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Resumo

O controle preditivo baseado em modelo (MPC, do inglês Model Predictive Control) é
uma técnica de controle avançada que teve um impacto significativo nas indústrias de pro-
cesso. São vários os motivos que justificam sua grande aceitação como, por exemplo, o
fato de lidar naturalmente com problemas de controle multivariáveis, considerar restrições
nas variáveis de entrada e saída e adaptar-se a mudanças estruturais da planta. Apesar do
crescente esforço em pesquisa voltada para o desenvolvimento de estratégias de controle
preditivo não linear, o uso dessas técnicas em sistemas reais ainda é um desafio, pois os
algoritmos desenvolvidos são normalmente mais complexos que os lineares e, algumas
vezes, não permitem aplicações em tempo real para sistemas de dinâmica rápida. Apesar
disso, o aumento constante da velocidade e do poder da computação torna essa perspec-
tiva real. Nesse sentido, a proposta do trabalho é desenvolver uma estratégia de controle
preditivo não linear que utiliza um algoritmo de otimização estocástica de ótima escala-
bilidade paralela conhecido por Simulated Annealing Acoplado (CSA, do inglês Coupled
Simulated Annealing). A estratégia visa resolver diretamente, sem aproximações do mo-
delo do processo, e de forma paralela o problema de otimização do MPC não linear para
aplicação em tempo real nos sistemas de dinâmicas mais rápidas. Uma vez que o modelo
utilizado em controle preditivo é apenas uma aproximação matemática da planta, existe a
possibilidade de descasamento entre os comportamentos dos dois. Dessa forma, a estraté-
gia proposta busca atender ao requisito de robustez a incertezas do modelo, resolvendo o
problema de forma adaptativa. No presente trabalho, utilizou-se a versão paralela do CSA
para resolver o problema de controle com restrição em três sistemas não lineares distintos:
aplicação real em um sistema de tanques acoplados, simulação do controle de pêndulo in-
vertido rotacional e de um reator químico não linear, considerando o desajuste entre os
parâmetros da planta e do modelo. Os resultados dos experimentos mostraram a eficiência
e as características da estratégia de controle proposta ao controlar esses sistemas de dinâ-
mica mais rápida, necessitando de poucos ajustes para se aplicar nos diferentes problemas
de controle, além das vantagens pela facilidade de sintonia dos parâmetros do otimizador.
A eficiência e as características da estratégia adaptativa considerando o desajuste entre
modelo e processo são apresentadas na simulação do controle de um reator químico não
linear com parâmetros incertos.

Palavras-chave: Controle preditivo não linear, Simulated Annealing Acoplado, Esti-
mação de parâmetros, Controle de processos.



Abstract

Model Predictive Control (MPC) is an advanced control technique that has had a sig-
nificant impact on process industries. There are several reasons for its great acceptance,
e.g., it copes with multivariable control problems naturally, it considers constraints on
input and output variables, and adapts to structural changes. Despite the growing rese-
arch effort focused on the development of nonlinear predictive control strategies, the use
of these techniques in real systems is still a challenge, because the developed algorithms
are usually more complex and, sometimes, do not allow real-time applications for fast
dynamics systems. Nevertheless, the constant increase in the speed and power of com-
puting makes this perspective real. This way, the purpose of this work is to develop a
nonlinear predictive control strategy that uses a stochastic optimization algorithm with
great parallel scalability known as Coupled Simulated Annealing (CSA). The strategy
aims at solving directly, without approximations of the process model, and in a parallel
way, the optimization problem associated to nonlinear MPC for real-time applications in
fast dynamics systems. As the model used in predictive control is only a mathematical
approximation of the plant, there is a possibility of mismatch between their behaviours.
Thus, the proposed strategy seeks to meet the requirement of robustness to model uncer-
tainties, solving the problem adaptively. In the present work, the parallel version of CSA
was used to solve the constrained control problem in three distinct nonlinear systems:
real application in a Coupled Tanks system, simulation of rotary inverted pendulum con-
trol and a nonlinear chemical reactor, considering the mismatch between plant and model
parameters. The experiments results showed the efficiency and characteristics of the con-
trol strategy to control these faster dynamics systems, requiring few adjustments to be
applied in the different control problems, besides the advantages of optimizer parameters
initialization. The efficiency and characteristics of the adaptive strategy considering the
mismatch between model and process are presented to simulate the control of a nonlinear
chemical reactor with uncertain parameters.

Keywords: Nonlinear predictive control, Parallel Coupled Simulated Annealing, Pa-
rameter estimation, Process control.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Motivação e Relevância do Trabalho
A pesquisa em controle avançado tem sido cada vez mais frequente, visando desen-

volver e aperfeiçoar metodologias que tornem os controladores cada vez mais rápidos,
exatos, eficientes e confiáveis. Segundo Maciejowski (2002), Rossiter (2003) e Cama-
cho e Bordons (2004), dentre as diversas estratégias de controle avançado, a técnica com
maior sucesso em aplicações industriais é o controle preditivo baseado em modelo (MPC,
do inglês Model Predictive Control) que nos últimos anos tornou-se também bastante
conhecido e utilizado no meio acadêmico.

O sucesso do MPC nas indústrias de processo está bem descrito em Qin e Badgwell
(2003) e deve-se principalmente à sua simplicidade conceitual e capacidade de manipular
facilmente e efetivamente sistemas complexos, com rigorosas restrições de controle e
múltiplas entradas e saídas. Essas características representam a maioria dos processos
industriais (FINDEISEN; ALLGOEWER, 2002).

Controle preditivo refere-se a uma classe de algoritmos que faz uso explícito de um
modelo do processo para resolver, a cada instante de amostragem, um problema de con-
trole ótimo de horizonte finito. Portanto, calcula-se uma sequência de ajustes na variável
manipulada com o objetivo de otimizar o comportamento futuro da variável controlada de
um sistema dinâmico. Sendo assim, para conseguir um bom desempenho do controlador
é preciso que o modelo do processo seja bastante fiel e o algoritmo de otimização seja
eficiente.

O MPC para sistemas lineares é considerado uma técnica madura (MAYNE et al., 2000)
e, portanto, encontra-se disponível na literatura uma diversidade de algoritmos numéri-
cos extremamente eficientes. Apesar disso, em muitos casos industriais, a dinâmica do
sistema é acentuadamente não linear, de modo que esses algoritmos tornam-se limitados
para condições operacionais muito próximas do estado estacionário em torno do qual o
modelo foi linearizado. Como consequência disso, há um interesse maior por estratégias
MPC que usam o modelo não linear do processo (NMPC, do inglês Nonlinear Model
Predictive Control). Nesse aspecto, duas alternativas se destacam:

1 Realizar aproximações lineares no modelo originalmente não linear;
2 Formular o problema de controle utilizando o modelo não linear original.
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Na primeira alternativa, a otimalidade da solução é sacrificada em razão da eficiência
numérica, o que pode resultar em um desempenho ruim em malha fechada. Assim, uma
limitação comum dos métodos que realizam aproximações lineares no modelo é que eles
podem não ser competentes para problemas de grandes dimensões. Além disso, as refor-
mulações geralmente resultam em sinais de controle subótimos, afetando o desempenho
do sistema (YAN; WANG, 2015). Há ainda os casos em que o sistema possui restrições
estritas em suas variáveis de estado e o uso de aproximações lineares não garante que elas
não sejam violadas (GADELHA et al., 2013).

A segunda alternativa resulta, em princípio, na solução ótima do problema. Toda-
via, o problema de otimização que precisa ser resolvido em tempo real é, em geral, um
problema de otimização não convexo que requer um tremendo cálculo computacional, es-
pecialmente na presença de restrições (TATJEWSKI, 2007). Associado a isso, tem-se ainda
a dificuldade em relação ao ótimo local, que além de influenciar na qualidade do controle
pode ocasionar problemas de estabilidade. Em muitos casos, pode ocorrer também um
aumento significativo no tempo de computação.

Independentemente da metodologia escolhida, uma questão chave para a implemen-
tação de qualquer estratégia MPC reside na eficácia e eficiência da otimização em tempo
real e, portanto, a confiabilidade de qualquer abordagem MPC é determinada pela efici-
ência computacional (YAN; WANG, 2014). Apesar disso, até o momento não existe um
método de otimização universalmente confiável para resolver os problemas de otimização
global em tempo real. Portanto, investigações aprofundadas sobre NMPC computacio-
nalmente eficientes são necessárias (YAN; WANG, 2015).

Métodos determinísticos baseados em gradiente como a programação quadrática se-
quencial (SQP, do inglês Sequential Quadratic Programming) têm sido amplamente uti-
lizados para resolver problemas de otimização não convexos. No entanto, esses métodos
podem não fornecer o ótimo global para funções multimodais, resultando em soluções
potencialmente ruins. Além disso, para a resolução de problemas mais complexos, esses
métodos exigem grande esforço computacional (FABER et al., 2005).

Já os métodos de otimização estocástica, como Algoritmos Genéticos (AGs), Simu-
lated Annealing (SA) e Particle Swarm Optimization (PS0) são técnicas independentes
do gradiente amplamente empregadas para solucionar diversos problemas complexos da
engenharia. Isso é devido às suas capacidades de pesquisarem eficientemente o espaço de
busca em problemas de otimização não lineares, restritos e não convexos. Li et al. (2000)
mostraram que um otimizador baseado em SA requer muito menos esforço computacional
do que o SQP. Assim, os algoritmos de otimização estocástica tornaram-se ferramentas
promissoras para o projeto de controladores preditivos não lineares.

Várias estratégias que combinam NMPC e otimização estocástica foram relatados na
literatura:

• Onnen et al. (1997) descreveram detalhadamente a implementação de um algoritmo
genético para simular a dinâmica de pressão de um fermentador em batelada. Os
resultados experimentais mostraram que o AG supera o branch-and-bound (método
de otimização que requer uma discretização no espaço de controle) em termos de
custos computacionais para horizontes de controle maiores do que seis. A precisão
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do controle alcançada é comparável à ótima global encontrada pelo método branch-
and-bound.
• Sarimveis e Bafas (2003) introduziram uma nova técnica de controle Fuzzy-MPC

para processos não lineares utilizando algoritmos genéticos. A saída do processo
é predita usando um modelo fuzzy dinâmico. Sendo assim, o Fuzzy-MPC é formu-
lado como um problema de otimização não linear que é resolvido online por um
AG desenvolvido especialmente para a metodologia proposta, garantindo assim a
viabilidade de todas as potenciais soluções geradas. O método foi aplicado em um
sistema de um reator químico não linear com tempo de amostragem de 1 minuto e
os resultados foram comparados com os de uma estratégia de MPC linear, o LDMC.
• Yuzgec et al. (2006) desenvolveram uma técnica de NMPC para determinar o perfil

ideal para um processo de secagem. Um modelo não linear completo desse processo
de secagem foi utilizado e o problema de otimização foi resolvido com o uso de um
algoritmo genético. Os resultados obtidos mostraram um aumento significativo na
qualidade de fabricação, uma considerável diminuição do consumo de energia e do
tempo de secagem.
• Aggelogiannaki e Sarimveis (2007) apresentaram um novo algoritmo estocástico

baseado nas ideias do Simulated Annealing para a solução de problemas de oti-
mização hierárquica multiobjetivo. A principal vantagem do método proposto é
o baixo custo computacional, uma vez que, ao contrário de outros algoritmos es-
tocásticos multiobjetivos, a metodologia proposta não gera toda frente de Pareto.
Uma configuração de NMPC foi proposta para realizar o controle de um sistema
altamente não linear e que varia no tempo, no caso, o controle de PH de um reator
não linear. A melhoria do desempenho em malha fechada do esquema proposto foi
apresentada comparando os resultados obtidos com três configurações alternativas
de MPC: linear, não linear e usando a mesma estratégia modificando apenas o al-
goritmo de otimização para uma implementação do AG multiobjetivo, o NSGA-II
(DEB et al., 2002). A superioridade do método proposto foi claramente apresentada,
uma vez que produziu uma resposta mais rápida e foi a única capaz de seguir o sinal
para um novo ponto de ajuste desejado.
• Venkateswarlu e Reddy (2008) formularam duas estratégias em NMPC que utili-

zam os algoritmos, AG e SA, para controlar uma coluna de destilação reativa com
alimentação dupla. Os métodos batizados de GANMPC e SANMPC foram com-
parados com o convencional PI, MPC linear e NMPC usando SQP. Os resultados
obtidos pelo GANMPC e SANMPC mostraram-se melhores tanto para o problema
de rastreamento quanto regulatório. A eficiência computacional das abordagens
propostas e do SQPNMPC foram avaliadas em tempos de CPU. A partir dessas
avaliações, observou-se que o tempo de execução requerido para o SQPNMPC é
maior do que para SANMPC e menor do que para GANMPC. Apesar dos desem-
penhos robustos das duas estratégias propostas no artigo, o SANMPC foi conside-
rado mais adequado para o problema em questão devido à sua maior facilidade para
inicializar os parâmetros, ter apresentado um desempenho melhor e menor esforço
computacional.
• Yousuf et al. (2010) propuseram um esquema que utiliza o PSO para encontrar
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a solução do problema de otimização do MPC. A metodologia proposta foi apli-
cada aos sistemas de controle de geração automática. As simulações compararam o
comportamento dinâmico com casos semelhantes na literatura, mostrando melho-
rias significativas nos resultados, elegendo o método proposto como sendo o mais
adequado para tais aplicações da área de potência.

