
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Self Tuning

Mestrado Integ

Orientador: Prof. Dr. António Paulo Gomes Mendes Moreira

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

 

 

 

uning e Controlo de Máquinas RIM

 

 

Rui Manuel Faria Gonçalves 

 

 

 

 

 

 

Tese submetida no âmbito do 

Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Major de Automação 

 

Orientador: Prof. Dr. António Paulo Gomes Mendes Moreira

 

Julho de 2008 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

áquinas RIM 

Electrotécnica e de Computadores 

Orientador: Prof. Dr. António Paulo Gomes Mendes Moreira 



© Rui Gonçalves, 2008 

 

 







i

Resumo

Com a utilização da tecnologia RIM (Reacção, Injecção e Moldagem), ao contrário do que

acontece com a técnica alternativa (moldagem por injecção de termoplásticos), pretende-se pro-

duzir as peças plásticas directamente nos moldes e, com isso, conseguir-se o lançamento de

novos produtos para o mercado uma vez que esta possibilita a produção de peças de grandes

dimensões e com maior complexidade. Desta forma, o seu controlo assume especial relevância

na redução significativa dos gastos energéticos e das matérias-primas e ainda no aumento da

qualidade dos produtos finais.

Assim pretende-se com este trabalho projectar e implementar um controlador Self Tuning

para a máquina RIM. Para a prossecução destes objectivos o trabalho foi efectuado nas seguin-

tes fases:

Numa primeira fase analisou-se o processo, tendo sido feito um levantamento dos equipa-

mentos e variáveis do protótipo da máquina RIM que, e posteriormente, serviram de base à

determinação do seu modelo. Também foi feito o estudo e análise do desempenho de controla-

dores convencionais, do tipo proporcional-integral, PI e proporcional-integral-derivativo, PID

bem como do seu tuning segundo vários critérios de desempenho tais como o ITAE, o IAE e o

ISE.

Numa fase seguinte, projectou-se e desenvolveu-se um controlador Self Tuning que realiza a

identificação online do modelo e adaptação do controlador segundo o modelo estimado. Como

método de identificação online utilizou-se os Mínimos Quadrados recursivos com memória

exponencial, sendo o de adaptação a interpolação em 3D.

Por último, desenvolveu-se software capaz de realizar vários ensaios laboratoriais para fins

de controlo ou de estudo do processo em si.
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Abstract

The intention of using RIM technology (Reaction, Injection and Molding), contrary to what

happens with alternative technique (thermoplastics injection molding), is to produce plastic

pieces directly from the molds thus allowing the introduction of new products in the market.

This is made possible as this technology allows the fabrication of products larger both in size

and complexity. Bearing the latest in mind, the appropriate control of this process has a major

role in what concerns energetic and raw material consumption. Another aspect of utter impor-

tance benefiting from good control of the process is the significant rise in the quality of the final

product.

So this work intention is to design and implement a Self Tuning controller for the RIM ma-

chine. To achieve these goals, the work was done in following phases:

In a primary phase the process was thoroughly analyzed. Such analysis resulted in a listing

of the equipment and important variables that build up a RIM machine prototype which, after-

wards, will serve as a basis to determine its model. In what concerns conventional control me-

thods, an elaborate study and analysis was also conducted. The controller types used for the

mentioned study were mainly proportional–integral, PI and proportional–integral–derivative,

PID based with tuning made according to diverse performance criteria such as ITAE, IAE and

ISE.

After studying and analyzing the existing technology and equipment, the next step was to

project and develop a self tuning controller which has the capability of identifying the model

online and adapt/tune itself according to the predicted/estimated model. The utilized method for

online identification of the model was the recursive minimum square with exponential memory

while for the adaptation/tuning the one used was 3D interpolation.

Finally, in order to be able to conduct control or process studies of the process, a software

package was developed.
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1

1. Introdução

O método de moldagem por injecção reactiva, normalmente designado por RIM de Reacção

Injecção e Moldagem, consiste em produzir as peças plásticas directamente nos moldes. Neste

método RIM, os reagentes líquidos (poliois e isocianatos) são injectados numa cabeça de mistu-

ra, onde se faz o escoamento para o molde para que se realize neste a maior parte do processo de

polimerização (Teixeira, 2000).

O processo RIM oferece vantagens ao nível ambiental e económico, visto que não é neces-

sária a utilização de solventes na lavagem, estando também associado um menor consumo ener-

gético, devido às menores temperaturas e pressões envolvidas na operação de injecção, permi-

tindo assim o uso de moldes mais leves e baratos. Se a viscosidade da mistura for suficiente-

mente baixa possibilita a produção de peças grandes e de maior complexidade, permitindo o

lançamento de novos produtos para o mercado, com maior qualidade e menores custos. Estas

são as principais vantagens relativamente às técnicas alternativas como é o caso da moldagem

por injecção de termoplásticos (ou TIM de Thermoplastic Injection Molding) onde o polímero é

previamente aquecido e, posteriormente, injectado a altas pressões, atingindo o estado sólido

por arrefecimento no molde, da moldagem por injecção de termoendurecíveis e da moldagem

por vazamento de monómeros1, que utilizam temperaturas elevadas nas paredes do molde de

forma a activar o processo de polimerização (Teixeira, 2000; Santos, 2003).

As máquinas RIM são projectadas, bem como o seu controlo, de forma a garantir que os

reagentes sejam injectados na cabeça de mistura nas proporções estequiométricas2 e, simulta-

neamente, a grande velocidade para que se atinja o grau de homogeneização adequado. As pro-

porções estequiométricas são garantidas utilizando injectores, com diferentes diâmetros, em

função dos reagentes e também mantendo uma razão unitária entre a energia cinética nos dois

injectores (Teixeira, 2000; Santos, 2003).

1 São moléculas simples que, sob, certas condições, se unem entre si (polimerização), formando cadeias muito longas
2 Proporções ideais dos reagentes, que são as quantidades de forma a balancear a equação química
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Figura 1.1 - Cabeça de mistura (Santos, 2003).

A cabeça de mistura é constituída por dois injectores alinhados de maneira a que os reagen-

tes entrem em contacto um com o outro e escoem pela câmara de mistura até ao molde.

Para avaliar o tipo de escoamento na câmara de mistura (laminar ou turbulento como se

pode verificar na Figura 1.2) é utilizado, na nomenclatura de mecânica dos fluidos, o número,

adimensional, de Reynolds ( ). Um  maior indica maior turbulência no escoamento e

expressa-se da seguinte forma:

=
 

µ
(1. 1)

sendo a velocidade média, nos injectores com um diâmetro , do fluído de densidade  e

viscosidade µ. Nos processos industriais o Reynolds pode variar entre 100 e 500, sendo que

nesta gama de valores a mistura dos reagentes só se realiza acima do número de Reynolds críti-

co igual a 120, como demonstrado experimentalmente por Santos (2003) (Santos, et al., 2005).

O RIM foi originalmente desenvolvido nos laboratórios da Bayer AG no ano de 1964. Na

altura, as suas aplicações eram para a indústria automóvel e mobiliária. Actualmente surgiram

novas aplicações, tais como material de construção (molduras para janelas), ferramentas, equi-

pamento recreativo, indústria aeronáutica, etc. No entanto, a indústria automóvel é a que conti-

nua com maior cota de mercado (Teixeira, 2000; Santos, 2003).

Figura 1.2 – