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6 IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DOS CONTROLADORES

6.1 MPC COM COMPENSADOR

Este controlador utiliza a primeira malha de controle com compensador integrado 

ao “Preditor de Smith” como apresentado no Capítulo 4. A segunda malha de controle é 

implementada através de um controlador preditivo baseado em modelo convencional 

(vide figura 4.2). As figuras 6.1 e 6.2 mostram os resultados experimentais com este tipo 

de controlador. Para este tipo de controlador foram adotados wy=0,4 e wu=1 que são os 

pesos da penalização do erro de saída e do esforço de controle respectivamente. As 

linhas tracejadas nos gráficos mostram os instantes de aplicação dos setpoints em T1 e 

T4.

Figura 6.1 – Resultado experimental do MPC com compensador para T1.
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Figura 6.2 – Resultado experimental do MPC com compensador para T4.

No teste da figura 6.1 são aplicados dois degraus no setpoint, o primeiro degrau 

fixa o setpoint de T1 em 85,0 ºC e o segundo degrau fixa o setpoint de T1 em 88,0 ºC. 

Da mesma forma que no teste da figura 6.1, são aplicados dois degraus no setpoint de 

T4, o primeiro degrau fixa o setpoint em 90.5 ºC e o segundo degrau fixa o setpoint de 

T4 em 92,0 ºC. Em todos os testes com MPC integrado ao compensador os valores de 

tempo de acomodação foram inferiores a 200 segundos. O tempo de acomodação pode 

ser modificado através do ajuste das penalizações wy e wu do MPC convencional. Para 

todos os testes apresentados neste capítulo, o critério de desempenho de controle é um 

tempo de acomodação inferior a 200 segundos e um sobre-sinal inferior a 5%.

6.2 MPC ROBUSTO COM COMPENSADOR 

Este  controlador  apresentado  em  ODLOAK  (2004)  utiliza  modelos  de  pólos 

distintos, a inserção da primeira malha de controle conforme apresentado no Capítulo 4 

tem a função de tornar o sistema em malha fechada um sistema com pólos distintos 

para que o MPC robusto possa ser usado. As figuras 6.3 e 6.4 mostram resultados 

experimentais com o MPC robusto com compensador (vide o diagrama de blocos da 

figura 4.2) para as variáveis controladas T1 e T4. Em ambos os testes são aplicados 
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dois degraus nos setpoints de T1 e T4. As linhas tracejadas nos gráficos mostram os 

instantes de aplicação dos setpoints em T1 e T4.

Figura 6.3 – Resultado experimental do MPC robusto com compensador para T1.

Figura 6.4 – Resultado experimental do MPC robusto com compensador para T4.
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Neste teste foram aplicados dois degraus nos setpoints de T1 e T4. Na figura 6.3, 

o primeiro degrau fixa o setpoint de T1 em 85,0 ºC e o segundo degrau fixa o setpoint 

de T1 em 88,0 ºC. Para a temperatura T4, o primeiro degrau fixa o setpoint de T4 em 

90,5 ºC e o segundo degrau fixa o setpoint de T4 em 92,0 ºC. Nestes testes os valores 

de penalização foram  wy=0,4 e wu=1. Técnicas de desacoplamento de variáveis como 

as implementadas experimentalmente nas figuras 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 são apresentadas 

em BUCKLEY et al. (1985) e LUYBEN (1992). Em KAILATH (1980) é apresentado o 

desacoplamento de variáveis através no espaço de estados.

6.3 MPC ROBUSTO

Este controlador utiliza o MPC robusto para pólos distintos sendo que os modelos 

da coluna de destilação foram aproximados a sistemas com pólos distintos porém com 

valores próximos uns dos outros de forma que a resposta ao degrau do modelo se 

assemelhe muito da resposta ao degrau do sistema de pólos em multiplicidade.  As 

figuras 6.5 e 6.6 mostram resultados experimentais com este tipo de controlador.  O 

primeiro teste em T1 aplica um setpoint de 84,0 ºC e o segundo teste em T1 aplica um 

setpoint de  91,5 ºC. Para T4 os setpoints foram 91,25 ºC e  93,0 ºC no primeiro e 

segundo teste respectivamente. Nos testes das figuras 6.5 e 6.6 foram adotadas as 

penalizações q11=0,5 , q22=0,5 , r11=0,5 , r22=0,2. Para os testes das figuras 6.7 e 6.8 

foram adotadas as restrições das inequações 4.74 e 4.75 com as penalizações  q11=0,5 , 

q22=0,5 , r11=0,7 , r22=0,7. Nestes testes os setpoints são aplicados em t=0 segundos.