Uma característica comum a todas as metodologias acima é que elas são adequadas
apenas para processos de dinâmica lenta, com constantes de tempo grandes, onde o tempo
de computação não é crítico. Assim, aplicações online tornam-se em grande parte inviá-
veis. Contudo, devido a maior disponibilidade da computação de baixo custo e de alto
desempenho, aliada aos avanços em arquiteturas paralelas, tem-se um incentivo conside-
rável para o desenvolvimento de algoritmos mais poderosos. Portanto, a alta velocidade
computacional e o desempenho melhorado destes novos algoritmos devem mostrar a efi-
ciência e viabilidade para conseguir produzir resultados ótimos e em tempo real para os
problemas de otimização com alta dimensionalidade e rigorosos tempos de computação
(FLEMING; PURSHOUSE, 2002).

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho é, então, unir a flexibilidade, fa-
cilidade de operação e perspectiva global presente nos métodos de otimização estocástica
com os benefícios das plataformas de computação paralelas, a fim de desenvolver um
esquema de controle preditivo não linear capaz de controlar sistemas complexos com
constantes de tempo curtas.

1.2 Objetivos do Trabalho
O principal objetivo do trabalho é desenvolver uma estratégia NMPC utilizando um

algoritmo que se beneficia do paralelismo conhecido por Simulated Annealing Acoplado
(CSA, do inglês Coupled Simulated Annealing), que seja capaz de resolver o problema
de controle não linear em tempo real, sem a necessidade de realizar reformulações no
problema ou aproximações lineares no modelo.

No geral, a maioria dos sistemas físicos possuem incertezas paramétricas ou parâme-
tros não mensuráveis e isso pode degradar o desempenho do controlador. Portanto, meca-
nismos para atualizar os parâmetros desconhecidos ou incertos são desejáveis (ADETOLA
et al., 2009). Sendo assim, o presente trabalho tem também como objetivo apresentar uma
estratégia adaptativa para o NMPC que seja capaz de atualizar os parâmetros do modelo
do processo, permitindo, inclusive, aplicações nos casos em que os parâmetros do sistema
mudam com o tempo.

Além da viabilidade do CSA para a tendência multicore, uma outra característica que
justifica sua aplicação em NMPC está associada a robustez quanto à inicialização dos
parâmetros. Isso é relevante porque a sensibilidade à inicialização do algoritmo de oti-
mização geralmente levam a soluções inaceitáveis devido à convergência para um ótimo
local. Portanto, tem-se como objetivo específico tornar a metodologia proposta portátil,
isto é, mais fácil de se aplicar em diferentes problemas.
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1.3 Organização do Trabalho
Esta seção apresenta resumidamente o conteúdo dos 5 capítulos seguintes deste traba-

lho.

• O Capítulo 2 apresenta os principais conceitos envolvidos para uma melhor com-
preensão dos controladores preditivos, que são: função objetivo, modelo, cálculo
da ação de controle, horizonte de predição, horizonte de controle, princípio do ho-
rizonte móvel e restrições. São destacadas as vantagens e desvantagens dos contro-
ladores da família MPC.
• O Capítulo 3 descreve o Simulated Annealing Acoplado e suas principais proprie-

dades.
• O Capítulo 4 descreve a metodologia utilizada para formulação do controlador pro-

posto neste trabalho. É feita uma breve descrição da implementação paralela do
algoritmo Simulated Annealing Acoplado, do modelo em espaço de estados não li-
near e como o CSA é utilizado para computação do sinal de controle. Além disso,
é apresentada uma estratégia adaptativa para atualizar os parâmetros do modelo, a
fim de lidar com as incertezas paramétricas.
• No Capítulo 5 são apresentados os experimentos e resultados da aplicação do con-

trolador proposto em três sistema não lineares. O primeiro experimento foi reali-
zado no sistema de Tanques Acoplados da Quanser, enquanto que o segundo foi
uma simulação do problema de controle do pêndulo invertido rotacional. Final-
mente, o terceiro experimento mostra os resultados da estratégia adaptativa na si-
mulação do problema de controle de um reator químico não linear com parâmetros
incertos.
• Por fim, no Capítulo 6 são feitas as considerações finais e propostas para trabalhos

futuros.



Capítulo 2

Controle Preditivo

2.1 Conceitos Básicos
O controle preditivo, ou MPC, é uma técnica que faz o uso explícito de um modelo

matemático do processo, previamente determinado e validado, para obter uma lei de con-
trole baseada na predição dos estados ou do sinal de saída do processo. O cálculo da
sequência de controle leva em conta uma função custo, que deve ser minimizada. O si-
nal de saída do processo é medido a cada instante de amostragem, visto que o modelo
possui incertezas e o sistema está sujeito a perturbações (CAMACHO; BORDONS, 2004). A
estrutura básica do controle preditivo está representada na Figura 2.1

Figura 2.1: Estrutura do MPC.

Fonte: Elaboração própria.

Com base nas saídas preditas pelo modelo do processo, no sinal de referência dese-
jado e nas restrições existentes, o otimizador calcula uma sequência de ações de controle
futuras que minimizam o custo predito (função objetivo). A predição da saída é feita
ao longo de um período de tempo finito chamado horizonte de predição, Hp, e leva em
consideração um conjunto de ações de controle dentro de um horizonte de controle Hc.
Esse conceito pode ser ilustrado para o caso SISO (do inglês, Single Input-Single Output),
através da Figura 2.2.
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Figura 2.2: Visão esquemática da metodologia do MPC.

Fonte: Adaptado de Sarimveis e Bafas (2003).

As variáveis y(k) e u(k) da Figura 2.2 representam a saída e entrada da planta, respec-
tivamente. O sinal de controle, u, é manipulado apenas dentro do horizonte de controle,
permanecendo constante além de Hc, isto é, u(k+ i) = u(k+Hc) para Hc ≤ i ≤ Hp. As
razões para isso são: reduzir o número de variáveis de decisão do problema de otimização
e avaliar o efeito das ações de controle sobre a evolução da saída da planta.

Devido às incertezas existentes no modelo, a predição muitos passos a frente não será
exata e, portanto, apenas o primeiro elemento, u(k), da sequência de controle é aplicado
ao sistema. O cálculo é, então, repetido a cada instante de amostragem utilizando as in-
formações medidas mais recentes, seguindo o que é conhecido por Princípio do Horizonte
Móvel.

Assim, qualquer formulação MPC baseia-se nos seguintes princípios:

• Uso de um modelo para predizer as saídas futuras do processo em um horizonte de
tempo finito;
• Cálculo de uma sequência de controle que minimiza uma função objetivo;
• Estratégia de horizonte móvel: apenas o primeiro elemento da sequência de con-

trole é aplicado à planta, o horizonte é movido um passo para frente e o cálculo é
repetido.

Os diversos algoritmos de controle preditivo diferem uns dos outros em função da
escolha do modelo, função objetivo e cálculo da ação de controle. Além disso, o MPC
pode incorporar restrições nas variáveis manipuladas e controladas.
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2.2 Modelos
Como em outras técnicas de controle, é fundamental escolher de forma adequada o

modelo matemático a ser utilizado na representação do sistema a controlar. Entretanto,
diferentemente do que é feito na maioria das metodologias de controle, que utiliza o mo-
delo off-line, isto é, apenas como um auxílio à análise e ao projeto, no MPC o modelo faz
parte do algoritmo de controle, e os sinais resultantes são aplicados diretamente no pro-
cesso. Portanto, a relação entre o modelo e a planta real é de fundamental importância no
projeto dos controladores preditivos, devendo ser dada uma atenção cuidadosa ao trata-
mento apropriado das medições antes de usá-las no algoritmo de computação de controle
(MACIEJOWSKI, 2002).

Existem diversas famílias de modelos matemáticos que podem ser utilizados para re-
presentar o comportamento dinâmico de um processo, com destaque para os modelos do
tipo entrada-saída e de estado. A principal vantagem das representações do tipo entrada-
saída é a possibilidade da obtenção do modelo por meio de dados experimentais de entrada
e saída da planta. Já os modelos de estado possuem como vantagens: a maior facilidade
em incorporar restrições nas variáveis manipulada e controlada, a possibilidade de análise
de estabilidade e a maior adequação para tratar de sistemas não lineares e multivariáveis.

A escolha do modelo mais adequado depende fortemente das características do sis-
tema a controlar. Para sistemas não lineares, o desenvolvimento do modelo torna-se muito
mais complexo em comparação ao caso linear.

2.3 Função Objetivo
Conforme mencionado na Seção 2.1, os controladores preditivos levam em considera-

ção uma função objetivo (ou custo) que deve ser minimizada pela sequência de controle
calculada pelo otimizador. Portanto, a função custo define o desempenho desejado para
o sistema de controle. Essa função, usualmente, considera o erro de rastreamento e a
variação do sinal de controle, conforme a função quadrática a seguir:

J =
Hp

∑
i=N1

[ŷ(k+ i)− r(k+ i)]T Q [ŷ(k+ i)− r(k+ i)]+
Hc

∑
i=1

∆û(k+ i−1)T R∆û(k+ i−1)

(2.1)

em que:

• N1: Horizonte mínimo de predição, abaixo do qual o erro de rastreamento não é
considerado;
• Hp: Horizonte máximo de predição, que determina o tempo no futuro até o onde a

saída é predita usando o modelo;
• Hc: Horizonte de controle, que determina diretamente a dimensão do problema de

otimização;
• Q e R são matrizes de ponderação simétricas, definidas positivas que penalizam o

erro de rastreamento e o esforço de controle, respectivamente;
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• ŷ(k+ i), com i = 1, . . . ,Hp, são as saídas futuras preditas pelo modelo;
• r(k+ i), com i = 1, . . . ,Hp, são os sinais de referência;
• ∆û(k+ i), com i = 0, . . . ,Hc−1, são as ações de controle futuras determinadas via

otimização;
• ∆ é o operador diferencial, isto é, ∆û(k+ i) = û(k+ i)− û(k+ i−1).

Se não houver distúrbios ou erros de modelagem, a saída predita será exatamente igual
à saída do processo real.

O cálculo da ação de controle pode ser feito das seguintes formas:

a) Explicitamente se o modelo for linear, a função objetivo quadrática e o problema
sem restrições;

b) Pela resolução de um problema de otimização quadrática se o modelo for linear, a
função objetivo quadrática e as restrições lineares;

c) Pela resolução do problema de otimização não convexo se o modelo e/ou as restri-
ções forem não lineares.

2.4 Restrições
O tratamento de restrições é uma característica muito importante do controle predi-

tivo, sendo essa a principal razão para a grande aceitabilidade do MPC em ambientes
industriais.

As restrições existem, usualmente, devido aos limites dos atuadores, mas podem ser
também impostas por razões de segurança ou especificações da qualidade do produto. As
restrições podem ser de igualdade quando se deseja que as variáveis de interesse sejam
iguais a um determinado valor e de desigualdades quando se deseja que as variáveis de
interesse sejam menores ou maiores que um determinado valor. A solução do problema
é, via de regra, numérica.

O fato de as ações de controle serem calculadas pela resolução de um problema de
otimização fazem com que tais restrições possam ser incorporadas diretamente na for-
mulação do controle preditivo. As representações matemáticas das restrições lineares na
variação do sinal de entrada, na amplitude do sinal de entrada e na amplitude do sinal de
saída estão representadas nas equações a seguir:

Restrições na taxa de variação das entradas de controle: O atuador não consegue
gerar sinais com variação ilimitada:

∆umin ≤ ∆u(k+ i)≤ ∆umax, i = 0, · · · , Hc−1 (2.2)

em que ∆umin e ∆umax são a taxa de variação mínima e máxima do sinal de controle,
respectivamente.

Restrições na amplitude das entradas de controle: As saídas dos atuadores são
limitadas fisicamente:

umin ≤ u(k+ i)≤ umax, i = 0, · · · , Hc−1 (2.3)
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em que umin e umax são as amplitudes mínima e máxima do sinal de controle, respectiva-
mente.

