma dos quadrados dos resíduos, para tal finalida-

de ser alcançada o MMQ está condicionado ao fato que, a forma escolhida para equação 

esta apropriada, ou seja, igual à Equação 4.2: 

 

     ̂    (4.2) 

 

Onde   a matriz de regressores e   é o resíduo de modelagem. Sendo o estimador de mí-

nimos quadrados do tipo  ̂     com   dado pela Equação 4.3.  

 

     [   ]      (4.3) 

 

 Um fato importante de ressaltar é que o estimador de mínimos quadrados sofrerá 

polarização quando houver regressores incluídos na saída. Para solucionar a problemática 

da polarização é indicado o uso da técnica do estimador Estendido de Mínimos Quadrados 

(EMQ). 

 

4.2.2.1 Estimador Estendido de Mínimos Quadrados 

 

A solução apresentada pelo EMQ que resolve o problema da polarização é a adição 

da parte modelada do ruído à matriz de regressores, desta forma uma nova matriz de re-

gressores será usada, sendo essa formada por: 

 

      [    ] (4.4) 

 

 Na Equação 4.4 temos   é a matriz de regressores que armazena os termos do pro-

cesso, e    é a matriz que armazena os termos do ruído. A matriz dada pela Equação 4.4 

proporciona a garantia que o estimador não sofrera polarização e que o parâmetro  ̂ terá 

estimação não polarizada, através de um processo interativo, dado por: 
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  ̂ 
  [  

    
 ]    

    (4.5) 

 

 A matriz    é concebida através de valores estimados do ruído, tendo em vista que 

o ruído é uma grande que não possui possibilidade de medição, sendo determinado por: 

 

              
  ̂   

  (4.6) 

 

 Na Equação 4.6 a variável   representa o número de interações realizadas no algo-

ritmo do EMQ. Segundo Lopes (2008) no geral quatro interações é suficiente para se eli-

minar a polarização do estimador. 

 

 

4.3 Critérios para Seleção de Modelos 
 

Segundo Emiliano (2013), um modo de comparar   modelos 

(                            ) é comparar as suas magnitudes da função suporte ma-

ximizada    ̂  , porém devido a não se ter o conhecimento do modelo verdadeiro ou mo-

delo real        este método não apresenta uma verdadeira semelhança. 

O método da máxima verossimilhança resulta na estimação dos parâmetros    para 

cada modelo      ,           e utilizando estes dados para estimar   [         ] 

consequentemente inserindo um viés em    ̂  , onde a magnitude deste viés        que 

sofre variações de acordo com a dimensão do vetor de parâmetros, que foi apresentado por 

Konishi e Kitagawa (2008) apud Emiliano (2013). 

 

            *         ̂            [        ̂     ]+ (4.7) 

 

Em que   é a verdadeira distribuição de onde os dados são gerados,    são os da-

dos e  ̂     é o vetor estimado por máxima verossimilhança para o estimador de  . De 

acordo com Konishi e Kitagawa (2008), um critério de informação (IC) é dado por:  
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  (    ̂)     ∑    (    ̂    )         

 

   

 

    ∑    (    ̂    )         

 

   

 

(4.8) 

 

Os critérios de informação levam em consideração a complexidade dos modelos no 

critério de seleção, ou seja, atribuem penalidades a verossimilhança usando o número de 

parâmetros do modelo e o tamanho da amostra. A complexidade do modelo (quanto maior 

a quantidade de parâmetros, maior complexidade) influencia diretamente na penalidade 

que é feita, subtraindo do valor da verossimilhança uma determinada Quantidade. Akaike 

(1974) propôs uma solução, o critério de informação de Akaike (AIC). Esta proposta e sua 

versão aprimorada, o critério de informação de Akaike corrigido (AICc) são frequente-

mente utilizados para realizar a seleção de modelos em diversas áreas. Onde de acordo 

com esses critérios, o melhor modelo será aquele que apresentar menor valor. 

 

4.3.1 Critério de informação de Akaike - AIC 

 

O critério de informação de Akaike é uma medida, baseada na medida relativa da 

qualidade de ajuste de um modelo estocástico estimado, disponibilizando uma informação 

das medidas relativas das informações perdidas, quando um determinado modelo é utiliza-

do para descrever a realidade. Akaike (1974) apresentou a relação entre a esperança relati-

va da       informações e a função suporte maximizada, desta forma, foi alcançada uma 

maior interação entre a prática e a teoria para a realização de análises de conjuntos de da-

dos complexos e seleção de modelos. Mostrando que o viés é dado de forma assintótica 

pela Equação 4.9: 

 

        {          
  } (4.9) 

 

Sendo que       é a matriz de informação de Fisher de   e       é dado por: 

 

        ∫    
       

  

       

   
   (4.10) 
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Este critério avalia a qualidade do ajuste do modelo paramétrico que é estimado, 

essa estimação é realizada pelo método da máxima verossimilhança, fundamentalmente 

conectado ao fato de que o viés (4.9) tende ao número de parâmetros a serem estimados 

no modelo.Emiliano (2013) justifica isso sob a suposição de que existe um    no espaço 

paramétrico  , tal que              , o que resulta em            , onde a Equação 

(4.9) é dada por: 

 

 
           *    (    ̂    )        [    (   ̂    )]+

   {          
  }     (  )     

(4.11) 

 

Em que   é o número de parâmetros a serem estimados no modelo. Assim reali-

zando a substituição de (4.11) na expressão (4.8), deste modo Akaike (1974) foi definido 

o seu critério de informação como:  

 

 

                                   

                         

 

          ( ̂)       

(4.12) 

 

 

4.2.2 Critério de informação de Akaike corrigido - AICc  

 

Na literatura Sugiura (1978) apud Emiliano (2013), derivou uma variante de se-

gunda ordem do AIC, o que resulto em uma variação do AIC, variação esta que posteri-

ormente recebeu a nomenclatura de critério de informação de Akaike corrigido (AICc), 

dado por:  

 

            ( ̂)    (
 

     
) (4.13) 

 

Podendo ser reescrita de forma equivalente como: 
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 (4.14) 

 

Em que   é o tamanho amostral e   é o número de parâmetros do modelo.  

 

 

4.3 Avaliação de Modelos 
 

A utilização de mecanismo de avalição de modelos é indispensável para aplicações 

em que não se tem o conhecimento real do processo, tendo em vista que, para ter por 

exemplo, uma simulação adequada de um processo o modelo que o representa tem que ser 

o mais próximo possível, uma das maneiras de avaliar se o modelo está adequado é usar o 

coeficiente de correlação      ou a Raiz do Erro Médio Quadrático (RMSE). 

 

4.3.1 Coeficiente de Correlação 

 

A Equação (4.15) representa matematicamente o coeficiente de correlação     , 

método que permite a comparação funcional entre variáveis, ou seja, este método indica o 

quanto próximo as duas variáveis são. Atribuindo uma nota que varia de zero a um. Sendo 

que quanto mais próximo de um, mais fidedignas são as variáveis uma da outra. Na litera-

tura Coelho e Coelho (2004) explicam que para um dado conjunto de dados medidos quan-

do o valor de    se encontra no intervalo entre 0,9 e 1 (um) este modelo pode ser conside-

rado satisfatório para muitas aplicações e quando o valor de    é idêntico a   (um) a    

expressa uma exata adequação do modelo ao conjunto de dados medidos do processo. 

 

      
∑ (         )

  
   

∑ (      ̅ )
  

   

 (4.15) 

 

Nas equações (4.15) e (4.16) a variável    é o vetor de variáveis preditas, resultan-

tes da avaliação do modelo,    é o vetor de variáveis medidas,   o número de amostras e 

 ̅  é a média das variáveis de medidas, de acordo com Kaneko, Arakawa e Funatsu, 

(2011). 
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4.3.2 Raiz do Erro Médio Quadrático 

 

O RMSE serve como medida de avaliação comparativa, sendo utilizado para definir 

uma noção de quanto o modelo mudou, onde quanto mais distante de zero pior o modelo e 

sua representação matemática é dada pela Equação (4.16) 

 

      √∑ (         )
  

   

 
 (4.16) 

 



 

    

 

Capítulo 5  

DESENVOLVIMENTO E  

RESULTADOS 

 

 

 Neste capítulo é abordado o desenvolvimento e funcionamento do que foi proposto 

neste trabalho em conjunto os resultados alcançados em alguns testes iniciais: 

 

 

5.1 Desenvolvimento 

 

Analisando os trabalhos científicos relacionados apresentados no Capítulo 1 e o re-

ferencial teórico apresentado nos Capítulos 2, 3 e 4, focados na questão de tratamento de 

tempo morto em sistemas em malha fechada usando controladores PID, surgiu à ideia de 

desenvolver um estudo para o desenvolvimento de uma estratégia capaz de realizar a com-

pensação dos efeitos causados pelo tempo morto, utilizando o Preditor de Smith para sis-

temas de ordem  , onde não se tem o conhecimento real do modelo do processo. Sendo 

assim para efeitos de simulação, os parâmetros do sistema real são considerados desconhe-

cidos, desta forma, através de métodos de identificação, é estimado o modelo do sistema, 

que posteriormente é aplicado ao Preditor de Smith. 

 Sabendo que mesmo o método de identificação obtendo um modelo com resposta 

gráfica próxima à resposta gráfica real, o modelo identificado não será idêntico ao real, 

principalmente quando se trata de ordens elevadas. Além disso, para processos reais nem 

sempre é possível identificar o processo de maneira adequada, em virtude das saturações 

dos valores máximos e mínimos da região de trabalho do processo e da presença de erro de 

medição, que são causadas por ruídos ou sensores descalibrados. 
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A implementação realizada neste trabalho tratará somente a presença de ruído na 

saída da planta, simulando erro de medição ocasionado por presença de ruído. Desse modo 

a ideia que será apresentada modifica o diagrama da estrutura tradicional do PS mostrada 

na Figura 3.3, onde usualmente o PS apresenta a variável     , que representa perturbação 

ou ruído, na entrada da planta. A estrutura do PS com a variável      na saída da saída da 

planta é apresentada na Figura 5.1, essa modificação implicam na necessidade da realiza-

ção de uma nova modelagem matemática do PS, tal modelagem é apresentada detalhada-

mente no apêndice A.2. 