Figura 6.5 – Resultado experimental do MPC robusto com pólos distintos para T1.
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Figura 6.6 – Resultado experimental do MPC robusto com pólos distintos para T4.

Figura 6.7 – Segundo resultado experimental do MPC robusto com pólos distintos para T1.
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Figura 6.8 – Segundo resultado experimental do MPC robusto com pólos distintos para T4.

6.3.1 MPC ROBUSTO PARA PÓLOS MULTIPLOS

O teste experimental desta subseção é relativo ao controlador preditivo estendido 

robusto apresentado no Capítulo 5. Os setpoints para T1 e T4 são respectivamente 82,5 

ºC  e  89,75  ºC.  Foram adotadas  as  restrições das  inequações 4.74  e  4.75  com as 

penalizações q11=0,5 ,q22=0,5 ,r11=0,5 ,r22=0,5. Neste teste os setpoints são aplicados em 

t=0 segundos.

Figura 6.9 – Resultado experimental do MPC robusto com pólos múltiplos para T1.
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Figura 6.10 – Resultado experimental do MPC robusto com pólos múltiplos para T4.

6.4 TESTES COM RTO

O  RTO  apresentado  no  Capítulo  4  tem  a  função  de  otimizar  os  valores  de 

setpoints da planta de forma a garantir o menor custo operacional possível. Escrevendo 

a equação do custo operacional da planta e supondo que o lucro do etanol seja linear 

com a porcentagem temos:

C=∑
t=0

T '

Cel .P.T−y10 .1− R
100 .kd .P.T                  (6.1)

Este é custo operacional da planta para um período de operação de T' segundos,  

como  neste  caso  consideramos  uma  operação  estacionária  onde  as  variáveis  do 

processo permanecerão constantes durante o tempo de operação T', podemos eliminar 

a somatória para implementar a minimização e então encontrar os valores de setpoint  

que minimizam a função custo. Portanto o RTO deverá resolver o seguinte problema:

min
P, R

Cel .P−y10 .Cet .1− R
100 .kd .P                (6.2)

Sujeito à: 

0,3≤y10≤0,8             (6.3)
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500≤P≤990            (6.4)

30≤R≤80            (6.5)

Sendo que Cet é o custo do etanol em R$/litro. Em BOUDAREL et al.  (1971), 

BRYSON e HO (1969) e EDGAR e HIMMENLBLAU (1989) técnicas de otimização de 

problemas  similares  são  apresentadas.  Quanto  maior  for  a  potência  do  aquecedor, 

maior  será  a  quantidade  de  vapor  produzido  e  conseqüentemente  maior  será  a 

quantidade de destilado. Através de testes com a coluna de destilação, verificou-se que 

a vazão de destilado no topo é uma fração da potência aplicada no aquecedor:

kd=8,87.10−4 cm3

J
              (6.6)

A expressão acima é válida para o ponto de operação médio da planta (R=50% e 

P = 700 W). O valor de y10 é a fração molar de etanol na mistura. Esta fração molar esta 

relacionada com a temperatura em T1 que por sua vez é controlada pelo controlador 

preditivo robusto. A relação entre T1 e y10 é dada pelas curvas de fase do Capitulo 2. A 

temperatura T1 em regime estacionário pode ser calculada como:

T1=Toffg11.Pg12 .R            (6.7)

