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4  SISTEMA  DE  CONTROLE  PREDITIVO  PARA  A  COLUNA  DE 
DESTILAÇÃO

4.1 CONTROLADOR PREDITIVO BASEADO EM MODELO

O controle preditivo baseado em modelo apresentado em GARCIA et al. (1989) e 

também em CAMACHO e BORDONS (1995) é uma estratégia de controle que utiliza o 

modelo do processo a ser controlado para gerar um sinal de controle o qual minimiza  

uma função objetivo.  A função objetivo neste caso possui  um termo que penaliza a 

diferença entre a saída da planta e uma trajetória de referência e possui também um 

termo que penaliza a ação incremental de controle. Esta função objetivo é apresentada 

abaixo:

JN1,N2, Nu=∑
j=N1

N2

 j . [ y t j / t −w  t j]2∑
j=1

Nu

 j. [u t j−1]2               (4.1)

Onde w(t) é uma trajetória de referência a qual y(t) deve seguir. A funções δ(j) e 

λ(j)  são  funções  penalizadoras.  Repare  que  o  termo  que  penaliza  a  trajetória  é 

computado da amostra N1 até a amostra N2 e o termo que penaliza a ação incremental 

de controle é computado da amostra j=1 até Nu. A ação incremental de controle é a 

diferença entre dois sinais consecutivos do atuador, portanto:

ut =u t −u t−1                  (4.2)

O modelo do processo geralmente é escrito como uma equação de diferenças 

que é afetada diretamente pela ação incremental de controle.

y  t =∑
i=0

N

[ai .y  t−ibi .ut−i]                  (4.3)

Sujeito a restrições:

uminuumax              (4.4)

uminuumax               (4.5)



Projeto do sistema de controle preditivo baseado em modelo 51

ymin y ymax                 (4.6)

Fica fácil de ver que as restrições limitam a amplitude dos sinais dos atuadores e 

a amplitude dos sinais  de saída da planta.  A taxa de variação do sinal  de controle  

também  é  limitada  pois  alguns  atuadores  podem  ter  limitações  em  suas  taxas  de 

variações. No caso da coluna de destilação, temos um sistema de duas entradas e duas 

saídas. Portanto trata-se de um sistema MIMO, neste caso é mais interessante escrever 

o modelo no formato de variáveis de estado:

x t1=A.x t B.u t               (4.7)

y  t=C.x t                (4.8)

Como  a  coluna  de  destilação  não  responde  instantaneamente  (não  existem 

ganhos estáticos no sistema) não é necessário inserir uma matriz D que multiplica u(t)  

na  última  equação,  já  que  u(t)  não  afeta  diretamente  y(t).  No  caso  da  coluna  de 

destilação, o vetor u(t) é um vetor coluna de duas dimensões (potência do aquecedor e 

taxa  de  refluxo)  e  o  vetor  y(t)  também  é  um  vetor  coluna  de  duas  dimensões 

(temperatura T1 e temperatura T4). Para implementar o sistema de controle preditivo na 

coluna  de  destilação  é  preciso  escrever  o  sistema a  variáveis  de  estado  na  forma 

incremental, ou seja, o vetor de variáveis de estado x(t) deve ser afetado pelo esforço 

de controle incremental ∆u(t).

 

x t1=Å . x t B̊.u t                 (4.9)

y  t =C. x t               (4.10)

Para passar para a forma das equações 4.9 e 4.10, deve-se utilizar a equação 

Diophantine  apresentada no trabalho de  CAMACHO e  BORDONS (1995).  A  função 

objetivo no caso do sistema MIMO fica sendo:

J N1,N2,Nu=∑
j=N1

N2

[ y  t j∨t −w t j]T .R.[ y  t j∨ t−w t j]∑
j=1

Nu

ut j−1T .Q.u t j−1     (4.11)

 Onde R e Q são matrizes penalizadoras com dimensões apropriadas.
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4.2 CONTROLADOR PREDITIVO BASEADO EM MODELO ROBUSTO

Por se tratar de um processo não-linear, a coluna de destilação pode trabalhar 

em  diferentes  pontos  de  operação  com  comportamentos  diferentes  e  portanto  os 

modelos da coluna para diferentes pontos de operação serão diferentes uns dos outros.  