 

Figura 5. 1 - Diagrama do PS com      na saída do processo 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Outra alteração feita no PS (Figura 3.3) é a adição de um novo bloco responsável 

por gerenciar a identificação do processo e ajustar os parâmetros do modelo do processo e 

do filtro de robustez, quando se trabalhar com o PSF. Este bloco atua no modelo estimado 

quando necessário, realizando adequações do modelo, conforme a análise do processo. A 

nova estrutura é apresentada na Figura 5.2 na forma discreta. 

 

Figura 5. 2 - Diagrama do PS/PSF com ajuste de modelo 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Com base nessas alterações, foi idealizada e desenvolvida uma ferramenta de moni-

toramento, utilizando a estratégia de compensação de tempo morto propostas e exemplifi-

cada pelo diagrama da Figura 5.2. O mecanismo implementado proporciona a realização da 

compensação do tempo morto para sistemas de ordem  , usando o PS e o FPS, permitindo 

a efetivação de ajustes do modelo do processo e do modelo do tempo morto, de forma a 

melhorar o desempenho da ferramenta de predição. A atuação do mecanismo de ajuste 

ocorre quando for identificada uma diferença relevante entre os modelos e o processo real 

(      ), onde um alerta é emitido ao operador solicitando uma nova identificação. 

Na Figura 5.3 é apresentada a tela principal da ferramenta, nela o operador que mo-

nitora o processo, pode acompanhar os sinais de setpoint, PV (Variável de Processo) e MV 

(Variável de Manipulada), monitorar os status de funcionamento da interface e o índice de 

correlação do modelo com o processo. Nessa tela (Figura 5.3) o operador também pode 

definir o setpoint, abrir e fecha a malha, definir o mecanismo de predição (PS ou FPS) e 

realizar as alterações que se fizerem necessárias nas configurações da avaliação.  

 

Figura 5.3 - Tela Principal 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Na tela principal (Figura 5.3) por meio do botão configurações o operador abre uma 

nova tela (Figura 5.4), nessa tela são realizadas as configurações da identificação (amplitu-

de, histerese e número de ciclo do relé de identificação) e da avaliação (amplitude, histere-

se e número de ciclo do relé de avaliação, além do período entre cada avaliação e a corre-

lação mínima). 
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Figura 5.4 - Tela de Configurações 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Após o conhecimento dos funcionamentos das interfaces homem máquina, Figuras 

5.3 e 5.4, é importante conhecer melhor o funcionamento interno da ferramenta.  

Internamente, na composição do preditor, é necessário que o modelo       e o mo-

delo atraso   
   sejam conhecidos separadamente. Sendo assim, na etapa de identificação 

deve obter um modelo      , de tal forma que possa ser decomposto em       e   
  . Para 

tanto, o funcionamento lógico da ferramenta é apresentado na seguinte forma, inicialmente 

o processo é excitado em malha fechada pelo método do relé apparatus, descrito mais de-

talhadamente por Pinto (2014). Este método levanta os parâmetros iniciais usados para se 

definir o modelo do processo.  

O modelo é definido por meio do algoritmo de identificação composto do EMQ 

(responsável por definir o modelo do processo), que é baseado no EMQ utilizado por Pinto 

(2014) transcrito para linguagem de programação Java, em conjunto com o coeficiente de 

correlação (Responsável por definir qual a estrutura do modelo e o atraso representam me-

lhor o processo real para n ordens) e o AICc (responsável por definir qual o conjunto de 

modelo e atraso, representa mais adequadamente o processo entre os n modelos encontra-

dos). Para a obtenção de tal modelo, um algoritmo dividido em duas etapas é utilizado: 

 

1. Identificar o melhor       de ordem   com um atraso   correspondente, e 

atribuí-lo à função         a partir de dados colhidos do processo real; 

2. Comparar dentre todos os modelos          obtidos o que melhor represen-

tar o processo real, de acordo com o AICc. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS                                                            42 

 

Na procura pelo melhor atraso definido para o modelo de ordem  , o coeficiente de 

correlação é utilizado com critério de seleção. Os parâmetros do modelo         são esti-

mados para cada novo valor de   até que o coeficiente de correlação determine o resultado 

com maior adequação possível, dentre   valores sucessivos. Com isso, para a ordem   atu-

al, o atraso   adequado possuirá o melhor índice de correlação, compondo assim o modelo 

candidato        . 

Após a definição do modelo candidato de ordem  , uma simulação interna é reali-

zada utilizando um conjunto de dados para validação, previamente colhidos do processo 

real. A saída de         e a saída do processo real são utilizados para calcular o índice de 

      e comparado com o AICc mínimo até então. Se       for menor que        , atri-

bui-se a       à         e um novo modelo de ordem     é levantado. Esse ciclo se 

repete até que n-sucessivos       seja superiores a         como apresentado na Equação 

5.1. O melhor modelo candidato     , atribuído à      , será aquele que possuir a menor 

diferença entre       e        , de acordo com o que é descrito por Burnham e Anderson 

(2002) e Emiliano (2013).  