Restrições nas saídas: As saídas do processo não devem ultrapassar determinados
limites por razões de desempenho/segurança:

ymin ≤ ŷ(k+ i)≤ ymax, i = 1, · · · , Hp (2.4)

em que ymin e ymax são os valores mínimo e máximo da saída, respectivamente.
Nos algoritmos de controle que não dispõem de tratamento de restrições, quando a

ação de controle calculada fica fora dos limites admissíveis, o sinal de controle que é efe-
tivamente aplicado na planta satura no valor admissível máximo ou mínimo. No entanto,
a simples eliminação do sinal excedente na ação de controle calculada, não se configura
a melhor estratégia conduzindo, na maioria da vezes, a um desempenho insatisfatório em
malha fechada.

Em contrapartida, os algoritmos de controle que tratam as restrições procuram iterati-
vamente soluções que não violem estas restrições. Portanto, a manipulação de restrições
requer a utilização de ferramentas de otimização mais elaboradas e sua implementação
exige um maior esforço computacional.

2.5 Principais vantagens e desvantagens
As técnicas de controle preditivo ganham destaque em relação a outros controladores,

já que:

• Possuem fácil extensão para sistemas multivariáveis;
• São capazes de controlar processos de fase não-mínima, instáveis em malha aberta

e com atraso de transporte;
• Permitem o tratamento de restrições nas variáveis do processo;
• Podem ser adaptadas caso a caso.

As seguintes desvantagens podem, no entanto, ser listadas:

• O cálculo do sinal de controle deve ser feito dentro de um intervalo de amostragem,
o que torna sua aplicação difícil em sistemas com dinâmica rápida e com restrições,
exigindo, em geral, um grande esforço computacional;
• É necessário dispor de um modelo adequado para representar o processo, o que em

muitas aplicações não é uma tarefa trivial, principalmente no caso de sistemas não
lineares (maioria das aplicações).



Capítulo 3

Simulated Annealing Acoplado

Devido ao grande esforço computacional requerido pelos algoritmos de otimização
estocástica e ao poder da computação provido pelos processadores multicore, novas im-
plementações e reformulações podem ser feitas nesses algoritmos a fim de explorar o
seu potencial paralelo, reduzir o tempo de resposta e facilitar, possivelmente, o uso pe-
los diversos usuários (GONÇALVES-E-SILVA, 2013). Neste sentido, Xavier-De-Souza et
al. (2010) desenvolveram uma classe de métodos para a otimização global que se benefi-
cia do paralelismo denominado Simulated Annealing Acoplado (CSA, do inglês Coupled
Simulated Annealing).

O Simulated Annealing Acoplado consiste em um grupo de otimizadores SA acopla-
dos uns aos outros, por um termo na função de probabilidade de aceitação, trabalhando
em conjunto na busca pela solução ótima do problema de otimização. O termo de acopla-
mento é uma função dos custos (ou energias) atuais de todos os otimizadores. Portanto,
cada otimizador possui informações sobre o custo dos demais. Com isso, cria-se um
comportamento cooperativo através da troca de informações, permitindo que o algoritmo
tome decisões sobre a aceitação de movimentos baseando-se nas soluções correntes de
todos os otimizadores.

No CSA, cada otimizador é responsável por gerar uma possível nova solução (solu-
ção vizinha) e avaliá-la, decidindo sobre aceitá-la ou não. O processo para a geração e
avaliação das possíveis novas soluções é controlado por duas temperaturas: a temperatura
de geração T e a de aceitação T ac. A primeira, como o próprio nome indica, é utilizada
na geração das possíveis novas soluções e é responsável pelo grau de semelhança entre as
soluções vizinhas e atual, isto é, valor elevado de T implica em amplas distribuições de
soluções. A segunda tem influência nas probabilidades dos otimizadores. É responsável
por ponderar a proporção que cada probabilidade de aceitação tem em sua soma, que é
igual a 1.

Similar ao SA clássico, soluções melhores do que a atual são sempre aceitas, enquanto
que soluções não tão boas podem ser aceitas na esperança de escapar dos mínimos locais.
A principal diferença entre o SA e o CSA consiste, então, na probabilidade de aceitação.

No SA a probabilidade de aceitar uma nova solução é dada por uma função escalar
0≤ A(x→ y)≤ 1, com x, y∈Ω, e Ω denotando o conjunto de todas as soluções possíveis.
Já no CSA, essa probabilidade é expressa como

0≤ Aθ(γ,xi→ yi)≤ 1, (3.1)
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para cada xi ∈ Θ, yi ∈ Ω, e Θ ⊂ Ω. Em que xi e yi são os estados atuais e de testes,
respectivamente, com i = 1, . . . ,m, sendo m o número de elementos de Θ. O conjunto
Θ representa todas as soluções atuais e é definido como Θ ≡ {xi}m

i=1. Finalmente, γ é o
termo de acoplamento, que é uma função da energia de todos os elementos de Θ.

γ = f [E(x1),E(x2), . . . ,E(xm)]. (3.2)

A função de probabilidade de aceitação utilizada neste trabalho possui a seguinte
forma:

Aθ(γ,xi→ yi) =

exp

(
E(xi)−max

xi∈Θ
(E(xi))

T ac

)
γ

, (3.3)

com o termo de acoplamento γ sendo

γ = ∑
∀x∈Θ

exp

E(x)−max
xi∈Θ

(E(xi))

T ac

 . (3.4)

Portanto, enquanto o SA considera somente a solução atual, x, para decidir sobre a
aceitação do estado de teste, y, no CSA são considerados o estado atual, xi, e o termo de
acoplamento γ, para aceitar a nova solução yi. A Figura 3.1 ilustra essa diferença.

Figura 3.1: Diferença entre o processo de aceitação do SA e CSA.

...
...

0 ≤ A(x → y) ≤ 1,

∀ x, y ∈ Ω.
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xi

0 ≤ AΘ(γ, xi → yi) ≤ 1, ∀ x ∈ Θ, y ∈ Ω, with

Θ ⊂ Ω, and γ = f [E(x1), E(x2), · · · , E(xm)] .
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Fonte: Xavier-De-Souza et al. (2010)

A Equação 3.3 mostra que a probabilidade de aceitação é independente da energia da
solução teste, isto é, a probabilidade para aceitar o estado yi é, na realidade, a probabili-
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dade de não permanecer no estado atual xi e, portanto, o algoritmo realiza uma aceitação
cega (do inglês, blind acceptance). Então, se o custo da solução corrente é elevado haverá
uma chance maior de yi ser aceito, caso contrário a solução atual é preservada. Com isso,
tem-se uma busca mais localizada nos estados de baixa energia e uma exploração mais
global nos estados de alta energia (XAVIER-DE-SOUZA et al., 2010).

Novamente, o termo de acoplamento existente no CSA cria um comportamento co-
operativo através da troca de informação. No entanto, esse não é o único benefício que
o acoplamento oferece. Uma outra vantagem é permitir controlar medidas gerais estatís-
ticas, possibilitando modificar alguns parâmetros de controle que podem influenciar na
otimização. A variância, por exemplo, possui um papel importante na otimização, já que
com um adequado valor para a variância, consegue-se um equilíbrio entre a exploração
global e local na otimização. Nesse caso, é possível reduzir a influência da inicialização
e escolha dos parâmetros através do controle da variância da função de probabilidades de
aceitação utilizando a temperatura de aceitação T ac.

Xavier-De-Souza et al. (2010) comentam que uma alteração na temperatura de acei-
tação afeta a probabilidade de aceitação de otimizadores individuais de forma diferente.
Um aumento (ou diminuição) dessa temperatura faz a probabilidade do otimizador com
a energia mais baixa aumentar (diminuir), ao passo que faz a probabilidade do otimiza-
dor com a energia mais alta diminuir (aumentar). Esse efeito se espalha gradualmente
através das energias em intervalos intermediários, reduzindo (elevando) a variância das
probabilidades para um aumento de temperatura (diminuição).

De acordo com a forma que a probabilidade de aceitação está definida, a sua variância
sempre tem um valor limitado e pode ser calculado. Sabendo que

∑
∀xi∈Θ

AΘ(γ,xi→ yi)≡ ∑
∀x∈Θ

AΘ = 1, (3.5)

a variância para AΘ assume a seguinte forma:

σ
2 =

1
m ∑
∀xi∈Θ

A2
Θ−

(
1
m ∑
∀xi∈Θ

AΘ

)2

=
1
m ∑
∀xi∈Θ

A2
Θ−

1
m2 .

(3.6)

Usando o fato de que os limites para a variância correspondem a
1
m

e 1, isto é,

1
m
≤ ∑
∀xi∈Θ

A2
Θ ≤ 1, (3.7)

conclui-se que:

0≤ σ
2 ≤ m−1

m2 , (3.8)

Para efetivar o controle da variância de probabilidade, é necessário encontrar a medida
limiar que seja melhor para o algoritmo. Xavier-De-Souza et al. (2010) mostraram em
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experimentos com diferentes funções custo que o desempenho melhora com σ2 em torno
de 99% do seu valor máximo, conforme ilustra a Figura 3.2.

Figura 3.2: Gráfico da soma dos custos médios normalizados (eixo y) pelo valor da va-
riância limite (eixo x), chamada de variância desejada σ2

D (expressa no percentual de seu
valor máximo). O custo médio foi calculado sobre 50 execuções, cada uma para 14 fun-
ções.

x

y

Fonte: Xavier-De-Souza et al. (2010)

Uma simples regra de controle pode ser então usada para direcionar a variância para
o seu valor desejado. O controle da variância é feito da seguinte forma:

se σ
2 < σ

2
D, T ac = T ac(1−α)

se σ
2 > σ

2
D, T ac = T ac(1+α)

(3.9)

em que σ2
D é a variância desejada (99% do valor máximo da variância) e α é a taxa

de crescimento ou decaimento da temperatura, estando esse valor geralmente na faixa
de (0,0,1]. Quando o valor da variância é menor do que o valor desejado, o valor da
temperatura diminui com um fator 1−α, caso contrário, aumenta com 1+α.

O controle da variância de probabilidade evita que otimizadores com soluções pareci-
das se restrinjam a uma mesma região do espaço de busca. Quando esse caso é verificado,
a temperatura é aumentada e os otimizadores tendem a se espalhar novamente no espaço
de busca. Além disso, o controle da variância substitui a necessidade de escolher um es-
calonamento para a temperatura de aceitação e, mais importante, permite que ela assuma
qualquer valor inicial. Isso é importante porque a configuração de parâmetros iniciais
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no SA é, na maioria das vezes, um processo muito empírico, e afeta diretamente a ha-
bilidade em encontrar boas soluções. Em contrapartida, dois novos parâmetros, α e σ2

D,
são introduzidos, porém possuem a faixa de operação bem definida e são muito menos
dependentes do problema de otimização (XAVIER-DE-SOUZA et al., 2010).

Os passos do algoritmo CSA são resumidos a seguir:
Algoritmo 1: Pseudocódigo do Algoritmo Simulated Annealing Acoplado

1) Inicialização:
Atribua soluções iniciais aleatórias a Θ

Avalie os custos E(xi), ∀ xi ∈ Θ

Calcule o termo de acoplamento γ

Defina as temperaturas iniciais T = T0 e T ac = T ac
0

2) Geração:
Gere uma possível solução yi para cada elemento de Θ de acordo com

xi, ∀ xi ∈Θ

Avalie o custo de todas essas soluções: E(yi), ∀ i = 1, . . . , m

3) Avaliação:
Faça xi← yi se:

a) E(yi)≤ E(xi)
b) AΘ > r, em que r é um número aleatório de distribuição uniforme [0,1]

Calcule o termo de acoplamento γ

4) Atualização:
Atualize T ac de acordo com a regra

Se σ2 < σ2
D então T ac = T ac(1−α)

Se σ2 > σ2
D então T ac = T ac(1+α)

Decremente a temperatura de geração T de acordo com o escalonamento
escolhido

5) Parada:
Pare se o critério de parada foi alcançado e retorne a melhor solução

encontrada
Senão volte ao passo 2

Fonte: Adaptado de Gonçalves-E-Silva (2013)

Devido ao mecanismo de acoplamento com um mínimo de comunicação, o Simulated
Annealing Acoplado possui o paralelismo como uma característica inerente e, portanto,
pode ser implementado muito eficientemente em arquiteturas de computadores paralelas.
Sua formulação permite uma capacidade de escapar dos ótimos locais sem desacelerar
muito a velocidade de convergência. Ainda que os métodos clássicos de otimização glo-
bal também possuam uma boa capacidade para escapar dos mínimos locais, são mais
sensíveis à inicialização dos parâmetros e isso afeta diretamente a habilidade para en-
contrar boas soluções. Neste sentido, o Simulated Annealing Acoplado apresenta outra
grande vantagem que é ser mais robusto quanto à inicialização dos parâmetros. Portanto,
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a versão paralela do algoritmo CSA é um forte candidato para a solução de um problema
de grande escala e em tempo real, podendo ser incorporado para resolução dos problemas
de controle preditivo não linear.