Isto foi apresentado no Capítulo 3 onde para diferentes valores de refluxo e potência do 

aquecedor, a coluna apresentou modelos diferentes. Desta forma temos um conjunto de 

modelos  que  descrevem  o  comportamento  da  coluna  de  destilação  em  pontos  de 

operação  distintos.  É  desejável  que  o  controlador  preditivo  baseado  em  modelo 

apresente  estabilidade  para  este  conjunto  de  modelos,  desta  forma  apresentando 

estabilidade para todos os pontos de trabalho da coluna de destilação. O controlador 

preditivo  baseado  em  modelo  apresentado  no  trabalho  de  ODLOAK (2004)  é  um 

controlador preditivo robusto. Ele utiliza diversos modelos que descrevem a incerteza na 

modelagem da planta para a síntese de um controlador preditivo baseado em modelo 

que irá apresentar estabilidade para todos os modelos utilizados. Na literatura existem 

diversos  tipos  de  controladores  preditivos  baseados  em  modelo.  Eles  diferem 

basicamente  na  função  custo  e  nos  modelos  utilizados,  porem  seu  principio  de 

funcionamento é o mesmo, a minimização de uma função custo que envolve a saída y e  

o esforço de controle ∆u. O controlador robusto apresentado em ODLOAK (2004) utiliza 

a função custo apresentada a seguir.

V k=∑
j−0

∞

[e k j−k ]
T .Q.[e k j−k]∑

j−0

m−1

u k jT .R.uk jk
T .S.k                 (4.12)

Sendo que e(k+j) é o erro de trajetória da saída, ou seja, e(k+j) = y(k+j) – r. O 

vetor  r  é  o  vetor  de  trajetória  de  referência.  As  matrizes  Q  e  R  são  matrizes 

penalizadoras de dimensões apropriadas. O vetor  δk é um vetor de variáveis de folga 

que permite um maior grau de liberdade na solução do problema de minimização. Assim 

como na subseção anterior, o modelo da planta é escrito na forma incremental:

xk1=Å . x kB̊.uk                (4.13)

y  t =C. x k                (4.14)



Projeto do sistema de controle preditivo baseado em modelo 53

Por conveniência, utilizou-se o índice k no lugar do índice t, visto que o trabalho 

apresentado em  ODLOAK (2004) utiliza o índice k para representar a amostra. Para 

descrever os modelos, utilizou-se um vetor denominado θ que contém todas as famílias 

de matrizes A e B que descrevem os modelos da planta em vários pontos de operação. 

Portanto o vetor θ é escrito como:

≡ A , B                (4.15)

Para garantir a robustez, o algoritmo para a síntese do controle preditivo baseado 

em modelo robusto minimiza a função custo Vk que esta em função do vetor θ devido ao 

fato de que a planta possui diferentes modelos para cada ponto de operação. Portanto:

V k uk ,k =V k uk ,k  ,                (4.16)

O algoritmo irá garantir a estabilidade do controle preditivo para todos os modelos 

descritos  no  vetor  θ.  O  trabalho  de  ODLOAK (2004)  mostra  com  detalhes  os 

procedimentos para a síntese do controle preditivo baseado em modelo robusto. Outras 

variações de controladores preditivos são apresentados em ODLOAK (2000), ODLOAK 

(2005), ALMEIDA NETO (1999), CLARKE (1988), DUAN e GRIMBLE (1991) e GRIMM 

et al. (2003).

4.3 CONTROLADOR PREDITIVO BASEADO EM MODELO COM COMPENSADOR

Este controlador utiliza uma primeira malha de controle de modo que os pólos em 

malha  fechada  do  sistema  sejam  pólos  distintos,  desta  forma  é  possível  aplicar  o 

controlador  preditivo  baseado  em  modelo  (MPC)  robusto  já  que  o  mesmo  foi 

dimensionado para  operar  em plantas  com pólos  distintos.  Uma segunda malha de 

controle é fechada de modo que o controlador preditivo baseado em modelo otimize o 

índice  de  performance  de  um  sistema  que  opera  em  malha  fechada  com  um 

controlador. O diagrama de blocos deste sistema de controle é apresentado na figura 

4.1. O controlador utilizado necessita de um algoritmo preditivo devido ao fato da planta 

apresentar  tempo  morto.  Desta  forma,  optou-se  por  inserir  um  algoritmo  preditivo 

estrutura “Preditor de Smith” em conjunto com o controlador. O diagrama de blocos do 

controlador com o “Preditor de Smith” é apresentado na figura 4.2. Os trabalhos de 

ASTRÖM et al. (1994) e LEVINE (1996) apresentam com detalhes o funcionamento do 
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“Preditor de Smith”. O “Preditor de Smith” também é bem detalhado em DESHPANDE 

(1981).

Figura 4.1 – Integração entre o MPC e o compensador.

Sendo que o sistema acima é um sistema com duas entradas e duas saídas. 

Portanto pode-se escrever:

Gcs=[Gc11s Gc12s
Gc21s Gc22s]               (4.17)

G s=[G11s G12s
G21s G22s]                 (4.18)

A matriz de transferência em malha fechada do primeiro sistema de controle será 

dada por:

GMFs=IG s.Gcs−1 .G s .Gc s                   (4.19)

Devido ao fato de que a matriz G(s) não é diagonal e portanto existe interação 

nas malhas de controle, a expressão acima é muito grande e difícil  de ser resolvida 

analiticamente,  portanto  é  necessária  a  inserção  de  uma  matriz  cujas  funções  de 

transferência  diagonalizam  ou  pelo  menos  diminuem  as  interações  nas  malhas  de 

controle.  Em MACIEJOWSKI  (1989)  são  apresentadas  técnicas  de  controle  para  a 

compensação de sistemas de duas entradas e duas saídas como é o caso da coluna de 

destilação. Portanto o diagrama de blocos da figura 4.1 é modificado para o diagrama 

de blocos a seguir. Neste diagrama de blocos o pós-compensador D(s) tem a função de 

eliminar  interações  entre  os  laços  de  controle.  Em  SEBORG  et  al.  (2003)  e 

OGUNNAIKE e RAY (1994) técnicas similares a esta são aplicadas em controle  de 

processos químicos.
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Figura 4.2 – Integração entre o MPC e o controlador com um pós-compensador que diminui os laços de 

controle.

De acordo com a diagrama de blocos da figura 4.2, o controlador Gc(s) terá de 

controlar o seguinte sistema:

Ds.G s                 (4.20)

[D11s D12s
D21s D22s].[G11s G12s

G21s G22s]                 (4.21)

Resultando na seguinte matriz:

[D11s.G11sD12s.G21s D11s.G12sD12s .G22s
D21s.G11sD22s. G21s D21s.G12sD22s.G22s]                (4.22)

Para obter-se uma matriz diagonal, são necessárias as igualdades:

D11s .G12sD12s.G22s=0               (4.23)

D21s.G11sD22s.G21s=0                (4.24)

Resultando em:

D11s
D12s

=
−G22s
G12s

               (4.25)

D21s
D22s

=
−G21s
G11s

               (4.26)

Uma primeira solução seria fazer:
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D11s=−G22s            (4.27)

D12s=G12s              (4.28)

D21s=−G21s            (4.29)

D22s=−G11s            (4.30)

Desta forma todas as funções de transferência da matriz D(s) serão realizáveis 

fisicamente (a ordem do numerador é igual ou inferior a ordem do denominador). Porém 

como  G11(s)  e  G21(s)  apresentam um certo  erro  de  modelagem como  mostrado  no 

Capítulo 3, optou-se por construir uma matriz D(s) que anula apenas um elemento da 

matriz resultante. Portanto os elementos da matriz D(s) foram escolhidos da seguinte 

forma:

D11s=
−G22s
G12s

          (4.31)

D12s=1            (4.32)

D21s=0            (4.33) 

D22s=1             (4.34)

Como o erro de modelagem de G22(s) e G12(s) é muito pequeno pois as mesmas 

são funções de transferência de primeira ordem de fácil modelagem conforme foi visto 

no Capítulo 3, optou-se por fazer as igualdades acima. Na prática é impossível fazer 

D11(s)  igual  a  -G22(s)/G12(s),  porém como  o  erro  de  modelagem nestas  funções  de 

transferência  é  pequeno,  temos  um  resíduo  muito  pequeno,  diminuindo 

consideravelmente  a  interação  entre  laços  de  controle.  Portanto  o  produto  entre 

matrizes resulta em:

[−G22s
G12s

1

0 1].[G11s G12s
G21s G22s]=[−G22s.G11s

G12s
G21s 0

G21s G22s]              (4.35)
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[−G22 s 
G12s

1

0 1] .[G11s G12 s
G21s G22 s]=[−G22 s .G11sG21 s.G12 s

G12 s
0

G21s G22s]               (4.36)

Desta forma a primeira saída irá depender somente do sinal da primeira variável  

manipulada  e  a  segunda  saída  irá  depender  de  ambas  variáveis  manipuladas.  É 

evidente que qualquer mudança na variável manipulada que afeta a primeira saída irá 

afetar a segunda saída. Fazendo Gc(s) uma matriz de controlador diagonal temos o 

seguinte sistema em malha fechada.

Gc s=[Gc11s 0
0 Gc22s]              (4.37)

D(s).G(s) pode ser escrita como:

D s.G s=[−Det G s
G12s

0

G21s G22s]             (4.38)

As funções G11(s), G12(s), G21(s) e G22(s) são dadas por:

G11s=
K11.e−T11 .s

11.s16
            (4.39)

G12s=
K12

12.s1              (4.40)

G21s=
K21.e−T21. s

21. s16
            (4.41)

G22s=
K22 .e−T22 .s

22. s1
            (4.42)
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Portanto:

Det G s
G12s

=
K11 .K22. 21 .s16 . 12.s12 .e−T11T22. s

K12.11 .s16 . 21 .s16 . 22 .s1.12. s1

-
K21 .11 .s16 . 22 . s1.e−T21. s

11 .s16 . 21 .s16 . 22 .s1
                (4.43)

Como  os  três  elementos  da  matriz  D(s).G(s)  apresentam  tempo  morto,  é 

necessário  a  utilização  de  um algoritmo  preditivo.  Neste  caso  optou-se  por  usar  o 

algoritmo preditivo estrutura “Preditor de Smith” apresentado em ÄSTROM et al.  (1994) 

e  MASSIMILIANO  (2003).  O  diagrama  de  blocos  com  o  “Preditor  de  Smith”  é 

apresentado na figura 4.3.

Figura 4.3 – Sistema de controle com “Preditor de Smith”.

As funções de transferência P11(s), P12(s), P21(s) e P22(s) são dadas por:



Projeto do sistema de controle preditivo baseado em modelo 59

P11s=
−K11.K22 . 21. s16 .12.s12

K12.11 .s16 . 21. s16 .22.s1 .12.s1
            (4.44)

P12s=
K21. 11 .s16 . 22. s1

11. s16 .21.s16 . 22 .s1
             (4.45)

P21s=
K21

21 .s16              (4.46)

P22s=
K22

22 .s1              (4.47)

Os atrasos ∆11(s), ∆12(s), ∆21(s) e ∆22(s) são dados por:

11s=e−T11T22. s              (4.48)

12s=e−T21. s              (4.49)

21s=e−T21. s              (4.50)

22s=e−T22. s              (4.51)

Supondo que os preditores e os atrasos são idênticos a dinâmica de G(s) temos:

T '1 s=

−Gc11s.Det G s
G12s

1
−Gc11s .P11sP12s

G12s

.S1 s=
−Gc11s .DetG s

G12s−P11s.P12s
.S1s        (4.52)

T '4s=
G21s. e−T21. s

1Gc22s.G22s
.U1 s

Gc22s.G22s.e
−T 22. s

1Gc22s.G22s
.S4s             (4.53)

Sendo que T'1(s)  e T'4(s)  são combinações lineares de T1(s)  e T4(s)  devido a 

inserção da matriz D(s). A parcela devida a U1(s) em T'4(s) pode ser eliminada através 

da seguinte modificação em U2(s):
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U2s=Gc22s .E2s−
G21s
G22s

.U1s              (4.54)

Resultando em:

T '4s=
Gc22s .G22s .e

−T22 .s

1Gc22s.G22s
. S4s              (4.55)

A eliminação total  na prática é impossível  devido a erros de modelagem que 

existem, porém esta modificação em U2(s) diminui muito a influência de U1(s) em T'4(s) 

melhorando assim a resposta transitória. Desta forma inserindo um bloco que subtraia o 

efeito de U1(s)  em T'4(s) temos o seguinte diagrama de blocos final para a primeira 

malha de realimentação.

Figura 4.4 – Diagrama de blocos final da primeira malha de realimentação.

Devido ao uso do “Preditor de Smith”, o controlador Gc11(s) terá que estabilizar o 

sistema:
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H s=
−K11.K22. 21. s16 .12.s12

K12.11.s16 . 21. s16 .22.s1.12.s1
   

+
K21 .11 .s16 . 22. s1

11 .s16 . 21 .s16 . 22 .s1
              (4.56)

Para compensar este sistema, optou-se pelo uso de um compensador estrutura 

avançador-atrasador  porque  o  mesmo  apresenta  uma  estrutura  simples,  de  fácil 

implementação  e  fácil  sintonia  pelo  método  da  resposta  em  freqüência.  Este 

compensador é explicado com mais detalhes em OGATA (2003). 

Gc11s=Kc.
s1

s.1
. s

s               (4.57)

Sendo que a parcela do atrasador que possui um termo integrativo visa eliminar o 

erro estacionário e a parcela relativa ao avançador visa melhorar a resposta transitória. 

Para a compensação, optou-se por utilizar os diagramas de Bode de H(s) em malha 

aberta e aumentar a margem de fase e a margem de ganho com o uso do avançador. 

