
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTEFEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA E

DE COMPUTAÇÃO

CONTROLE PREDITIVO NMPC DE
VÁLVULAS POSICIONADORAS
ELETROPNEUMÁTICAS COM

AGARRAMENTO

Márcio Emanuel Ugulino de Araújo Júnior

Orientador: Prof. Dr. André Laurindo Maitelli

Tese de Doutorado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e
de Computação da UFRN (área de concentra-
ção: Automação e Sistemas) como parte dos
requisitos para obtenção do título de Doutor
em Engenharia Elétrica e Computação.

Número de ordem PPgEEC: D213

Natal, RN, abril de 2018



Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca

Central Zila Mamede

Araújo Júnior, Márcio Emanuel Ugulino.
Controle preditivo NMPC de válvulas posicionadoras eletropneumáticas com

agarramento / Marcio Emanuel Ugulino de Araujo Junior. - 2018.
91 f.: il.

Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de
Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computa-
ção. Natal, RN, 2018.

Orientador: Prof. Dr. André Laurindo Maitelli.

1. Engenharia elétrica - Tese. 2. Controle Preditivo Não Linear - Tese. 3.
Agarramento em válvula - Tese. 4. Síntese de redes não-lineares - Tese. I. Maitelli,
André Laurindo. II. Título.

RN/UF/BCZM CDU 621.3.011.74



CONTROLE PREDITIVO MPC DE
VÁLVULAS POSICIONADORAS
ELETROPNEUMÁTICAS COM

AGARRAMENTO

Márcio Emanuel Ugulino de Araújo Júnior

Tese de Doutorado aprovada em 13 de abril de 2018 pela banca examinadora composta
pelos seguintes membros:

Prof. Dr. André Laurindo Maitelli (orientador) . . . . . . . . . . . . . . . . . DCA/UFRN

Prof. Dr. Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo (co-orientador) . . . DCA/UFRN

Prof. Dr. Anderson Luiz de Oliveira Cavalcanti . . . . . . . . . . . . . . . . DCA/UFRN

Prof. Dr. Ademar Gonçalves da Costa Júnior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IFPB

Profª Dr. José Bezerra de Menezes Filho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IFPB



Aos meus pais Maria do Socorro

Rodrigues Oliveira de Araújo e

Márcio Emanuel Ugulino de Araújo,

à minha Esposa Viviany Félix de

Aquino e à minha filha Larissa

Ugulino Félix de Aquino.



Agradecimentos

Aos meus pais, que sempre foram e são presenças fundamentais em inúmeros momentos,
pois sem eles não teria chegado até esta importante fase da minha vida.

À minha esposa, Viviany Félix de Aquino, por todo amor, paciência e suporte emocional
durante os dias difíceis.

Ao aluno de mestrado e grande amigo, Welisson Moura dos Santos, por todas as horas
dedicadas na fase final, em que eu simplesmente não tinha mais ânimo para continuar.

Ao meu professor orientador, Dr. André Laurindo Maitelli, pessoa de coração enorme,
pela paciência e pela amizade.

Aos meus amigos do LAUT, João Gadelha, Ana Carla, André Oliveira, Amanda Silva,
Bruna e todos os outros que, direta ou indiretamente, contribuíram para este momento.

Ao professor Andrés Ortiz Salazar, coordenador acadêmico do Projeto MINTER, pois
tudo começou lá, no ano de 2009. A CAPES, SETEC, UFRN e IFPB, por apoiarem os
programas de pós-graduação.

Aos colegas Ithamar, Nivaldo, Trabuco e Oscar, pelas conversas sobre os mais diversos
temas durante o intervalo para o cafezinho.



Resumo

Este trabalho apresenta a implementação de um sistema que trata do atrito estático em
válvulas de controle eletropneumáticas, uma das não linearidades mais comuns nesses
atuadores, que causam problemas como o ciclo limite e, consequentemente, desgaste
da válvula e de suas partes móveis, bem como perdas em custos de produção e em
manutenção. O sistema de controle é composto por um controlador preditivo não linear
com restrições ajustáveis e um banco de dados dinâmico utilizado para armazenar os
estados do sistema e o sinal de controle aplicado a este. As informações armazenadas
no banco de dados são utilizadas na estimação estatística de um dos parâmetros do atrito
estático. O controlador preditivo utiliza restrições impostas sobre a velocidade da válvula
e sobre o sinal de controle durante a sua excursão, com o objetivo de levar a válvula ao
mais próximo da posição desejada, utilizando-se do efeito agarramento, causado pelo
atrito, ao restringir a velocidade da haste durante a excursão. A estratégia adotada se
mostrou robusta, sendo capaz de lidar com a presença de ruído de medição e com pequenas
mudanças nos parâmetros da mola e do atrito, o que provoca discrepância entre o modelo
da válvula e o modelo do controlador, podendo ocasionar perda de desempenho ou até
mesmo levar o sistema à instabilidade.

Palavras-chave: Agarramento em Válvula. Controle Preditivo Não Linear. Restrições.
Compensação.



Abstract

This work presents the implementation of a system that deals with static friction in
electropneumatic control valves, one of the most common nonlinearities in these actuators,
which causes problems such as limit cycle and, consequently, wear of the valve and its
moving parts as well as losses in production and maintenance costs. The control system
consists of a non-linear predictive controller with adjustable constraints and a dynamic
database used to store the system states and the control signal applied. The information
stored in the database is used in the statistical estimation of one of the static friction
parameters. The predictive controller uses restrictions imposed on the velocity of the valve
and on the control signal during its excursion in order to bring the valve closer to the
desired position, using the stiction effect, by restricting the velocity of the stem during its
excussion. The adopted strategy proved to be robust, being able to deal with the presence
of measurement noise and small changes in the parameters of the spring and the friction,
which causes discrepancy between the model of the valve and the model of the controller,
which can cause loss of performance or even lead the system to instability.

Keywords: Valve Stiction. Nonlinear Predictive Control. Constraints. Compensation.
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Capítulo 1

Introdução

Os Sistemas de controle realimentados datam de mais de 2000 anos atrás. Um dos
exemplos mais antigos são os relógios d’água descritos por Vitruvius e atribuídos a
Ktesibios por volta de 270 a.C. (BENNETT, 1996, p.17).

Segundo Bennett (1996), a evolução histórica da teoria de controle se divide em:
controle antigo, antes de 1900; período pré-clássico, 1900-1940; período clássico, 1935-
1960; controle moderno, 1955 até hoje.

Dentre os inúmeros fatos históricos, pode-se destacar o período pré-clássico, quando
em 1992 Nicholas Minorsky formulou uma lei de controle com três termos para um sistema
de controle de posição, que hoje se conhece como controlador PID (BENNETT, 1996,
p.19).

Os controladores PID ainda são amplamente utilizados para controlar uma grande
variedade de processos industriais, principalmente por serem robustos, de fácil entendi-
mento e capazes de um desempenho satisfatório (WANG, 2001; INGIMUNDARSON;
HäGGLUND, 2002; PIAZZI; VISIOLI, 2002; ZHONG; LI, 2002; CHEN; SEBORG,
2003; ÅSTRöM; HäGGLUND, 2004; FACCIN, 2004). Porém, a complexidade dos sis-
temas reais e suas não linearidades fazem com que novas técnicas de controle surjam
constantemente.

Dentre os controladores ditos modernos, pode-se destacar dois que ganharam bastante
espaço no cenário industrial nas últimas décadas, cenário esse ainda dominado pelos
clássicos controladores PID. São eles: os controladores Fuzzy e controladores preditivos.

Dentre os vários tipos de controladores preditivos, pode-se destacar os controladores
preditivos baseados em modelo (MPC), sendo estes capazes de tratar restrições físicas
inerentes aos processos industriais, sejam elas nas entradas, ou nas saídas, sendo uma das
razões de sua aceitação e crescimento no ambiente industrial.

Na década de 80, os controladores preditivos eram geralmente utilizados no lado do
supervisório, definindo setpoint’s para os controladores PID presentes no regulatório ou
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sendo utilizados para o controle de sistemas de dinâmica mais lenta. Isso ocorria devido
à baixa capacidade de processamento dos computadores da época, associado ao esforço
computacional exigido para minimização da sua função de custo.

A crescente evolução na frequência dos microprocessadores anteriormente presumido
por Moore em meados de 1965 (MOORE, 2006), vem hoje possibilitando a utilização de
controladores preditivos não só no supervisório, como também no regulatório em plantas
de dinâmica mais rápida (SCHIAVON JÚNIOR; CORRÊA, 2000).

Atualmente são vastas as aplicações dos controladores preditivos em processos in-
dustriais, sendo esse compostos por inúmeros dispositivos sensores e atuadores, dentre
estes, destacam-se as válvulas eletropneumáticas, muito comuns na área petroquímica e
essenciais na operação dos processos produtivos em geral. Essas válvulas apresentam um
desafio à área de controle, pois apresentam não linearidades como: zona morta, histerese,
atrito estático e dinâmico, dentre outras, que podem causar oscilações nas malhas de
controle.

Além dos problemas inerentes a modelagem e o controle de válvulas posicionadoras
novas, a alteração dos seus parâmetros com o passar do tempo, causada pelo desgaste
das peças móveis, torna o controle e a manutenção dos índices de produção um desafio
ainda maior. Em adicional a essas alterações, a ocorrência de falhas nesses atuadores e
as simplificações feitas no modelo fenomenológico para obtenção de um modelo linear,
corroboram no descasamento entre o modelo fenomenológico, obtido na etapa de modela-
gem, e o comportamento real da planta, podendo acarretar perda de desempenho da malha
de controle, não-factibilidade do problema de otimização e até a instabilidade de todo o
processo (AFONSO, 2012, p. 22).

Um ponto crítico que as válvulas posicionadoras apresentam no controle de processos
industriais é o de manter o funcionamento do sistema com uma produção aceitável mesmo
no caso de uma condição de falha, como por exemplo, uma falha na excursão máxima,
algo fácil de se detectar caso se tenha acesso à variável do processo (Variável Manipulada -
MV) e ao valor medido pelo posicionador. Porém, essa falha pode ser um problema difícil
de ser tratado pelo sistema de controle, podendo causar problemas de factibilidade do
controlador, quando utilizado um controlador MPC com restrições.

Uma das principais vantagens do MPC consiste na capacidade de tratar restrições
nas entradas e nos estados do sistema dinâmico, possibilitando a obtenção de ganhos
de desempenho e maior segurança de operação (MACIEJOWSKI, 2002 apud AFONSO,
2012) (ROSSITER, 2003 apud AFONSO, 2012)

As restrições sobre a excursão dos sinais de controle são comuns em processos que
operam perto das suas condições economicamente ótimas (CAVALCA, 2011 apud RO-
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DRIGUES; ODLOAK, 2005). A inserção de restrições em um controlador preditivo pode
levar ao caso de não factibilidade do problema de otimização, problema este que pode
ser ocasionado por uma condição de falha e que possui como solução trivial, porém não
eficiente, trabalhar com um horizonte de predição infinito.

Algumas das válvulas pneumáticas atuais já possuem posicionadores com controladores
PID embarcados que auxiliam no controle e estabilização dessas e não da malha de controle
como um todo. Pode-se citar como exemplo os modelos FY302 e FY400 da Smar , que
no caso da FY400 também possui auto sintonia. Um dos grandes problemas existentes
no controle dessas válvulas reside nos atuais posicionadores, pois esses possuem apenas
controladores PID embarcados, tendo esses dificuldade em tratar não linearidades como as
já citadas anteriormente como , por exemplo, zona morta, histerese, entre outras.

Dentre as não linearidades, pode-se citar o agarramento, ocasionado principalmente
pelo atrito estático entre as partes móveis (gaxetas), como a mais comumente encontrada.
O agarramento também é um dos responsáveis por causar oscilações e, consequentemente,
a degradação prematura dos demais componentes, não só da válvula, mas da malha como
um todo (CHOUDHURY; JAIN; SHAH, 2008). Segundo Bialkowski (1992), 30% dos
processos industriais são oscilatórios por causa de problemas nas válvulas de controle.
Essas oscilações aumentam o desgaste dos componentes envolvidos no processo e, muitas
vezes, perdas na capacidade de produção.

Portanto, diante dessas explanações, este trabalho propõe a utilização de um contro-
lador preditivo MPC não-linear aplicado as válvulas posicionadoras com problemas de
agarramento, visando o funcionamento adequado do sistema mesmo sob uma condição
de falha nesse atuador, uma vez que é conhecida a capacidade dos controladores MPC
de tratar restrições nas entradas, saídas e variáveis do processo. Porém, uma condição de
falha pode levar ao problema de não factibilidade do controlador preditivo com restrições.

Segundo Cavalca (2011), são muitos os trabalhos na área de controle preditivo que
apresentam propriedades de factibilidade recursiva e estabilidade, mesmo sobre condições
de falha ou incertezas (KOTHARE; BALAKRISHNAN; MORARI, 1996; RODRIGUES;
ODLOAK, 2000; WAN; KOTHARE, 2003; PEÑA et al., 2007; WAN; KOTHARE, 2008).

Este trabalho leva em conta toda a malha de controle e não a substituição dos controla-
dores PID presentes nos posicionadores dessas válvulas que tratam única e exclusivamente
da estabilização destas. Pretende-se para isso a incorporação na função custo do MPC,
dos parâmetros J (stickband + zona morta) e S (slip-jump) referentes ao agarramento, de
acordo com modelo do proposto por Choudhury, Thornhill e Shah (2005). A válvula será
modelada sem a presença do agarramento, sendo esse incluído no cálculo da função custo
do controlador.
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Visando calcular o melhor sinal de controle futuro, será incorporada à função custo
do MPC, o valor atual do agarramento e a previsão futura desse, para os instantes , sendo
esses valores baseados no conhecimento passado acumulado e armazenado em uma base
de dados, atualizada em tempo real e que servirá para tomada de decisão na escolha de
alguns parâmetros necessários para a estrategia de controle proposta nesse trabalho.

1.1 Estrutura do Trabalho

O Capítulo 2 deste trabalho estão abordados importantes conceitos relacionados às
válvulas posicionadoras, a saber: as partes que compõem a válvula, as não linearidades
possíveis, o sistema de controle de posicionamento e a descrição formal do fenômeno de
agarramento desse atuador.

O Capítulo 3 apresenta a modelagem física de uma válvula por meio da aplicação do
somatório das forças em sua haste. Além disso, são discutidas duas abordagens presente
na literatura a respeito da modelagem da força de atrito, em que alguns modelos de ambas
as abordagens são brevemente elucidados.

A teoria de controle preditivo, linear e não linear, são brevemente comentadas no
Capítulo 4. Nesse capítulo, a seção 4.3 aborda a técnica de controle preditivo não linear
utilizada na composição da estratérgia de controle de posicionamento de válvulas de con-
trole. No capítulo seguinte, Capítulo 5, são apresentadas algumas técnicas de compensação
dos efeitos causados pelo atrito de válvulas, mais especificamente do agarramento, em
válvulas de controle.

O Capítulo 6 apresenta a metodologia empregada neste trabalho para compensar o
agarramento, abordando o modelo físico da válvula adotado, a discretização desse modelo,
estimação dos parâmetros do modelo da válvula e, em seguida, é apresentado a estratérgia
de controle proposta para compemsar o agarramento em válvulas, a principal contribuição
deste trabalho.

O Capítulo 7 apresenta os resultados dos experimentos simulados com a metodologia
proposta por este trabalho e monstrando sua eficácia diante de situações distintas. No
capítulo seguinte, Capítulo 8, estão as considerações finais deste trabalho.



Capítulo 2

Válvulas

Neste capítulo, serão abordados importantes conceitos relacionados às válvulas posi-
cionadoras, a saber: as partes que compõem a válvula, as não linearidades possíveis, o
sistema de controle de posicionamento e a descrição formal do fenômeno de agarramento
desse atuador. Esses conceitos são necessários para a compreensão e contextualização da
metodologia proposta, sendo eventualmente retomados em outras partes do trabalho.

2.1 Funcionamento das Válvulas de Controle Eletropneu-
máticas

A válvula de controle é um dos mais importantes e comuns atuadores presentes nas
indústrias. Ela atua manipulando a vazão de fluidos, variando a taxa de fluido que trafega
por seu corpo, conforme a posição de uma haste ou de um disco (PAIOLA, 2008). Tanto a
haste como o disco modificam a seção transversal da válvula por onde escoa o fluido, em
que o aumento na seção implica o aumento da vazão, com o inverso ocorrendo caso haja
diminuição da vazão.

A maioria das válvulas de controle é composta por: corpo da válvula, obturador, haste,
posicionadores, atuador, transdutores, reguladores de pressão, internos e castelo (PAIOLA,
2008). O atuador é responsável pelo acionamento da haste, que, por sua vez, aciona
as partes móveis. A haste transmite o acionamento ao obturador, sendo esse último o
responsável pela variação da seção transversal no corpo, por onde o fluido transita. O
castelo é a infraestrutura da válvula que dá suporte ao atuador e é nele que a haste se
desloca e penetra o corpo interno.

Como citado anteriormente, o atuador é o responsável pelo movimento das partes
móveis. Dessa forma, conhecer o seu funcionamento é de suma importância no controle da
dinâmica da válvula e na escolha adequada desta. Também é função do atuador converter
o sinal de entrada na dinâmica desejável (RADTKE, 2015). O atuador, ou sistema de
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atuação, é uma das principais características que diferenciam os tipos de válvulas. Dentre
eles, destaca-se o sistema eletropneumático, que, basicamente, controla o equilíbrio entre
as forças internas de pressão do diafragma e as forças potenciais elásticas providas das
molas. Por meio do controle de equilíbrio das forças, as molas do atuador se estendem
ou se contraem, a depender da ação desejada, promovendo o deslocamento das partes
móveis. Por isso, as válvulas pneumáticas de deslocamento linear são bastante empregadas
nos processos industriais modernos, por serem de baixo custo, velocidade e segurança,
conforme afirma Romano (2010).

Consoante com as definições apresentadas, Sobczyk Sobrinho (2012) descreve a pos-
sibilidade de interpretar o atuador pneumático como um conjunto de dois subsistemas
de naturezas distintas e comportamentos interligados: um mecânico e outro pneumático.
Sobre a sua composição, no geral, as válvulas pneumáticas podem ser divididas em dois
conjuntos principais: o atuador e o corpo. O atuador do tipo pneumático possui um funcio-
namento semelhante ao atuador eletropneumático descrito anteriormente, diferenciando-se
no controle das pressões internas no diafragma em que, no caso do atuador pneumático,
não são empregados, obrigatoriamente, transdutores eletrônicos. O corpo é o onde ocorre
o controle do fluxo do fluido por intermédio do posicionamento da sede dentro dele. Em
alguns tipos de válvulas, esse conjunto pode ser subdividido em corpo e capô, formando o
conjunto simplesmente denominado de corpo. Já em outras, não há uma flange inferior,
tornando, portanto, todo o corpo da válvula a parte que entra em contato direto com o
fluido, o qual, por sua vez, deve atender aos requisitos de pressão, temperatura e corrosão.

Sobre a classificação dos tipos de válvulas em função dos tipos de corpo, tem-se:

• válvulas com deslocamento linear;
• válvulas com deslocamento rotativo.

São exemplos de válvulas com deslocamento linear: globo, globo convencional, three-

way, globo gaiola e globo angular. Já as válvulas borboleta, bola, obturador excêntrico e
segmento de esfera são exemplos de válvulas com deslocamento rotativo.

Na Figura 1 a seguir, está representada uma válvula pneumática com deslocamento
linear, em que é possível identificar: a haste, a mola, o diafragma (que é o compartimento
no qual a pressão do ar se contrapõe às forças elásticas da mola), o obturador e o fluxo do
fluído dentro do corpo.
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Figura 1 – Corpo e atuador de uma válvula de controle com atuador pneumático.

Fonte: Romano (2010)

2.2 Não Linearidades

Assim como a grande maioria dos sistemas físicos, as válvulas de controle possuem
algumas não linearidades. Dentre elas, Choudhury, Thornhill e Shah (2005), fundamen-
tados pela American National Standard Institution (ANSI), descrevem as principais não
linearidades, como: histerese, dead zone e backlash, bastante conhecidas e referenci-
adas na literatura. Radtke (2015) traduz as não linearidades de acordo com o padrão
ANSI/ISA-S51.1-1979, descrito em Process Instrumentation Terminology, como:

• Dead band (banda morta): definida como a faixa em que o sinal de entrada pode
ser variado, após a realização de uma mudança de direção, sem causar nenhuma
alteração no sinal de saída, produzindo, assim, uma defasagem entre estes. É
calculada como uma porcentagem do span do sinal de entrada.

• Dead zone (zona morta): é uma faixa do sinal de entrada, havendo ou não mudança
de direção, na qual a variável de saída se mantém constante; diferencia-se da banda
morta pelo fato de não provocar defasagem entre as variáveis de entrada e saída.

• Histerese: propriedade evidenciada pela dependência do valor da variável de saída
em relação à direção de movimentação do valor de entrada, sendo calculada como
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a maior diferença existente entre o sinal de saída para o mesmo sinal de entrada
nas direções ascendente e descendente. Em outras palavras, a trajetória de saída
realizada pelo sistema para uma determinada excursão em relação à entrada será
diferente para um sentido ascendente quando esta, a entrada, assumir o sentido
descendente.

• Backlash (folga): é definido como o movimento relativo entre as partes móveis
de um sistema mecânico, gerando folga entre as partes quando ocorre variação no
sentido do movimento.

Ainda é possível que algumas das não linearidades descritas possam estar presentes
simultaneamente nas válvulas, o que torna mais difícil o controle do posicionamento da
haste e, por consequência, o controle do processo como um todo. Um exemplo que pode
ser citado é quando o atuador eletropneumático está sobre os efeitos de banda morta e
histerese, afetando diretamente o posicionamento da haste em decorrência da aplicação
de um sinal de entrada. Na Figura 2, estão ilustradas as não linearidades mencionadas
anteriormente, em que os gráficos são gerados a partir da posição da haste, ou seja, a
variável de saída, em função do sinal de controle aplicado na entrada do atuador.

Figura 2 – Não linearidades presentes em uma válvula de controle.

Fonte: Radtke (2015)
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Além dos fenômenos até então abordados, a saturação, a vazão mássica (ENDLER,
2009), a compressibilidade do ar e os efeitos do atrito entre as superfícies de contato
do atuador (ANDRIGHETTO; VALDIERO; CARLOTTO, 2006) também estão entre as
principais não linearidades presentes na válvula. Entretanto, com exceção do atrito, estas
não serão abordadas neste trabalho.

2.3 O Fenômeno do Agarramento

Conforme abordado na Seção 2.2, o atrito é uma das não linearidades principais
presentes nos atuadores pneumáticos e um dificultador do controle do processo. Ele
pode ser classificado em dois tipos com relação ao movimento relativo: atrito estático e
atrito dinâmico. O atrito estático é a força que atua na iminência do movimento relativo
entre as superfícies que estão em contato, opondo-se à força que induz o movimento,
enquanto que o atrito dinâmico é a força física que atua a partir da iminência do movimento
em direção contrária a esse. Em outras palavras, antes do movimento relativo entre as
superfícies, a força atuante que se opõe a este é o atrito estático e, uma vez iniciado o
movimento, passa-se a atuar apenas o atrito dinâmico em oposição ao movimento relativo
das superfícies.

Em inglês, segundo Brásio, Romanenko e Fernandes (2014), stiction é o termo para
atrito estático, resultado da contração dos termos em inglês static (estático) e friction

(fricção). Já na literatura de válvulas em português, o termo amplamente utilizado é
agarramento (ALMEIDA, 2015). Muito embora esse termo seja comumente utilizado,
alguns trabalhos podem divergir em relação à sua definição, como, por exemplo, os
trabalhos de Olsson (1996), Horch (2000), Choudhury, Jain e Shah (2008) e de organizações
como a ANSI/ISA-S51. . . (1995). Conquanto, assim como os trabalhos de Almeida (2015)
e Radtke (2015), a definição de agarramento adotada neste trabalho é a proposta por
Choudhury, Jain e Shah (2008):

Propriedade de um elemento de tal forma que sua movimentação suave, em
resposta a uma entrada variável, seja precedida por uma parte estática (banda
morta mais banda de agarramento) seguida por um salto abrupto repentino,
chamado slip-jump. O slip-jump é expresso como uma porcentagem da faixa
de saída. Sua origem em um sistema mecânico é o atrito estático, o qual
excede o atrito dinâmico. (CHOUDHURY; JAIN; SHAH, 2008, p. 233).

A ocorrência do fenômeno de agarramento nas válvulas merece uma atenção especial
quando estas são utilizadas como elementos finais de controle, principalmente em sistemas
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dinâmicos que possuem ação integrativa, pois podem levar a oscilações com amplitudes
e frequências constantes mesmo com setpoint nulos, fenômeno conhecido como ciclo-
limite (limit cycles) (ISA 2000). Pesquisas indicam que cerca de 30% das malhas de
controle encontradas na indústria oscilam devido a problemas relacionados às válvulas de
controle (GARCIA, 2008). Além disso, o agarramento, ou atrito estático, também pode ser
responsável pelo erro de regime em sistemas de controle.

Na Figura 3, um gráfico de sinal de controle/(OP) em função da posição da haste
(MV), ou seja, comportamento entrada-saída da válvula, mostra a influência do fenômeno
descrito, gráfico esse conhecido como assinatura de válvula.

Figura 3 – Curva de assinatura padrão de uma válvula com agarramento.

Fonte: Próprio autor

Na ausência do agarramento, a válvula se move formando algo similar a um segmento
de reta na curva de assinatura, partindo da origem, considerando que a posição mínima da
válvula represente o zero da escala métrica adotada. Qualquer sinal de saída do controlador
(OP) resultaria na mesma alteração no valor da variável manipulada (MV ). No entanto, para
uma válvula agarrada, os componentes de atrito estático e dinâmico devem ser levados em
consideração. A relação entrada-saída pode, portanto, ser descrita por quatro componentes:
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zona morta (deadband), banda de atrito estático ou banda de agarramento (stiction band),
slip-jump (J) e fase móvel.

Ainda considerando a Figura 3, suponha que, no ponto A, a haste da válvula esteja
parada. Pouco tempo depois, houve uma inversão na direção do movimento em que a
MV é constante, desde que a válvula esteja agarrada devido à presença da força de atrito
estático (Fs). A faixa de banda morta (AB) existe devido à presença do atrito de Coulomb
(Fc) , uma força constante que opera na direção oposta ao movimento. O segmento de reta
BC corresponde à banda de agarramento (stickband), em que a haste não se mexe enquanto
o atrito estático não seja superado pela ação de controle. Já no ponto C, o valor da MV

é alterado abruptamente (salto da haste - J), em detrimento da oposição à força aplicada
e ao atrito estático, ocasionando, consequentemente, o deslizamento da haste da válvula
(J), fenômeno conhecido por slip-jump. Depois disso, a MV varia progressivamente (fase
de movimento), sendo oposta unicamente pela força de atrito dinâmico (Fv). Quando
a velocidade da haste da válvula é muito baixa, ela agarra novamente e a inversão do
movimento não ocorre. A banda formada pela banda morta mais a banda de agarramento
serão referidas como S.

Na tentativa de superar o agarramento, o atuador pode saltar em torno da posição
desejada, causando o comportamento oscilatório temporário da variável manipulada. Esse
comportamento da variável manipulada também é propagado para a variável de processo,
que, por sua vez, é como o distúrbio de restrição contribui para a instabilidade do processo
e, consequentemente, para a perda de desempenho da malha de controle.

De acordo com Choudhury, Jain e Shah (2008), o agarramento é o tipo mais comum
de não linearidade presente em válvulas posicionadoras, e os anéis de vedação, também
conhecidos como gaxetas, são um dos principais responsáveis por esse fenômeno. Duas
situações podem justificar a necessidade do excesso de aperto nas gaxetas. A primeira está
relacionada com a diferença entre as pressões internas da válvula e a pressão atmosférica:
se a caixa das juntas não estiver devidamente vedada e se a pressão interna for alta, pode
ocorrer um vazamento do fluido interno da válvula para o meio ambiente. A segunda
situação ocorre nos casos em que essas válvulas são usadas em tubos de fluidos inflamáveis,
em que as juntas precisam ser pressionadas firmemente para evitar qualquer vazamento,
sendo necessário apertar as gaxetas. Isso pode causar um aumento na qualidade, mas,
consequentemente, pode aumentar também os problemas associados a esse fenômeno.
Além disso, corroborando esses dois casos, a necessidade de manutenção desses atuadores
pode exigir uma parada na produção, o que, por conseguinte, implica perda financeira.

Além da necessidade dos ajustes das gaxetas, outras características são desejadas do
material utilizado na composição das juntas. São elas: elasticidade, baixo coeficiente de
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atrito, pressão, temperatura e resistência à corrosão causada pelo fluido do processo. Os
materiais mais comuns utilizados na construção de juntas são teflon e amianto impregnado.

2.4 Controle de Posicionamento

Na seção 2.1, abordou-se a funcionalidade do atuador como responsável em exercer a
movimentação da haste e, por consequência, das partes móveis. Na seção 2.3, apresentou-se
o gráfico de assinatura de válvulas, no qual a posição da haste é a variável de saída. Diante
disso, fica evidente a concepção da válvula de controle como um sistema a ser controlado,
embutindo um controlador ao sistema de posicionamento, o que implica, naturalmente,
ganhos de eficiência e segurança. Partindo desse princípio, deseja-se controlar a posição
da haste por meio do sinal de entrada do atuador, para que se tenha o fluxo desejado a
partir do posicionamento correto. Assim, a posição da haste será a variável de processo
(PV), o sinal de entrada do atuador é a variável manipulada (MV) e a posição desejada da
haste, o setpoint (SP).

Considerando o que foi discutido anteriormente e associando a dinâmica da válvula de
controle, pode-se representar o sistema de posicionamento como uma malha de controle
fechada, no qual o objetivo é o controle da posição, doravante chamado servoposicionador
pneumático (SCHMITT, 2015). A Figura 4 ilustra o esquema de controle que representa o
servoposicionador pneumático.

Na Figura 4, é ilustrado que a posição real da haste, y, é mensurada e realimentada,
fechando a malha de controle. A posição desejada yd é o valor de setpoint da malha e o
erro entre ela (yd) e a posição mensurada da haste, y, descrevem o valor do erro, e. O sinal
de controle, u, é enviado ao atuador, sendo calculado por um controlador, em geral, digital.
Analisando essa ilustração, para esse caso, conclui-se que yd é a SP, u é a MV e a posição
y controlada é a PV .

Figura 4 – Representação de um sistema de posicionamento.

Fonte: Adaptado de Schmitt (2015).
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A dinâmica do atuador pneumático é o sistema a ser controlado. Além disso, é
importante lembrar que, na indústria, a utilização de porcentagem (%) da excursão da haste
é comumente utilizada em conjunto com outras unidades de medidas derivadas do metro.

Em relação ao sistema de controle de posicionamento na Figura 4, Sobczyk Sobrinho
(2012) detalha várias estratégias de controle que podem ser adotadas, as quais vão desde
os controladores clássicos (P, PI, PD e PID) até outras mais sofisticadas, como: os contro-
ladores por realimentação de estados, a linearização por realimentação, as metodologias
baseadas na interpretação por subsistemas (o controle em cascata), o controle da estrutura
variável, o controle adaptativo, os controladores com compensação explícita do atrito e o
controle por redes neurais. No entanto, muito embora a válvula possa assumir a concepção
de um sistema dinâmico, do ponto de vista de controle de processos, ela é apenas um dos
componentes envolvidos no sistema completo (BAUMANN, 2008).

A Figura 5 ilustra o contexto usualmente encontrado nas indústrias, em que o servo-
posicionador pneumático é um ativo integrante. Nessa figura 5, a saída do controlador
do processo (OP) passa a ser a posição desejada do servoposicionador (yd), em que o
controle do posicionador atua sobre a dinâmica da válvula de forma a posicionar a haste
(y) conforme requerido pelo controle do processo. Em seguida, a resposta da válvula (y)
interfere diretamente na dinâmica do processo, sendo o meio utilizado para controlá-lo,
ou seja, y corresponde à variável manipulada (MV ). Já a variável do processo (PV ) e o
valor de referência (SP) estão relacionados com a variável do processo mensurado, como,
por exemplo, a vazão, caracterizando a metodologia denominada de controle em cascata
(CAMPOS; TEIXEIRA, 2010).

Figura 5 – Malha de controle típica com a válvula de controle de processo.

Fonte: Adaptado de Schmitt (2015).

Embora a válvula de controle seja apenas parte integrante de um processo em que
o objetivo principal, geralmente, é o controle desse último, este trabalho se detém aos
desafios relacionados ao controle de posicionamento, caso ilustrado pela Figura 4, e ao
desenvolvimento de uma metodologia que venha tornar isso possível mesmo diante dos
problemas causados pela ocorrência do agarramento nesse tipo de atuador. Para isso, será
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utilizada uma estratégia de controle dependente de um modelo matemático que represente
a dinâmica da válvula de controle e que contemple a ocorrência de agarramento. Assim, o
capítulo 3 é dedicado à explanação de alguns modelos conhecidos na literatura.



Capítulo 3

Modelagem Matemática da Válvula de
Controle

Conforme abordado no Capítulo 2, este trabalho tem como objetivo propor uma
estratégia para o controle de posicionamento de válvulas com deslocamento linear, mais
especificamente aquelas que apresentam o fenômeno do agarramento. Para isso, necessita-
se de um modelo matemático que possa representar o seu comportamento dinâmico
e que seja capaz de evidenciar os efeitos causados pela presença do excesso de atrito
estático, levando em consideração as não linearidades até então discutidas. A respeito da
representação do fenômeno de agarramento em válvulas, duas abordagens de modelagem
são comumente utilizadas na literatura: os modelos físicos de atrito e os modelos orientados
a dados ou modelos empíricos (CHOUDHURY; JAIN; SHAH, 2008), os quais, em conjunto
com o modelo matemático, são capazes de representar o comportamento de uma válvula
com excesso de atrito estático.

Neste capítulo, serão demonstradas, na seção 3.1, as forças participantes de forma
relevante na dinâmica do servoposicionador pneumático, baseado na segunda lei de Newton,
descrevendo-se, assim, o modelo fenomenológico comumente encontrado na literatura na
modelagem de válvulas pneumáticas. Na seção 3.2, serão apresentados alguns modelos de
atrito.

3.1 Modelagem Física

Diante do que foi explanado sobre válvulas no Capítulo 2, os atuadores tanto pneumáti-
cos quanto eletropneumáticos interagem com as partes mecânicas da válvula, liberando ou
obstruindo a passagem do fluido no corpo dela. Essa interação é descrita pelo equilíbrio de
forças atuantes no conjunto haste-obstrutor, o que está ilustrado na Figura 6.
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Figura 6 – Equilíbrio de forças de controle com atuador de diafragma e mola.

Fonte: Adaptado de Schmitt (2015)

Para obter o modelo de válvula, um balanço de força é aplicado à haste da válvula de
acordo com a segunda lei de Newton. Assume-se que o sinal de entrada é o sinal definido
pelo controlador, convertido na unidade de medida de pressão, por exemplo, pascal ou
psi, e a saída do sistema é a posição da haste da válvula, geralmente normalizada entre
0-100%. A Equação (3.1) ilustra o equilíbrio de forças (CHOUDHURY; THORNHILL;
SHAH, 2005; RADTKE, 2015; ALMEIDA, 2015), dado por:

mẍ(t) = Fpressão−Fmola−Fatrito−Ff luido −Fassentamento (3.1)

onde:

• m é a massa das partes móveis (haste + obstrutor);
• x(t) é a posição da haste da válvula;
• Fpressão = SaP é a força aplicada pela pressão no atuador do diafragma. Sa é a área

do diafragma e P é a pressão no atuador;
• Fmola =Kmx(t) é a força aplicada pela mola do atuador, sendo Km a constante elástica

da mola;
• Fatrito é a força de atrito, que será abordada na seção 3.2;
• Ff luido é a força aplicada pelo fluido de processo no obturador da válvula;
• Fassentamento é uma força extra necessária para forçar o assentamento do obstrutor na

sede e bloquear a passagem do fluido no corpo da válvula.
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Kayihan e Doyle (2000) assumiram que a força do fluido Ff luido pode ser negligenciada,
uma vez que é muito pequena, sendo aproximadamente duas ordens de grandeza menor
que a força de atrito, em comparação com as demais forças envolvidas. Mas o artigo não
apresenta resultados para provar que Ff luido pode, de fato, ser negligenciada. Silva e Garcia
(2014) realizaram experiências de laboratório para confirmar essa hipótese. A força de
assentamento Fassentamento também será negligenciada, uma vez que atua apenas no final
da faixa de atuação da válvula, quando nenhum outro movimento da haste é realizado.
Portanto, a Equação (3.1) é reescrita como:

mẍ(t) = Fpressão −Fmola −Fatrito (3.2)

Além das forças Ff luido e Fassentamento, a força gravitacional atuante sobre as partes móveis
de massa m, por esta ser pequena, torna-se desprezível se comparada com as demais
(BAEZA, 2013).

Alguns trabalhos como os de Sobczyk Sobrinho (2012) e Ritter (2010) dedicam-se a
definir matematicamente a força Fpressão, modelando a dinâmica física das pressões no
atuador pneumático e utilizando a lei de conservação de energia no volume de controle
correspondente à câmara de pressurização do atuador. Em Ritter (2010), um método
inovador de vazão mássica é utilizado na modelagem do atuador pneumático, proposto
por Endler (2009), para representar a dinâmica entre a vazão e a pressão nos orifícios das
válvulas, obtendo uma relação explícita do sinal de controle u para o cálculo da força
Fpressão. Entretanto, como o objetivo do presente trabalho é propor uma metodologia de
compensação dos efeitos causados pelo atrito, e para simplificar o modelo de válvula
estudado, a força Fpressão será representada apenas em termos quantitativos, supondo-se
que sua magnitude é conhecida ou mensurável, o que é comumente adotado na literatura.

A principal diferença entre os modelos físicos mais utilizados para a válvula de controle
reside na forma como a força de atrito é calculada. Existem vários modelos de atrito em
válvula na literatura, desde os mais simples, descritos em torno de um único parâmetro
(STENMAN; GUSTAFSSON; FORSMAN, 2003), aos mais complexos, descritos por sete
parâmetros na modelar do atrito (ARMSTRONG-HÉLOUVRY; DUPONT; WIT, 1994).
Os modelos que possuem poucos parâmetros podem não ser abrangentes no que diz respeito
à representatividade do comportamento dinâmico da válvula na presença de elevado atrito
estático. No caso dos modelos complexos, em geral, eles possuem parâmetros de difícil
obtenção. Assim, é importante selecionar um modelo que apresente simplicidade e, ao
mesmo tempo, descreva adequadamente o atrito e os fenômenos relacionados a ele.
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3.2 Modelos de Atrito

Na seção 3.1, foi abordada a modelagem física da válvula, com a força de atrito Fatrito

fazendo parte do modelo matemático, sendo um dos principais motivos pelas diferenças
entre os modelos encontrados na literatura. Por isso, esta seção se dedica a expor os
principais modelos de atrito empregados no controle de válvulas.

Concernente à modelagem da força de atrito Fatrito, é importante definir, baseado
na dinâmica do sistema dinâmico, o modelo mais adequado, ou seja, aquele que possui
características prevalecentes e necessárias na descrição do sistema dinâmico a ser modelado,
evitando-se a alta complexidade em sua elaboração. Basicamente, os modelos de atrito
podem ser classificados em três: os modelos estáticos, os modelos dinâmicos e os modelos
orientados por dados colhidos do sistema ou também conhecido como modelos empíricos.

Os modelos estáticos da força de atrito são aqueles cujos parâmetros não dependem
do tempo, ou seja, os parâmetros (FC, Fs e Fs por exemplo) não variam no transcorrer do
tempo. Um exemplo muito comum para esse tipo de modelo é a força de atrito viscoso:
Fv · velocidade, em que é modelada de forma proporcional à velocidade. No caso dos
modelos dinâmicos, os parâmetros/termos envolvidos na modelagem são dependentes do
tempo e comumente possuem equações diferenciais.

