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 Este software implementado em M-file estima os parâmetros K, τ e θ do modelo do 

trocador de calor. Inicialmente os pontos amostrados são filtrados por um filtro IIR para a 

atenuação de eventuais ruídos presentes no sinal que possam alterar a estimativa dos parâmetros. 

É importante salientar que a resposta ao degrau do filtro deve se muito mais rápida que a resposta 

ao degrau do trocador de calor para que a própria filtragem não altere a curva da resposta ao 

degrau do trocador de calor. O valor de K é obtido dividindo-se a variação de temperatura (em 

regime) pela variação de corrente aplicada na válvula eletropneumática. O valor de θ pode ser 

facilmente estimado medindo o tempo entre a aplicação do degrau e o tempo em que o sistema 

começa a responder. O valor de τ é estimado calculando o erro quadrático médio, para isto é 

gerado um loop que calcula o erro quadrático médio entre a curva real e o modelo obtido. Este 

loop é executado para diversos valores de  τ. O valor de τ que gerar o menor erro quadrático será 

o valor escolhido. 

% este programa faz a aproximação da curva do trocador de calor a um sistema de primeira  
% ordem com tempo morto. 
% a,b,c,d,e são coeficientes do filtro IIR. 
a=0.01261;   
b=0.02522; 
c=0.01261; 
d=0.7665; 
e=0.2775; 
xn1=0; 
xn2=0; 
yn1=0; 
yn2=0; 
n=1; 
% o loop abaixo filtra o sinal para atenuar o ruído. 
while (n<=N) 
    xn=P(n); 
    Y(n)=10.12*((a*xn)+(b*xn1)+(c*xn2))+(d*yn1)-(e*yn2); 
    yn2=yn1; 
    yn1=Y(n); 
    xn2=xn1; 
    xn1=xn; 
    n=n+1; 
end 
% após a aplicação do filtro, são encontrados o ganho, a constante de tempo e o tempo morto 
% Y(n) é o sinal filtrado que será usado para a aproximação. 
n=1; 
K=(max(Y)-min(Y))/50;   % determinando o ganho fazendo a diferença entre a máxima  
% e a minima temperatura (delta de temperatura) dividida pelo delta de degrau aplicado. 
% loop abaixo estima o tempo morto. 
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while (n<=N) 
    if (Y(n)>=1) 
        T1=n; 
        n=N; 
    end 
    n=n+1; 
end 
n=1; 
while (n<=N) 
    if (Y(n)>=2) 
        T2=n; 
        n=N; 
    end 
    n=n+1; 
end 
Tempo_morto=T2-(2*(T2-T1))-Inst_deg 
% o tempo morto é estimado medindo o instante entre a aplicação do degrau e o tempo em que 
% o sistema começa a responder. 
erro=0; 
Tau=250; 
t=Inst_deg+Tempo_morto; 
Index=1; 
% o loop abaixo encontra um valor de Tau que minimiza o erro quadrático. 
while (Tau<=600)  
    while (t<=N) 
       erro=erro+(Y(t)-(50*K*(1-exp(-(t-Inst_deg-Tempo_morto)/Tau))))^2;  % erro quadrático  
       t=t+1; 
    end 
    Erro_array(Index)=erro; 
    Index=Index+1; 
    Tau=Tau+0.1; 
    erro=0; 
    t=Inst_deg+Tempo_morto; 
end 
Status=0; 
Auxiliar=min(Erro_array); 
Index=1; 
while (Status==0) 
    if (Erro_array(Index)==Auxiliar) 
        Status=1; 
        Tau=(Index/10)+249; 
    else 
        Index=Index+1; 
    end 
end 
Tau 
K 
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 Abaixo é mostrado o diagrama de blocos implementado em simulink para a simulação do 

sistema controlado pelo controlador PID. 

 

 