Capítulo 4

Metodologia

Este capítulo descreve como o Simulated Annealing Acoplado Paralelo foi implemen-
tado e utilizado na solução do problema de controle preditivo não linear, apresentando
inclusive uma estratégia adaptativa para lidar com incertezas nos parâmetros do modelo.
A abordagem consiste em formular o NMPC como um problema de otimização e utilizar
o CSA para procurar a solução. Com a estratégia adaptativa, o cálculo da ação de controle
é realizado em duas etapas: primeiramente, com base em dados anteriores dos estados e
entradas, o CSA é usado para minimizar o erro de previsão dos estados sobre o conjunto
de parâmetros do modelo. Em seguida, é usado para minimizar uma função custo sobre
os estados e entradas previstos usando o modelo atualizado. Sem a estratégia adaptativa,
o algoritmo calcula a ação de controle baseando-se apenas na minimização de uma função
custo sobre os estados e entradas previstos usando o modelo não linear original. Em am-
bos os casos, o procedimento é realizado sem a necessidade de reformulação do problema
ou aproximação do modelo.

4.1 Simulated Annealing Acoplado Paralelo
A versão paralela do algoritmo Simulated Annealing Acoplado utilizado neste tra-

balho foi proposta e desenvolvida por Gonçalves-E-Silva (2013) e precisou de apenas
poucas adaptações, mas sem descaracterizá-la.

O algoritmo foi implementado em C utilizando a biblioteca OpenMP, que é um mo-
delo de programação paralela para sistemas de memória compartilhada. Trata-se de um
modelo de execução multitarefa, em que o programa cria vários threads1, capazes de
executar independentemente, dentro do contexto de um processo único. Para isso, o pro-
gramador define algumas seções do código como paralelas utilizando diretivas de prepro-
cessamento específicas.

Nessa implementação do CSA, somente o necessário é executado de forma serial (blo-
cos Inicizalização e Calcular Gamma da Figura 4.1). Todo o processo de busca ocorre si-
multaneamente e tira o máximo proveito do paralelismo. Dessa forma, a porção paralela
do código é ampliada e o desempenho melhorado (GONÇALVES-E-SILVA, 2013). A Figura
4.1 apresenta o fluxograma da implementação do CSA paralelo utilizado neste trabalho.

1Um thread, ou thread de execução, é um termo de software para a sequência básica ordenada de
instruções que pode ser passada ou processada por um único núcleo de CPU.
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Figura 4.1: Implementação do Simulated Annealing Acoplado Paralelo.

Fonte: Gonçalves-E-Silva (2013).

Antes de criar a região paralela, as temperaturas e a dimensão do problema são ini-
cializadas e a variância desejada calculada. Na região paralela, cada thread corresponde
a um otimizador SA, que tem a liberdade de percorrer o espaço de busca para procurar
possíveis soluções e avaliá-la. Na inicialização paralela, a solução inicial xi é alterada
apenas pelo o i-ésimo otimizador. Logo após todos os otimizadores inicializarem e antes
do laço de iterações começar, é necessário avaliar o termo de acoplamento. Esse procedi-
mento é executado serialmente, em que apenas um dos otimizadores realiza o cálculo de
γ enquanto que os outros aguardam bloqueados a finalização da avaliação. Em seguida,
cada otimizador SA irá gerar possíveis soluções yi, avaliar E(yi) e decidir por aceitá-las
ou não. Para atualizar uma solução, o otimizador deverá adentrar, obrigatoriamente, na
região crítica2 (porção em destaque na Figura 4.1). Dessa forma, os otimizadores de-
vem solicitar entrada na região crítica e somente após conseguir acesso é que sua solução
corrente será atualizada. Após a atualização ou nos casos em que a solução candidata
não foi aceita durante a fase de avaliação, o otimizador tentará acessar novamente a re-
gião crítica, a fim de atualizar as temperaturas T e T ac. No entanto, dessa vez o acesso
é não bloqueante, ou seja, caso algum outro otimizador SA já esteja acessando a região
crítica, seja para atualização da solução ou das temperaturas, o otimizador que solicitou
acesso não fica ocioso esperando entrar na região crítica e, portanto, irá executar o crité-
rio de parada. Uma nova iteração se inicia caso o critério de parada não seja alcançado;
caso contrário, o otimizador será encerrado. O algoritmo só termina quando o critério de
parada for alcançado, que neste trabalho é um número fixo de iterações. Nessa versão
paralela do algoritmo Simulated Annealing Acoplado, os otimizadores executam o CSA
de maneira assíncrona, isto é, podem existir otimizadores executando diferentes partes do
código (GONÇALVES-E-SILVA, 2013).

É importante destacar que a região crítica do algoritmo é única e engloba tanto a atua-
lização das soluções correntes de cada otimizador quanto das temperaturas. Dessa forma,
impede-se que diferentes otimizadores SA realizem as duas operações ao mesmo tempo,

2Área de código de um algoritmo que não pode ser executado concorrentemente por mais de um thread.
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evitando, assim, que valores desatualizados sejam utilizados, por exemplo, durante o cál-
culo da probabilidade de aceitação AΘ. Portanto, a existência dessa região garante que
as operações envolvendo variáveis compartilhadas entre os otimizadores sejam realizadas
atomicamente, evitando assim inconsistência numérica (GONÇALVES-E-SILVA, 2013).

Neste trabalho o CSA foi adaptado para retornar sempre a melhor solução encontrada.
Para tal, cada otimizador SA possui uma variável não compartilhada (local), bestSol, que
guarda a sua melhor solução. Então, sempre que E(yi) < E(xi), verifica-se também se
o custo de yi é melhor do que o de bestSol. Caso seja, a melhor solução do otimizador
é atualizada, ou seja, bestSol = yi; caso contrário, a melhor solução é preservada. Ao
término do laço de iterações, o algoritmo retorna a melhor solução de todas entre todos
os otimizadores.

4.2 Modelo de predição
A estratégia de controle proposta neste trabalho considera um modelo não linear de

tempo contínuo como a seguir {
ẋ(t) = f (x(t),u(t),ρ)
y(t) = g(x(t),u(t))

, (4.1)

em que f (.) e g(.) são funções, x(t) é o vetor de variáveis de estado, u(t) é o vetor de
entrada e y(t) é o vetor de saída e ρ é o vetor de desvios dos parâmetros do modelo,
em que cada elemento corresponde ao valor que deve ser somado com seu respectivo
parâmetro associado, a fim de aproximar a diferença que pode existir entre os parâmetros
do modelo e processo real.

O controle preditivo é uma técnica inerentemente discreta no tempo e, portanto, para
a computação dos estados e saídas futuros preditos pelo modelo são usadas amostras das
variáveis de estado, entrada e saída. Assim, considera-se que u(t) = u(kTs), x(t) = x(kTs)
e y(t) = y(kTs), com kTs ≤ t ≤ (k+1)Ts, sendo Ts um período de amostragem fixo e k um
valor inteiro positivo.

Para a computação dos estados e saídas futuros preditos, x̂(kTs) e ŷ(kTs), respectiva-
mente, são utilizados métodos numéricos como, por exemplo, método de Euler e Runge-
Kutta de 4a ordem. Portanto, o sistema de equações diferencias não lineares do modelo
deve ser integrado, a cada instante de amostragem, de 0 até Ts, utilizando um passo fixo
h≤ Ts.

A aproximação com o valor analítico é aprimorada com a diminuição do valor de h.
Em contrapartida, há um aumento no custo computacional, já que são realizados mais cál-
culos dentro do intervalo de integração. Destaca-se, no entanto, que independentemente
do valor de h, os estados e saídas futuros preditos pelo modelo do processo são os que
correspondem com o final do intervalo de integração, ou seja, x̂(T s) e ŷ(T s).

Como as incertezas paramétricas sobre a estrutura do sistema estão muitas vezes pre-
sentes e podem degradar o desempenho do controlador, é altamente desejável que o algo-
ritmo NMPC use algum mecanismo para atualizar os parâmetros do modelo como mos-
trado na próxima seção.
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4.3 Estratégia de atualização do modelo
A presença de incertezas, seja sob a forma de perturbações aditivas, erro de estimativa

de estado ou erro de modelagem, é um grande desafio em controle preditivo que merece
atenção considerável. O problema do MPC adaptativo ainda está em aberto e tem recebido
pouca atenção como relatou Mayne (2014). Esquemas adaptativos desenvolvidos para
sistemas não lineares são ainda mais incomuns e desafiadores.

Adetola et al. (2009) desenvolveram uma técnica para sistemas afins, que combina um
mecanismo de ajuste de parâmetros com algoritmos robustos de MPC, garantindo o não
aumento do erro de estimação.

Aswani et al. (2013) apresentaram um esquema de controle preditivo baseado em
aprendizagem (LBMPC, do inglês Learning-Based Model Predictive Control) para o
MPC robusto e adaptativo. A técnica desenvolvida utiliza dois modelos lineares do sis-
tema. O primeiro é um modelo aproximado com limites em sua incerteza usados para
fornecer robustez a atualizações de modelos ruins. O segundo é um modelo atualizado e
identificado por métodos estatísticos usados para melhorar o desempenho.

Wang et al. (2014) apresentaram um algoritmo adaptativo não linear baseado na re-
gressão precisa e online de vetor de suporte (AOSVR, do inglês Accurate On-line Support
Vector Regression). A precisão do modelo SVR existente em relação à nova amostra é ava-
liada antes de ser usada para fornecer previsões. No entanto, o modelo só é atualizado se
a nova amostra for precisa o suficiente para representar a dinâmica do processo no ponto
de operação atual. Finalmente, um problema de otimização não linear é resolvido para
gerar uma sequência de controle e novas amostras para atualização do modelo.

Portanto, com o intuito de lidar com as incertezas nos parâmetros do modelo, a estra-
tégia proposta neste trabalho usa o CSA para calcular o vetor de desvios dos parâmetros,
ρ∗, que minimiza a incompatibilidade entre os estados reais medidos pelo processo e os
preditos pelo modelo. Isso é feito avaliando uma função objetivo, a cada instante de amos-
tragem, ao longo de um horizonte de atualização do modelo. Essa função custo é dada
por

P =
d

∑
i=1

n

∑
j=1

[
x̃ j(k−d + i)− x j(k−d + i)

]2
, (4.2)

em que

• d é o horizonte de atualização do modelo, que considera os estados e sinais de
controle passados;
• n é o número de variáveis de estado;
• x(k− d + i), com i = 1, . . . ,d, representam os últimos d estados medidos do pro-

cesso, incluindo o estado corrente x(k);
• x̃(k− d + i), com i = 1, . . . ,d, representam os d estados preditos pelo modelo do

processo;

O modelo do processo é utilizado para predizer d estados, usando como condições
iniciais a ação de controle e estado reais do instante k− d, isto é, u(k− d) e x(k− d),
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respectivamente, e também o vetor ρ̃k que representa a possível solução do problema de
otimização encontrada pelo CSA. Então, x̃(k− d + 1) é resultado da aplicação de ρ̃k e
do sinal de controle u(k−d) no modelo do processo, considerando x(k−d) como estado
corrente. Em seguida, obtém-se x̃(k− d + 2), a partir das condições iniciais ρ̃k, u(k−
d + 1) e x̃(k− d + 1). Esse procedimento continua até a predição do estado x̃(k), que
é resultado da aplicação de ρ̃k e da ação de controle u(k− 1) no modelo do processo,
considerando x̃(k−1) como estado corrente. Por fim, calcula-se o custo de ρ̃k conforme
a Equação 4.2. O custo ou energia é um dos critérios usados pelo CSA na decisão sobre
uma solução, além do termo de acoplamento.

O procedimento para atualizar os parâmetros do modelo deve iniciar após pelo menos
d+1 medições no processo, já que tais medidas são necessárias para que o modelo possa
fazer as predições, além da sua utilização na avaliação da função custo P.

Ao final da otimização, obtém-se o vetor de desvios dos parâmetros, ρ∗k , que cor-
responde a melhor solução encontrada pelo CSA, ou seja, a de menor custo na função
objetivo da Equação 4.2. Esse é o vetor que será efetivamente utilizado para atualizar
os parâmetros do modelo, para que este seja usado no processo de computação do sinal
de controle, descrito na Seção 4.4. Como resultado, o controlador usa um modelo de
processo que captura o comportamento real do sistema ao longo do tempo. A Figura 4.2
ilustra o esquemático da estratégia de atualização do modelo.