Os  diagramas  de  Bode  de  H(s)  para  todos  os  pontos  de  operação  da  coluna  de 

destilação  são  mostrados  na  figura  4.5.  Para  a  implementação  deste  avançador-

atrasador no controlador digital, utilizou-se a transformação bilinear, também conhecida 

como “aproximação de Tustin”,  que é apresentada em OGATA (1995)  e GARROTE 

(2003).

S
2. z−1
T.z1                  (4.58)

Resultando no seguinte sistema a tempo discreto:

Gc11z=Kc.
z. 21 .T−21 . T

z. 2 .1 .T−2 .1 . T
. z 2T.−2T.

2.z−2                (4.59)

Devido às altas constantes de tempo envolvidas na planta, uma freqüência de 

amostragem de 4 amostras por segundo o que equivale a T = 0,25 s fará com que o  

sistema a tempo discreto se aproxime muito do sistema equivalente a tempo contínuo.
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Figura 4.5 – Diagrama de bode de H(s) para todos os pontos de operação da planta.

Observando o diagrama de bode de H(s) percebe-se pouca variação no ganho, 

porém uma variação maior na fase.  O avanço de fase dado pelo avançador é dado por:

m=arcsen −1
1                  (4.60)

A freqüência onde a fase do avançador atinge seu valor máximo é dada por:

m=
1


                (4.61)

A especificação de controle para H(s) é erro estacionário nulo com sobre-sinal 

inferior a 10%. Tempo de acomodação que neste trabalho é o tempo necessário para 

atingir 95% do valor de regime deve ser de no máximo 500 segundos. Como a coluna 

de  destilação  é  um  sistema  térmico,  a  mesma  não  consegue  ter  um  tempo  de 

acomodação muito  pequeno,  pois  isto  implicaria  em saturação dos atuadores.  Com 
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base  nas  equações 4.60  e  4.61  e  nas  especificações  de  controle,  obtiveram-se  os 

seguintes  valores  de  compensação  para  cada  ponto  de  operação  da  coluna 

apresentados na tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Valores de sintonia do avançador-atrasador para todos os pontos de operação da planta.

Potência (W) Refluxo (%) Kc γ ϕ1 β

500

30 210 9,0 0,01 0,03

50 210 9,0 0,01 0,03

70 230 7,0 0,01 0,03

700

30 150 10,0 0,01 0,03

50 150 10,0 0,01 0,03

70 150 10,0 0,01 0,03

900

30 200 10,0 0,01 0,03

50 170 10,0 0,01 0,03

70 120 10,0 0,01 0,03

Sendo que para uma melhor resposta do sistema, pode-se mudar os parâmetros 

do  avançador-atrasador  através  de  um  sistema  gain  scheduling  apresentado  em 

ASTROM e WITTENMARK (1989). Desta forma o controlador será comutado quando 

muda-se  o  ponto  de  operação  da  planta,  garantindo  assim  bom  desempenho  e 

estabilidade. Sistemas de controle adaptativo também são apresentados em ATHANS et 

al. (1977), CHOI e FARRELL (2000), DOUGHERTY e COOPER (2002), GERKSIC et al. 

(1999), GIOVANINI et al. (2006), KHORASANI (1994), NARENDRA e BALAKRISHNAN 

(1997). A comutação dos parâmetros do controlador resulta em uma melhor resposta 

transitória  quando  muda-se  o  ponto  de  operação  da  planta.  A  figura  4.6  mostra  o 

diagrama de blocos do avançador-atrasador com o sistema de chaveamento para a 

mudança dos parâmetros do controlador de acordo com o ponto de operação. Na figura 

4.7 temos o diagrama de blocos do preditor de primeira ordem com o mesmo sistema de 

chaveamento.
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Figura 4.6 – Diagrama de blocos que mostra o mecanismo de adaptação do avançador-atrasador.

Figura 4.7 – Diagrama de blocos que mostra o mecanismo de adaptação dos preditores de primeira 

ordem.

Fica evidente que ambos controlador e preditores devem ter um mecanismo de 

mudança de seus parâmetros visto que o modelo da coluna de destilação muda de 

acordo com o ponto de operação. A figura 4.7 mostra o diagrama de blocos do preditor  

de primeira ordem. Os preditores de sexta ordem apresentam um mecanismo similar de 
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chaveamento. A matriz de diagonalização D(s) também apresenta um mecanismo de 

adaptação similar visto que para diferentes pontos de operação D(s) deverá eliminar a 

interação  entre  variáveis.  A  compensação  de  G22(s)  pode  ser  feita  através  de  um 

controlador PI já que a mesma apresenta somente um pólo. Como existe o “Preditor de 

Smith”, o controlador Gc22(s) irá compensar o seguinte sistema.