Durante a modelagem do atrito, a maior dificuldade é representar as diversas caracte-
rísticas dinâmicas que o compõem, como o atrito estático, o atrito de Coulomb, o atrito
viscoso ou o atrito de arraste, o atrito de Stribeck, a memória do atrito e o deslocamento
de pré-deslizamento (RITTER, 2010). Essas características causam efeitos indesejáveis
no controle de válvulas, como adere-desliza (stick-slip), oscilações em torno da posição
desejada (hunting), perda do movimento (standstill) e erros nas inversões do movimento
em dois eixos ortogonais (quadrature glich) (ARMSTRONG-HÉLOUVRY; CANUDAS-
WIT, 1996 apud VALDIERO, 2005). A Figura 7 possui gráficos que ilustram os efeitos
causados pelo atrito nos atuadores pneumáticos.

Figura 7 – Exemplo de efeitos de degradação do movimento causados pelo atrito.

Fonte: Adaptado de Valdiero (2005)
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O gráfico (a) da Figura 7 ilustra o efeito causado pelo fenômeno adere-desliza, em
que, ao seguir uma trajetória de referência, um atuador pneumático responde de forma
irregular em torno desta, alternando-se entre a fase de deslizamento e repouso. Algo
semelhante acontece no caso em que a referência é constante ao longo do tempo, como
ilustrado no gráfico (b). A resposta do atuador apresenta saltos abruptos em torno da
referência, caracterizando um ciclo limite estável causado pelo agarramento da haste,
slip-jump (VALDIERO, 2005). A resposta do atuador no gráfico (c) da Figura 7 ilustra sua
trajetória que, antes da inversão de sentido do movimento, aproxima-se da velocidade nula
e se agarra, por um tempo, em uma determinada posição, voltando a seguir a trajetória
de referência. Dessa forma, o atuador tem uma redução na sua movimentação. O gráfico
(d) refere-se ao erro de seguimento num movimento causado pela presença de atrito,
representado em múltiplos eixos (VALDIERO, 2005).

Encontrar um modelo capaz de descrever todas as características anteriormente citadas
não é uma tarefa trivial. Vários esforços têm sido empregados no desenvolvimento de
um modelo viável na representação do atrito, não havendo um que seja universalmente
aceito (VIECELLI et al., 2013). Entretanto, existe um modelo que é classicamente
conhecido e que possui as características de aderência e deslizamento, representando bem
a fase de pré-deslizamento, e que seja um modelo dissipativo. A Equação (3.3) descreve
matematicamente esse modelo:

Fatrito(ẋ(t)) = γ · sign(ẋ(t))+Fvẋ(t) (3.3)

γ =

[
Fc +(Fs−Fc)e−

(
ẋ(t)
vs

)2
]

(3.4)

com:

sign = (ẋ(t))


1, se ẋ(t)> 0
0, se ẋ(t) = 0
−1, se ẋ(t)< 0

(3.5)

onde:

• FC é a força de atrito de Coulomb [N];
• Fs é a força de atrito estático [N];
• Fv é a constante de proporcionalidade que define a força de atrito viscoso [N · s/m];
• x(t) é a posição da haste [m];
• ẋ(t) é a velocidade de deslocamento da haste [m/s];
• vs é a velocidade de Stribeck [m/s].

A força de atrito estático, representado por Fs sign(ẋ(t)), dá-se pela interação estática
entre as partes móveis do modelo, opondo-se ao movimento destas, alcançando seu valor
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máximo na iminência do movimento das partes móveis e decrescendo com o aumento da
velocidade relativa entre as partes móveis. A força de atrito de Coulomb, representado no
modelo por FC sign(ẋ(t)), é uma força que independe da área de contato. A força de atrito
viscoso, representado no por Fvẋ(t), tem seu comportamento regido pela velocidade da
haste, aumentando ou diminuindo proporcionalmente a ẋ(t). A associação dessas forças
modela o comportamento da força de atrito instantânea Fatrito (ẋ(t)) que, em função da
velocidade da haste (ẋ(t)), decresce monotonicamente no início do movimento até um
certo ponto e torna a aumentar no mesmo sentido da velocidade. Esse comportamento da
força de atrito instantânea é denominado de atrito Stribeck. O parâmetro vs é chamado de
velocidade Stribeck e serve para ajustar o comportamento decrescente da força de atrito
estático. Na Figura 8, está uma ilustração clássica na literatura para compreender, por meio
de um gráfico da força de atrito Fatrito em função da velocidade v, a contribuição de cada
termo da Equação 3.3.

Figura 8 – Força de atrito total: (a) componente de Coulomb; (b) componentes de Coulomb
e viscoso; (c) componentes de Coulomb, viscoso e estático; (d) componentes
de Coulomb, viscoso, estático e efeito Stribeck.

.
Fonte: Almeida (2015).

Na Figura 8 (a), está representado o atrito de Coulomb. Nota-se claramente que este
independe da magnitude da velocidade, permanecendo constante. Diferentemente da
Figura 8 (a), na Figura 8 (b), ao agregar o atrito viscoso ao atrito de Coulomb, ocorre
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uma mudança no comportamento da curva Fatrito× v, tornando o atrito uma função da
magnitude de v. Semelhantemente, a Figura 8 (c) e a Figura 8 (d) ilustram a força de
atrito em função de v, mudando o comportamento da curva devido à presença do efeito de
Stribeck.

Em Garcia (2008), são indicadas as seguintes observações sobre o modelo clássico da
força de atrito descrito pela Equação (3.3):

Fatrito =


Fatrito (ẋ(t)) , se ẋ(t) 6= 0

Fe, se ẋ(t) = 0 e |Fe| ≤ Fs

Fs · sign(Fe), se ẋ(t) = 0 e |Fe|> Fs

(3.6)

A primeira linha da Equação (3.6) refere-se à situação em que a haste está em movi-
mento, enquanto que, na segunda linha, a haste está parada, uma vez que a força resultante
da diferença entre a força de pressão e a força da mola, Fe = Fpressão−Fmola, possui um
módulo inferior à força de atrito estático Fs. Por último, a terceira linha remete à situação
em que a haste está na iminência do movimento, ou seja, está prestes a se mover, pois a
força externa superou as forças de atrito estático de Coulomb.

Embora o modelo clássico exprima razoavelmente bem a dinâmica do atrito, Garcia
(2008) afirma que o problema com esse modelo é o comportamento próximo à velocidade
nula, porque, quando simulado, a detecção da velocidade nula não é trivial, podendo nunca
atingir a exatamente v = 0 e, portanto, a haste nunca poderá parar completamente. Ainda
em Garcia (2008), diversos modelos para o atrito são analisados, desde os mais simples,
com apenas um parâmetro, aos mais complexos, com sete parâmetros divididos em dois
grupos principais: os modelos físicos ou modelos fenomenológicos e os modelos empíricos
ou modelos orientados a dados. As subseções seguintes se dedicam a uma breve explicação
dos modelos para o atrito, elucidados por Garcia (2008).

3.2.1 Modelos Físicos de Atrito

De acordo com Olsson (1996), os modelos de atrito físicos são classificados em
estático e dinâmico, sendo um exemplo de modelo estático, o modelo clássico, descrito por:
Equação (3.3), Equação (3.4) e Equação (3.5). Esses modelos normalmente consideram os
componentes: atrito estático (Fs), atrito viscoso (Fv) e atrito de Coulomb (FC) (GARCIA,
2008).
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3.2.1.1 Modelo de Karnopp

Com o objetivo de resolver o problema em torno da velocidade nula da haste (ẋ(t) = 0)
e evitar a alternância entre as equações para descrever o efeito adere-desliza, Karnopp
(1985) propôs um modelo para o atrito, definindo um intervalo para se considerar v = 0,
por meio de um parâmetro que deve ser determinado, DV . A proposta de Karnopp está
baseada na mudança da Equação 3.6, mantendo a Equação (3.3) e a Equação 3.4 para
descrever a força de atrito instantânea Fatrito.

Fatrito(ẋ(t)) =

[
Fc +(Fs−Fc)e−

(
ẋ(t)
vs

)2
]
· sign(ẋ(t))+Fvẋ(t) (3.7)

onde:

Fatrito =


Fatrito (ẋ(t)) , se |ẋ(t)| ≥ DV

Fe, se |ẋ(t)|< DV e |Fe| ≤ Fs

Fs · sign(Fe), se |ẋ(t)|< DV e |Fe|> Fs

(3.8)

O intervalo definido por Karnopp (1985), −DV < ẋ(t)< DV , gera uma zona morta em
torno de ẋ(t) = 0, resolvendo o problema de identificação de velocidade nula da haste. O
parâmetro DV é um escalar que delimita a região de velocidade nula. Sua escolha deve ser
adequada de maneira que represente satisfatoriamente o comportamento real do atuador
em velocidades próximas a zero . O valor de DV pode ser obtido empiricamente por meio
de testes sobre o atuador. Em Garcia (2008), esse parâmetro é definido pela Equação (3.9),
em que vs é a velocidade de Stribeck e também pode ser estimada de empiricamente.

DV = 0,6vs (3.9)

Outras vantagens do modelo de Karnopp é a transição suave entre o atrito estático e o
atrito dinâmico, o que gera uma representação mais precisa do efeito slip-jump (GURY,
2008), e por este ser uma função estática da velocidade (GARCIA, 2008). Já a desvantagem
dos modelos estáticos é que, na prática, a força de atrito pode variar com o tempo (GARCIA,
2008). Diante disso, os modelos dinâmicos se comprometem a reproduzir esse efeito, o que
os modelos estáticos são incapazes de fazê-lo. Na Figura 9, é ilustrada uma representação
em diagrama de blocos do modelo de Karnopp, sendo v a velocidade da haste, Fe a força
resultante da diferença entre a força de pressão e a força da mola (Fe = Fpressão−Fmola), e
F a força de atrito total Fatrito.
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Figura 9 – Diagrama de blocos do modelo de Karnopp.

Fonte: Adaptado de Olsson (1996)

3.2.1.2 Modelo Lugre

Conforme abordado na seção 3.2, os modelos dinâmicos possuem parâmetros que
variam com o tempo, como, por exemplo, o modelo Lugre. Esse modelo é baseado na
microdeformação das rugosidades de contato entre as superfícies (VALDIERO, 2005),
capaz de descrever os efeitos de atrito de forma mais precisa, principalmente para baixos
valores de velocidade durante as reversões desta (GARCIA, 2008).

Proposto em Wit et al. (1995) e Olsson (1996), o modelo de Lugre é uma extensão
do modelo Dahl, diferenciando-se da inclusão do atrito de Stribeck, antes não levado em
consideração no modelo Dahl. Em seguida, as equações (3.10), (3.11) e (3.12) descrevem
o modelo Lugre.
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dz
dt

= v− |v|
g(v)

z (3.10)

g(v) =
1

σ0

[
Fc +(Fs−Fc)e−(

ẋ(t)/vs)
2
]

(3.11)

Fatrito = σ0z+σ1
dz
dt

+Fvv (3.12)

Na Equação (3.10) e na Equação (3.11), σ0 representa o coeficiente de rigidez das
deformações microscópicas, σ1 é o coeficiente de amortecimento associado à taxa de
variação de z, σ2 é o coeficiente de amortecimento viscoso, z é um estado interno não
mensurado que representa a deformação média nas superfícies que estão em contato e v é
a velocidade relativa entre as superfícies, que, no caso deste trabalho, v é a velocidade da
haste (RITTER, 2010; GARCIA, 2008).

A Figura 10 ilustra o movimento entre duas superfícies rugosas e descreve o sistema
não linear envolvendo o atrito. O sistema consiste em uma massa M, deslizando sobre
uma superfície plana, com uma rugosidade microscópica, sob a influência de uma força
externa Fp se opondo à força de atrito Fatrito e apresentando um deslocamento de corpo
rígido em x, que pode ser decomposto em uma componente elástica (z) e em outra plástica
(w) (RITTER, 2010).

Figura 10 – Ilustração de um sistema não linear massa-superfície envolvendo o atrito
dinâmico.

Fonte: Adaptado de Ritter (2010)

A Figura 11 ilustra as microdeformações das rugosidades existentes na interação de
duas superfícies em contato. Essas microdeformações são sempre alteradas dependendo
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do contato entre as partes móveis, o que demonstra a natureza estocástica do atrito. A
Figura 11, ilustração da esquerda, mostra as microdeformações reais das superfícies que
estão interagindo. Ainda na Figura 11, à direita, está uma ilustração da simplificação
adotada pelo modelo de Lugre em relação às deformações, em que as microdeformações
das rugosidades são representadas por uma média das microdeformações das rugosidades,
z.

Figura 11 – Imagem representativa das microdeformações de duas superfícies de contato.

Fonte: Miotto (2009)

3.2.1.3 Modelo de Sete Parâmetros

Armstrong-Hélouvry, Dupont e Wit (1994) apresentam um modelo dinâmico de atrito
composto por dois submodelos, no qual o atrito estático aumenta em função do tempo em
que os corpos estão interagindo. O modelo dinâmico de atrito proposto por Armstrong-
Hélouvry, Dupont e Wit (1994) e descrito por Olsson (1996) é estabelecido pelas equações:

Fatrito(x) = σ0x (3.13)

Fatrito(v, t) =

{
Fc +Fs(γ, td)

1

1+[v(t− τl)/vs]
2

}
sign(v)+Fvv (3.14)

onde:

Fs(γ, td) =Fs,a +(Fs,∞−Fs,a)
td

td + γ
(3.15)

Fs,∞ =Fs−Fc (3.16)

No conjunto de equações (3.13), (3.14), (3.15) e (3.16), x é a posição da haste; Fs,a

é a força de atrito estático no final de um período de tempo, em que a(s) superfície(s)
estava(m) em movimento relativo e antes que essa(s) volte(m) a aderir novamente; e td
é o tempo em que o corpo ficou preso, ou seja, interagindo estaticamente com outro. O
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modelo representado pelas equações anteriormente citadas necessita de no mínimo sete
parâmetros, sendo eles: σ0, um coeficiente que indica a rigidez pré-deslizamento; Fc, o
atrito de Coulomb; Fs,∞, que representa a força de atrito no estado estacionário; Fvv, a
força de atrito viscoso, sendo Fv a constante de proporcionalidade à velocidade; vs, a
velocidade de Stribeck; tl , o atraso causado pelo atrito estático; e γ, um parâmetro de ajuste
do comportamento temporal do atrito (OLSSON, 1996 apud GARCIA, 2008).

Observando as equações que descrevem o modelo proposto por Armstrong-Hélouvry,
Dupont e Wit (1994), confirma-se que ele é composto por dois submodelos para repre-
sentação da forma de atrito total Fatrito, sendo que o primeiro submodelo descrito pela
Equação (3.13) é para modelar o comportamento do atrito quando o corpo, nesse caso a
válvula, está "agarrado" a outro. Em seguida, a Equação (3.14) representa o submodelo
que modela o comportamento do atrito quando o corpo está em movimento. No contexto
de válvulas de controle, esse último equivale ao deslizamento da haste.

A desvantagem desse modelo é a quantidade de parâmetros necessários que, depen-
dendo da aplicação prática, devido à ausência de algumas informações que não são forne-
cidas pelo sistema dinâmico a ser modelado, inviabilizaria sua adoção. Outra dificuldade
da utilização desse modelo se deve ao fato da indeterminação do momento em que um dos
submodelos deverá ser selecionado para representar Fatrito, demandando a utilização de
um oitavo parâmetro para tal (GARCIA, 2008).

Além das desvantagens outrora evidenciadas, Olsson et al. (1998) afirmam que os
estados do modelo devem ser adequadamente inicializados sempre que uma mudança
ocorrer. Diante das desvantagens apresentadas por esse modelo, Garcia (2008) propõe
modificação em seu conjunto de equações, substituindo o submodelo representado pela
Equação (3.13) pelo modelo de Karnopp modificado, para representar o comportamento
do sistema durante a fase de agarramento. O modelo de Karnopp modificado trata da
substituição, pelo submodelo (3.14), da equação que representa o cálculo da força de atrito
deslizante.

3.2.2 Modelos Empíricos de Atrito

Os modelos empíricos são baseados em dados adquiridos do sistema físico com a
finalidade de representar certos fenômenos e características. Os parâmetros do modelo são
estimados a partir dos dados adquiridos e da interpretação destes por uma metodologia.
Um exemplo é o modelo de Stenman, o qual busca imitar o fenômeno do salto após o
desagarramento da válvula (GARCIA, 2008).
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3.2.2.1 Modelo de Stenman

O modelo proposto em Stenman, Gustafsson e Forsman (2003) apresenta uma modela-
gem do atrito estático utilizando um único parâmetro, d, que representa a magnitude do
atrito. A estimação do parâmetro d pode ser obtida por meio da análise de um conjunto de
dados de tamanho N amostrados do processo e do sinal de controle, conforme descreve a
Equação (3.17):

ZN =
{
(y1,u1) , . . . ,(yN ,uN)

}
(3.17)

Obtida a estimativa de d, o modelo consiste em representar a posição da haste da válvula e
simular o salto que ocorre em sua posição quando o atrito é superado (GARCIA, 2008). A
seguir são apresentadas as equações que descrevem a base do modelo de Stenman. x(t) é a
posição da haste definido pela Equação (3.18):

x(t) =

{
x(t−1), se |u(t)− x(t−1)| ≤ d,

u(t), caso contrário
(3.18)

em que x(t−1) e x(t) correspondem às posições passadas e presentes da haste, respectiva-
mente, u(t) é a saída atual do controlador e d é a banda do atrito na válvula (GARCIA,
2008).

Embora esse modelo seja simples, em Stenman, Gustafsson e Forsman (2003), uma
forma alternativa, mas baseada no mesmo princípio do modelo descrito pela Equação
(3.18), também é proposta, diferenciando-se pelo fato de que o objetivo não é mais estimar
diretamente o parâmetro d, e sim estimar o instante de tempo em que os saltos ocorrem, ou
seja, obter uma sequência de saltos δN =

{
δ1, . . . ,δN

}
no decorrer do tempo. As equações

(3.19) e (3.20) descrevem matematicamente esse modelo alternativo ao da Equação (3.18):

x(t) = (1−δ(t))x(t−1)+δ(t)u(t) (3.19)

δ(t) =

{
1, se um salto em x(t) ocorrer
0, caso contrário

(3.20)

Em (3.20), δ(t) é uma função binária, assumindo o valor 1 (um) caso ocorra um salto na
posição da haste no instante de tempo t e 0 (zero) caso contrário. Para estimar, Stenman,
Gustafsson e Forsman (2003) utilizaram critérios estatísticos e filtros correspondentes
inspirados na teoria dos campos de detecção e segmentação de mudanças, para estimação
dos parâmetros do modelo da válvula e, consequentemente, do atrito estático.
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3.2.2.2 Modelo de Choudhury

Os trabalhos de Choudhury, Thornhill e Shah (2005), Choudhury, Jain e Shah (2006) e
Choudhury, Jain e Shah (2008) apresentam um modelo de válvula com atrito orientado
a dados com apenas dois parâmetros, J e S, parâmetros esses que podem ser obtidos no
gráfico de assinatura de válvula, Figura 3; e propõem metodologias que possam estimar
esses parâmetros sem nenhuma excitação ou experimentação adicional. Em Choudhury,
Thornhill e Shah (2005) e Choudhury, Jain e Shah (2006), a estimação dos parâmetros,
ou seja, a assinatura da válvula, é obtida por meio de dados operacionais adquiridos com
a finalidade de encontrar uma não linearidade e verificar se esta seria oriunda do atrito.
Constatando-se a presença do atrito como uma não linearidade, a abordagem proposta
modela o comportamento dinâmico da válvula com atrito. O fluxograma da Figura 12
resume o modelo orientado a dados.

O fluxograma da Figura 12 começa verificando os valores do sinal de controle enviados
à válvula, op(k), que sejam inferiores a 0 % e maiores que 100%, para evitar que seja
realizado o cálculo, passando diretamente os sinais saturados de 0% e 100% para y(k),
conforme pode ser visualizado na Figura 12. A válvula é considerada emperrada quando
ela muda de direção ou sua velocidade chega a zero (∆u(k) = 0), sendo armazenado o
valor do sinal de controle (us) até que ocorra um novo agarramento. Esse valor será usado
para calcular o acúmulo do sinal de controle e detectar se o atrito estático foi superado.
O retorno à fase de movimento depende do local onde a válvula emperrou, levando em
conta o sinal de controle acumulado. Se a válvula agarrou devido à reversão do movimento
da haste e o sinal acumulado for superior a S, S (|u(k)−us|> S), então a válvula vence
o atrito estático, voltando à fase de movimento (VENCESLAU, 2013). No caso em que
a válvula está agarrada por estar em repouso, o sinal de controle acumulado tem que ser
superior ao parâmetro J (|u(k)−us|> J).