Exemplificando melhor a definição do modelo candidato na Figura 5.5 usando co-

mo base a Equação 5.1. O modelo escolhido é o (  ), tendo em vista que ao analisar os 

parâmetros dos modelos posteriores a ele apresenta o melhor resultado, pois dento de um 

limiar de proximidade com os resultados posteriores ele apresenta uma menor ordem (esta 

técnica para definição foi apresentada por Haber e Unbehauem ,1990). 

 

                  (5.1) 

 

Figura 5.5 - Evolução paramétrica do critério de informação. 
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Fonte: elaboração própria. 

Em seguida, o modelo que foi identificado passa para um modulo de validação, 

neste modulo o modelo é comparado com o processo real, por meio do coeficiente de cor-

relação, onde o modelo é validado apenas para os casos em que o resultado da correlação 

for entre os 0,9 e 1,0. Desta forma o modulo de validação executa as seguintes ações: 

 

 Para o caso em que o modelo é invalido, o modulo de validação avisa e solicita a 

realização de uma nova identificação; 

 Para o caso em que o modelo é valido, o modulo de validação transfere o modelo 

para o algoritmo de predição. 

 

O algoritmo de predição utiliza-se do modelo identificado (modelo da planta e mo-

delo do atraso) para realizar a compensação do tempo morto usando o PS e FPS de acordo 

com o que foi apresentado no Capítulo 3, a escolha entre os dois métodos de compensação 

de tempo morto é definida pelo operador de acordo com o processo em questão. Ao iniciar 

as suas funcionalidades o algoritmo de predição também dá início ao um contador regres-

sivo, este contador tempo é definido pelo operador e ser para marca os intervalos de tempo 

entre as avaliações dos parâmetros do modelo. 

Desta forma após o acionamento do algoritmo de predição e consequentemente da 

contagem de tempo entra as avaliações, a ferramenta inicia um modulo de comparação e 

tomada de decisão, onde primeiramente é verificando se o tempo entre as avaliações está 

com valor diferente de zero (verificando se o tempo definido pelo operador já acabou ou 

não) e agindo da seguinte forma: 

 

 Para o caso em que o tempo entre as avaliações está igual à zero, a ferramenta para 

o algoritmo de predição, excita a planta e o modelo em malha fechada; 

 Para o caso em que o tempo entre as avaliações está diferente de zero, a ferramenta 

continua fazendo a verificação do contador de tempo em loop. 

 

Na verificação do erro de predição novamente é utilizado o coeficiente de correla-

ção, com o mesmo critério usado no módulo de validação de modelo (erro aceitável quan-

do o    for entre 0,9 e 1,0). Para o caso em que A correlação é aceitável, o processo inicia 
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novamente algoritmo de predição e para o caso em que a correlação não é aceitável a fer-

ramenta alerta o operador (Figura 5.6) que realize uma nova identificação. 

 

Figura 5.6 - Tela de alerta ao operador. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

O funcionamento da ferramenta pode ser melhor analisado pelo fluxograma apre-

sentado na Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 - Fluxograma de funcionamento. 

  
Fonte: elaboração própria. 
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5.2 Caso de Teste 

 

Para a realização dos testes iniciais foi definido um sistema de ordem elevada, este 

sistema foi baseado e desenvolvido em um sistema de nível de líquido de dois tanques com 

interação apresentado por Ogata (2010), onde o sistema foi adaptado para um sistema de 

três tanques, deixando a dinâmica do sistema de terceira ordem como pode ser analisado na 

Figura 5.6. 

 

Figura 5.8 - Sistema de nível de líquidos com interação (modificado). 

 
Fonte: Ogata (2010) com adaptação para sistema de terceira ordem 

 

O sistema ilustrado na Figura 5.8 apresenta as seguintes variáveis:  ̅ vazão em vo-

lumétrica em regime permanente (     ;  ̅ ,  ̅  e  ̅  nível do líquido dos reservatórios 1, 

2 e 3 respectivamente em regime permanente (  ;   ,    e    pequeno desvio de nível a 

partir de seu valor de regime permanente (  ;   pequeno desvio de vazão de entrada em 

relação a seu valor de regime permanente (      e   ,    e    pequeno desvio de vazão 

de saída em relação a seu valor de regime permanente (     .  

 Para este sistema a resistência   ao fluxo de líquido nessa tubulação ou restrição é 

definida como a variação na diferença de nível em      (a diferença entre o nível dos lí-

quidos nos reservatórios) necessária a causar a variação unitária (1m) na vazão, ou seja: 

 

    
                                  

                                  
 (5.2) 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS                                                            46 

 

Assim o fluxo em   foi definido para este caso como laminar, onde a resistência   

é obtida por: 

 

    
  

  
  

 

 
 (5.3) 

 

No caso, o fluxo laminar é dado por:  

 

   
 

  
 (5.4) 

 

A capacitância de um reservatório é definida como a variação da quantidade de lí-

quido armazenado (volume) necessária para causar uma mudança unitária na altura. 

 

    
                                                 

                      
 (5.5) 

 

Portanto a capacitância do reservatório é igual à sua área de secção transversal. Se 

esta for constante, a capacitância será constante para qualquer altura de nível. Na planta em 

questão a capacitância será constante nos três tanques e com o mesmo valor.  