P22s=
K22

22 .s1                (4.62)

Adotando a seguinte estrutura para Gc22(s).

Gc22s=
Kc22. sa

s
               (4.63)

Portanto o sistema em malha fechada será:

GMF22s=
K22.Kc22 .sa

s.22.s1K22.Kc22. sa                (4.64)

Os pólos deste sistema serão dados por:

22 .s2K22.Kc221.sK22 .Kc22 .a=0                (4.65)

Através da equação 4.65 pode-se obter um sistema de equações para o projeto 

de  um controlador  PI  que  impõe  pólos  no  sistema  em malha  fechada.  Fazendo  a 

expressão em 4.65 igual a função de transferência desejada temos:

s2
K22.Kc221

22
. s

K22 .Kc22 .a
22

=s−p1 .s−p2               (4.66)

Onde p1  e p2 são os pólos desejados de malha fechada. Da equação 4.66 acima, 

pode-se escrever os parâmetros do controlador PI em função dos pólos desejados e dos 

parâmetros da planta no ponto de operação corrente.

Kc22=
p1p2 .22−1

K22
              (4.67)
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a=
p1 .p2 .22

K22.Kc22
               (4.68)

A tabela 4.2 mostra os valores de sintonia do controlador PI para todos os pontos  

de  operação  da  planta.  Um  ótimo  desempenho  do  controlador  PI  pode  ser  obtido 

mudando-se  os  parâmetros  do  controlador  PI  através  de  sistema  gain  scheduling 

apresentado em ASTROM e WITTENMARK (1989).  Aplicando a transformação bilinear 

já apresentada, o controlador PI assume a seguinte função de transferência em tempo 

discreto:

Gc22z =Kc22.
z.2.a.T −2a.T

2.z−2              (4.69)

Tabela 4.2 – Valores de sintonia do controlador PI para todos os pontos de operação da planta.

Potência (W) Refluxo (%) K22 τ22 Kc22 a

500

30 -0,083 33,2 -11,3 0,02954

50 -0,064 36,4 -17,6 0,02700

70 -0,043 38,7 -29,2 0,02565

700

30 -0,103 35,6 -10,5 0,02755

50 -0,090 40,6 -15,2 0,02473

70 -0,076 46,1 -22,2 0,02274

900

30 -0,120 37,5 -9,9 0,02632

50 -0,107 44,8 -15,1 0,02314

70 -0,095 52,0 -21,4 0,02131
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Figura 4.8 – Diagrama de blocos que mostra o mecanismo de adaptação do controlador PI.

Na  figura  4.8  é  apresentado  o  sistema  de  mudança  dos  parâmetros  do 

controlador PI para G22(s). Análogo ao sistema apresentado na figura 4.6, o sistema 

muda os  parâmetros  do  controlador  com base  no  ponto  de  operação  da  planta.  A 

especificação de controle para G22(s) é erro estacionário zero com 0% de sobre-sinal e 

tempo de acomodação inferior a 200 segundos. Adotando p1 = -0,025 e p2 = -0,033 

obtemos as especificações acima. As figuras 4.9 e 4.10 Mostram a resposta ao degrau 

para  o  sistema  H(s)  compensado  por  Gc11(s)  e  o  sistema  compensado  GMF22(s) 

respectivamente. O ganho Kc22 deve ser negativo pois o ganho de G22(s) também é 

negativo.

O  mecanismo  de  adaptação  dos  controladores  e  dos  preditores  é  simples. 

Quando a coluna de destilação operar em um dos 9 pontos de operação apresentados 

no Capítulo 3, o software automaticamente muda os  parâmetros do compensador ou 

preditor através da chave seletora mostrada nos diagramas de blocos.
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Figura 4.9 – Resposta ao degrau de H(s) compensado por Gc11(s) para todos os pontos de operação da 

planta.

Para as figuras 4.9 e 4.10, o degrau de 1ºC do setpoint é relativo ao ponto de 

operação.  Para comparar a resposta ao degrau em cada ponto de operação, foram 

subtraídos os offsets para que esta comparação fosse feita. A inserção de uma malha 

de  controle  antes  do  controlador  preditivo  baseado  em  modelo  nos  dá  muitas 

vantagens:

● Devido  ao  uso  de integradores,  o  MPC irá  enxergar  um sistema com ganho 

unitário,  portanto para o MCP não existe incerteza no ganho, existe incerteza 

somente nos pólos.

● O sistema em malha fechada apresenta pólos distintos, portando o controlador 

preditivo  baseado  em  modelo  robusto  pode  ser  usado  já  que  o  mesmo  foi  

projetado para trabalhar somente com sistemas com pólos distintos.