O modelo possui ainda três variáveis auxiliares do tipo:

• I : tipo booleana, indica se a válvula emperrou por estar em repouso;
• us: sinal de controle no momento em que a válvula emperra; e
• dir: indica o sentido da força de atrito.
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Figura 12 – Fluxograma do modelo proposto em Choudhury, Thornhill e Shah (2005) e
Choudhury, Jain e Shah (2006)

Fonte: Venceslau (2013)
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3.2.2.3 Modelo de Kano

O modelo desenvolvido por Choudhury, por se utilizar de dados operacionais, não é
capaz de lidar tanto com sinais determinísticos quanto com sinais estocásticos, motivo
pelo qual Kano et al. (2004) desenvolveram uma extensão ao trabalho de Choudhury a
partir dos parâmetros, J e S, e elaboraram um algoritmo capaz de quantificar e descrever o
fenômeno do atrito em válvulas de controle.

O algoritmo de Kano, descrito pelo fluxograma da Figura 13, logo nas duas primeiras
ramificações, começa verificando se o sinal de controle aplicado no atuador da válvula está
dentro da faixa de operação, ou seja, se o sinal de controle está saturado. Em seguida, a
variação do sinal de controle no instante k é calculada, a fim de verificar se uma reversão na
trajetória da haste foi solicitada. Nesse momento, os estados da válvula serão diferentes: no
primeiro estado (st p = 0), a haste está em movimento; no segundo (st p = 1), a válvula está
parada. Constatada a mudança do estado de movimento para o estado de repouso ou uma
inversão no deslocamento da haste, (∆u(k)∆u(k−1)≤ 0), o sinal de controle aplicado
nesse instante é armazenado em us e a variável que define o estado atual da válvula, st p, é
atualizado para str = 1.

Figura 13 – Fluxograma da metodologia empregada por Kano.

Fonte: Adaptado de Kano et al. (2004)
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Ainda no fluxograma (Figura 13), as duas condições seguintes relativas à diferença
entre u(k) e us são verificadas a menos que a válvula esteja em um estado móvel. A
primeira condição julga se a válvula muda sua direção e se supera o máximo atrito estático,
−d [u(k)−us]> S. Já a segunda condição julga se a válvula se move na mesma direção
e verifica se o fenômeno de salto deve acontecer, d [u(k)−us]> J . Se uma dessas duas
condições for satisfeita ou a válvula estiver em um estado de movimento, a posição da
válvula é atualizada pela Equação (3.21). Caso contrário, a posição da válvula continua a
mesma , y(k) = y(k−1) (KANO et al., 2004). Abaixo, a equação que atualiza a posição
da haste quando essa estiver em movimento é dada por:

y(k) = u(k)−d fD (3.21)

O termo d indica a direção da força de atrito e atualizada quando a condição da Equação
3.22 for satisfeita.

−d [u(k)−us]> S (3.22)

O termo fD da Equação (3.21) é calculado por meio da Equação (3.23), uma vez que os
parâmetros S e J já tenham sido estimados por meio da assinatura da válvula (Figura 3).

fD =
S− J

2
(3.23)

Por último, o encontro dos dois ramos finais do fluxograma da Figura 13, o qual ilustra
o modelo de Kano, define a nova posição da haste. Ainda no mesmo fluxograma, no
último ramo da esquerda, a posição é atualizada, indicando o movimento da haste. Em
oposição, o ramo que sai do último bloco, a variação do sinal de controle em relação à
última inversão do movimento, não foi o suficiente para vencer o atrito estático, mantendo
a válvula agarrada, ou seja, a posição da haste será a mesma do instante anterior.

Com isso, neste capítulo foi apresentada a atuação (funcionamento) e a modelagem
física de uma válvula pneumática comumente utilizada, baseando-se no balanço de forças
pela segunda lei de Newton. Ainda, foram abordados alguns modelos de atritos, empre-
gados na literatura, no contexto de posicionamento de válvula, sendo este a essencial
diferença entre os diversos modelos desse atuador. Por fim, apresentaram-se os principais
modelos de atritos dentro de duas classificações, os modelos físicos e os modelos empíricos
(baseados em dados). No capítulo 4 a seguir, são abordados os principais conceitos e
formulações matemáticas a respeito dos controladores preditivos.



Capítulo 4

Controle Preditivo

4.1 MPC (Controle Preditivo Baseado em Modelo)

Os Controladores Preditivos Baseados em Modelo (CPBM) ou Model Predictive

Control (MPC) surgiram no final da década de 70 (RICHALET et al., 1978; CUTLER;
RAMAKER, 1979) e referem-se a uma família de controladores que utilizam o modelo
explícito do sistema dinâmico para prever as respostas futuras (QIN; BADGWELL, 2003).
Controladores preditivos foram idealizados e utilizados inicialmente em refinarias de
petróleo, mas estão hoje presentes nas mais diversas áreas. Isso se deve à complexidade e
a não linearidades dos sistemas atuais, além da dificuldade dos controladores clássicos em
lidar com estas.

O crescimento da utilização de controladores MPC fica evidente ao se consultar a
Tabela 1, publicada por Qin e Badgwell (2003) e também presente em Qin e Badgwell
(2003 apud SANTOS, 2007), a qual mostra o número de aplicações comerciais de MPC e
suas respectivas áreas na indústria. Mesmo que os dados comerciais, nos quais se baseia
a Tabela 1, sejam do ano de 2003, Lee (2011) afirma, em seu artigo Model Predictive

Control: Review of the Three Decades of Development, que os controladores MPC se
tornaram uma das mais importantes técnicas de controle na indústria, fazendo agora parte
de refinarias, indústrias químicas e até mesmo para diversas outras aplicações mecânicas e
mecatrônicas de dinâmicas mais rápidas.
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Tabela 1 – Aplicações comerciais de MPC

Área Adersa Aspen
Technology

Honneywel
Hi-Spec Invensys SGS Total

refinaria 1200 480 280 25 - 1985
petroquímica 450 80 - 20 - 550
química 100 20 03 21 - 144
papel 18 50 - - - 144
ar e gás - 10 - - - 10
utilidades - 10 - 4 - 14
metalurgia 08 06 07 16 - 37
alimentos - - 41 10 - 51
polímeros 17 - - - - 17
fornos - - 42 03 - 45
aeroespacial - - 13 - - 13
automotiva - - 07 - - 07
outras 40 40 1045 26 450 1601
Total 1833 696 1438 125 450 4542

Fonte: Santos (2007)

Os controladores MPC utilizam o modelo do sistema ou um modelo de predição
para calcular a saída futura para uma determinada trajetória de referência, geralmente
denotado por horizonte de predição, Hp, com os sinais de controle sendo calculados para
um período de amostras futuras, normalmente conhecido como horizonte de controle, Hu.
Esses sinais são calculados minimizando-se a função de custo que pode conter ou não
as restrições relativas ao sistema dinâmico. A minimização dessa função de custo pode
utilizar algoritmos de: programação linear, programação quadrática, método min-max,
otimização multicritério, entre outros (MORADI, 2003).

Os controladores MPC são fortemente dependentes do tipo de modelo utilizado para
representar o sistema dinâmico. Modelos lineares são comumente utilizados na forma
de resposta ao impulso, resposta ao degrau, função de transferência e espaço de estados
(ALBA; CAMACHO, 2007 apud CAVALCA, 2008). Um típico diagrama de blocos de um
controlador preditivo baseado em modelo com restrições pode ser visualizado na Figura
14.

Conforme já mencionado, os controladores preditivos são fortemente dependentes do
modelo adotado. A utilização do modelo em espaço de estados possibilita o tratamento
direto de sistemas multivariáveis, sistemas não lineares e a inserção de restrições nas
entradas, saídas e estados do processo.

Dado um modelo discreto que descreve um sistema de ordem n com p entradas e q
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Figura 14 – Estrutura básica de um controlador preditivo baseado em modelo.

Fonte: Adaptado de Cavalca (2008)

saídas do tipo: {
x(k+1) = Ax(k)+Bu(k)

y(k) = Cx(k)
(4.1)

em que xnx1, upx1 e yqx1 são matrizes tais como:

x(k) =


x1(k)

x2(k)
...

xn(k)

 u(k) =


u1(k)

u2(k)
...

up(k)

 y(k) =


y1(k)

y2(k)
...

yq(k)

 (4.2)

A saída predita para o instante k+ i para i = 1, . . . ,Hp, assumindo que os estados no
instante k e os sinais de controle futuros são conhecidos, pode ser calculada pela Equação
4.3.

ŷ(k+ i|k) =CAix(k)+
i

∑
j=1

CA j−1Bû(k+ i− j|k) (4.3)

Para o caso em que o horizonte de controle Hu é menor que o horizonte de predição Hp,
em que as variações do sinal de controle são ditas nulas para i > Hu, pode-se representar a
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Equação (4.3) na forma matricial (ALBA; CAMACHO, 2007):

Ŷ =


CB 0qxp . . . 0qxp

CAB CB . . . 0qxp
...

... . . . ...
CAHp−1B CAHp−2B . . . CAHp−HuB


︸ ︷︷ ︸

H

·Û +


CA

CA2

...
CAHp


︸ ︷︷ ︸

Q

·x(k) (4.4)

na qual 0q×p é uma matriz formada por q× p elementos nulos. Ŷ e Û são as matrizes das
Hp×q saídas preditas e dos Hu× p sinais de controle aplicados ao logo do horizonte de
predição, respectivamente.

Ŷ =


ŷ(k+1|k)
ŷ(k+2|k)

...
ŷ(k+Hp|k)

 Û =


û(k|k)

û(k+1|k)
...

û(k+Hu−1|k)

 (4.5)

Por simplicidade de notação, pode-se reescrever a Equação (4.4) como:

Ŷ = HÛ +Qx(k)︸ ︷︷ ︸
Fu

= HÛ +Fu (4.6)

Rescrevendo a Equação (4.4) utilizando-se as variações de Ŷ ,Û e x entre o instante k e
o instante anterior, tem-se:

∆Ŷ =


CB 0qxp . . . 0qxp

CAB CB . . . 0qxp
...

... . . . ...
CAHp−1B CAHp−2B . . . CAHp−HuB


︸ ︷︷ ︸

P

·∆Û +


CA

CA2

...
CAHp


︸ ︷︷ ︸

Q

·∆x(k) (4.7)

∆Ŷ = P∆Û +Q∆x(k) (4.8)

em que

∆Ŷ =


∆y(k+1|k)
∆y(k+2|k)

...
∆y(k+Hp|k)

 =


ŷ(k+1|k)− y(k)

ŷ(k+2|k)− ŷ(k+1|k)
...

ŷ(k+Hp|k)− ŷ(k+Hp−1|k)

 (4.9)
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∆Û =


∆û(k|k)

∆û(k+1|k)
...

∆û(k+Hu−1|k)

 =


û(k|k)−u(k−1)

û(k+1|k)− û(k|k)
...

û(k+Hu−1|k)− û(k+Hu−2|k)

 (4.10)

∆x(k) =


∆x1(k)

∆x2(k)
...

∆xn(k)

 =


x1(k)− x1(k−1)
x2(k)− x2(k−1)

...
xn(k)− xn(k−1)

 (4.11)

Dessa forma, é possível determinar Ŷ em função de ∆Û (MACIELJOWSKI, 2002), fa-
zendo:

THp =


Iq 0qxq . . . 0qxq

Iq Iq . . . 0qxq
...

... . . . ...
Iq Iq . . . Iq


Hp−q x Hp−q

, IHp =


Iq

Iq
...
Iq


Hp−q x 1

(4.12)

Assim, é possível escrever a saída predita Ŷ da seguinte maneira:

Ŷ = THp∆Ŷ +1Hpy(k)︸ ︷︷ ︸
Cx(k)

(4.13)

substituindo a Equação 4.13 na Equação 4.8:

Ŷ = THpP︸︷︷︸
G

∆Û +
(
THpQ+1HpC

)︸ ︷︷ ︸
Kx(k)

x(k)− THpQ︸ ︷︷ ︸
Kx(k−1)

x(k−1) (4.14)

fazendo-se as seguintes definições abaixo:

G = THpP (4.15)

Kx(k) = THpQ+1HpC

Kx(k−1) = THpQ

a Equação 4.14 pode ser reescrita como:

Ŷ = G∆Û +Kx(k)x(k)+Kx(k−1)x(k−1)︸ ︷︷ ︸
F

(4.16)
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e ainda por:
Ŷ = G∆Û +F (4.17)

Observando a equação anterior, nota-se que a saída predita é em função da resposta forçada,
G∆Û , e acrescida à resposta livre do sistema, F .

4.2 NMPC (Controle Preditivo Baseado em Modelo Não
Linear)

Embora muitos processos industriais utilizem controladores baseados em modelos
lineares, existem processos que possuem muitas não linearidades, o que tornam esses
controladores insatisfatórios. A busca por soluções baseadas em modelos não lineares tem
se tornado atraente, tais como: controladores neurais, controladores fuzzy e controladores
preditivos baseados em modelos não lineares, Nonlinear Model Predictive Control (NMPC).
Este trabalho propõe o uso de controladores NMPC, uma vez que eles possuem uma
relação direta com o modelo matemático que representa o sistema, se comparado aos
demais anteriormente citados. Por outro lado, o uso de controladores NMPC é um desafio
devido à grande variedade de não linearidades presentes em sistemas físicos e à dificuldade
de estratégia de controles mais abrangentes, no que diz respeito às não linearidades.

Portanto, esta seção se dedica a uma breve explicação sobre os controladores NMPC
para sistemas não lineares, em tempo discreto, em sistemas diferenciáveis que podem ser
representados pela Equação (4.18), e sua conexão com a metodologia empregada neste
trabalho. Assim, o escopo de casos em que a metodologia oriunda deste trabalho se propõe
a solucionar limita-se à possibilidade de representar o sistema por meio das seguintes
equações:

x(k+1) = f (x(k),u(k))x(k)+g(x(k),u(k))u(k)

y(k) = Cx(k) (4.18)

onde x ∈ Rn é o vetor de estados, u ∈ Rm é o vetor de entrada, y ∈ Rp é o vetor de saída e
k ∈ N é o tempo de amostragem. As funções f (.) e g(.) da Equação (4.18) são não lineares.
Supõe-se que o sistema controlado, o sinal de entrada u(k) e as variáveis de estado estão
sujeitas à restrições lineares:

Gx(k)≤ ρ

Hu(k)≤ µ (4.19)
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O modelo descrito pelas equações (4.18, 4.19) será utilizado na definição do problema
de otimização não linear necessário no controlador NMPC e pelo fato de este ser capaz de
representar não linearidades dos tipos bilineares e quadráticas, entre outras (GADELHA et
al., 2013).

O esquema do controle preditivo define, a cada instante k, uma trajetória do sinal
de entrada û(k), k = 0,1, . . . ,Hu−1 que satisfaz o seguinte problema de otimização não
linear:

min
x̂(k+i),û(k+ j)

J(k) = ∑
Hp
i=1 ‖r(k+i)−Cx̂(k+i)‖Q

+∑
j=0
Hu−1 ‖û(k+ j)‖R

Su jeito a :



x̂(k+1+i) = f (x̂(k+i), û(k+i))x̂(k+i)

+g(x̂(k+i), û(k+i))û(k+i)

x̂(k) = x(k)

û(k+ j+1) = û(k+ j)

Gx̂(k+i)≤ ρ

Hû(k+i)≤ µ

(4.20)

em que: a função objetivo J(k) é o índice de desempenho do horizonte de predição; r(k+i)

é a futura trajetória a ser seguida pela saída y(k) =Cx(k); Hp é o horizonte de predição; Hu

é o horizonte de controle; Q é a matriz de ponderação do erro de rastreamento r(k)− y(k);
R é a matriz de ponderação do esforço de controle (sendo Q e R definidas positivas); x̂ é o
vetor de estados previsto pelo modelo da Equação (4.18), uma vez que, na Equação (4.20),
x̂(k) = x(k), ‖x‖Q =

(
xT Qx

)1/2, representam a norma vetorial quadrática (Euclidiana); e û

é o vetor de entrada a ser determinado de forma a otimizar o desempenho do índice J(k).
A minimização de J(k) resulta na sequência de controle û(k+ j) que otimiza o compor-

tamento previsto do sistema no horizonte de previsão Hp. Considerando que o modelo
matemático não representa com precisão perfeita o comportamento de sistemas reais, a
ocorrência de distúrbios, a presença de ruído, entre outras dificuldades que surgem em apli-
cações práticas, é que a estratégia de controle preditivo emprega o princípio do horizonte
móvel, o qual consiste na aplicação do primeiro elemento û(k|k) da sequência de controle
computada e o recálculo subsequente do problema de otimização no próximo instante de
amostragem.

O conhecimento prévio do vetor de estado completo x(k) é necessário para a solu-
ção do problema de otimização, caracterizando uma estrutura de recursão dos estados
completo. Assim, o problema de otimização em (4.20) é não linear, podendo ser não
convexo e, dependendo da dimensão do sistema, pode ter diversas variáveis. Por esses
motivos, a solução para esse problema, geralmente, apresenta um custo computacional
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consideravelmente elevado, dificultando sua aplicação em sistemas com dinâmicas rápidas
em que o tempo de amostragem não é suficientemente grande para que a solução seja
encontrada. No entanto, se a dinâmica do sistema é linear, as equações lineares explícitas
podem ser definidas de forma a representar os estados previstos x̂(k+ i), como funções das
variáveis e entrada a û(k+ j). Dessa forma, o número de variáveis é bastante reduzido e o
problema pode ser reformulado como um problema de otimização quadrática, permitindo
o uso de algoritmos eficientes e rápidos.

A partir dessa abordagem, os métodos que foram propostos para a resolução de
problemas de controle preditivo não linear podem ser divididos em duas abordagens: a
primeira propõe algoritmos rápidos para resolver o problema em (4.20) e a segunda propõe
formas diferentes para linearizar o modelo de espaço de estados discreto (4.18), de maneira
que métodos eficientes para a otimização quadrática podem ser empregados. O método
empregado neste trabalho cabe à segunda abordagem, sendo apresentado na seção 4.3.

4.3 Algoritmo de Compensação Iterativa

As não linearidades presentes em sistemas dinâmicos podem interferir significativa-
mente, degradando o desempenho do controlador e sugerindo que os pesquisadores formem
abordagens não lineares quando uma aproximação mais realista do processo geralmente
complexo e não linear torna-se necessária (FONTES; DOREA; GARCIA, 2008). Por esse
motivo, várias abordagens de controladores preditivos utilizando modelos não lineares de
processos estão ganhando espaço em estudos nos últimos anos. Entretanto, algumas dessas
técnicas partem da premissa de representatividade do sistema dinâmico em um modelo
como sendo, por exemplo, os controladores baseados nos modelos de Hammerstein, de
Volterra, de Wiener e bilineares.

Em Fontes, Dorea e Garcia (2008), encontram-se várias referências a metodologias
de controladores MPC em processos representados por modelos bilineares. Dessa forma,
neste trabalho foi adotada uma estratégia mais generalista, limitada à representatividade
dos processos pela Equação (4.18), com o algoritmo similar ao empregado em Fontes,
Dorea e Garcia (2008), usando-se de sucessivas linearizações online e diferenciando-se
pelo tipo de modelo não linear empregado e por adaptações necessárias para compensar os
efeitos do atrito no sistema de posicionamento da válvula.

A estratégia utilizada pelo método consiste em, a cada instante de amostragem k,
calcular-se uma representação linear por partes do sistema não linear original, fixando-se a
sequência de entradas futuras û(k), onde k = 0,1, . . . ,Hu−1, o que resolve o problema de
otimização demonstrado em (4.20), utilizando técnicas para a solução de um problema de
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otimização quadrática, ou seja, programação quadrática sequencial (SQP - Sequential Qua-

dratic Programming). O problema de otimização quadrática resultante é então resolvido
repetidamente de forma iterativa até que a sequência de entradas futuras convirja para um
ponto fixo, limitado por uma tolerância δ.