Figura 4.2: Esquema para atualização do modelo.
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Fonte: Elaboração própria.

Como o Simulated Annealing Acoplado considera vários otimizadores operando si-
multaneamente, um conjunto de soluções iniciais pode ser usado para inicializar o algo-
ritmo de busca. Sendo assim, a melhor solução encontrada pelo CSA no instante anterior,
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isto é, ρ∗k−1, é usada para inicializar o primeiro otimizador do CSA. Os demais otimiza-
dores são inicializados com vetores que são variações de ρ∗k−1, conforme a Equação 4.3.
Com essa abordagem, uma maior exploração é feita na função custo e, portanto, melhores
soluções são sempre pesquisadas sem afetar o tempo de otimização.

ρk(i) = ρ
∗
k−1(i)+ tan(π(r−0,5))0,01 (4.3)

em que r é um número aleatório de distribuição uniforme [0,1] e i os elementos do vetor
ρ.

Diferentemente de outras abordagens adaptativas de NMPC, nenhuma estrutura espe-
cífica é assumida para o modelo do sistema como é o caso, por exemplo, da estratégia
desenvolvida por Adetola et al. (2009) que assume um modelo de sistemas não lineares
com parâmetros afins. Além disso, a estratégia apresentada neste trabalho considera ape-
nas um modelo. Neste contexto, pode-se mencionar a técnica desenvolvida por Aswani et
al. (2013) que utiliza dois modelos lineares do sistema. O primeiro é um modelo nominal
(aproximado) com uma medida de incerteza usado para fornecer robustez. O segundo
é um modelo atualizado (aprendido), identificado por métodos estatísticos usados para
melhorar o desempenho.

Portanto, com essa simples estratégia, espera-se lidar até mesmo com processos em
que os parâmetros variam no decorrer do tempo.

4.4 Cálculo da ação de controle
O cálculo do sinal de controle é realizado avaliando uma função objetivo, a cada

instante de amostragem, ao longo de um horizonte de predição. Portanto, utiliza-se o
modelo não linear para predizer as saídas futuras do processo, de acordo com as ações
futuras de controle encontradas pelo CSA. Ao final da otimização, tem-se um vetor de
soluções, que minimiza a função objetivo, no qual apenas o primeiro elemento desse
vetor de soluções é efetivamente aplicado no processo, seguindo o princípio do horizonte
móvel. A função custo usada neste trabalho é dada por:

J =
Hp

∑
i=1

[ŷ(k+ i)− r(k+ i)]T Q [ŷ(k+ i)− r(k+ i)]

+
Hc

∑
i=1

∆û(k+ i−1)T R∆û(k+ i−1),

(4.4)

sujeito a

ymin ≤ ŷ(k+ i)≤ ymax, i = 1, · · · , Hp

xmin ≤ x̂ j(k+ i)≤ xmax, i = 1, · · · , Hp e j = 1, · · · , n
umin ≤ û(k+ i)≤ umax, i = 0, · · · , Hc−1
∆umin ≤ ∆û(k+ i)≤ ∆umax, i = 0, · · · , Hc−1
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em que:

• Hp e Hc são os horizontes de predição e controle, respectivamente;
• n é o número de variáveis de estado;
• Q e R são matrizes de ponderação simétricas, definidas positivas que penalizam o

erro de rastreamento e o esforço de controle, respectivamente;
• ŷ(k+ i) são as saídas futuras preditas pelo modelo, sendo ymin e ymax seus valores

mínimo e máximo, respectivamente;;
• x̂(k+ i) são os estados futuros preditos pelo modelo, sendo xmin e xmax seus valores

mínimo e máximo, respectivamente;
• r(k+ i) são os sinais de referência;
• ∆û(k+ i) são as variações de controle futuras determinadas via otimização, sendo

∆umin e ∆umax a taxa de variação mínima e máxima do sinal de controle, respecti-
vamente;
• ∆ é o operador diferencial, isto é, ∆û(k+ i) = û(k+ i)− û(k+ i−1);
• û(k+ i) são as ações de controle, com umin e umax representando seus valores mí-

nimo e máximo, respectivamente;

A solução a cada instante k é dada por:

U∗(k) = [û(k), û(k+1), . . . , û(k+Hc−1)]T . (4.5)

Na equação anterior apenas o primeiro elemento, û(k), é utilizado como sinal de con-
trole do sistema que se deseja controlar. Os outros Hc− 1 elementos, caso existam, são
reutilizados para inicializar a otimização no instante k+1, com o seguinte vetor de solu-
ção inicial:

Uk+1
inicial =

[
uk

2, . . . ,u
k
Hc−1,u

k
Hc−1

]T
, (4.6)

em que uk
i , i = 2, . . . ,Hc são os Hc−1 elementos de U∗(k). Os dois últimos elementos do

vetor da Equação 4.6 são iguais, pois é preciso manter o vetor de soluções com Hc ele-
mentos. Se Hc = 1 então u(k) que será utilizado para a inicialização do CSA no próximo
instante de tempo.

Assim como na estratégia de atualização dos parâmetros do modelo, um conjunto
de soluções iniciais pode ser usada para inicializar o algoritmo do CSA. Portanto, um
otimizador é inicializado com a solução da Equação 4.6, enquanto que as soluções iniciais
dos demais otimizadores são variações do primeiro.

A predição dos estados é feita da seguinte maneira: o estado x̂(k+1) é obtido a partir
da aplicação do sinal de entrada, û(k), proveniente da otimização, do vetor de desvios
dos parâmetros ρ∗k e do estado atual x(k). Estando agora em x̂(k+1), obtém-se x̂(k+2)
aplicando dessa vez o sinal û(k + 1) e ρ∗k . O procedimento continua até o cálculo de
x̂(k+Hc), que é obtido a partir das condições iniciais x̂(k+Hc− 1), ρ∗k e û(k+Hc− 1).
Além do horizonte de controle o sinal de entrada permanece constante, isto é, û(k+ i) =
û(k+Hc) para Hc ≤ i < Hp. As saídas futuras do processo, ŷ(k+ i), são obtidas a partir
dos estados preditos. A Figura 4.3 ilustra o que foi dito.
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Figura 4.3: Esquema para computação do sinal de controles.
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Fonte: Elaboração própria.

Para satisfazer as restrições em u e ∆u aproveitou-se uma característica do CSA que é
gerar soluções apenas no intervalo entre−1 e 1. Dessa forma, o vetor solução da Equação
4.5 deve ser multiplicado pelo limite máximo permitido da variável manipulada antes de
ser devidamente aplicado no processo. Sendo assim, no pior caso o controle vai operar
nos limites da restrição.

O tratamento das restrições no caso dos estados é realizado através da atribuição de
um valor elevado para o custo quando as variáveis de estado ficarem fora dos limites ad-
missíveis. Portanto, verifica-se se as variáveis de estado preditas pelo modelo excedem as
restrições. Caso sim, adiciona-se um valor elevado ao custo dessa solução, por exemplo,
1012 e avalia-se a função de custo. Com isso, as chances dessa solução ser descartada
pelo algoritmo são maiores. Caso contrário, faz-se apenas a avaliação da função objetivo.



Capítulo 5

Experimentos e Resultados

Para a realização dos experimentos foi utilizada a plataforma computacional baseada
em um sistema com processador Intel Core i7-3770 com 4 núcleos de 3,40 GHz, 32
GB RAM, contendo o Windows 10 Pro. O algoritmo de controle foi implementado no
Microsoft Visual Studio 2013 Professional na linguagem C usando a biblioteca OpenMP.

Para o experimento prático foi utilizada também a placa de aquisição de dados Q8-
USB (QUANSER CONSULTING INC., 2013b) e o amplificador de potência VoltPAQ-X1
(QUANSER CONSULTING INC., 2013c), ambos da Quanser. A comunicação entre o compu-
tador e a planta pode ser feita usando as funções da interface de programação de aplicativo
(API) em C, denominadas Quanser Hardware-in-the-Loop (HIL) C API. Essa API contém
um conjunto completo de funções que permitem realizar, por exemplo, as leituras e escri-
tas dos canais de entrada e saída analógica do dispositivo de aquisição de dados. Para mais
detalhes sobre as especificações técnicas, manuseio e/ou uso do Q8-USB, VoltPAQ-X1 e
HIL C API consulte Quanser Consulting Inc. (2012c), Quanser Consulting Inc. (2012f) e
Quanser Consulting Inc. (2017), respectivamente.

Em todos os experimentos foram utilizados os 4 núcleos do processador e cada núcleo
executou apenas 1 otimizador SA por vez. Além disso, em todos os experimentos a
sintonia dos parâmetros do controlador foi feita de forma empírica.

5.1 Experimento 1: Tanques Acoplados

5.1.1 Descrição do sistema
O sistema de tanques acoplados da Quanser representado na Figura 5.1 é um experi-

mento de controle de processo reconfigurável que permite uma ampla gama de práticas de
laboratório relacionados a modelagem e controle. O módulo dos tanques é uma planta de
bancada consistindo basicamente de uma única bomba, um reservatório com água, dois
tanques cilíndricos de 30 centímetros de altura e seções transversais uniformes e de tubos
flexíveis para conexão, formando um sistema autônomo fechado e recirculante. O obje-
tivo do experimento é projetar um sistema de controle que regula o nível de água até o
valor de referência desejado. O controle de nível do líquido é comum em muitas indús-
trias, como, por exemplo, nas fábricas de papel e celulose, petroquímicas e instalações de
tratamento de água.
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Figura 5.1: Esquema do sistema de tanques acoplados.

Fonte: Adaptado de Quanser Consulting Inc. (2012a)

A bomba conduz a água do reservatório principal até dois orifícios de conexão rápida,
out 1 e out 2, que estão normalmente fechados. Mangueiras de borracha com acopla-
mentos apropriados são ligadas a essas conexões permitindo que a bomba forneça água
para um ou ambos os tanques. O líquido que sai do tanque superior flui por gravidade
para dentro do segundo, passando através de um orifício. Do tanque inferior, também por
gravidade, o líquido flui de volta para o reservatório de água principal, passando por um
orifício com as mesmas características do orifício do tanque superior. A pressão de saída
é a atmosférica. Os diâmetros dos orifícios de saída são configuráveis e podem ser ajus-
tados em três tamanhos diferentes (pequeno, médio e grande) com uma simples troca de
peças que se enroscam nos orifícios no fundo de cada tanque. O nível da água é medido
com um sensor sensível à pressão, localizado na parte inferior dos tanques, que fornece
um sinal elétrico em função da altura da coluna de água do respectivo tanque. Além
disso, escalas verticais (em centímetros) localizadas ao lado de cada tanque permitem um
feedback visual sobre o nível de água. A sensibilidade do sensor de nível de água dos tan-
ques depende da calibração do sensor de pressão, que é feita usando os potenciômetros
de compensação e ganho. A tensão do nível de água proporcional à pressão deve ser zero
quando o tanque estiver vazio, enquanto que deve estar entre 4 Volts e 4,2 Volts quando
o nível da água do tanque estiver em 25 centímetros. Portanto, a sensibilidade do sensor
de pressão é aproximadamente 6,1 cm/Volts (QUANSER CONSULTING INC., 2012a). Por
fim, o sistema de tanques acoplados contém ainda conexões elétricas de entrada e saída
através das quais se pode enviar os sinais dos sensores para dispositivos de aquisição de
dados e receber sinais de controle para o acionamento da bomba. A Figura 5.2 mostra um
esquema simplificado da ligação entre o computador e o sistema de tanques acoplados.
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Figura 5.2: Procedimento de ligação para a planta dos tanques acoplados.

Fonte: Adaptado de Quanser Consulting Inc. (2013a)

Um único sistema de tanques acoplados pode ser configurado em três tipos de expe-
rimentos diferentes, correspondendo às configurações do sistema 1, 2 e 3. Cada configu-
ração resulta em um desafio de controle distinto e também pode ser modificada usando
diferentes valores para os parâmetros do sistema como, por exemplo, trocando-se os diâ-
metros dos orifícios de saída. Uma configuração do sistema é definida em termos de cada
característica de entrada e saída do tanque, bem como a variável de controle desejada
(QUANSER CONSULTING INC., 2012a).

No presente trabalho foi utilizada a configuração 2, em que a entrada do tanque supe-
rior é proveniente da conexão out 1 e sua saída é a entrada do tanque inferior, conforme a
Figura 5.1. Os diâmetros dos orifícios de saída dos dois tanques são de tamanho médio.
Por fim, a variável de controle é o nível do tanque inferior. Nessa configuração, o desafio
é controlar o nível de água no tanque inferior, do fluxo de água que sai do tanque superior.