● Resultados simulados com e sem a primeira malha de controle  mostram que 

uma primeira malha de controle melhora a resposta transitória do sistema.
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Figura 4.10 – Resposta ao degrau de G22(s) compensado por Gc22(s) para todos os pontos de operação 

da planta.

4.3.1 INSERÇÃO DO CONTROLADOR PREDITIVO 

O controlador preditivo baseado em modelo fecha a última malha de controle. 

Através  do  controlador  preditivo  baseado  em  modelo  pode-se  melhorar  a  resposta 

transitória  do  sistema já  compensado.  Isto  pode  ser  feito  ajustando os  valores  das 

matrizes penalizadoras Q e R. As figuras 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14 mostram resultados de 

simulações para o sistema com o MPC robusto e MPC convencional. Nos gráficos a 

seguir, X1 e X2 são os atuadores e wy e wu são os pesos no erro de trajetória e esforço  

de controle respectivamente. Nas simulações a seguir, o setpoint é sempre um degrau 

unitário aplicado em 0 segundos. O horizonte de ações de controle é m=3 e para o 

controlador robusto em todas as simulações deste capítulo, o valor da penalização das 

variáveis de folga é 103.
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Figura 4.11 – Resposta do sistema com MPC convencional para T1'(s) com wy=0,6 e wu=1,0.

Figura 4.12 – Resposta do sistema com MPC robusto para T1'(s)  com wy=0,6 e wu=1,0.
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Figura 4.13 – Resposta do sistema com MPC convencional para T4'(s) wy=0,4 e wu=1,0.

Figura 4.14 – Resposta do sistema com MPC robusto para T4'(s) com wy=0,5 e wu=1,0.
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4.4  IMPLEMENTAÇÃO DO RTO

Para completar a automação da coluna de destilação, optou-se por utilizar um 

RTO (Real Time Optimizer). Este otimizador em tempo real é um bloco que controla os 

valores dos setpoints  de modo que a planta opere em um ponto onde seus custos 

operacionais são minimizados. O diagrama de blocos da figura 4.15 mostra o sistema 

com o bloco do RTO. O RTO é apresentado com detalhes no trabalho de SEBORG et  

al. (2003).

Figura 4.15 – Implementação de um RTO no sistema.

Para seu funcionamento, o mesmo deve ler as variáveis que afetam os custos 

operacionais da planta e minimizar uma função custo utilizando programação linear ou 

outro método de otimização. Neste caso o RTO utiliza uma função custo que considera 

o estado estacionário da planta, a função custo operacional pode ser escrita como:

C=∑
t=0

T

Cel .P.T−Ldy10.1− R
100 .kd .P.T              (4.70)

Onde:

Cel: Custo da energia elétrica em R$/J

P: Potência elétrica do aquecedor em W.

y10: Concentração de etanol da mistura no topo da coluna.

Ld: Valor do destilado produzido em R$/l

R: Taxa de refluxo em porcentagem.

kd: Ganho que relaciona a vazão de destilado com a potência do aquecedor.

T: Tempo de operação da coluna de destilação em segundos.

A  vazão  de  destilado  que  sai  do  condensador  é  função  da  potência  do 

aquecedor,  pois  quanto  maior  a  potência,  maior  será  a  quantidade  de  mistura 
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vaporizada. Portanto optou-se por modelar a vazão de destilado como uma constante k d 

que multiplica-se  a potência  do  aquecedor.   O lucro  do destilado produzido  é  uma 

função da concentração de etanol, pois quanto mais puro for o destilado, maior será seu 

valor. Fica fácil  de ver que a quantidade de destilado produzido é proporcional a 1-

0,01.R já que R é a taxa de refluxo (porcentagem do destilado que retorna para o topo 

da coluna). O otimizador em tempo real deve minimizar a função custo apresentada na 

equação 4.70 levando em consideração as seguintes restrições:

500≤P≤990             (4.71)

0≤R≤80               (4.72)

0,3≤y10≤0,8               (4.73)

A concentração de etanol não pode ser inferior a 0,3 pois um destilado tão pobre 

não pode ser vendido. Tanto a potência quanto o refluxo devem estar em um ponto de 

operação onde foram realizados os ensaios experimentais. Se a potência for inferior a 

500 W a ebulição da mistura para e se a potência for maior que 990 W pode ocorrer o 

afogamento da coluna de destilação. O afogamento é ocorre quando a quantidade de 

mistura nos pratos é tão grande que a coluna para de funcionar como deveria. O refluxo 

deve estar limitado na região imposta pela equação 4.72, pois um valor muito elevado 

de refluxo pode resultar em afogamento da coluna. A concentração de etanol na mistura 

destilação  não  irá  ultrapassar  0,8  devida  a  característica  da  curva  de  equilíbrio  da 

mistura água/etanol apresentada no Capítulo 2.