O sistema em questão poderá ser linearizado. Com base nisto a modelagem do sis-

tema é dada no Apêndice A.3, no qual foram definidos os valores das variáveis iguais a: 

 

 

 ̅          ̅          ̅        

                                             

                                  

                

(5.6) 

 

 Obtém se a função de transferência da planta dada pela razão das vasões de entrada 

e saída da planta              representada por     . Considerando um atraso de trans-

porte de um segundo       , que é esperado tendo em vista que, no processo ocorre uma 

transferência de massa, entre a saída da tubulação que abastece o primeiro reservatório e o 

próprio reservatório. 
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    (5.7) 

 

Discretizando a função de transferência do sistema (5.7) com o período de 

amostragem igual a 0,1 segundos,  foi obtida a Equação (5.8). 

 

      
                                

                                 
     (5.8) 

 

Analisando a  resposta ao degrau da Equação (5.8), levando em consideração uma 

vazão de           , é notório que o sistema apresenta uma dinâmica tipica de 1º 

ordem, permitindo a utilização do método da curva de reação de Ziegler e Nichols 

apresentado na Figura 5.9 para o cálculo dos parâmetros do PID. 

 

Figura 5.9 - Gráfico da resposta ao degrau da planta em malha aberta. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando a reta tangente ao ponto de inflexão na Figura 5.9 foi obtida a constante 

de tempo (     ) e o tempo morto (     ), para o ganho estático (   ). Com estas 

informações forma calculados os parâmetros de sintonia de controle PI e PID para os mé-

todos apresentados no Capítulo 2, resultando na Tabela 5.1. 
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Tabela 5. 1 - Sintonias PID para o sistema de nível de terceira ordem. 

Métodos 
Proporcional (P): 

  

Integrativo (I): 

   

Derivativo (D): 

   

PI - Z&N 2.4000 2.4000 0 

PI - C&C 2.4830 1.3380 0 

PI - IMC 2.4830 1.3380 0 

PI - IAE 1.0244 0.5006 0 

PI - ITAE 0.8940 0.8940 0 

PID - Z&N 3.2000 0.4167 0.6000 

PID - C&C 3.8500 0.3831 0.4156 

PID - IMC 0.5755 1.6797 0.5953 

PID - IAE 1.4900 0.7242 0.5752 

PID - ITAE 1.4105 0.6942 0.4573 
Fonte: elaboração própria. 

 

 Realizando as simulações da função de transferência (5.8) em malha fechada para 

todas as sintonias da Tabela 5.1, foram obtidos os gráficos da resposta do sistema para ca-

da sintonia, como mostrado na Figura 5.10. Levando em conta como critério de avaliação 

para designar a melhor sintonia, um overshoot máximo próximo a vinte e cinco por cento e 

um tempo de assentamento próximo de dez segundos, foi definida como melhor sintonia a 

resposta usando o controlador PI pelo método IAE apresentado no gráfico (d) da Figura 

5.10. 

Figura 5.10 - Gráfico da resposta do sistema de tanques para sintonias da Tabela 5.1 

 
Fonte: elaboração própria. 
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 Muito embora a sintonia apresentada no gráfico (d) da Figura 5.10 atenda a apenas 

um dos critérios estabelecidos, ela foi escolhida devido ao fato das outras sintonias testadas 

apresentarem respostas que não são condizentes com os critérios estabelecidos. Analisando 

os gráficos (a), (b) e (c) da Figura 5.10 é notório que estes três gráficos levam a resposta do 

sistema para o infinito, examinando os gráficos de (f) a (j) da Figura 5.10 é perceptível que 

nem um destes gráficos alcança o valor do setpoint e por fim o gráfico (e) apresenta uma 

resposta que alcança o valor de referência desejado, porém não atende nem uma das duas 

especificações exigidas. 

 Para enfatizar os benefícios agregados ao sistema com compensação de tempo mor-

to, utilizando o PS, foi realizada a comparação da resposta do sistema, a um sinal de entra-

da do tipo degrado, analisando assim a resposta sem a implantação do PS, com a resposta 

com a implementação do PS ideal (neste caso o PS é considerado ideal quando os modelos 

utilizados no preditor são idênticos aos parâmetros da planta real). Esta comparação pode 

ser visualizada na Figura 5.11.  

A Figura 5.11 permite a averiguação da eficácia do PS com modelo ideal, onde para 

mesma sintonia, a resposta sem o PS apresenta um overshoot próximo a vinte e cinco por 

sento e um tempo de assentamento em quatorze segundos, enquanto a resposta com PS 

para um modelo ideal elimina completamente o overshoot e diminui o tempo de assenta-

mento para sete segundos. 

 
Figura 5.11 - Gráficos da comparação da resposta do sistema com e sem o PS. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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5.3 Resultados 

 

 Como o sistema de terceira ordem com atraso definido e sintonizado foi dado iní-

cios as simulações e testes de funcionamento da interface.  