Ou seja, Toff é o valor de temperatura em T1 que corresponde a P = 500 W e R = 

30%. Os valores de g11 e g12 são os ganhos da potência e do refluxo respectivamente 

sendo  que  estes  ganhos  mudam  de  acordo  com  o  ponto  de  operação  da  planta 

conforme  apresentado  no  Capítulo  3.  Os  valores  de  ∆P  e  ∆R são  os  degraus  de 

potência  do  aquecedor  e  taxa  de  refluxo  aplicados  no  ponto  de  operação 

respectivamente. Desta forma, o problema de minimização é reescrito como:

min
P, R

Cel .P− f P,R ,Toff .Cet .1− R
100.8,87 .10−4 .P                  (6.8)

Como  a  temperatura  T1  é  função  da  temperatura  ambiente,  da  potência  do 

aquecedor e do refluxo, conseqüentemente obedecendo os diagramas de fase, a fração 

de destilado será uma função destas mesmas variáveis. O RTO foi implementado no 
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controlador preditivo robusto modificado para pólos em multiplicidade e o diagrama de 

blocos da figura 6.11 mostra o sistema em malha fechada com RTO.

Figura 6.11 – Diagrama de blocos do sistema com RTO.

O algoritmo utilizado para minimizar a função custo apresentada na equação 6.8 

é  um  algoritmo  estrutura  busca  exaustiva,  onde  o  computador  testa  todas  as 

combinações de P e R com passo de 0,1 para R e 1 para P. A combinação que retornar  

o menor valor é a combinação ótima de potência do aquecedor e taxa de refluxo. O 

fluxograma da figura 6.12 mostra de uma maneira resumida o algoritmo apresentado.



Implementação prática dos controladores 132

Figura 6.12 – Fluxograma do algoritmo de busca exaustiva.

Quando a temperatura ambiente subir ou descer fica evidente que Toff também irá 

subir  ou  descer  pois  o  mesmo  é  função  da  temperatura  ambiente.  Quando  isto 

acontecer será necessário compensar os valores de P e R para que o sistema trabalhe 
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com o mesmo Toff . Por exemplo, se a temperatura cair, será necessário um valor de 

potência maior que 500 W para que o sistema opere com o mesmo Toff, neste caso o 

RTO detecta que para o mesmo Toff dos outros ensaios foi  necessário  um valor de 

potência maior que 500 W e faz esta compensação no algoritmo de busca exaustiva. 

Portanto  mesmo  que  a  temperatura  ambiente  varie,  o  sistema  mantem  a  mesma 

otimização. A tabela 6.1 mostra dois testes experimentais com o RTO, onde o custo do 

etanol é mantido constante e o valor do custo da energia elétrica é mudado.

Tabela 6.1 – Testes com o RTO.

Cel = R$ 0,38/KWh    Cet = R$ 1,60/litro
y ótimo 0,5089

Temperatura ótima (ºC) 84,1

Refluxo ótimo (%) 30,1

Potência ótima (W) 596

Custo ótimo (R$/seg) -2,38.10-4

Cel = R$ 0,98/KWh    Cet = R$ 1,60/litro
y ótimo 0,5580

Temperatura ótima (ºC) 82,3

Refluxo ótimo (%) 30,0

Potência ótima (W) 517

Custo ótimo (R$/seg) -1,46.10-4

O valor do custo negativo significa que a operação da coluna de destilação dá 

lucro. A unidade é R$/seg pois o lucro total depende do tempo em que a coluna de 

destilação ficou operando. O parâmetro ∆T na função custo da equação 6.1 é o intervalo 

de tempo de 1 segundo e o parâmetro T' é o tempo total de operação em segundos.  

Para se obter o lucro total deve-se multiplicar o custo ótimo da tabela 6.1 pelo tempo de 

operação T'.

As  figuras  6.13  e  6.14  apresentam  testes  experimentais  com  a  coluna  de 

destilação onde a temperatura T1 foi ajustada de acordo com o valor ótimo calculado 

pelo RTO. Neste teste foram adotadas as penalizações  q11=0,5 ,q22=0,5 ,r11=0,5 ,r22=0,5. 

Nestes testes os setpoints são aplicados em t=0 segundos.
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Figura 6.13 – Teste com RTO no controlador robusto para pólos em multiplicidade em T1

 para Cel = 0,38R$/kWh 

Figura 6.14 – Teste com RTO no controlador robusto para pólos em multiplicidade em T4

 para Cel = 0,38R$/kWh 
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