A equação 4.70 trabalha com um modelo estático da coluna de destilação, onde 

que o importa são a variáveis em regime estacionário. Para a minimização da equação 

4.70 deve-se utilizar métodos numéricos. Muitos métodos de otimização com funções 

objetivo com restrições são apresentados em CITROEN (1969) e  KIRK (1970).

4.5 SIMULAÇÕES COM O CONTROLADOR PREDITIVO ROBUSTO.

O  controlador  preditivo  robusto  trabalha  somente  com  plantas  com  pólos 

distintos.  No  Capítulo  3  foram  apresentadas  funções  de  transferência  com  pólos 

distintos, onde os pólos são suficientemente próximos para que a resposta ao degrau da 

função de transferência seja muito próxima da resposta ao degrau dos modelos com 
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pólos múltiplos. Portanto utilizando os modelos com pólos distintos não é necessária a 

primeira malha de controle com o compensador, pois o mesmo fora usado para fazer 

com que os pólos em malha fechada da primeira malha de controle fossem distintos e 

permitir  o  uso do controlador  preditivo  robusto.  Desta  forma para  esta  simulação o 

diagrama de blocos do sistema controlado assume a seguinte forma apresentada na 

figura 4.16.

Figura 4.16 – Sistema de controle com o controlador preditivo robusto.

As figuras 4.17,  4.18,  4.19 e 4.20 mostram as simulações com o controlador 

preditivo robusto assumindo as seguintes restrições de controle:

−200P200             (4.74)

−30R30              (4.75)

Os valores de refluxo e potência para a simulações a seguir são os valores no 

ponto de operação, portanto se o ponto de operação for P=700 W e R=50%, um refluxo 

de -10% no gráfico indica que o refluxo esta trabalhando em 40% assim como uma 

potência de -50 W no gráfico indica que a potência esta trabalhando em 650 W. As 

temperaturas  trabalham da mesma forma.  Portanto  quando a  temperatura  sofre  um 

incremento de 1 ºC significa que a temperatura no ponto de operação aumenta em 1 ºC.  

Por exemplo se o ponto de operação for 90 ºC significa que a temperatura vai a 91 ºC. 

Para o controlador preditivo robusto, as matrizes penalizadoras assumem a forma:

Q=[q11 0
0 q22]               (4.76)

R=[ r11 0
0 r 22]                (4.77)
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Sendo que q11 e q22 penalizam o erro de trajetória de T1 e T4 respectivamente, 

assim  como  r11 e  r22 penalizam  a  potência  do  aquecedor  e  a  taxa  de  refluxo 

respectivamente.

Figura 4.17 – Sistema de controle com o controlador preditivo robusto no ponto de operação P = 500 W e 

R = 50% com q11=0,7, q22=0,7, r11=0,5 e r22=0,5. O valores do setpoints são 1,0 ºC e 0,7 ºC para T1 e T4 

respectivamente. 

Figura 4.18 – Sistema de controle com o controlador preditivo robusto no ponto de operação P = 500 W e 

R = 70% com q11=0,7, q22=0,7, r11=0,5 e r22=0,5. O valores do setpoints são 1,0 ºC e 0,0 ºC para T1 e T4 

respectivamente. 
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Figura 4.19 – Sistema de controle com o controlador preditivo robusto no ponto de operação P = 500 W e 

R = 30% com q11=0,5, q22=0,5, r11=0,5 e r22=0,2. O valores do setpoints são 2,0 ºC e 1,1 ºC para T1 e T4 

respectivamente. 

Figura 4.20 – Sistema de controle com o controlador preditivo robusto no ponto de operação P = 500 W e 

R = 70% com q11=0,5, q22=0,5, r11=0,5 e r22=0,2. O valores do setpoints são 2,0 ºC e 1,2 ºC para T1 e T4 

respectivamente. 
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Através das simulações apresentadas fica fácil de ver que para diferentes valores 

de setpoint, restrições e matrizes penalizadoras, temos diferentes respostas transitórias.  

Para a utilização do MPC robusto com pólos múltiplos sem o uso da primeira malha de 

controle  com  compensador  é  necessário  a  modificação  de  algumas  partes  do 

controlador  robusto.  Isto  é  apresentado  no  Capítulo  5  a  seguir  onde  o  controlador 

preditivo robusto é modificado para trabalhar  com sistemas MIMO cujas funções de 

transferência  apresentem pólos em multiplicidade.