 

5.3.1 Primeira Rotina de Teste: PS 

 

Para os primeiros testes foi inicialmente identificando o modelo predito pelo méto-

do do relé (como mostra os gráficos da Figura 5.12) com a presença de um ruído branco 

gaussiano de média nula perturbando o sistema. As configurações do relé Apparatus neste 

caso são: amplitude de vinte por cento, histerese de dois por cento com doze ciclos com 

período de amostragem 0,1 e          igual a um. É importante ressaltar que a escala das 

amplitudes é           . 

 

Figura 5.12 - Gráficos da excitação do processo para o PS. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os parâmetros levantados pelo relé resultaram na função de transferência discreta 

(5.9).  

       
                                          

                                               
     (5.9) 
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Analisando as funções de transferências representadas pelas Equações 5.8 e 5.9, é 

notória a presença de diferenças entre elas. Sendo assim realizando a comparação entre 

elas usando o diagrama de Bode e de Nyquist (Figura 5.13) é possível perceber semelhan-

ças nas suas dinâmicas, o que possibilita sua utilização. 

 

Figura 5.13 - Diagrama de Bode e de Nyquist, para a 1º identificação do PS. 

  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Realizando outras comparações, através das análises de estimação do erro de mode-

lagem e do erro médio (Figura 5.14). O gráfico do erro de modelagem mostra o efeito ge-

rado pelas variáveis         ,             e            , o que implica na 

presença de leves oscilações na estabilização do sistema. Já o gráfico do erro médio apre-

senta pequenas variações em função das mudanças de setpoint. 

 

Figura 5. 14 – Gráficos do erro de modelagem e erro médio, para a 1º identificação do PS. 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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As Análises feitas até agora mostraram que o modelo levantado possui dinâmica 

próxima ao modelo real, no entanto o que válida sua utilização é a        . Na Figura 

5.15 é possível examinar a resposta do sistema utilizando o modelo identificado.  

Realizando uma comparação, apresentada na Figura 5.16, entre o modelo identifi-

cado, a resposta em malha fechada (sem o PS) e o modelo ideal (que representa uma exata 

identificação de todos os parâmetros apresentados no processo) é notório que o objetivo foi 

alcançado, ou seja, os efeitos do tempo morto foram compensados. 

 

Figura 5.15 - Gráficos da PV e MV com o 1º modelo identificado do PS. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5.16 - Gráficos da comparação dos modelos na 1º identificação do PS. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Simulando uma degradação natural da planta, sendo que todas as resistências sofre-

ram alterações ficando com os novos valores sendo eles:     ,      e     , o mo-

delo do processo real agora é representado pela Equação (5.10). 

 

      
                                 

                              
     (5.10) 

 

 Comparando os efeitos da degradação da planta com o algoritmo de predição em 

funcionamento, na Figura 5.17, é possível notar que o desgaste ocorrido proporcionou uma 

mudança pequena na saída da planta e uma alteração Considerável no sinal de controle do 

sistema, levando em comparação os resultados antes da degradação da planta. 

 

Figura 5.17 - Gráficos da comparação entre a planta real e a planta real degradada. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a verificação das mudanças ocasionadas pela degradação, realizando a com-

paração da função de transferência representada pela Equação (5.10), com a função identi-

ficada no primeiro levantamento (Equação 5.9) utilizando o coeficiente de correlação, foi 

constatado que a correlação não esta mais adequada, tendo em vista que o valor da 

       . Como o    definido para uso é       , a ferramenta então emite um alerta 

ao operador (Figura 5.6). 
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Durante a realização dos testes da nova identificação foram utilizadas novas confi-

gurações para o relé Apparatus, essas novas configurações foram necessárias devidos ao 

fato que a configura utilizada no primeiro momento, não estava obtendo uma correlação 

adequada. Um exemplo da necessidade de reconfiguração do relé é a identificação repre-

sentada pela Equação 5.11 que em comparação com a equação da planta degradada (Equa-

ção 5.10) obteve correlação próxima à zero. 

 

       
                          

                        
     (5.11) 

 

 Dessa forma, após alguns testes, utilizando o relé apparatus, com as seguintes con-

figurações: amplitude de Quarenta por cento, histerese de quatro por cento e com doze 

ciclos, uma nova representação do processo é definida (Equação 5.12). 

 

       
                                             

                                      
     (5.12) 

 

 Analisando as funções de transferências representadas pelas Equações 5.10 

e 5.12 por meio dos diagramas de Bode e de Nyquist na Figura 5.18, é possível notar as 

semelhanças nas dinâmicas das duas equações. 

 

Figura 5.18 - Diagrama de Bode e de Nyquist, para a 2º identificação do PS. 

  

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Realizando as análises de estimação do erro de modelagem e do erro médio, Figura 

5.19, é possível notar que nessa ocasião o gráfico do erro de modelagem, também apresen-

ta oscilações, e isso ocorre porque entre as variáveis          ,          e     

        a variação do tempo morto é negativa, porém por ter valores próximos de zero as 

oscilações são em menor quantidade.  

Já para o gráfico do erro médio as variações do erro em função das mudanças de 

SetPoint, são mais suáveis do que o anterior, mostrado na Figura 5.14. 