O primeiro passo do algoritmo se baseia em uma forma de converter o modelo em
espaço de estados não linear, genericamente representado em (4.18), na forma linear (4.1)
utilizada nos controladores preditivos MPC. Para isso, considera-se, no modelo não linear,
a previsão do estado de um passo:

x̂(k+1+i) = f (x̂(k+i), û(k+i))x̂(k+i)+g(x̂(k+i), û(k+i))û(k+i)

ŷ(k+i) = Cx̂(k+i) (4.21)

É importante notar que, se os valores de x̂(k + i) e û(k + i) forem numericamente
definidos por meio do horizonte de predição i = 1, . . . ,Hp, seria possível reescrever, após
substituí-los no modelo não linear, uma representação linear variante no tempo, definida
por:

x̂(k+1+i) = Ãi(x̂, û)x̂(k+i)+ B̃i(x̂, û)û(k+i) (4.22)

onde:

Ãi (x̂(k+i)) , û(k+i) = f (x̂(k+i)û(k+i))

B̃i(x̂(k+i), û(k+i)) = g(x̂(k+i), û(k+i))

Percebe-se que as matrizes Ãi e B̃i variam ao longo de i em função de x̂(k) e û(k).
Entretanto, os valores de x̂(k+i) e û(k+i) não são conhecidos ao longo do horizonte de
predição, uma vez que os estados preditos x̂(k+i) dependem dos valores futuros de û(k+i).

No entanto, em Fontes, Dorea e Garcia (2008), um algoritmo que promove a conver-
gência de estados para os valores corretos previstos são descritos, definidos da seguinte
forma:

r(k) = [r(k+1|k),r(k+2|k), . . . ,r(k+Hp|k)]
T (4.23)

Û(k) = [u(k|k),u(k+1|k), . . . ,u(HU−1|k)]T (4.24)

onde r(k), na Equação (4.23), é a trajetória de controle pré-determinada que o sistema
controlado deverá rastrear, dentro do horizonte de controle Hu. Û(k), na Equação (4.24), é
o vetor de ações de controle ao longo do horizonte de predição Hp.

No início do algoritmo, um vetor de ações de controle deve ser determinado como
sendo os valores do vetor de predição de entradas. A definição dos valores de Û(k) deve
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ser, seja mantendo-se seus valores iguais aos do instante de tempo k anterior ou, para o
caso de k = 0, uma definição arbitrária pode ser adotada, desde que as restrições definidas
no problema de otimização na Equação (4.20) sejam respeitadas. Dessa forma, o algoritmo
descrito em Fontes, Dorea e Garcia (2008) possui cinco passos:

1. Passo 1: define-se o vetor de entradas ótimas como U∗(k) = Û(k);
2. Passo 2: considerando-se que x(k+i) são os estados mensuráveis do modelo 4.21,

aplica-se U∗(k) a esse modelo não linear com a finalidade de obter o vetor de
predição dos estados X̂(k) = [x̂(k+1|k), x̂(k+2|k), . . . , x̂(k+Hp|k)] ao longo do horizonte
de controle de predição Hp;

3. Passo 3: aplica-se U∗(k) e X̂(k) ao modelo 4.21 para obter o modelo linear por
partes ao modelo de predição do estado a um passo à frente (4.22), com a finalidade
de obter as equações de estado lineares ao longo do horizonte de predição Hp a partir
do instante atual k.

4. Passo 4: com o modelo obtido no passo 3, define-se o problema de otimização
quadrática com restrições (4.20), onde o objetivo é encontrar um novo vetor de
predição das entradas U∗(k), utilizando o modelo não linear do sistema.

5. Passo 5: caso seja confirmado que os valores de Û(k) e U∗(k) obedecem a um
determinado critério de convergência, considera-se que o algoritmo chegou ao seu
fim, possibilitando a aplicação do primeiro valor de U∗(k) à entrada do sistema e
passando-se para o próximo instante de amostragem k. Do contrário, retorna-se ao
passo 1.

Nas interações do algoritmo descrito por Fontes, Dorea e Garcia (2008), existe um erro
entre os estados preditos e os estados que seriam oriundos do modelo não linear original.
Isso decorre do fato de que os estados preditos são gerados a partir da substituição da
sequência de controle ótima u∗(k) no modelo não linear original, no qual esses mesmos
estados são utilizados para gerar o modelo linear por partes no passo 3 e, em seguida,
utilizado na formulação do problema de otimização na busca por u∗(k) empregado na
interação seguinte. Entretanto, (GADELHA et al., 2013) afirmam que os valores de x̂(k+ i),
û(k+ i) preditos pelo modelo linear por partes poderão ser iguais aos preditos pelo modelo
não linear original, caso duas condições sejam atendidas: i) se os valores futuros dos
estados não mudarem de uma interação para outra, o que só poderia ser possível caso a
sequência ótima û(k+ j) não se modificasse entre uma interação e a seguinte; ii) se o
algoritmo satisfazer ao critério de convergência adotado.

A vantagem desse método é que, caso o problema possua solução factível, garante-
se que as restrições foram satisfeitas ao longo do horizonte de predição. Garantia essa
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que alguns métodos baseados em aproximação dos modelos não lineares não possuem,
caso tenham restrições sobre os estados do modelo. Outra vantagem é em detrimento da
utilização do problema de otimização quadrática em vez da solução direta do problema de
otimização não linear, pois uma quantidade inferior de variáveis é envolvida, reduzindo,
assim, o esforço computacional. Essa última vantagem é ideal e indispensável para
processos que possuem uma dinâmica rápida e que necessitam de um tempo de amostragem
relativamente pequeno.

O algoritmo de compensação iterativa pode ser resumido no fluxograma representado
pela Figura 15 abaixo:

Figura 15 – Fluxograma do algoritmo de compensação iterativa

Fonte: Próprio autor
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Técnicas de Compensação do Atrito em
Válvulas

Muitos esforços foram realizados para reduzir os efeitos causados pelo atrito, mais
especificamente do agarramento, em válvulas de controle. Várias metodologias empregadas
se utilizam de conhecimento do sistema dinâmico para obter um modelo a ser controlado
e, consequentemente, de um modelo para a força de atrito total. Em outras, nenhum
conhecimento específico do sistema é necessário. Apenas a quantificação do atrito é
utitilizada na estratégia de compensação dele, como, por exemplo, o compensador proposto
por Kayihan e Doyle (2000), que utiliza a linearização de entrada-saída, linearização
por realimentação; outros empregam técnicas de controle não lineares, avaliadas no
trabalho desenvolvido por Baeza (2013). Por outro lado, algumas técnicas de compensação
não exigem o conhecimento do modelo do processo nem da válvula, como: método
Knocker proposto por Hägglund (2002), compensador por Reforço Constante (Constant

Reinforcement CR) proposto por Ivan e Lakshminarayanan (2009) e Two-Move proposto
por Srinivasan et al. (2008). Em seguida, algumas das metodologias citadas serão abordadas
com mais detalhes.

5.1 Compensação do Atrito Baseada em Modelo

Algumas técnicas de compensação de atrito utilizam a abordagem de modelar mate-
maticamente o atrito presente em atuadores e, por meio de um sinal de controle adicional,
compensar os efeitos degradantes causados pela presença de atrito severo. A técnica
de linearização por realimentação é um exemplo de utilização dessa abordagem e será
brevemente apresentada na subseção 5.1.1 a seguir.



Capítulo 5. Técnicas de Compensação do Atrito em Válvulas 55

5.1.1 Linearização por Realimentação

Baseado no modelo não linear conhecido do processo, a linearização exata de estados
permite expressar o comportamento dinâmico de um sistema em uma dinâmica linear,
fazendo uso apenas da informação dos estados e da saída desejadas. Para isso, em alguns
casos, torna-se necessário efetuar uma mudança de variável de estado e introduzir uma
variável de entrada auxiliar (ALMEIDA, 2015). Obtido o comportamento dinâmico linear
a partir da realimentação dos estados não lineares, podem-se utilizar técnicas lineares
eficazes, como, por exemplo, as técnicas de controle baseadas em realimentação de
estados. Baseando-se nessa abordagem é que Almeida (2015) descreve uma lei de controle
linearizante para o modelo da válvula, Equação (3.2), em que a força de atrito Fatrito é
substituída pelo modelo de atrito total desenvolvida por Karnopp, Equação (3.7).

A lei de controle empregada por Almeida (2015) é um sinal de controle complementar,
u f (t), adicionado ao sinal de controle do processo, uc(t), enviado à válvula, com o intuito
de compensar a não linearidade imposta pelo atrito ao sistema dinâmico. A Equação (5.1)
descreve o emprego da lei do sinal linearizante que complementa o sinal de controle para a
compensação do atrito:

u(t) = uc(t)+u f (t) (5.1)

onde u f (t) é a lei de controle complementar definida por:

u f (t) =


1

SaKP

[
FC +(FS−FC)e−

(
ẋ(t)
vs

)2
]

sign(ẋ(t)) se |ẋ(t)| ≥ DV

0 se |ẋ(t)| ≤ DV

(5.2)

A Figura 16 ilustra a estrutura da malha de controle com a implementação do sinal de
controle linearizante:

Figura 16 – Malha de controle com sinal linearizante.

Fonte: Almeida (2015)
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Na Figura 16, nota-se a necessidade de observar o estado referente à posição da
haste para inferir a velocidade desta. Entretanto, no referido trabalho, o autor utiliza um
observador de estados não linear para ter acesso à informação dos estados. Ainda na
mesma figura, o bloco com o nome "Medidor" representa o sensor que mensura a saída
do processo. O valor mensurado na saída do processo é realimentado para o cálculo do
erro, e(t), e esse é enviado ao sistema de controle, "Controlador", onde o sinal de controle
uc(t) é calculado. Em seguida, o sinal linearizante u f (t), calculado pelo compensador, é
acrescido ao sinal calculado pelo controlador.

5.2 Compensadores de Atrito Não Baseados em Modelos

Conforme abordado no início deste Capítulo 5, existem estratégias que não utilizam um
modelo do sistema para compensar o atrito. Nas subseções 5.2.1 e 5.2.2, serão brevemente
descritas duas dessas estratégias: o método Knocker e o Compensador CR.

5.2.1 O Método Knocker

Como informado anteriormente, o método Knocker foi apresentado por Hägglund
(2002) e é um compensador que não se utiliza dos conhecimentos do processo e nem de
modelos para o atuador eletropneumático. Sua ideia básica consiste em enviar pulsos
adicionados às mudanças do sinal de controle, em que cada pulso possui a amplitude e
duração na direção da taxa de mudança do sinal de controle para ser enviado ao atuador
(HäGGLUND, 2002). Nos casos em que o controlador do processo possui ação integrativa,
a amplitude dos pulsos é gradativamente aumentada. Isso implica que, caso a válvula
agarre em uma posição diferente da desejada, o sinal de controle será acrescido pelos
pulsos até o momento em que a pressão sobre o atuador leve a válvula a desagarrar.

A lei e o controle para compensar o atrito é dada pela Equação (5.3):

u(t) = uc(t)+uk(t) (5.3)

onde u(t) é o sinal de controle enviado ao atuador, uc(t) é o sinal gerado pelo controlador
do processo e uk(t) é a saída do compensador Knocker definido por:

uk(t) =

{
a·sign(uc(t)−uc(tp)) , t ≤ tp +hk + τ

0, t ≥ tp +hk + τ
(5.4)

A saída do Knocker uk(t) é um trem de pulsos quadrados com três características: o
tempo de duração do pulso hk, a amplitude do pulso a e a largura do pulso τ. O parâmetro
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tp é o momento do início do pulso anterior. As Figuras 17 e 18 ilustram a implementação
do compensador na malha de controle e a forma de onda do sinal do compensador uk(t),
respectivamente.

Figura 17 – Diagrama de blocos ilustrando a implementação do Knocker na malha de
controle.

Fonte: Adaptado de Hägglund (2002)

Figura 18 – Forma de onda do sinal de controle do Knocker uk(t).

Fonte: Adaptado de Hägglund (2002)
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5.2.2 Compensador Constant Reinforcement (CR)

Com uma proposta similar à do Knocker, o compensador CR apresentado por Ivan
e Lakshminarayanan (2009) se propõe a compensar a banda morta e a banda de agar-
ramento causadas pelo atrito quando ocorrer uma mudança na direção na excursão da
válvula (ALMEIDA, 2015). O compensador se baseia em uma ideia similar à apresentada
anteriormente, em que o sinal de controle do processo, uc(t), é adicionado ao sinal de
compensação, diferenciando-se pelo fato de que o sinal de controle é acrescido por sua
reversão, sign(∆uc(t)), ponderado por uma constante, a:

u(t) = uc(t)+uCR(t) (5.5)

onde uCR(t) é calculado por meio da Equação (5.6):

uCR(t) = a·sign(∆uc(t)) (5.6)

Por meio do sinal de controle descrito pela Equação (5.5), o atraso provocado inicialmente
pelo atrito estático, que ocasiona o agarramento, é compensado. A Figura 19 ilustra a malha
de controle com a inclusão do compensador CR. Ainda na Figura 19, o sinal de controle
uc(t), calculado pelo controlador do processo, é adicionado ao sinal uCR(t) do compensador
CR, resultando em novo sinal de controle, u(t), para compensar o agarramento.

Figura 19 – Malha de controle com compensador CR.

Fonte:Almeida (2015)

Em relação à constante a que pondera a reversão do sinal de controle, Equação (5.6),
Almeida (2015) recomenda o valor de a = S/2, sendo S estimado por meio da assinatura de
válvula, conforme abordado na seção 2.3, para reduzir a variabilidade na saída do processo.
Além disso, uma sintonia agressiva deve ser optada para o controlador do processo.
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Proposta

Neste trabalho, a estratégia utilizada no controle de posicionamento será a preditiva
baseada em modelo Model Preditive Controle (MPC), em que a modelagem da válvula
será descrita pelo modelo estático de Karnopp. A adoção desse modelo se justifica pela
simplicidade e, ao mesmo tempo, pela descrição satisfatória dos fenômenos de interesse,
como também pela facilidade de simulação do modelo. Outra justificativa é a facilidade de
tratar o problema de detecção da velocidade nula, um ponto importante na modelagem de
válvulas, por meio da definição de uma zona morta em torno da velocidade da haste com
intervalo limitado pelo parâmetro de velocidade mínima DV .

Considerando a utilização do modelo de atrito de Karnopp na modelagem matemática
da válvula e a utilização de um controlador MPC no sistema de controle de posicionamento
da válvula, o próximo passo será a reescrita do modelo da válvula na representação em
espaço de estados, a ser abordado na seção 6.1.

6.1 Modelo Físico da Válvula Na Representação em Es-
paço de Estados

Fazendo-se uso do modelo da válvula descrito na Equação (3.2) e substituindo o
modelo de atrito de Karnopp (3.7), tem-se:

mẍ(t) = Fpressão −Fmola−Fvẋ(t)−

[
Fc +(Fs−Fc)e−

(
ẋ(t)
vs

)2
]

sign(ẋ(t)) (6.1)

em que as forças Fpressão e Fmola podem ser respectivamente definidas por:

Fpressão = SaP (6.2)

Fmola = Kmx(t) (6.3)
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sendo Sa a área do diafragma, P a pressão no diafragma e Km a constante elástica da mola.
Substituindo as Equações (6.2) e (6.3) em (6.1):

mẍ(t) = SaP−Kmx(t)−Fvẋ(t)−

[
Fc +(Fs−Fc)e−

(
ẋ(t)
vs

)2
]

sign(ẋ(t)) (6.4)

Como os sistemas de controle, no geral, trabalham com sinais elétricos, é necessária a
conversão da força de pressão, Fpressão, em um função linear do sinal de entrada u(t). Para
isso, são utilizados parâmetros inerentes ao atuador eletropneumático, tais como: a pressão
máxima (Pmax); a pressão mínima (Pmin); a corrente máxima (Imax) ou tensão máxima
(Vmax) e a corrente mínima (Imin) ou tensão mínima (Vmin); para definir uma relação linear
capaz de converter o sinal de pressão, ou a pressão no diafragma da válvula, P, em um
sinal elétrico equivalente, u(t), podendo este ser em corrente, mA, ou em tensão Volts.
As equações (6.5) e (6.6) definem relações lineares entre pressão e corrente, e pressão e
tensão, respectivamente:

Kp =
∆P
∆I

=
Pmax−Pmin

Imax− Imin
(6.5)

Na Equação (6.5), Imax representa a corrente máxima do atuador eletropneumático em
mA e, semelhantemente, (Imin) para a corrente mínima. De igual modo, pode-se desenvolver
o raciocínio anterior para o caso do sinal de entrada ser em tensão, V :

Kp =
∆P
∆V

=
Pmax−Pmin

Vmax−Vmin
(6.6)

Neste caso, Vmax representa a tensão máxima do atuador eletropneumático e, igualmente,
(Vmin) para a tensão mínima.

Na Equação (6.7), é estabelecida a conversão linear de pressão, P, no sinal elétrico de
entrada da válvula:

P = Kpu(t) (6.7)

Substituindo as considerações da Equação (6.7) na Equação (6.4), tem-se:

mẍ(t) = SaKpu(t)−Kmx(t)−Fvẋ(t)−

[
Fc +(Fs−Fc)e−

(
ẋ(t)
vs

)2
]

sign(ẋ(t)) (6.8)

Por fim, definindo, respectivamente, a posição e a velocidade da haste como variáveis
de estado, a posição da haste, x1(t), e a velocidade da haste, x2(t), bem como manipulando
algebricamente a Equação (6.8), chega-se à representação do modelo de espaço de estados,
com base apenas na força de atrito total, ou seja, o modelo clássico encontrado na literatura
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para representar a força de atrito:{
x1(t) = x(t)

x2(t) = ẋ(t)
⇒

{
ẋ1(t) = ẋ(t)

ẋ2(t) = ẍ(t)
(6.9)

{
ẋ(t) = Ax(t)+Bu(t)+KnLsign(x2(t))

y(t) =Cx(t)
(6.10)

em que A, B, C, KnL e x(t) são matrizes definidas por:

x(t) =

[
x1(t)

x2(t)

]
, ẋ(t) =

[
ẋ1(t)

ẋ2(t)

]
,A =

[
0 1

−Km
m −Fv

m

]
, B =

[
0

SaKp
m

]
, C =

[
0 1

]

e KnL =

 0

− 1
m

[
Fc +(Fs−Fc)e−(

x2
vs )

2
] .

Deve ser observado que o modelo clássico da força de atrito, assim como o modelo
de Karnopp, pode ser representado em espaço de estados, diferenciando-se apenas pela
inclusão das desigualdades, como nas relações da Equação (3.8). Neste trabalho, a
estratégia de controle adotada é baseada no modelo clássico, com o modelo de Karnopp
servindo para simular a dinâmica da válvula de controle em um software de simulação
computacional, Matlab/Simulink®.

A utilização do modelo em espaço de estados deve-se ao fato da sua simplicidade e
abrangência na representatividade de sistemas, uma vez que os controladores são baseados
em modelos, além de ser uma forma de representação comumente encontrada na literatura
de controle. Outro ponto importante a ser considerado sobre a representação dos modelos
deve-se à necessidade de estes serem em tempo discreto em vez de tempo contínuo. Isso
porque a metodologia proposta por este trabalho utiliza-se de técnicas que são intrinse-
camente discretas, dessa forma, sendo necessária a discretização do modelo da válvula.
Além desses fatores, há uma crescente utilização de sistemas de controles digitais nos dias
atuais, justificando a atualidade como escolha por modelos discretos.

6.1.1 Discretização do Modelo Físico

O modelo em espaço de estado, representado na Equação (6.10), pode ser discretizado
aproximando-se as equações diferenciais em equações de diferenças finitas, denominada
por aproximação de Euler, dx

dt ≈
x(t+Ts)−x(t)

Ts
, em que Ts é o tempo de amostragem. O
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modelo discreto aproximado obtido é:{
x(k+1) = Āx(k)+ B̄u(k)+ K̄nLsign(x2(k))

y(k) =CX(k)
(6.11)

em que Ā, B̄, C, K̄nL e x(k) são matrizes descritas por:

x(k) =

[
x1(k)

x2(k)

]
, C =

[
0 1

]
,

Ā =

[
1 Ts

−Km
m Ts 1− Fv

m Ts

]
, B̄ =

[
0

SaKp
m Ts

]
,

e K̄nL =

 0

− 1
mTs

[
Fc +(Fs−Fc)e

(
x2(k)

vs

)2
] .