O procedimento para obtenção do modelo matemático está detalhado em Quanser
Consulting Inc. (2012d) onde obtém-se as equações a seguir:

L̇1 =−
a1

A1

√
2gL1 +

Kp

A1
Vp

L̇2 =
a1

A2

√
2gL1−

a2

A2

√
2gL2

(5.1)

em que, L̇1 e L̇2 são as taxas de variação dos níveis de água dos tanques superior e in-
ferior, respectivamente; L1 e L2 são os níveis de água dos tanques superior e inferior,
respectivamente; a1 e a2 são as áreas dos orifícios de saída dos tanques superior e in-
ferior, respectivamente; A1 = A2 são as áreas das bases dos tanques superior e inferior,
respectivamente; Kp é a constante da bomba; g é a aceleração da gravidade e Vp é a tensão
aplicada à bomba. A variável controlada é o nível de água do segundo tanque, ou seja, L2.
A Tabela 5.1 lista e caracteriza os principais parâmetros associados ao sistema de tanques
acoplados.
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Tabela 5.1: Especificações mecânicas, elétricas, constantes, fatores de conversão e parâ-
metros do modelo do sistema de tanques acoplados da Quanser

Símbolo Descrição Valor
Kp Constante de fluxo da bomba 3,3 cm3/s/V
Vpmax Máxima tensão contínua da bomba 12 V
Vppico Tensão de pico da bomba 22 V
DOut1 Diâmetro do orifício out 1 0,635 cm
DOut2 Diâmetro do orifício out 2 0,47625 cm
L1max = L2max Altura máxima dos tanques 30 cm
Dt1 = Dt2 Diâmetros internos dos tanques 4,445 cm
KL1 ≈ KL2 Sensibilidade dos sensores 6,1 cm/V
DSo Diâmetro do orifício de saída pequeno 0,31750 cm
DMo Diâmetro do orifício de saída médio 0,47625 cm
DLo Diâmetro do orifício de saída grande 0,55563 cm
a1 = a2 Área dos orifícios de saída DMo 0,17814 cm
A1 = A2 Área das bases dos tanques 15,5179 cm2

g Constante gravitacional da Terra 981 cm/s2

5.1.2 Resultados do Experimento 1
O experimento teve duração de 18 minutos e considerou um sinal de referência que

mudava, a cada 2 minutos, entre os níveis 5, 10, 15, 20 e 25 centímetros. O período de
amostragem do sistema é Ts = 0,1 segundos. A sintonia e restrições consideradas para
esse experimento foram:

• Horizontes de predição Hp = 50;
• Horizonte de controle Hc = 1;
• Sinal de controle Vp limitado entre 0 e 12 Volts;
• Ponderação do erro e esforço de controle Q = I (matriz identidade) e R = 0,3;
• Número de avaliações na função de custo em cada iteração igual a 500 (critério de

parada) e 4 otimizadores SA no CSA;
• Temperaturas iniciais de geração T0 = 0,01 e aceitação T ac

0 = 0,9;
• Variância desejada σ2

D = 0,99(m−1)/m2 e taxa de crescimento e decaimento α =
0,05;
• Os níveis de água L1 e L2 foram limitados entre 2 e 29 centímetros.

A predição da saída foi obtida resolvendo o sistema de equações 5.1 usando o mé-
todo de Euler com passo fixo h = 0,0025. O experimento foi realizado também usando
o método de Runge-Kutta de 4a ordem, porém não apresentou melhorias, apenas qua-
druplicou o tempo da computação do sinal de controle. Mesmo assim, nos dois casos o
cálculo do sinal de controle foi realizado em um tempo menor do que o período de amos-
tragem Ts = 0,1 segundos. Para esse experimento não foi necessário realizar adaptação
dos parâmetros. Os resultados do experimento estão apresentados na Figura 5.3.
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Figura 5.3: O gráfico (a) mostra os níveis de água do tanque superior (em azul), inferior
(em vermelho) e sinal de referência (em preto), enquanto que o gráfico (b) apresenta o
sinal de controle aplicado à bomba.
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Fonte: Dados das simulações, 2018.

A Figura 5.3 mostra que a variável controlada L2 segue o sinal de referência com um
sinal de controle que respeita o limite máximo imposto de 12 Volts. Além disso, observa-
se um bom desempenho do controlador em todas as faixas de operação, com pequeno erro
de regime sem violar as restrições de estado. O sinal de tensão aplicado à bomba apresenta
grandes variações em alguns momentos devido à mudança do valor de referência. Em 240
segundos, por exemplo, a trajetória desejada muda de 25 para 5 centímetros e, portanto, é
preciso desligar a bomba para corrigir o erro de rastreamento. No entanto, o nível de água
do tanque superior deve permanecer acima de 2 centímetros para não violar a restrição.
Como o tanque superior seca mais rápido do que o inferior, o sinal de controle precisa
mudar rapidamente, a fim de corrigir o erro de rastreamento ao mesmo tempo que não
viola as limitações impostas. Observa-se ainda o efeito de ruído do sensor quando se
atinge o regime nos diversos patamares.

Nesse experimento, o tempo médio que o algoritmo do CSA demorou para calcular a
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ação de controle foi de 4,1511 ms, sendo 5,8202 ms e 3,8524 ms o maior e menor tempo,
respectivamente. Portanto, tem-se a viabilidade de uso do método proposto para este tipo
de sistema.

Para avaliar de forma quantitativa o desempenho do controlador utilizou-se alguns
índices apresentados por Goodhart et al. (1993). O primeiro índice mede o esforço de
controle usado para alcançar a resposta desejada e é dado por:

ε1 =
1
N

N

∑
k=1
|u(k)| (5.2)

em que N é o número de sinais de controle aplicados no processo e u(k) é a sequência de
entradas de controle.

O segundo índice representa a variância dos atuadores e é dada por:

ε2 =
1
N

N

∑
k=1

(u(k)− ε1)
2 (5.3)

O terceiro índice representa o desvio da saída do processo em termos da média da
integral do erro absoluto (IAE do inglês Integrated Absolute Error) e é representado por:

ε3 =
1
N

N

∑
k=1
|r(k)− y(k)| (5.4)

A partir das Equações 5.2, 5.3 e 5.4 pode-se fazer uma média geral do desempenho
como a seguir:

ε = α1ε1 +α2ε2 +α3ε3, (5.5)

em que α1, α2 e α3 são termos de ponderação que refletem a importância atribuída ao
esforço de controle, uso dos atuadores e a qualidade do produto, respectivamente. A
Tabela 5.2 apresenta a média e o desvio padrão dos índices de Goodhart para 30 execuções
do experimento realizado.

Tabela 5.2: Média e Desvio Padrão dos índices de Goodhart para 30 execuções do expe-
rimento 1.

Índice Média Desvio Padrão
ε1 6,4760 4,1655x10−4

ε2 6,4085 0,0098
ε3 0,9828 0,0016

Os índices de desempenho para os resultados apresentados na Figura 5.3 são ε1 =
6,4714, ε2 = 6,1219 e ε3 = 1,2205.
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5.2 Experimento 2: Pêndulo Invertido Rotacional

5.2.1 Descrição do sistema
O pêndulo invertido rotacional representado na Figura 5.4 é um problema clássico da

engenharia mecânica e aeroespacial. O módulo do pêndulo invertido rotacional da Quan-
ser consiste em um braço plano, com um pivô em uma extremidade para ser conectado
à engrenagem de carga da unidade base servo rotacional SRV02 (QUANSER CONSULTING
INC., 2011), e um eixo metálico na outra extremidade para fixação do pêndulo. O resul-
tado é um braço que gira horizontalmente com um pêndulo no final livre para girar 360o.
O objetivo é projetar um controlador capaz de balançar o pêndulo para cima, girando ou
alterando o ângulo da base, e equilibrar o pêndulo invertido na posição vertical. Esse
experimento é um exemplo clássico de como o uso do controle pode ser empregado para
estabilizar um sistema inerentemente instável. Aplicações clássicas do pêndulo invertido
são os veículos elétricos de duas rodas Segway e o passo e inclinação de um foguete em
voo.

Figura 5.4: Esquema do pêndulo rotacional.

Fonte: Adaptado de Quanser Consulting Inc. (2012b)

O procedimento para encontrar as equações que descrevem os movimentos do braço
rotacional e do pêndulo em relação à tensão do servo motor do módulo SRV02 está deta-
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lhado em Quanser Consulting Inc. (2012e) e são dadas como a seguir:(
mpr2 +

1
4

mpL2
p−

1
4

mpL2
p cos(α)2 + Jr

)
θ̈−
(

1
2

mpLpr cos(α)
)

α̈

+

(
1
2

mpL2
p sen(α)cos(α)

)
θ̇α̇+

(
1
2

mpLpr sen(α)
)

α̇
2 = τ−Brθ̇

− 1
2

mpLpr cos(α)θ̈+
(

Jp +
1
4

mpL2
p

)
α̈− 1

4
mpL2

p cos(α) sen(α)θ̇2− 1
2

mpLpg sen(α) =−Bpα̇

(5.6)

em que θ(t) é o ângulo do braço rotacional e α(t) é o ângulo do pêndulo. Consequente-

mente, θ̇ =
dθ

dt
e α̇ =

dα

dt
, são as correspondentes velocidades angulares.

O braço tem um comprimento r, momento de inércia de Jr, e seu ângulo, θ, aumenta
positivamente quando é rotacionado no sentido anti horário.

O pêndulo que está conectado ao final do braço rotativo, possui um comprimento total

Lp e seu centro de massa é
Lp

2
. O momento de inércia sobre seu centro de massa é Jp. O

ângulo do pêndulo, α, é zero quando está perfeitamente na posição vertical (para cima) e
aumenta de forma positiva quando gira no sentido anti horário.

O torque aplicado na base do braço rotativo (isto é, engrenagem de carga) é gerado
pelo servo motor conforme descrito pela equação a seguir:

τ =
ηgKgηmkt(Vm−Kgkmθ̇)

Rm
(5.7)

Embora o torque atuando na engrenagem de carga seja a entrada do modelo de espaço
de estados da Equação 5.6, a variável manipulada do sistema é a tensão Vm do servo
motor. Neste trabalho, a variável controlada é a posição angular do pêndulo, ou seja,
α. A Tabela 5.3 lista os principais parâmetros associados aos módulos SRV02 e pêndulo
invertido rotacional.
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Tabela 5.3: Especificações do sistema do pêndulo invertido rotacional e SRV02.

Símbolo Descrição Valor
Vm Tensão de entrada nominal do motor 6,0 V
Rm Resistência de armadura do motor 2,6 Ω ±12%
kt Constante de corrente-toque do motor 7,68x10−3 N.m/A ±12%
km Constante back-emf do motor 7,68x10−3 V/(rad/s) ±12%
Kg Relação total de engrenagem 70
ηm Eficiência do motor 0,69 ±5%
ηg Eficiência da caixa de engrenagem 0,90 ±10%
mp Massa do pêndulo 0,127 kg
Lp Comprimento total do pêndulo 0,337 m
Jp Momento de inércia do pêndulo 0,0012 kg.m2

Bp Coeficiente de amortecimento viscoso do pêndulo 0,0024 N.m.s/rad
r Comprimento do braço do pivô até à ponta 0,216 m
Jr Momento de inércia do braço 9,90x10−4 m
Br Coeficiente de amortecimento viscoso do braço 0,0024 N.m.s/rad
g Constante gravitacional da Terra 9,81 m/s2

O sistema com duas equações não lineares de 2a ordem do pêndulo invertido rota-
cional (Equação 5.6) pode ser transformado em um sistema com quatro equações de 1a

ordem. Assim, as segundas derivadas das posições, isto é, θ̈ e α̈, viram as primeiras deri-
vadas das velocidades. As equações de estado extra são justamente, derivada da variável
de estado posição igual a variável de estado velocidade. Assim:

{
f1θ̈− f2α̈+ f3θ̇α̇+ f4α̇

2 = τ−Brθ̇

− f5θ̈+ f6α̈− f7θ̇
2− f8 =−Bpα̇

⇒


x1 = θ

x2 = α

x3 = θ̇→ x3 = ẋ1→ ẋ3 = θ̈

x4 = α̇→ x4 = ẋ2→ ẋ4 = α̈

{
f1ẋ3− f2ẋ4 + f3x3x4 + f4x2

4 = τ−Brx3

− f5ẋ3 + f6ẋ4− f7x2
3− f8 =−Bpx4

(5.8)

em que,
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1
4
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1
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Resolvendo a segunda equação do sistema de equações 5.8 para ẋ4 , obtém-se:

ẋ4 =
−Bpx4 + f5ẋ3 + f7x2

3 + f8

f6
(5.9)