 
Figura 5.19 - Gráficos do erro de modelagem e erro médio, para a 2º identificação do PS. 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao ser realizada a comparação pelo    entre as Equações 5.10 e 5.12, o modelo foi 

novamente validado tendo em vista que,        . Desta forma é possível analisar a res-

posta do sistema utilizando o modelo identificado, na Figura 5.20. 

 
Figura 5.20 - Gráficos da PV e MV com o 2º modelo identificado do PS. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Realizando uma nova comparação entre o modelo identificado, a resposta em malha 

fechada (sem o PS) e o modelo ideal, é observado na Figura 5.21 que o objetivo foi alcan-

çado, ou seja, os efeitos do tempo morto foram compensados. 

 

Figura 5.21 - Gráficos da comparação dos modelos na 2º identificação do PS. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

5.3.2 Segunda Rotina de Teste: PSF 

 

 A realização de testes com a utilização de ruído se faz importante, para aproximar 

os testes simulados do ambiente real encontrado. No entanto a minimização dos efeitos do 

ruído no sistema é importante para aumentar a vida útil do processo, assim consequente-

mente a utilização do PSF se faz necessária, pois além de minimizar os efeitos do tempo 

morto o PSF também minimiza o efeito do ruído. 

 Tendo em vista a presença de incertezas de medição o filtro de robustez utilizado 

no projeto é um filtro passa-baixa. Conforme Diniz, Silva e Netto (2014), que tem como 

função atenuar as oscilações indesejadas.  

Para os primeiros testes com o PFS, considerando a planta sem degradação (Equa-

ção 5.8), foi novamente feita uma identificação do modelo predito utilizando o método do 

relé (como mostra os gráficos da Figura 5.22) com a presença de do ruído. 
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O relé Apparatus neste caso está configurado da seguinte forma: amplitude de vinte 

por cento, histerese de dois por cento com doze ciclos com período de amostragem      e 

setpoint igual a um. É importante ressaltar que a escala das amplitudes é           . 

 

Figura 5.22 - Gráficos da excitação do processo para o PSF. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Esse levantamento resultou na Equação 5.13 que em comparação com o processo 

real dado pela Equação 5.8 teve como resultado o        . Analisando as funções de 

transferências respectivas por meio dos diagramas de Bode e de Nyquist, apresentados na 

Figura 5.23, é possível notar as semelhanças nas dinâmicas das duas equações. 

 

       
                                  

                                      
    (5.13) 

 
Figura 5.23 - Diagrama de Bode e de Nyquist, para a 1º identificação do PSF. 

  

 
Fonte: Elaboração própria. 
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 Realizando as análises de estimação do erro de modelagem e do erro médio, Figura 

5.24, é possível notar que nessa ocasião o gráfico do erro de modelagem, também apresen-

ta oscilações, porém mais suaves em decorrência das as variáveis,        ,          

e            , sendo que dessa vez a variação do tempo morto é próxima de zero e po-

sitiva.  

Já para o gráfico do erro médio as variações do erro em função das mudanças de 

SetPoint, são mais agressivas em comparação com as identificações anteriores devido a 

estimativa do tempo morto ter dado um valor inferior ao tempo morto real. 

 

Figura 5.24 - Gráficos do erro de modelagem e erro médio, para a 1º identificação do PSF. 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Sabendo que o modelo do processo representado pela Equação 5.13 está atendendo 

os requisitos do coeficiente de correlação exigidos é dado início o projeto do filtro passa-

baixa com base na verificação da frequência de corte do sistema. O filtro é projetado em 

primeira ordem para sistemas de até segunda ordem, e para os casos em que os sistemas 

são de ordens superiores o filtro é projetado em segunda ordem.  

De acordo com a Equação 5.13 foi projetado o filtro para o sistema identificado, 

que é representado pela Equação 5.14. 

 

       
                     

                       
 (5.14) 

 

Realizando uma comparação entre a função que identificada (Equação 5.13) em 

conjunto com o filtro (Equação 5.14) caracterizando o PSF, com a função ideal do PS e 
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com o sistema puramente em malha fechada, conforme apresentado na Figura 5.25 é pos-

sível verificar a diminuição das oscilações causadas pelo ruído no sinal de controle. 

Figura 5.25 - Gráficos da comparação dos modelos na 1º identificação para o PSF com leitura poluída. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na Figura 5.25 o PSF não minimizou os efeitos do ruído na saída da planta como 

ocorrido no sinal de controle pelo fato do ruído esta atuando na saída do sistema, como 

apresentado na Figura 5.2, o que consequentemente realimenta o ruído antes da leitura do 

sensor, poluindo as informações lidas. Para o caso em que o ruído na saída do sistema não 

atrapalhe a coleta de dados do sensor os resultados obtidos conforme apresentado na Figu-

ra 5.26. 
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Figura 5.26 - Gráficos da comparação dos modelos na 1º identificação para o PSF com leitura limpa. 

 
Fonte: Elaboração própria. 