Para aplicar o modelo de espaço de estados, representado na Equação (6.11), na estraté-
gia de controle preditivo, é necessário que este esteja escrito conforme o modelo de espaço
de estados apresentado em (4.1). Para isso, a matriz K̄nL teve que ser incorporada à matriz
de transição dos estados Ā. Isso implica que o curso inicial da haste é obrigatoriamente
diferente de zero, x1(k) 6= 0, caso contrário, uma indeterminação surgirá no elemento a21

da matriz de transição de estados do sistema discretizado, Φ̄. Assim, o modelo discreto
não linear passa a ser escrito por:

{
x(k+1) = Φ̄x(k)+ B̄u(k)

y(k) =Cx(k)
(6.12)

Φ̄ =

[
1 Ts

− γ̄·sign(x2(k))+Kmx1(k)
x1(k)m

Ts 1− Fv
m Ts

]
(6.13)

γ̄ = Fc +(Fs−Fc)e
(

ẋ(k)
vs

)2

(6.14)

Observando as matrizes Φ̄ e γ̄, nota-se que há um modelo em espaço de estados não
linear e que ambas as matrizes dependem do estado atual, ou seja, elas não são constantes
no tempo sendo funções dos estados. Dessa forma, esse modelo satisfaz os requisitos
necessários para a utilização do algoritmo de compensação iterativa, a Equação (4.21 e a
Equação 4.22), abordado na seção 4.3.

Por conseguinte, pode-se desenvolver, a partir das considerações anteriores, o sistema
de controle do posicionamento da válvula, conforme abordado na seção 2.4, adotando o
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controlador preditivo MPC como estratégia de controle em que o modelo base para este é
descrito pelas matrizes Φ̄, γ̄, C, em conjunto com o algoritmo de compensação iterativa
na solução do problema de otimização não linear. Entretanto, a natureza estocástica do
agarramento ainda não pode ser solucionada apenas com essa abordagem, sendo necessária
uma estratégia que, agregando-se a esta, possa compensar os efeitos anteriormente citados,
causados por esse fenômeno.

6.2 Metodologia Proposta

Conforme explanado anteriormente, a estratégia de controle preditivo utilizando o
algoritmo de compensação iterativa não é suficiente para tratar a perda de desempenho no
controle, causado pelo fenômeno do agarramento. Partindo disso, desenvolveu-se uma
metodologia utilizando a informação estatística ao analisar a ocorrência desse fenômeno
nas válvulas de controle eletropneumáticas e a utilização dos fenômenos stick-jump e slip-

jump, em favor da trajetória de controle, levando a válvula a "pular"a fase de agarramento
e alcançar a posição desejada.

O método proposto é baseado em duas etapas que ocorrem continuamente durante
o funcionamento da válvula. A primeira é responsável pelo registro da velocidade da
válvula sempre que uma parada é detectada, bem como a ação de controle determinada
pelo controlador um instante antes da ocorrência de um deslizamento, em uma tabela
de banco de dados. A segunda etapa consiste em atualizar as restrições da programação
quadrática considerando as informações registradas na primeira etapa. Em outras palavras,
as informações como velocidade e posição da haste são continuamente coletadas e, no
momento em que uma parada da válvula é detectada (stick), o algoritmo registra a posição
e a velocidade (no momento em que a velocidade se torna nula) em uma tabela.

6.2.1 Estimação dos Parâmetros do Modelo de Karnopp

O modelo de Karnopp necessita de alguns parâmetros nos quais, na maioria das
válvulas, não são especificados pelo fabricante. Como na prática esses valores podem
não ser conhecidos, Uehara, Romano e Garcia (2008) propuseram um método utilizando
os valores de S e J, adquiridos no levantamento da curva de assinatura da válvula, para
estimar os coeficientes de atrito estático (Fs) e de Coulomb (FC), por meio das equações:

S =
Fs +Fc

Sa∆Pmax
100 (6.15)

J =
Fs−Fc

Sa∆Pmax
100 (6.16)



Capítulo 6. Proposta 64

onde: Sa é a área do diafragma da válvula e ∆Pmax é a variação máxima de pressão que
o atuador pode fornecer. Ambos os parâmetros são comumente disponibilizados pelo
fabricante.

Para estimar o outro coeficiente de atrito, Fv, pode-se empregar uma abordagem por
meio da análise do equilíbrio de forças a partir da equação diferencial (6.4), na ocorrência
de qualquer deslizamento da haste, durante o posicionamento da haste em diferentes pontos
de sua excursão. Partindo disso, realiza-se a aquisição dos dados da pressão do atuador e a
posição da haste, aplicando-se um ciclo de três períodos completos de um sinal triangular
no atuador (GARCIA, 2007). Assumindo-se que os parâmetros: Sa, Km e m estejam
disponíveis, Almeida (2015) adotou uma versão simplificada dessa abordagem, adquirindo
os valores de pressão em apenas dois pontos distintos ao posicionar a haste, e, substituindo
essas informações na Equação (6.18), uma estimativa do coeficiente de atrito viscoso pode
ser obtido.

SaP =

[
FC +(Fs−FC)e

−
(

ẋ(t)
vs

2
)]

sign(ẋ(t))+Fvẋ(t)+Kmx+mẍ(t) (6.17)

Fv =
Sa(Pa−Pb)−Km(xa− xb)−m(ẍa− ẍb)

ẋa− ẋb
(6.18)

A fim de se chegar à Equação (6.18), a Equação (6.4) foi rearranjada em (6.17) para
que seja possível comparar a força causada pela pressão sobre o diafragma da válvula e as
demais forças, em que apenas o coeficiente de atrito Fv é desconhecido. Isolando-se Fv da
Equação 6.17, escolhendo-se pontos de posicionamento da válvula conhecidos, xa e xb, e
mensurando as pressões nos respectivos pontos, Pa e Pb, chega-se à Equação (6.18), sendo
possível, assim, estimar um valor para o referido coeficiente.

A qualidade da estimativa de Fv por intermédio da Equação (6.18) está fortemente
relacionada à precisão dos valores das posições xa, xb e das pressões Pa, Pb adquiridas no
ensaio. Além disso, as informações de aceleração (ẍ) e velocidade (ẋ) da haste não estão
necessariamente disponíveis, sendo então necessário também estimá-las. A qualidade da
estimação de ẍ(t) e ẋ(t) é importante porque influencia diretamente o aumento da precisão
do coeficiente de atrito Fv. Uma forma de estimar ẍ e ẋ é por meio da Equação (6.19) e da
Equação (6.20) (ALMEIDA, 2015), dadas por:

ẋ =
x(k)− x(k−1)

∆t
(6.19)

ẍ =
[x(k)− x(k−1)]− [x(k−1)− x(k−2)]

∆t2 (6.20)
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Ao analisar a Equação (6.19) e a Equação (6.20), percebe-se que, na hipótese em
que a velocidade da haste não esteja disponível, é necessária, no mínimo, a utilização de
três pontos de posicionamento da haste conhecidos para a estimação de Fv. Concernente
ao intervalo de tempo, ∆t, entre as amostras da posição, x(k), pode-se afirmar que a
escolha desse intervalo também é crucial para o sucesso na aproximação dos valores das
variáveis estimadas anteriormente mencionadas, em que se faz necessário um estudo ou
conhecimento prévio dos equipamentos envolvidos no posicionamento da válvula. Na
Tabela 2, estão as estimativas de FC, Fs e Fv, obtidas por Almeida (2015), pelo emprego da
metodologia descrita acima. Para isso, o modelo de Karnopp (3.7 e 3.8 ) foi simulado no
ambiente Matlab/Simulink®, tendo como parâmetros nominais os utilizados por Garcia
(2008).

Tabela 2 – Parâmetros estimados por simulação do modelo de atrito de Karnopp.

Parâmetros Valor Nominal Valor Estimado Erro (%)

FC[N] 1423 1441,3 1,2860
Fs[N] 1707,7 1708,2 0,0293
Fv[N] 612,9 555,1437 -9,4234

Fonte: Almeida (2015)

Outro parâmetro a ser estimado é a velocidade de Stribeck (vs). Em Almeida (2015),
uma estimativa de vs foi obtida experimentalmente por meio de um mapa estático do atrito
a partir dos parâmetros do modelo de válvula adotado por Garcia (2008), modelo esse
utilizado neste trabalho. O mapa estático é construído tomando como referência a equação
na qual a velocidade da haste está em regime permanente, medindo a força de pressão e
calculando a força da mola constantemente, a fim de estabelecer uma relação entre a força
de atrito e a velocidade relativa entre as partes móveis (ALMEIDA, 2015). O resultado é a
relação entre a velocidade e a força de atrito estimada por Fpressão−Fmola, representada
em um gráfico Fatrito × ẋ.

Durante o ensaio para adquirir os dados que irão compor o mapa, um sinal do tipo rampa
com diferentes inclinações é aplicado na entrada de forma que ocorra uma excursão por
toda a haste. Esse sinal deve proporcionar a excursão da haste em diferentes velocidades
para que se contemple as velocidades mais baixas até as mais altas possíveis, dentro do
limite de segurança do equipamento. No caso em que a velocidade não seja uma informação
disponível, pode-se utilizar alguma aproximação da derivada da posição x(t), sendo a
Equação (6.19) uma alternativa. Após obter todos os dados que compõem o mapa (Fatrito,
ẋ) e as estimativas para os demais parâmetros do modelo: (Fs, FC e Fv), pode-se obter uma
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estimativa para vs adotando alguma técnica de regressão não linear, utilizando a Equação
(3.7) como base da estimativa e associando os parâmetros anteriormente estimados para
obter o valor de vs.

Na Figura 20, é ilustrado um mapa estático do atrito utilizado para a estimação de
vs, obtido por Almeida (2015), que utiliza a metodologia descrita no parágrafo anterior,
diferenciando-se apenas na utilização da derivada da posição x, adquiriu as informações
necessárias a partir da simulação do modelo de válvula utilizado por Garcia (2008). O
ajuste de curva empregado foi o exponencial e, para a regressão não linear, o algoritmo
utilizado foi o estimador de mínimos quadrados regressivo.

Figura 20 – Mapa estático do atrito com ajuste de curva para a válvula de controle: Veloci-
dade em regime versus Força de atrito (Fpressão−Fmola).

Fonte: Almeida (2015)

A estimativa de DV é obtida por meio da observação do mapa. A região onde ocorre
uma abrupta descida na curva Fatrito× ẋ em baixas velocidades é o resultado na superação
do atrito estático, que, por sua vez, ocorre quando a velocidade limite ao movimento é
alcançada, ou seja, o limiar do movimento da haste. Essa velocidade limite é a estimativa
para DV e essa estimativa será referenciada a partir de agora por DVe . O valor de DVe

obtido por Almeida (2015) foi de 0,00016002 m
s .

As variáveis de estado x1 e x2 são informações contínuamente adquiridas do sistema
dinâmico. Entretanto, segundo Almeida (2015), mesmo sistemas inteligentes de válvulas
dificilmente possuem sensores de velocidades em seus posicionadores. Dessa forma, uma
forma de contorna esse problema é estimar os estados através de um observador de estados.
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6.2.2 Observador de Estados

Segundo Voi Filho (2008, p.24), o observador de estados de um sistema é um método
de estimar, através dos estados disponíveis, os estados que não podem ser diretamente
mensurados. Na literatura, existem diversos observadores não lineares que podem ser
aplicados como: filtro de Kalman extendido, o observador não linear com termo integral,
o observador em modos deslizantes, o observador adaptativo e o observador não linear
Luenberger (VOI FILHO, 2008). Neste trabalho, adoutou-se o observador não linear
de Luenberger para estimar tanto a posição, variável de estado x1, quanto a velocidade,
variável de estado x2.

O observador não linear de Luenberger é definido com base no modelo de estrutura
completa do sistema a ser estimado, com o objetivo de estimar todos os estados utilizando
informações conhecidas do modelo. Esse tipo de observador faz parte da classe denominada
de observador de ordem (VOI FILHO, 2008). O observador não linear de Luenberger é
definifo pela Equação (6.21):

{
x̃(k+1) = f (x̃)+g(x̃)u(k)+L(y(k)− ỹ(k))

ỹ(k) = hx̃(k)
(6.21)

onde x̃ ∈ Rn são os estados observadors, ou seja, as estimativas dos estados x(k) reais
de um sistema dinâmico de ordem n, u(k) ∈ Rm representa as m entradas do sistema,
ỹ(k) ∈ Rp representa as estimativas das p saídas y(k) reais do sistema e L ∈ Rn é o vetor
constante dos ganhos do observador.

As funções não lineares, f (·), g(·) e h(·), são as funções que definem o modelo
matemático não linear do sistema dinâmico e que são compostas pelos parâmetros que o
constitui. Por exemplo, a massa do sistema, constantes das molas, as resistências elétricas
e entre outras características inerentes ao sistema. Esses parâmetros podem não ser a

priori conhecidos, sendo necessário estimalos ou identificalos por meio de técnicas de
identificação paramétrica. Nesse trabalho, os parâmetros utilizados no observador são os
parâmetros conhecidos, m, Sa, Km e Kp e as estimativas de: FC, Fs, Fv, vs e DV da válvula
eletropneumática.

Voi Filho (2008) afirma que o vetor de ganhos do observador, L, pode ser escolhido de
maneira que a parte real dos autovalores da matriz Â = (A−LC) sejam todos negativos,
garantindo que o erro de estimação, e(k) = y(k)− ỹ(k), tenda a zero, e(k)→ 0. Uma
forma de escolher os ganhos de L pode ser por meio dos métodos de alocação de polos
ou por otimização (TROFINO; COUTINHO; BARBOSA, 2003 apud VOI FILHO, 2008).
O método utilizado nesse trabalho foi o de alocação de polos, baseando-se nos ganhos
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obtidos por Almeida (2015) em que, o modelo não linear foi linearizado em torno de
x2 = 0 e, a partir do modelo linearizado, os ganhos do observador foram calculados pelo
método de realocação de polos. A Equação (6.22) define o análogo linear do observador
de Luenberger em que, A ∈ Rn×n, B ∈ Rn×m e h ∈ Rp×n são matrizes constantes.

{
x̃(k+1) = Ax̃+Bu(k)+L(y(k)− ỹ(k))

ỹ(k) = hx̃(k)
(6.22)

6.2.3 Processo de Aprendizagem

O processo de aprendizagem consiste na montagem e atualização da tabela da velo-
cidade e da posição no momento em que ocorreu o agarramento. Em seguida, um valor
médio da velocidade correspondente à posição da válvula é calculado, denominado de
vAg . Essa média da velocidade em função da posição da haste é utilizada nas restrições
dos estados, referente ao problema de otimização quadrática, responsável pelo cálculo da
trajetória de controle. Em seguida, na subseção 6.2.4, será detalhada a utilização dessa
informação nas restrições.

6.2.4 Tratamento dos Efeitos do Atrito no Controle

Consoante o que foi mencionado na subseção 6.2.3, a cada instante, o algoritmo
verifica se há uma velocidade de válvula registrada na tabela para a referência atual do
controlador. Se houver, a restrição sobre a variável de estado referente à velocidade,
denominada restVel, será atualizada de acordo com o valor do erro absoluto e a média
das velocidades registradas na tabela para a referência da posição especificada. O erro é
definido como a diferença entre a posição atual da válvula e a posição de referência do
controlador. A restrição da velocidade da válvula não deve ser muito rigorosa quando há
diferença absoluta entre o ponto de ajuste do controlador e a posição da válvula, mas deve
ser considerável para não comprometer o movimento da válvula. Uma possível abordagem
é variar a restrição como uma função do erro absoluto, dado como:

restVel = K · |erro|+ vAg (6.23)

em que: vAg é o valor médio da velocidade, registrado na tabela, que a válvula teve antes
do agarramento; a variável erro é a diferença entre a posição atual da válvula e a referência
do controlador; e K é a constante de ponderação. Deve ser observado que, quanto menor
for o valor da variável K, mais próximo o valor da restrição de velocidade estará do valor
registrado na tabela para a restrição de velocidade.
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Durante os testes, a formulação para atualização de restVel causou alguns problemas de
viabilidade para a solução do problema de otimização com grandes valores de K, supondo,
então, a seguinte formulação que atualiza os valores de forma mais suave:

restVel = α ·
(
−e−β·|erro|+1

)
+ vAg (6.24)

em que α e β são parâmetros de ajuste. O parâmetro α deve ter um valor maior que o
valor máximo da velocidade estimado para a válvula e o parâmetro β deve ser grande o
suficiente para que a válvula fique o mais próximo da referência.

Calculado o valor de restVel, o valor para atualizar a restrição de velocidade θ é
definido por:

−Vmin ≤ θ≤ restVel (6.25)

se o valor da posição da válvula for menor do que o valor de referência. Caso contrário, a
restrição de velocidade é definida como:

−restVel ≤ θ≤Vmax

onde Vmin e Vmax são as estimativas da velocidade mínima e máxima da haste, respectiva-
mente. Uma possibilidade para Vmin é adotar a mesma estimativa de DV , ou seja, DVe. No
caso de Vmax, uma possibilidade é utilizar a velocidade máxima considerada segura para a
válvula, geralmente fornecida pelos fabricantes.

Outras informações que também são armazenadas estão relacionadas ao fenômeno
de stip-jump, o qual, quando constatado, a ação de controle e a posição de referência
são armazenadas em uma tabela. O controlador aplica o sinal de controle, mas a válvula
se mantém agarrada em uma determinada posição até o momento em que as forças de
pressão e potencial elástica da(s) mola(s) vençam o atrito estático. Nesse momento,
ocorre um "salto" da haste, jump, continuando, assim, a fase de movimento em direção à
referência. Essas informações, o sinal de controle e a posição onde houve o agarramento
são armazenadas em uma outra tabela, com fins de antecipar a ação de controle para o
caso de agarramento em uma posição já registrada anteriormente. Dessa forma, sempre
que houver necessidade de mudar a posição da válvula, o controlador aumentará o valor
absoluto da ação de controle até atingir a força mínima necessária para desagarrar a válvula.

Desse modo, sempre que ocorre um deslizamento, a ação de controle Γ aplicada no
instante k no atuador é armazenada na tabela. Essa informação é utilizada para acelerar o
desprendimento da válvula, sempre que esta estiver presa novamente na mesma posição
registrada anteriormente na tabela. Considerando que a ação de controle varia lentamente
até atingir o valor de Γ, a ação de controle pode ser limitada pela restrição:

Γ≤ u (6.26)
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caso a referência do controlador seja maior do que a posição real. De outra forma:

u≤ Γ (6.27)

Com isso, tanto a informação referente antes do agarramento como as posteriores são
utilizadas e aplicadas para reverter os efeitos causados por esse fenômeno no controle
do processo. Em outras palavras, as informações sobre esse fenômeno são utilizadas
na obtenção de dados estatísticos e esses dados são utilizados de maneira favorável no
controle de posicionamento da válvula.

Assim, o algoritmo funciona com restrições variáveis para a velocidade da válvula,
aumentando seu rigor à medida que a válvula se aproxima da referência do controle.
Dessa forma, o esquema de compensação de atrito visa forçar a válvula a parar o mais
próximo possível da referência do controlador, cancelando o movimento oscilatório em
torno do ponto de ajuste que caracteriza o distúrbio de atrito. Os valores de ação de controle
necessários para iniciar um movimento de válvula sempre que esta estiver agarrada também
podem ser armazenados na tabela. Esses valores são usados para atualizar as restrições no
sinal de controle u(k), acelerando o processo de desprendimento da válvula.