Substituindo 5.9 na primeira equação de 5.8, chega-se em uma expressão para ẋ3, con-
forme demonstrado a seguir:

f1ẋ3−
f2

f6

(
−Bpx4 + f5ẋ3 + f7x2

3 + f8
)
+ f3x3x4 + f4x2

4 = τ−Brx3(
f1−

f2 f5

f6

)
ẋ3 = τ−Brx3− f3x3x4− f4x2

4−
f2

f6
Bpx4 +

f2 f7

f6
x2

3 +
f2 f8

f6

ẋ3 =

(
f6

f1 f6− f2 f5

)(
τ−Brx3− f3x3x4− f4x2

4−
f2

f6
Bpx4 +

f2 f7

f6
x2

3 +
f2 f8

f6

)
ẋ3 =

f6(τ−Brx3− f3x3x4− f4x2
4)− f2Bpx4 + f2 f7x2

3 + f2 f8

f1 f6− f2 f5

(5.10)

Portanto, o sistema de equações de 1a ordem do pêndulo invertido rotacional é dado por:

ẋ1 = x3

ẋ2 = x4

ẋ3 =
f6(τ−Brx3− f3x3x4− f4x2

4)− f2Bpx4 + f2 f7x2
3 + f2 f8

f1 f6− f2 f5

ẋ4 =
−Bpx4 + f5

(
f6(τ−Brx3− f3x3x4− f4x2

4)− f2Bpx4+ f2 f7x2
3+ f2 f8

f1 f6− f2 f5

)
+ f7x2

3 + f8

f6

(5.11)

5.2.2 Resultados da simulação do Experimento 2
Para a simulação utilizou-se os seguintes parâmetros de sintonia e restrições:

• Horizontes de predição e controle iguais, Hp = Hc = 30;
• Sinal de controle Vm limitado entre −3,7 e 3,7 Volts;
• Ponderação do erro e esforço de controle Q = I e R = 0,01I, respectivamente, sendo

I a matriz identidade;
• Número de avaliações na função de custo em cada iteração igual a 1000 (critério de

parada) e 4 otimizadores SA no CSA;
• Temperaturas de geração T = 0,01 e aceitação T ac = 0,9;
• Variância desejada σ2

D = 0,99(m−1)/m2 e taxa de crescimento e decaimento α =
0,05;
• O ângulo do braço rotacional (variável de estado x1) limitado entre −π

2 e π

2 .

Observa-se que a sintonia do CSA foi praticamente a mesma do experimento 1. Ape-
nas o número de avaliações na função custo foi maior. Contudo, muito provavelmente o
desempenho do algoritmo pode ser melhorado com uma sintonia mais criteriosa dos parâ-
metros do otimizador. Mesmo assim, essa robustez quanto a inicialização dos parâmetros
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é uma característica positiva do CSA, pois os algoritmos SA tendem a ser muito sensíveis
a diferentes parâmetros iniciais como, por exemplo, a temperatura T .

Para esse experimento, considerou-se a função custo da Equação 5.12. O termo re-
ferente ao ângulo do braço rotacional foi adicionado nessa função custo para evitar que
o braço se aproximasse dos limites das restrições, tendendo a ficar mais próximo do 0o.
Destaca-se, no entanto, que a adição desse termo na função custo é apenas um recurso a
mais para o tratamento das restrições, já que o algoritmo já verifica em todo instante de
amostragem se as variáveis de estado preditas pelo modelo excedem a restrições.

J =
Hp

∑
i=1

[ŷ(k+ i)− r(k+ i)]T Q [ŷ(k+ i)− r(k+ i)]

+
Hc

∑
i=1

∆û(k+ i−1)T R∆û(k+ i−1)+
Hp

∑
i=1

x2
1(k+ i)

(5.12)

As predições foram obtidas resolvendo as equações do modelo com o método de
Euler, com um passo fixo h = 0,0025. O período de amostragem do pêndulo invertido
rotacional é Ts = 0,01 segundo. Para a simulação da planta real, representada também
pelo sistema de equações da Equação 5.11, foi utilizado o método de Runge-Kutta de
4a ordem, com um passo fixo h = 0,001. Essa diferença nos métodos de resolução das
equações diferenciais foi para evitar que as saídas geradas pela planta fossem exatamente
iguais aquelas preditas pelo modelo do processo. Além disso, com exceção de g e Kg, fo-
ram atribuídos diferentes valores para os parâmetros do modelo e do processo, conforme
mostra a Tabela 5.4.

Tabela 5.4: Diferença nos valores dos parâmetros utilizados para representar o modelo e
o sistema real.

Parâmetro Modelo Planta
Rm 2,6 Ω 2,3 Ω

kt 7,68x10−3 N.m/A 8,10x10−3 N.m/A
km 7,68x10−3 V/(rad/s) 8,10x10−3 V/(rad/s)
Kg 70 70
ηm 0,69 0,72
ηg 0,90 0,95
mp 0,127 kg 0,140 kg
Lp 0,337 m 0,350 m
Jp 0,0012 kg.m2 0,0014 kg.m2

Bp 0,0024 N.m.s/rad 0,0030 N.m.s/rad
r 0,216 m 0,23 m
Jr 9,90x10−4 m 0,0010 m
Br 0,0024 N.m.s/rad 0,0030 N.m.s/rad
g 9,81 m/s2 9,81 m/s2

As condições iniciais para as variáveis de estado x1, x3, e x4 foram zero, isto é, θ0 = 0,
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θ̇0 = 0 e α̇0 = 0. No caso da variável x2 = α, a posição angular inicial foi α0 = −π, ou
seja, considerou-se que o pêndulo está inicialmente parado na sua posição vertical para
baixo.

Para garantir que o ângulo do pêndulo fique sempre dentro do intervalo−π e π, faz-se
uma conversão dessa variável de estado antes de usá-la no algoritmo. O cálculo é feito da
seguinte forma: {

α =−2π+mod(α,2π), se mod(α,2π)≥ π

α = mod(α,2π), caso contrário
(5.13)

em que mod(x,y) = x− floor(x/y)y se y 6= 0 e mod(x,0) = x. A função floor(x) arre-
donda o elemento x para o número inteiro mais próximo na direção do menos infinito. Os
resultados da simulação são apresentadas na Figura 5.5.

Figura 5.5: Os gráficos (a) e (b) mostram as posições angulares (em graus) do braço
rotacional e do pêndulo invertido, respectivamente, enquanto que o gráfico (c) é a tensão
aplicada no servo motor.
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Observe na Figura 5.5 que o sinal de controle aplicado ao servo motor faz o braço
rotacional girar para frente e para trás mudando, consequentemente, o ângulo do pêndulo
invertido que oscila progressivamente cada vez mais até finalmente balançar o suficiente
para subir e alcançar sua posição vertical na marca dos 4 segundos. O controlador conse-
gue equilibrar o pêndulo invertido na posição vertical mantendo a estabilidade, sem violar
as limitações impostas para Vm e x1 (θ). O gráfico da posição angular do braço rotacio-
nal mostra que apesar de não controlarmos θ a sua tendência é permanecer em torno de
0o. Essa comportamento pode ser atribuído ao fato do custo ser penalizado quando x1 se
aproximava de ±90o e também ao termo associado a posição angular do braço rotacional
na Equação 5.12.

Nessa simulação, o tempo médio que o algoritmo do CSA demorou para calcular a
ação de controle foi de 5,1671 ms, sendo 7,3527 ms o maior tempo e 4,5771 ms o menor.
Portanto, a computação do sinal de controle foi realizada obedecendo sempre o período
de amostragem do sistema Ts = 10 ms.

Para esse experimento não foi necessário realizar a adaptação dos parâmetro, pois
a robustez própria do MPC conseguiu acomodar os erros de modelagem. No entanto,
realizar a adaptação dos parâmetros para esse sistema seria uma tarefa inviável, uma vez
que teríamos dois problemas de otimização para resolver em apenas 10 ms.

Diferentemente de outras estratégias, um único controlador é utilizado para fazer o
pêndulo balançar da sua posição suspensa até colocá-lo em pé na vertical e equilibrá-lo na
posição invertida. Em Quanser Consulting Inc. (2012e), por exemplo, para se obter uma
lei de controle capaz de executar a tarefa de balançar o pêndulo e equilibrá-lo, utilizam-
se dois sistemas de controle. O primeiro, baseado na estratégia descrita em Åström e
Furuta (1996), é um controlador proporcional não linear baseado em energia e serve para
balançar o pêndulo. Uma vez em pé, um controlador linear por realimentação de estados
é usado para equilibrar o pêndulo.

A Tabela 5.5 apresenta a média e o desvio padrão dos índices de Goodhart para 30
execuções do experimento realizado. Os valores desses índices de desempenho para os
resultados apresentados na Figura 5.5 são ε1 = 0,4463, ε2 = 1,4186 e ε3 = 13,4667.

Tabela 5.5: Média e Desvio Padrão dos índices de Goodhart para 30 execuções do expe-
rimento 2.

Índice Média Desvio Padrão
ε1 0,5123 0,0500
ε2 1,6417 0,2131
ε3 15,5046 1,7679
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5.3 Experimento 3: Tanque Reator de Agitação Contí-
nua

O método proposto com a estratégia de adaptação dos parâmetros foi simulado para
um modelo de reator não linear retirado de Arslan et al. (2004). Os Tanques Reatores
de Agitação Contínua são processos amplamente encontrados na Engenharia Química e
Bioquímica. Normalmente, para reações exotérmicas irreversíveis, o modo adiabático
leva a altas taxas de produção. A fim de manter a temperatura dentro de um certo limite, o
calor gerado tem que ser removido por resfriamento. O vaso é considerado perfeitamente
misturados, e uma única reação irreversível de primeira ordem exotérmica ocorre. O
comportamento dinâmico do processo é descrito de forma adimensional pelas equações
diferenciais não lineares a seguir:

ẋ1 =−x1 +Da.r(x1,x2)− (x f −1), (5.14a)
ẋ2 =−x2 +B.Da.r(x1,x2)+β(u− x2), (5.14b)
y = x2, (5.14c)

r(x1,x2) = (1− x1)exp

 x2

1+
x2

φ

 , (5.14d)

em que x1, x2, u e x f são adimensionais e referem-se a concentração do produto, a tempe-
ratura de reação, temperatura de resfriamento e a concentração de alimentação, respecti-
vamente (ARSLAN et al., 2004). Nesse experimento, a variável controlada é a temperatura
da reação x2 e a variável manipulada é a temperatura da camisa de resfriamento u. A
concentração x1 é uma variável de estado. O período de amostragem é definido como
Ts = 0,1 unidade de tempo adimensional. Os parâmetros físicos Da, φ, B e β, referem-
se ao número de Damkohler, a energia de ativação adimensional, o calor de reação e o
coeficiente de transferência de calor, respectivamente (ZHAN; ISHIDA, 1997). Os valores
nominais dos parâmetros são apresentados na Tabela 5.6.

Tabela 5.6: Parâmetros físicos do Tanque Reator de Agitação Contínua.

Símbolo Descrição Valor
Da Número de Damkohler 0,072
B Calor de reação 8
β Coeficiente de transferência de calor 0,3
x f Concentração de alimentação 1
φ Energia de ativação 20

Conforme explicado na Seção 4.2, o modelo de estado deste trabalho considera um
vetor de desvios dos parâmetros, ρ, no qual cada elemento representa a diferença existente
entre um parâmetro do modelo e processo. Portanto, cada elemento de ρ deve ser adici-
onado com seu respectivo parâmetro associado, a fim de diminuir essa diferença. Diante
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disso, as Equações 5.14 do modelo são reescritas como a seguir:

ẋ1 =−x1 +(Da+ρ(1))r(x1,x2)− ((x f +ρ(4))−1), (5.15a)
ẋ2 =−x2 +(B+ρ(2))(Da+ρ(1))r(x1,x2)+(β+ρ(3))(u− x2), (5.15b)
y = x2, (5.15c)

r(x1,x2) = (1− x1)exp

 x2

1+
x2

(φ+ρ(5))

 , (5.15d)

em que ρ(i), com i= 1, · · · ,5, correspondem aos elementos de ρ e representam os desvios
em relação a Da, B, β, x f e φ, nessa ordem.