 

    

 

Capítulo 6  

CONCLUSÕES 

 

 

 Neste trabalho foi proposta uma estratégia destinada à realização de ajustes em sis-

temas de controle com presença de tempo morto e ordem elevada. Seus objetivos princi-

pais eram de compensar os efeitos causados pelo tempo morto e minimizar os efeitos cau-

sados pela diferença existente entre o processo real e o modelo matemático que representa 

o processo. Para isso foram estudadas técnicas de compensação de tempo morto como o PS 

e FPS, em conjuntos com técnicas de identificação de sistemas, como o EMQ. Porém, para 

se trabalhar de forma mais adequada com a questão da diferença encontrada entre o pro-

cesso real e seu modelo. 

Levando em consideração as mudanças causadas ao longo do tempo, como o des-

gaste natural dos equipamentos, foi estudado uma forma de contornar esta situação. Fór-

mula essa que foi desenvolvida usando o EMQ em conjunto com o AICc e o coeficiente de 

correlação. 

 Definido as técnicas de identificação e compensação de tempo morto, foi dado iní-

cio ao desenvolvimento da estratégia (Figura 5.2), tal estratégia possibilitou a elaboração 

de uma ferramenta, Figura 5.3. Após a realização de vários testes simulados e com as aná-

lises dos resultados apresentados foi constatada a eficácia da estratégia para seu proposito. 

 Muito embora os resultados alcançados mostrem boas respostas, ainda é possível 

realizar vários aprimoramentos nesta linha de pesquisa, sendo assim é sugerido como tra-

balhos futuros: o aprimoramento e testes do algoritmo de identificação para sistemas de 

múltiplas entradas e múltiplas saídas, a melhoria do algoritmo de predição dando maior 

grau de escolha ao operador, adicionando novas técnicas de compensação de tempo morto 

e o desenvolvimento de um algoritmo de verificação de robustez. 
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Apêndices 

 

 

A.1 Modelagem matemática da estrutura do PS/PSF 
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Substituindo de A.1.4 em A.1.5, temos: 

 

  ̂              
     (A.1.6) 

 

Desenvolvendo a partir de A.1.3 com a substituição de  ̂    por A.1.6: 
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        (A.1.8) 

 

Substituindo A.1.8 em A.1.1, temos: 

 

 [                               
       ]          (A.1.9) 

 

A partir da consideração acima ,A.1.9, tem-se que por A.1.2 chaga-se à A.a.10. Conside-

rando        e       : 
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A.2 Modelagem matemática da estrutura do PS/PSF com      na saída 

do processo 
 

A partir das considerações acima, a Equação A.1.9 passa a ser a Equação A.2.1. Conside-

rando        e       . 

 

          [                           
       ]  (A.2.1) 

 

Na equação A.1.2 tem-se que: 
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Substituindo A.2.2 em A.2.1 tem-se: 
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Substituindo ambos os membros por     : 
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Separando      de     : 
 

 
    [                

                       ]
     [                
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(A.2.5) 

 

 
    

    
 

                
         

                                       
 (A.2.6) 

 

Portanto, a função de transferência do sistema em malha fechada com perturbação na saída 

é dada por     : 
 

                  (A.2.7) 

 

 

 

Sendo       e       as equações A.1.17 e A.2.6 respectivamente. Desta forma      é: 

 

 

    

 
        

    (                             )   

 
                

         

                                       
 

(A.2.8) 

 

Para o caso em que estão considerando a modelagens descritas nos Apêndices A.1 e A.2 

para o PS, a variável       tem valor igual a um nas equações: A.1.17, A.2.6 e A.2.8. 

 

A.3 Modelagem matemática do sistema de nível de terceira ordem  
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(A.3.15) 

 

 
    (

    

  
     

    

  
   

   

  
)      

   

  
   

   

  

       

   

  
   

   

  
    

(A.3.16) 

 

 
        

    

  
       

    

  
     

   

  
     

   

  
   

   

  

     

   

  
        

   

  
 

(A.3.17) 

 

 
        

    

  
                 

   

  
          

    

  

   

   

  
     

   

  
 

(A.3.18) 
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Substituindo         em          

 

 

        

  [    
   

  
   ]

  

                 
 [    

   

  
   ]

  
     

   

  

          

    

  
   

   

  
   

   

  
   

(A.3.19) 

 

 

        (    

    

  
 

    

  
)

                 (    

    

  
 

   

  
)      

   

  

          

        

  
   

       

  
   

       

  
   

(A.3.20) 

 

 

             ⃛           ̈           ̈ 

                      ̈ 

                  ̇       ̇       ̇       ̇ 

      

(A.3.21) 

 

 

             ⃛ 

 (                 

                     ) ̈ 

                                 ̇    

   

(A.3.22) 

 

Aplicando Laplace 

 

 

              
                         

 (                 

                     )  
                 

                                    

             

(A.3.23) 

 

 

             
   

 (                 

                     ) 
   

                                      

   

(A.3.24) 

 



 

 

APÊNDICES                                                                                                                                     70 

 

 

  [             
 

 (                 

                     ) 
 

                                   ]

   

(A.3.25) 

 

Adotando variáveis auxiliares: 

 

  ̃   
 

            
 (A.3.26) 

 

  ̃   
                                      

            
 (A.3.27) 

 

  ̃  
                               

            
 (A.3.28) 

 

A função de transferência do sistema é dada por: 

 

 
     

    
 

 ̃

    ̃      ̃   ̃
 (A.3.29) 

 

 