6.3 Conclusões do Capítulo

Neste capítulo, desenvolveu-se a representação em espaço de estados do modelo
clássico do atrito, tanto no domínio de tempo contínuo, quanto no de tempo discreto, em
que, no caso desse último, a condição inicial de x2 deve ser obrigatoriamente diferente
de zero, evitando-se, assim, uma indeterminação no elemento a22 da matriz de transição
de estados do modelo discreto, Φ̄. Na seção 6.2, apresentou-se a metodologia empregada
neste trabalho, a qual consiste primeiramente na estimação dos parâmetros do modelo
de Karnopp, com a subseção 6.2.1 dedicada a explicar os métodos de estimação desses
parâmetros. Em seguida, descreveu-se o processo de aprendizagem da técnica responsável
por lidar com o atrito e sua natureza estocástica, por meio da modificação das restrições
relativas à velocidade da haste. Por fim, um pequeno exemplo demonstrando como a
metodologia utiliza os dados adquiridos e armazenados na tabela e como esses dados
influenciam as restrições do controlador. No Capítulo 7 a seguir, a metodologia descrita no
Capítulo 6 será empregada no sistema de posicionamento do atuador com agarramento,
com o objetivo de reduzir a degradação do sistema de posicionamento causada pelo atrito
estático e de se constatar a eficácia da metodologia proposta por este trabalho.
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Experimentos e Resultados

Para fins de simulação, os modelos de válvulas e controladores, bem como os algorit-
mos de controle e o sistema proposto, foram implementados no software Matlab/Simulink.
O modelo Karnopp foi usado para representar a força de atrito no modelo da válvula,
e o modelo descrito pelas equações 6.12, 6.13 e 6.14 é utilizado como modelo base do
controlador NMPC.

Os valores dos parâmetros do modelo da válvula, Equação (3.7) e Equação (3.7),
adotados nas simulações estão na Tabela 3. Na Tabela 4, são descritas as nomenclaturas
matemáticas da estratégia de controle adotadas. Ainda na Tabela 4, há informações sobre
o controlador preditivo sintonizado, cujas restrições são: a variável de estado x2(k), a
velocidade da haste e o sinal de controle u(k). Representando o ruído de medição existente
em ambientes industriais, um sinal aleatório com uma potência média de 2% em relação ao
sinal medido foi incorporado em todas as simulações na medida da variável de posição.

Tabela 3 – Parâmetros do modelo de válvula.

Parâmetro Valor Unidade de medida (SI)

m 1.361 Kg
Sa 0.06452 m2

Fs 1707.7 N
Fc 1423 N
Fv 612.9 N · s/m (kg/s)
Km 52538 N/m
vs 0.000254 m/s

DV 0.0001524 m/s
Kp (0.75×6894.757) Pa/mA

Fonte: Adaptado de Garcia (2008)

Para o funcionamento correto do sistema, o controlador deve ser agressivo o suficiente
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para que a válvula não fique muito longe da referência desejada. Um controlador mais
agressivo, juntamente com uma restrição mínima na entrada u, também colabora para que
ocorra um desagarramento da válvula quando for necessária uma troca de referência.

Tabela 4 – Descrições dos parâmetros da estratégia de controle

Parâmetros Descrição Valores

p número de saídas 1
m número de entradas 1
Hp horizonte de predição 4
Hu horizonte de controle 4
Q matriz de ponderação do erro eye(p(Hp +1) × p(Hp +1))
R matriz de ponderação da ação de controle 10−5Im ·Hu×m ·Hu

L vetor de ganhos do observador
[

3571,7
2397100,0

]
α parâmetro de sintonia 5
β parâmetro de sintonia 150

eye(.) função matriz identidade -
Ts tempo de amostragem 100 µ segundos

Na seção 7.1, são apresentados cinco resultados de simulações. Essas simulações visam
explicar a eficácia do sistema de compensação proposto quando aplicado sob diferentes
condições. Nas simulações, são ilustradas as trajetórias da posição da haste, do sinal de
controle e da variável de velocidade.

7.1 Casos Testes para o Controle de Posicionamento da
Válvula

Nesta seção, serão apresentadas cinco simulações que foram realizadas no Matlab/Simulink®,
Runge-Kutta de quarta ordem como método de solução de EDO’s e com passo de inte-
gração fixo de 10−5, com a finalidade de mostrar a eficácia da metodologia proposta
em diferentes situações. Referências de degraus alternados são fornecidos ao sistema de
controle de posicionamento para que diferentes regiões de excursão da válvula sejam explo-
radas. Além disso, em cada simulação, os valores do modelo Fs,FC,Fv foram modificados
para que os resultados obtidos pela utilização da metodologia sejam criticados.
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Figura 21 – Simulação 1 - Sistema de posicionamento utilizando o NMPC na ausência de
atrito estático (Fs = 0 N, Fc = 0 N, Fv = 612,9 N · s/m)

(a) Posição da Haste (b) Sinal de Controle

(c) Velocidade da Haste

Fonte: Próprio autor

Nas Figuras 21a, 22a, 23a, 24a e 25a, a linha azul representa a posição da haste e a
linha vermelha representa a posição desejada, isto é, o setpoint da válvula.

Ao observar o gráfico, é possível ver que, na ausência do atrito, o controlador preditivo
controla a posição da haste para a referência correta e, devido à sintonia agressiva, causa
um overshoot e oscilações durante a resposta transitória do sistema. A decisão de manter o
atrito viscoso no modelo durante a simulação é explicável pelo fato de que isso é inerente à
válvula que está em boas condições, não apresentando agarramento. Se todos os parâmetros
do modelo de atrito, Fs, FC e Fv, forem nulos, o modelo da válvula seria equivalente a um
sistema não amortecido, ou seja, um sistema não dissipativo, o que é irreal. Isso resultaria
em um comportamento de ciclo limite pelo sistema, já que não há efeito de amortização na
dinâmica da válvula. Por essa razão, em todos os testes, pelo menos Fs 6= 0.

Na simulação 2, é evidente que a inclusão das forças de atrito estático, Fs, e atrito de
Coulomb, FC, na dinâmica da válvula, reduz a eficácia do controlador preditivo padrão. Na
simulação anterior, o mesmo controlador conseguiu conduzir a válvula para a referência
sem apresentar erro de regime. Isso porque, na ausência das forças de atrito Fs e FC,
os fenômenos descritos na seção 2.3 não ocorrem. Fenômenos esses que caracterizam
o distúrbio do atrito, apresentando oscilações na trajetória de saída da válvula (Figura
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22a), dificultando a eliminação do erro de forma satisfatória. Na Figura 22b, é possível
visualizar o comportamento oscilatório do sinal de controle devido à sintonia agressiva do
controlador mais a presença das forças de atrito no modelo. Esse comportamento também
pode ser visto nos picos de velocidade apresentados na Figura 22c, como resultado das
inversões abruptas do movimento da haste. Essas inversões no movimento são um reflexo
das tentativas do controlador de trazer a válvula para a posição de referência.

Figura 22 – Simulação 2 - Sistema de posicionamento utilizando o NMPC na presença
de distúrbios no parâmetro de atrito (Fs = 1707,7 N, Fc = 1423 N, Fv = 612,9
N · s/m)

(a) Posição da Haste (b) Sinal de Controle

(c) Velocidade da Haste

Fonte: Próprio autor

Observando-se os resultados apresentados pela simulação 3 nas Figuras 23a, 23b e
23c, pode-se notar que, até o instante de três segundos, a válvula tem um comportamento
semelhante ao observado na simulação 2. Isso ocorre porque a tabela utilizada para
armazenar as informações de velocidade, posição e sinal de controle está vazia, tornando-
se equivalente ao quadro descrito pela simulação 2. Na ausência dessas informações na
tabela, as estatísticas do agarramento não são informadas nas restrições, uma vez que
são nulas ou não existem. Sem a média da velocidade na restrição, o controlador "não
conhece"o intervalo de velocidade que a válvula possa ter, Equação (6.25) ou Equação
(6.2.4), para não agarrar antes da referência desejada, evitando oscilações periódicas da
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variável de posição em torno da referência. Entre o 3º e o 4º segundo, a tabela não está
mais vazia, contendo algumas informações da velocidade e do sinal de controle, apenas
com três alterações de referência, ocorridas entre o 1º e o 2º segundo. Essas informações
foram suficientes para atualizar as restrições sobre a velocidade e o sinal de controle e
conduzir a válvula para a referência desejada. Na Figura 23b e na Figura 23c, é observado
que, a partir do 3º segundo, o sinal de controle e a velocidade da haste se normalizam,
tornando-se quase constantes com picos apenas nas transições de referência.

Figura 23 – Simulação 3 - Sistema de posicionamento utilizando o NMPC com estratégia
de tratamento proposta (Fs = 1707,7 N, Fc = 1423 N, Fv = 612,9 N · s/m)

(a) Posição da Haste (b) Sinal de Controle

(c) Velocidade da Haste

Fonte: Próprio autor

As linhas verde e azul nas Figuras 23b e 23c representam as restrições mínimas e
máximas do controlador, respectivamente, e essas restrições variam como uma função do
erro.

A simulação 4 mostra que, mesmo com alteração no parâmetro K (constante da mola),
o que, consequentemente, causa uma incompatibilidade entre o modelo da válvula e o
modelo do controlador, o sistema continua a compensar o efeito do atrito. Isso é um
indicativo de que, com as informações armazenadas na tabela, as médias da velocidade
incorporadas nas restrições do controlador NMPC produzem uma boa estimativa na qual a
válvula irá agarrar. Outro ponto importante é que, em relação às variações dos parâmetros
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do sistema dinâmico, a metodologia de controle de posição possui uma certa robustez.

Figura 24 – Simulação 4 - Sistema de posicionamento utilizando o NMPC com agarra-
mento e a degradação na constante da mola de 10% (Fs = 1707,7 N, Fc = 1423
N, Fv = 612,9 N · s/m)

(a) Posição da Haste (b) Sinal de Controle

(c) Velocidade da Haste

Fonte: Próprio autor

Por meio da análise dos gráficos de posição na simulação 4, é possível notar que a
mola mais suave causa oscilações de 1 a 3 segundos com maior energia quando comparada
ao mesmo gráfico na simulação 3, uma vez que o decremento no valor de K tem uma ação
oposta à força de pressão em relação à ação de controle u. Mesmo assim, a compensação
de segurança funciona de forma satisfatória.

A ideia por trás da alteração no modelo de simulação é verificar o comportamento da
metodologia diante de uma possibilidade real, o descasamento entre o sistema dinâmico
e o modelo base do controlador, devido às mudanças naturais que ocorrem no sistema
dinâmico.

A simulação 5 demonstra que, mesmo com as mudanças nos valores das forças de
atrito, Fs, FC e Fv e com os parâmetros relacionados ao agarramento, o sistema de controle
de posição continua a compensar o atrito, uma vez que a aprendizagem está online e
existem dados suficientes para uma estimativa da velocidade mínima que a válvula deve
ter para não agarrar antes da referência. É importante salientar que, ao se alterar os valores
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das forças de atrito, consequentemente se causa um desajuste entre o modelo da válvula,
sistema dinâmico, e o modelo do controlador.

Figura 25 – Simulação 5 - Sistema de controle de posicionamento utilizando o NMPC
proposto com agarramento e parâmetros de atrito aumentados em 10% (Fs =
18784,7 N, Fc = 1565,3 N, Fv = 674,19 N · s/m)

(a) Posição da Haste (b) Sinal de Controle

(c) Velocidade da Haste

Fonte: Próprio autor

Por meio dos gráficos de posição pela simulação 5, Figuras 25a, 25b e 25c, é possível
concluir que o aumento nos parâmetros do atrito causa as oscilações de um a três segundos
no sistema para ser inferior à simulação 3, uma vez que o aumento do efeito de atrito tem
uma ação contrária à força de pressão em comparação com a ação de controle. Mesmo
nessas condições, o esquema de compensação de atrito funciona de forma satisfatória.

A ocorrência do erro de regime nas simulações em que a metodologia proposta foi
aplicada deve-se a dois motivos principais: (1) o ajuste das constantes α, β e (2) a
velocidade média registrada na tabela (vAg), parâmetros da Equação (6.24). Uma solução
alternativa para esse problema é a definição empírica dos parâmetros α, β e o aumento da
informação estatística das velocidades em função da posição da haste. Além disso, nas
Figuras 23c, 24c e 25c, é possível observar, a partir do instante de 3s, que a parte superior
(linha verde) e inferior (linha azul), restrições de x2, indicam um comportamento irregular.
Isso se deve ao fato de que a variável de estado x2 é uma derivada da variável de posição
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x1, amplificando, desse modo, o ruído de medição, ou seja, a medição de x1, e refletindo
no comportamento de x2.



Capítulo 8

Conclusão

Este trabalho apresentou um sistema que lida com atrito estático em válvulas eletrop-
neumáticas, um dos problemas mais sérios encontrados nesses dispositivos, que causa
oscilações e consequente desgaste dos componentes móveis, além de perdas de produção.

A ideia principal para a construção do sistema baseia-se em um princípio simples,
o qual consiste no uso do atrito a seu favor, em vez de tentar compensá-lo, conforme
apresentado anteriormente. A estratégia adotada usa um controlador preditivo não linear
com restrições flexíveis, em que uma técnica recentemente abordada é empregada na
solução do problema de otimização.

A escolha do controlador NMPC é justificada pela presença de não linearidades severas
na dinâmica da válvula e a necessidade de operar em pontos de ajuste diferentes, tornando
necessário usar um banco de dados que aprenda, em tempo real, sobre as velocidades
de aderência para cada posição, gerando um valor médio a ser usado como restrições no
controlador preditivo e compensando, assim, a estocasticidade inerente do fenômeno do
agarramento, conforme exposto nas referências outrora citadas.

Uma breve descrição de alguns tipos de válvulas utilizados na indústria foi apresentada,
seguida pelos tipos de modelo matemático da válvula de teste utilizada nos experimentos,
bem como pelo controlador preditivo não linear empregado. Nos gráficos de simulações
(Figura 21b e Figura 22b), observou-se que a existência do atrito afeta significativamente o
controle e que o efeito oscilatório foi eliminado pelo controlador, apresentando um pequeno
erro estacionário (Figura 23b), justificado pela ausência de ajustes finos nos parâmetros α

e β, além do pequeno horizonte de controle e de predição, se comparados com o tempo de
amostragem do sistema e o tempo em que este leva para chegar à referência. Entretanto,
mesmo assim, o controlador apresentou robustez suficiente para lidar com as variações nos
parâmetros de atrito e da mola (Figura 24b e Figura 25b), que podem ocorrer em válvulas
expostas a variações de temperatura e pelo desgaste natural da mola e juntas de vedação
devido ao uso contínuo.



80

Referências

AFONSO, R. J. M. Controle preditivo tolerante a falhas de atuador. 129 p. Dissertação
(Mestrado) — Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2012. Dissertação apresentada ao
Programa de Engenharia Eletrônica e Computação da, como requisito para obtenção do
título de Mestre em Modelagem. Disponível em: <http://www.bdita.bibl.ita.br/tesesdigitais/
62023.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2018.

ALBA, C. B.; CAMACHO, E. F. Model Predictive Control. [S.l.]: Springer London Ltd,
2007.

ALMEIDA, T. A. Uma Técnica de Linearização por Realimentação para Compensação
de Agarramento em Válvulas de Controle Pneumáticas. Dissertação (Mestrado) — Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte, 2015. Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/
123456789/20714/1/TiagoAlvesDeAlmeida_DISSERT.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2018.

ANDRIGHETTO, P. L.; VALDIERO, A. C.; CARLOTTO, L. Study of the friction behavior
in industrial pneumatic actuators. In: ABCM Symposium Series in Mechatronics. [s.n.],
2006. v. 6, p. 369–376. ISBN 9788587978080/858797808X. Disponível em: <http://www.
abcm.org.br/anais/cobem/2005/PDF/COBEM2005-0058.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2018.

ANSI/ISA-S51.1. Process Instrumentation Terminology. In: ANSI/ISA-S51.1-1979
(R1993). [S.l.: s.n.], 1995. ISBN 0-87664-390-4.

ARMSTRONG-HÉLOUVRY, B.; CANUDAS-WIT, C. Friction modeling and compensa-
tion. In: LEVINE, W. S. (Ed.). The Control Handbook. illustrated edition. New York, NY:
CRC Press and IEEE Press, 1996. cap. 77, p. 1369–1382. ISBN 0-84-938570-9.

ARMSTRONG-HÉLOUVRY, B.; DUPONT, P.; WIT, C. C. D. A survey of models,
analysis tools and compensation methods for the control of machines with friction. Au-
tomatica, Elsevier BV, v. 30, n. 7, p. 1083–1138, jul 1994. Disponível em: <https:
//doi.org/10.1016/0005-1098(94)90209-7>. Acesso em: 12 jun. 2018.

ÅSTRöM, K.; HäGGLUND, T. Revisiting the ziegler–nichols step response method for
PID control. Journal of Process Control, Elsevier BV, v. 14, n. 6, p. 635–650, sep 2004.
Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2004.01.002>. Acesso em: 12 jun.
2018.

BAEZA, J. R. Controle Não Linear Aplicado a Malhas de Controle com Válvulas de Alto
Atrito. Dissertação (Mestrado) — Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Abril

http://www.bdita.bibl.ita.br/tesesdigitais/62023.pdf
http://www.bdita.bibl.ita.br/tesesdigitais/62023.pdf
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/20714/1/TiagoAlvesDeAlmeida_DISSERT.pdf
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/20714/1/TiagoAlvesDeAlmeida_DISSERT.pdf
http://www.abcm.org.br/anais/cobem/2005/PDF/COBEM2005-0058.pdf
http://www.abcm.org.br/anais/cobem/2005/PDF/COBEM2005-0058.pdf
https://doi.org/10.1016/0005-1098(94)90209-7
https://doi.org/10.1016/0005-1098(94)90209-7
https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2004.01.002


Referências 81

2013. Dissertação apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para
obtenção do título de Mestre em Engenharia.

BAUMANN, H. D. Control Valve Primer: A User’s Guide. 4th. ed. [S.l.]: ISA, 2008.
161 p. ISBN 978-1934394502/1934394505.

BENNETT, S. A brief history of automatic control. IEEE Control Systems Magazine,
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), v. 16, n. 3, p. 17–25, jun 1996.
Disponível em: <https://doi.org/10.1109/37.506394>. Acesso em: 12 jun. 2018.

BIALKOWSKI, W. L. Dreams versus reality: a view from both sides of the gap, keynote
address, control systems’92. Control System, v. 94, n. 11, p. 283–294, 1992.

BRÁSIO, A. S. R.; ROMANENKO, A.; FERNANDES, N. C. P. Modeling, detection and
quantification, and compensation of stiction in control loops: The state of the art. Industrial
& Engineering Chemistry Research, American Chemical Society (ACS), v. 53, n. 39, p.
15020–15040, sep 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/ie501342y>. Acesso em:
12 jun. 2018.

CAMPOS, M. C. M. M. de; TEIXEIRA, H. C. G. Controles Típicos de Equipamentos e
Processos Industriais. 2 ed.. ed. [S.l.]: Blucher, 2010. 396 p. ISBN 978-8521205524.

CAVALCA, M. S. M. Controle preditivo com múltiplos modelos para a acomodação
de falhas. Dissertação (Mestrado) — Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2008. Tese
de Mestrado apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e
Computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA para obtenção do título de
Mestre em Ciências , São José dos Campos,SP. Disponível em: <http://www.bd.bibl.ita.br/
tde_busca/arquivo.php?codArquivo=601>. Acesso em: 12 jun. 2018.

CAVALCA, M. S. M. Controle Preditivo Reconfigurável para Acomodação de Falhas.
Tese (Doutorado) — Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2011. Tese de Doutorado,
Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA, São José dos Campos/SP.

CHEN, D.; SEBORG, D. E. Design of decentralized PI control systems based on nyquist
stability analysis. Journal of Process Control, Elsevier BV, v. 13, n. 1, p. 27–39, feb 2003.
Disponível em: <https://doi.org/10.1016/s0959-1524(02)00021-5>. Acesso em: 12 jun.
2018.

CHOUDHURY, M.; JAIN, M.; SHAH, S. Detection and quantification of valve stiction.
In: 2006 American Control Conference. IEEE, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.
1109/acc.2006.1656529>. Acesso em: 12 jun. 2018.

CHOUDHURY, M. S.; JAIN, M.; SHAH, S. L. Stiction – definition, modelling, detection
and quantification. Journal of Process Control, Elsevier BV, v. 18, n. 3-4, p. 232–243, mar
2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2007.07.004>. Acesso em: 12
jun. 2018.

https://doi.org/10.1109/37.506394
https://doi.org/10.1021/ie501342y
http://www.bd.bibl.ita.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=601
http://www.bd.bibl.ita.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=601
https://doi.org/10.1016/s0959-1524(02)00021-5
https://doi.org/10.1109/acc.2006.1656529
https://doi.org/10.1109/acc.2006.1656529
https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2007.07.004


Referências 82

CHOUDHURY, M. S.; THORNHILL, N.; SHAH, S. Modelling valve stiction. Control
Engineering Practice, Elsevier BV, v. 13, n. 5, p. 641–658, may 2005. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016\T1\j.conengprac.2004.05.005>. Acesso em: 12 jun. 2018.