A sintonia do controlador, otimizador e as restrições consideradas para a simulação
desse experimento estão listadas a seguir. Destaca-se novamente a sintonia para os parâ-
metros de inicialização do CSA, que foi a mesma utilizada nos outros dois experimentos:

• Horizontes de predição, controle e atualização iguais a Hp = 6, Hc = 3 e d = 5,
respectivamente;
• Ponderação do erro e esforço de controle Q= I e R= 0,01I, respectivamente, sendo

I a matriz identidade;
• Sinal de controle u limitado entre −15 e 15;
• Número de avaliações nas funções objetivos das Equações 4.2 e 4.4 em cada itera-

ção igual a 1000 (critério de parada) e 4 otimizadores SA no CSA nas duas otimi-
zações;
• Temperaturas de geração T = 0,01 e aceitação T ac = 0,9;
• Variância desejada σ2

D = 0,99(m− 1)/(m2) e taxa de crescimento e decaimento
α = 0,05;
• O vetor de desvios dos parâmetros ρ de um otimizador SA no CSA foi inicializado

com todos os valores iguais a zero, ou seja, ρinicial = [0,0,0,0,0]T . Os outros três
otimizadores foram inicializados conforme a Equação 4.3.

As predições foram obtidas resolvendo as equações do modelo com o método de
Runge-Kutta de 4a ordem, com um passo fixo h = 0,0025. Esse método também foi uti-
lizado para o processo, no entanto, para a representação da planta utilizamos as Equações
5.14, isto é, sem os elementos de ρ. Além disso, foram atribuídos os seguintes valores
para os parâmetros: Da = 0,05, B = 8,4, β = 0,6, x f = 0,4 e φ = 22.

Existem nesse sistema três pontos de estado estacionário correspondentes a entrada
u= 0 e que foram escolhidos como sinal de referência para as simulações: A (x1 = 0,1140,
0,8860, u = 0,0) e C (x1 = 0,7646, 4,7050, u = 0,0) são pontos de operação estáveis, e B
(x1 = 0,4495), 2,7620, u = 0,0) é um ponto de operação instável. As simulações foram
realizadas para um sinal de referência variando entre 0,8860, 2,762 e 4,705 durante 40
unidades de tempo adimensional com um intervalo máximo entre cada amostra de 0,1. As
condições iniciais do sistema foram x1(0) = 0,1440, x2(0) = y(0) = 0,8860 e u(0) = 0.

Os resultados da simulação da metodologia proposta estão ilustrados nos gráficos da
Figura 5.6. O caso sem atualização do modelo também foi utilizado para fins de compara-
ção. O controlador com a estratégia de atualização dos parâmetros do modelo funciona de
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maneira consistente durante toda a simulação e foi melhor no que diz respeito ao erro de
rastreamento como mostra o gráfico das temperaturas de saída da Figura 5.6. Além disso,
o gráfico dos sinais de controle mostra que não foi preciso um maior esforço do con-
trolador para tornar esse erro nulo. Portanto, a inclusão da estratégia adaptativa é capaz
de lidar com o problema de incompatibilidade dos parâmetros do modelo em diferentes
regiões de operação.

Figura 5.6: Saídas do reator para variações na temperatura de referência.

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0

1

2

3

4

5

T
em

pe
ra

tu
ra

s 
de

 s
aí

da

(a)

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
−20

−10

0

10

20

Tempo

S
in

ai
s 

de
 c

on
tr

ol
e

(b)
Com atualização dos parâmetros Sem atualização dos parâmetros Sinal de referência

Fonte: Dados das simulações, 2018.

Os gráficos da Figura 5.7 mostram o comportamento dos parâmetros utilizados pelo
modelo ao longo da simulação. Observa-se que esses parâmetros não convergem necessa-
riamente para os da planta (em vermelho nos gráficos). Apesar disso, foi possível alcançar
erro de estado estacionário igual a zero, que é o objetivo do esquema adaptativo.

Outras simulações foram realizadas com o CSA configurado para fazer um número
maior de avaliações nas funções objetivos, porém os resultados não mostraram melhorias
significativas, apenas o tempo de computação que foi maior. Além disso, o NMPC foi sin-
tonizado com outros valores na tentativa de acomodar o erro de modelagem sem precisar
utilizar a estratégia de adaptação, porém não se conseguiu zerar o erro de regime.

O tempo médio gasto pelo CSA para calcular o vetor de desvios dos parâmetros do
modelo e para calcular a próxima ação de controle foi de 52,6806 ms, sendo 60,7260 ms
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o maior tempo e 26,5007 ms o menor tempo. No caso em que a estratégia de atualização
dos parâmetros não foi usada esse tempo foi em média 29,7635 ms, com 36,0162 ms
sendo o maior tempo e 26,2166 ms o menor tempo.

Ichihara et al. (2017) realizaram o experimento no Tanque Reator de Agitação Contí-
nua usando a versão serial do CSA e com a implementação do controlador em MATLAB.
Nesse caso, o tempo médio gasto pela versão serial do CSA para calcular o vetor de des-
vios dos parâmetros do modelo e para calcular a próxima ação de controle foi de 2,55
segundos. No caso em que a estratégia de atualização dos parâmetros não foi usada esse
tempo foi em média 1,39 segundos. A sintonia do controlador e otimizador foi basica-
mente a mesma que foi utilizada neste trabalho, com diferença no número máximo de
avaliações nas funções custo, que foi 1000 apenas para o primeiro instante de amostra-
gem e 300 para os demais. Portanto, pode-se destacar que apesar do Tanque Reator de
Agitação Contínua ser uma planta de dinâmica lenta com um tempo de computação não
crítico, com a paralelização do CSA foi possível realizar mais avaliações na função custo
e em um tempo menor, conseguindo maior precisão nos cálculos do sinal de controle,
mesmo quando a estratégia de adaptação de parâmetros do modelo não foi usada.

Figura 5.7: Comportamento dos parâmetros do modelo durante a simulação.
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A Tabela 5.7 apresenta os índices de Goodhart para as simulações realizadas no Tan-
que Reator de Agitação Contínua. Nesse experimento fez-se uma média geral do de-
sempenho, atribuindo os seguintes valores para os termos de ponderação da Equação 5.5:
α1 = 0,25, α2 = 0,25 e α3 = 0,5. Este último teve um maior peso devido à relevância do
desvio de referência.

Tabela 5.7: Índices de desempenho para as simulações da Figura 5.6.

Índice
Controlador

ε1 ε2 ε3 ε

Com atualização 5,2096 12,0945 0,0628 4,3575
Sem atualização 5,0035 10,1429 0,1484 3,8608

A Tabela 5.7 mostra que o controlador apresenta um melhor desempenho no que diz
respeito ao erro de rastreamento (ε3) quando a estratégia de atualização do modelo é
utilizada. No entanto, gasta-se mais energia (ε1) e exige-se mais dos atuadores (ε2). Os
índices refletem o que foi apresentado nos gráficos da Figura 5.6.

A média e o desvio padrão dos índices de Goodhart para 30 execuções das estratégias
de controle com e sem atualização dos parâmetros do modelo são apresentados na Tabela
5.8. Observa-se, claramente, que há maior dispersão dos dados no caso em que a estraté-
gia de atualização dos parâmetros do modelo é utilizada. Isso pode ser explicado pelo fato
de o algoritmo utilizar o CSA duas vezes no mesmo instante de amostragem. Com isso,
tem-se dois processos estocásticos, a cada instante de amostragem, quando se faz a atu-
alização dos parâmetros do modelo. A primeira na minimização do erro de previsão dos
estados sobre o conjunto de parâmetros do modelo e a segunda no cálculo da sequência
de controle.

Tabela 5.8: Média e Desvio Padrão dos índices de Goodhart para 30 execuções do expe-
rimento 3.

Controlador Índice Média Desvio Padrão

Com atualização
ε1 5,2094 0,0264
ε2 12,1565 0,4287
ε3 0,0633 0,0034

Sem atualização
ε1 5,0105 0,0055
ε2 10,0979 0,0743
ε3 0,1462 0,0012



Capítulo 6

Conclusão

Este trabalho apresentou uma estratégia de controle preditivo que utiliza otimização
estocástica para resolver o problema de controle não linear. A cada instante de amos-
tragem um problema de otimização precisa ser solucionado para calcular a sequência de
controle que deverá ser aplicada ao processo. O otimizador utilizado foi a versão paralela
do Simulated Annealing Acoplado, que consiste em um grupo de otimizadores traba-
lhando de forma cooperativa para buscar a solução ótima global. Cada otimizador SA
tem liberdade de percorrer o espaço de busca, porém se comunicam uns com os outros
informado-os o valor da função custo o qual ele se encontra. Além de ser uma imple-
mentação eficiente em arquiteturas de computadores paralelas, o Simulated Annealing
Acoplado possui uma maior robustez quanto aos parâmetros de inicialização.

O trabalho apresenta ainda uma estratégia adaptativa, em que o Simulated Annealing
Acoplado é adotado para lidar com as incertezas do modelo, minimizando uma função
custo que representa o erro de previsão de estados. Dessa forma, realizam-se ajustes
online dos parâmetros do modelo não linear para melhorar o desempenho do sistema
quando incertezas paramétricas estão presentes.

O controlador proposto utilizou a versão paralela do CSA e foi aplicado em três dife-
rentes problemas de controle não linear com restrições nas variáveis de estado e sinal de
controle. O primeiro experimento foi uma aplicação prática e em tempo real no sistema
de tanques acoplados da Quanser. Nesse experimento o controlador é capaz de manter
o nível de água do tanque inferior seguindo um sinal de referência que varia a cada dois
minutos, sem violar as restrições impostas e obedecendo sempre o período de amostra-
gem da planta de 0,1 s. O segundo experimento foi uma simulação do modelo não linear
do pêndulo invertido rotacional da Quanser, em que o controlador é capaz de balançar o
pêndulo, inicialmente parado e verticalmente para baixo, até subir e equilibrá-lo na sua
posição invertida mantendo-o estável. Os resultados do segundo experimento mostram
ainda a eficácia da estratégia de controle, considerando a incompatibilidade entre os pa-
râmetros do modelo e processo. De forma similar ao primeiro experimento, as restrições
impostas são respeitadas assim como a curta constante de tempo de 10 ms do sistema.
Por fim, o terceiro experimento foi uma simulação do modelo de processo altamente não
linear do tanque reator de agitação contínua. Os resultados do experimento mostram a
efetividade e as características do controlador com a estratégia adaptativa considerando a
incompatibilidade entre os parâmetros do modelo e processo, uma vez que o controlador
é capaz de controlar a temperatura de reação para vários pontos de operação com erro
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de regime nulo. Isso não acontece quando a estratégia de adaptação dos parâmetros do
modelo não é usada. Destaca-se ainda a robustez quanto a inicialização dos parâmetros
de entrada do CSA, que foi basicamente a mesma sintonia para os três experimentos,
mostrando que não há grande esforço para inicializar os parâmetros do CSA.

A aplicação da estratégia de controle em todos os experimentos foi feita de forma
direta, em que se precisou basicamente trocar as equações não lineares do modelo em
espaço de estados. A sintonia do controlador NMPC é a tarefa que ainda requer uma
atenção maior, uma vez que a inicialização do otimizador não é tão crítica. Dessa forma,
o controlador possui ainda a característica de ser "plug-and-play", uma vez que é mais
fácil de ser aplicado em diferentes problemas de controle não linear, sem a necessidade de
realizar reformulações no problema ou aproximações lineares no modelo para se adequar
a uma aplicação específica, o que significa que pode ser mais facilmente aplicado em
outros sistemas não lineares.

Portanto, o Simulated Annealing Acoplado Paralelo se revela como um algoritmo
viável para resolver o problema de controle não linear em tempo real dos sistemas de
dinâmicas rápidas.

6.1 Trabalhos Futuros
Apesar da estratégia de controle preditivo não linear baseada no Simulated Annealing

Acoplado Paralelo apresentada neste trabalho ter se mostrado capaz de controlar o pên-
dulo invertido rotacional, que é um sistema altamente não linear, instável e com tempo de
computação crítico, os resultados obtidos foram da simulação das equações matemáticas
do modelo. Portanto, a realização do experimento no sistema real é uma tarefa bastante
relevante.

Pode-se ainda realizar diversos experimentos práticos, a fim de atestar a portabilidade
do controlador, pela simples troca do modelo matemático do sistema em questão sem
mexer na sintonia do otimizador. Na sequência, avaliar o seu desempenho comparando-o
com outras versões de algoritmos, paralelos ou não, na resolução do problema de controle
não linear de grande escala e/ou tempo de computação crítica.

Uma vez que o modelo utilizado em controle preditivo é apenas uma aproximação ma-
temática da planta, existe a possibilidade de descasamento entre os comportamentos dos
dois. Dessa forma, a estratégia de adaptação proposta neste trabalho pode ser analisada
para atender ao requisito de robustez a incertezas do modelo de processos que possuem
parâmetros que mudam no decorrer do tempo. Além disso, é interessante investigar a via-
bilidade da estratégia para grandes diferenças nos parâmetros do modelo e processo real.
Pode-se ainda analisar a possibilidade de realizar o controle preditivo com a estratégia de
adaptação nos sistemas não lineares com parâmetros incertos e de dinâmica rápida.
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