CUTLER, C. R.; RAMAKER, B. L. Dynamic matrix control-a computer control algorithm.
In: . [S.l.]: The National Meeting Of The American Institute Of Chemical Engineers, 1979.

ENDLER, L. Modelagem da Vazão Mássica de uma Servoválvula Pneumática e sua Apli-
cação no Controle Ótimo de Um ServoPosicionador Pneumático. Dissertação (Mestrado)
— Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), Agosto
2009. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática,
como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Modelagem Matemática.

FACCIN, F. Abordagem inovadora no projeto de controladores PID. Dissertação (Mes-
trado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Engenharia, 2004.
Dissertação de Mestrado para Obtenção do Título de Mestre em Engenharia. Área
de concentração: Pesquisa e Desenvolvimento de Processos. Disponível em: <http:
//www.lume.ufrgs.br/handle/10183/12544>. Acesso em: 12 jun. 2018.

FONTES, A. B.; DOREA, C. E.; GARCIA, M. R. da S. An iterative algorithm for cons-
trained MPC with stability of bilinear systems. In: 2008 16th Mediterranean Conference
on Control and Automation. IEEE, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/med.
2008.4602048>. Acesso em: 12 jun. 2018.

GADELHA, J. R. T. et al. Um algoritmo iterativo para controle predito não-linear sob
restrições. 2013.

GARCIA, C. Parameter estimation of friction model for control valves. In: IFAC Proce-
edings Volumes: 8th International IFAC Symposium on Dynamics and Control of Pro-
cess Systems, vol. 2. [s.n.], 2007. p. 273–278. Disponível em: <https://doi.org/10.3182/
20070606-3-MX-2915.00093>. Acesso em: 12 jun. 2018.

GARCIA, C. Comparison of friction models applied to a control valve. Control Engineering
Practice, Elsevier BV, v. 16, n. 10, p. 1231–1243, oct 2008. Disponível em: <https:
//doi.org/10.1016/j.conengprac.2008.01.010>. Acesso em: 12 jun. 2018.

GURY, C. G. L. Compensação de Atrito em Válvulas de Controle. Dissertação (Mestrado)
— Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2008. Dissertação de Mestrado para
Obtenção do Título de Mestre em Engenharias.

HäGGLUND, T. A friction compensator for pneumatic control valves. Journal of Process
Control, Elsevier BV, v. 12, n. 8, p. 897–904, dec 2002. Disponível em: <https://doi.org/
10.1016/S0959-1524(02)00015-X>. Acesso em: 12 jun. 2018.

HORCH, A. Condition Monitoring of Control Loops. Tese (Doutorado) — School of
Electrial Engineering, Dec 2000. Submitted to the School of Electrical Engineering, Royal
Institute of Technology, in partial fulfillment of the requirements for the degree od Doctor
of Philosophy.

https://doi.org/10.1016\T1\j .conengprac.2004.05.005
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/12544
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/12544
https://doi.org/10.1109/med.2008.4602048
https://doi.org/10.1109/med.2008.4602048
https://doi.org/10.3182/20070606-3-MX-2915.00093
https://doi.org/10.3182/20070606-3-MX-2915.00093
https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2008.01.010
https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2008.01.010
https://doi.org/10.1016/S0959-1524(02)00015-X
https://doi.org/10.1016/S0959-1524(02)00015-X


Referências 83

INGIMUNDARSON, A.; HäGGLUND, T. Performance comparison between PID and
dead-time compensating controllers. Journal of Process Control, Elsevier BV, v. 12, n. 8,
p. 887–895, dec 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0959-1524(02)00017-3>.
Acesso em: 12 jun. 2018.

IVAN, L. Z. X.; LAKSHMINARAYANAN, S. A new unified approach to valve stiction
quantification and compensation. Industrial & Engineering Chemistry Research, American
Chemical Society (ACS), v. 48, n. 7, p. 3474–3483, apr 2009. Disponível em: <https:
//doi.org/10.1021/ie800961f>. Acesso em: 12 jun. 2018.

KANO, M. et al. Practical model and detection algorithm for valve stiction. IFAC
Proceedings Volumes, Elsevier BV, v. 37, n. 9, p. 859–864, jul 2004. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016/s1474-6670(17)31917-1>. Acesso em: 12 jun. 2018.

KARNOPP, D. Computer simulation of stick-slip friction in mechanical dynamic systems.
Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, ASME International, v. 107, n. 1,
p. 100, 1985. Disponível em: <https://doi.org/10.1115/1.3140698>. Acesso em: 12 jun.
2018.

KAYIHAN, A.; DOYLE, F. J. Friction compensation for a process control valve. Control
Engineering Practice, Elsevier BV, v. 8, n. 7, p. 799–812, jul 2000. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016/S0967-0661(00)00038-1>. Acesso em: 12 jun. 2018.

KOTHARE, M. V.; BALAKRISHNAN, V.; MORARI, M. Robust constrained model
predictive control using linear matrix inequalities. Automatica, Elsevier BV, v. 32, n. 10, p.
1361–1379, oct 1996. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0005-1098(96)00063-5>.
Acesso em: 12 jun. 2018.

LEE, J. H. Model predictive control: Review of the three decades of development. Interna-
tional Journal of Control, Automation and Systems, Springer Nature, v. 9, n. 3, p. 415–424,
jun 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12555-011-0300-6>. Acesso em: 12
jun. 2018.

MACIEJOWSKI, J. M. Predictive Control with Constraints. 1. ed.. ed. Pearson Education
Limited, New Jersey - US, 2002. Book review in International Journal of Adaptive Control
and Signal Processing, vol. 17: 261—262. ISBN 9780201398236/0201398230. Disponível
em: <https://doi.org/10.1002/acs.736>. Acesso em: 12 jun. 2018.

MIOTTO, F. E. M. Modelagem Matemática da Dinâmica do Atrito e sua Aplicação
no Controle Ótimo de um Atuador Hidráulico. Dissertação (Mestrado) — Universidade
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), 2009. Dissertação
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática da, como requisito
parcial para obtenção do título de Mestre em Modelagem Matemática.

MOORE, G. E. Cramming more components onto integrated circuits, reprinted from
electronics, volume 38, number 8, april 19, 1965, pp.114 ff. IEEE Solid-State Circuits
Society Newsletter, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), v. 11, n. 3, p.

https://doi.org/10.1016/S0959-1524(02)00017-3
https://doi.org/10.1021/ie800961f
https://doi.org/10.1021/ie800961f
https://doi.org/10.1016/s1474-6670(17)31917-1
https://doi.org/10.1115/1.3140698
https://doi.org/10.1016/S0967-0661(00)00038-1
https://doi.org/10.1016/0005-1098(96)00063-5
https://doi.org/10.1007/s12555-011-0300-6
https://doi.org/10.1002/acs.736


Referências 84

33–35, sep 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/n-ssc.2006.4785860>. Acesso
em: 12 jun. 2018.

MORADI, M. H. Predictive control with constraints, j.m. maciejowski pearson education
limited, prentice hall, london, 2002, pp. IX 331. International Journal of Adaptive Control
and Signal Processing, Wiley-Blackwell, v. 17, n. 3, p. 261–262, mar 2003. Disponível
em: <https://doi.org/10.1002/acs.736>. Acesso em: 12 jun. 2018.

OLSSON, H. Control Systems with Friction. [S.l.]: Department of Automatic Control
Lund Institute of Technology, 1996.

OLSSON, H. et al. Friction models and friction compensation. European Journal of
Control, Elsevier BV, v. 4, n. 3, p. 176–195, jan 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.
1016/s0947-3580(98)70113-x>. Acesso em: 12 jun. 2018.

PAIOLA, C. E. G. Técnicas intrusivas de detecção de atrito em vàlvulas de controle.
Tese (Doutorado) — Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2008. Disser-
tação apresentada á Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção
do título de Mestre em Engenharia. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/d.3.2008.
tde-25092008-095551>. Acesso em: 12 jun. 2018.

PEÑA, D. M. de la et al. Min–max model predictive control as a quadratic program. IET
Control Theory & Applications, Institution of Engineering and Technology (IET), v. 1,
n. 1, p. 328–333, jan 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1049/iet-cta:20060016>.
Acesso em: 12 jun. 2018.

PIAZZI, A.; VISIOLI, A. Improved pi control via dynamic inversion. IFAC Proceedings
Volumes, Elsevier BV, v. 35, n. 1, p. 301–306, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.
3182/20020721-6-es-1901.00131>. Acesso em: 12 jun. 2018.

QIN, S.; BADGWELL, T. A. A survey of industrial model predictive control technology.
Control Engineering Practice, Elsevier BV, v. 11, n. 7, p. 733–764, jul 2003. Disponível
em: <https://doi.org/10.1016/s0967-0661(02)00186-7>. Acesso em: 12 jun. 2018.

RADTKE, F. N. Quantificação e Compensação de Atrito em Válvulas de Con-
trole. Dissertação (Mestrado) — COPPE/Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, 2015. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação
em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponível
em: <http://www.pee.ufrj.br/index.php/pt/producao-academica/dissertacoes-de-mestrado/
2015-1/2015070601-2015070601/file>. Acesso em: 12 jun. 2018.

RICHALET, J. et al. Model predictive heuristic control. Automatica, Elsevier BV, v. 14,
n. 5, p. 413–428, sep 1978. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0005-1098(78)
90001-8>. Acesso em: 12 jun. 2018.

RITTER, C. S. Modelagem Matemática das Características Não Lineares de Atuadores
Pneumáticos. Dissertação (Mestrado) — Universidade Regional do Noroeste do Estado
do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), Agosto 2010. Dissertação de Mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Modelagem Matemática da UNIJUÍ.

https://doi.org/10.1109/n-ssc.2006.4785860
https://doi.org/10.1002/acs.736
https://doi.org/10.1016/s0947-3580(98)70113-x
https://doi.org/10.1016/s0947-3580(98)70113-x
https://doi.org/10.11606/d.3.2008.tde-25092008-095551
https://doi.org/10.11606/d.3.2008.tde-25092008-095551
https://doi.org/10.1049/iet-cta:20060016
https://doi.org/10.3182/20020721-6-es-1901.00131
https://doi.org/10.3182/20020721-6-es-1901.00131
https://doi.org/10.1016/s0967-0661(02)00186-7
http://www.pee.ufrj.br/index.php/pt/producao-academica/dissertacoes-de-mestrado/2015-1/2015070601-2015070601/file
http://www.pee.ufrj.br/index.php/pt/producao-academica/dissertacoes-de-mestrado/2015-1/2015070601-2015070601/file
https://doi.org/10.1016/0005-1098(78)90001-8
https://doi.org/10.1016/0005-1098(78)90001-8


Referências 85

RODRIGUES, M.; ODLOAK, D. Output feedback MPC with guaranteed robust stability.
Journal of Process Control, Elsevier BV, v. 10, n. 6, p. 557–572, dec 2000. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016/s0959-1524(99)00051-7>. Acesso em: 12 jun. 2018.

RODRIGUES, M.; ODLOAK, D. Robust MPC for systems with output feedback and
input saturation. Journal of Process Control, Elsevier BV, v. 15, n. 7, p. 837–846, oct
2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2004.11.005>. Acesso em: 12
jun. 2018.

ROMANO, R. A. Identificação de processos não-lineares e quantificação de atrito
em válvulas de controle. Tese (Doutorado) — Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo, 2010. Tese apresentada á Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo para obtenção do título do título de Doutor em Engenharia. Disponível
em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11082010-161706/publico/
Tese_Rodrigo_Alvite_Romano.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2018.

ROSSITER, J. A. Model-based Predictive Control - A Practical Approach. first. [S.l.]:
CRC Press, 2003. ISBN 9780849312915/0849312914.

SANTOS, J. E. S. dos. Controle Preditivo Não-Linear para Sistemas de Hammerstein.
Tese (Doutorado) — Universidade de Santa Catarina, 2007. Tese de Doutorado submetida à
Universidade Federal de Santa Catarina como parte dos requisitos para a obtenção do grau
de Doutor em Engenharia Elétrica. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/
handle/123456789/90259/238732.pdf?sequence=1>. Acesso em: 12 jun. 2018.

SCHIAVON JÚNIOR, A. L.; CORRÊA, R. G. Applications of an alternative formulation
for one-layer real time optimization. Brazilian Journal of Chemical Engineering, scielo,
v. 17, p. 685 – 694, 12 2000. ISSN 0104-6632. Disponível em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-66322000000400032&nrm=iso>. Acesso em:
12 jun. 2018.

SCHMITT, R. Modelagem da dinâmica interna de uma válvula pneumática de controle
de processo. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
2015. Trabalho de conclusão em Engenharia de Controle e Automação. Disponível em:
<http://hdl.handle.net/10183/131370>. Acesso em: 12 jun. 2018.

SILVA, B. C.; GARCIA, C. Comparison of stiction compensation methods applied to
control valves. Industrial & Engineering Chemistry Research, American Chemical Society
(ACS), v. 53, n. 10, p. 3974–3984, mar 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/
ie402468r>. Acesso em: 12 jun. 2018.

SOBCZYK SOBRINHO, M. R. Controle em cascata e a estrutura variável com adapta-
ção de parâmetros e compensação de atrito de um servoposicionador pneumático. Tese
(Doutorado) — Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
2012. Tese submetida ao Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Mecânica, PROMEC, da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Título de Doutor em

https://doi.org/10.1016/s0959-1524(99)00051-7
https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2004.11.005
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11082010-161706/publico/Tese_Rodrigo_Alvite_Romano.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11082010-161706/publico/Tese_Rodrigo_Alvite_Romano.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/90259/238732.pdf?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/90259/238732.pdf?sequence=1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-66322000000400032&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-66322000000400032&nrm=iso
http://hdl.handle.net/10183/131370
https://doi.org/10.1021/ie402468r
https://doi.org/10.1021/ie402468r


Referências 86

Engenharia. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/17563/
000720267.pdf?sequence=1>. Acesso em: 12 jun. 2018.

SRINIVASAN, R. et al. Issues in modeling stiction in process control valves. In: 2008
American Control Conference. IEEE, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/acc.
2008.4587013>. Acesso em: 12 jun. 2018.

STENMAN, A.; GUSTAFSSON, F.; FORSMAN, K. A segmentation-based method for
detection of stiction in control valves. International Journal of Adaptive Control and
Signal Processing, Wiley-Blackwell, v. 17, n. 7-9, p. 625–634, 2003. Disponível em:
<https://doi.org/10.1002/acs.769>. Acesso em: 12 jun. 2018.

TROFINO, A.; COUTINHO, D.; BARBOSA, K. Sistemas multivariáveis: Uma abordagem
via lmi – versão preliminary. In: . [S.l.: s.n.], 2003.

UEHARA, D.; ROMANO, R.; GARCIA, C. Comparação e equivalência dos modelos de
atrito de kano e karnopp aplicados a válvulas de controle. In: 17 o Congresso Brasileiro de
Automática. [S.l.: s.n.], 2008.

VALDIERO, A. C. Controle de robôs hidráulicos com compensação de atrito. Tese
(Doutorado) — Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2005. Tese de doutorado
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da (UFSC).

VENCESLAU, A. R. S. Detecção e Diagnóstico de Agarramento em Válvulas Posiciona-
doras. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013.
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elé-
trica e Computação, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências.
Disponível em: <https://www.dca.ufrn.br/~allanrsv/Dissertacao.pdf>. Acesso em: 12 jun.
2018.

VIECELLI, S. E. B. et al. Identificação experimental das características não-lineares
do atrito em um cilindro pneumático para uma bancada de ensaios de estruturas. In:
ALFARO, S. C. A. et al. (Ed.). ABCM Symposium Series in Mechatronics. [s.n.], 2013.
v. 6, p. 1298–1305. Disponível em: <http://abcm.org.br/pages/abcm_symposium_series_
in_mechatronics_vol_6>. Acesso em: 12 jun. 2018.

VOI FILHO, G. Observador De Estado Não Linear Para Máquina De Corte A Laser
Com Acionamento Por Correias. 79 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal de
Santa Catarina, 2008. Dissertação apresentada ao Engenharia de Automação e Sistemas,
como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Engenharia de Automação.
Disponível em: <http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/91007>. Acesso em:
12 jun. 2018.

WAN, Z.; KOTHARE, M. V. Efficient robust constrained model predictive control with a
time varying terminal constraint set. Systems & Control Letters, Elsevier BV, v. 48, n. 5, p.
375–383, apr 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/s0167-6911(02)00291-8>.
Acesso em: 12 jun. 2018.

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/17563/000720267.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/17563/000720267.pdf?sequence=1
https://doi.org/10.1109/acc.2008.4587013
https://doi.org/10.1109/acc.2008.4587013
https://doi.org/10.1002/acs.769
https://www.dca.ufrn.br/~allanrsv/Dissertacao.pdf
http://abcm.org.br/pages/abcm_symposium_series_in_mechatronics_vol_6
http://abcm.org.br/pages/abcm_symposium_series_in_mechatronics_vol_6
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/91007
https://doi.org/10.1016/s0167-6911(02)00291-8


Referências 87

WAN, Z.; KOTHARE, M. V. A framework for design of scheduled output feedback model
predictive control. Journal of Process Control, Elsevier BV, v. 18, n. 3-4, p. 391–398, mar
2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2007.10.007>. Acesso em: 12
jun. 2018.

WANG, Q. Autotuning of PID controllers. Journal of Process Control, Elsevier BV, v. 11,
n. 1, p. 105–107, feb 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/s0959-1524(00)
00006-8>. Acesso em: 12 jun. 2018.

WIT, C. C. de et al. A new model for control of systems with friction. IEEE Transactions
on Automatic Control, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), v. 40, n. 3,
p. 419–425, mar 1995. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/9.376053>. Acesso em:
12 jun. 2018.

ZHONG, Q.; LI, H. A Delay-Type PID Controller. IFAC Proceedings Volumes, El-
sevier BV, v. 35, n. 1, p. 265–270, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.3182/
20020721-6-es-1901.00125>. Acesso em: 12 jun. 2018.

https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2007.10.007
https://doi.org/10.1016/s0959-1524(00)00006-8
https://doi.org/10.1016/s0959-1524(00)00006-8
https://doi.org/10.1109/9.376053
https://doi.org/10.3182/20020721-6-es-1901.00125
https://doi.org/10.3182/20020721-6-es-1901.00125

	Sumário
	Sumário
	Lista de Figuras
	Lista de ilustrações
	Lista de Tabelas
	Lista de tabelas
	Lista de Símbolos e Abreviaturas
	Introdução
	Estrutura do Trabalho

	Válvulas
	Funcionamento das Válvulas de Controle Eletropneumáticas
	Não Linearidades
	O Fenômeno do Agarramento
	Controle de Posicionamento

	Modelagem Matemática da Válvula de Controle
	Modelagem Física
	Modelos de Atrito
	Modelos Físicos de Atrito
	Modelo de Karnopp
	Modelo Lugre
	Modelo de Sete Parâmetros

	Modelos Empíricos de Atrito
	Modelo de Stenman
	Modelo de Choudhury
	Modelo de Kano



	Controle Preditivo
	MPC (Controle Preditivo Baseado em Modelo)
	NMPC (Controle Preditivo Baseado em Modelo Não Linear)
	Algoritmo de Compensação Iterativa

	Técnicas de Compensação do Atrito em Válvulas
	Compensação do Atrito Baseada em Modelo
	Linearização por Realimentação

	Compensadores de Atrito Não Baseados em Modelos
	O Método Knocker
	Compensador Constant Reinforcement (CR)


	Proposta
	Modelo Físico da Válvula Na Representação em Espaço de Estados
	Discretização do Modelo Físico

	Metodologia Proposta
	Estimação dos Parâmetros do Modelo de Karnopp
	Observador de Estados
	Processo de Aprendizagem
	Tratamento dos Efeitos do Atrito no Controle

	Conclusões do Capítulo 

	Experimentos e Resultados
	Casos Testes para o Controle de Posicionamento da Válvula

	Conclusão
	Referências

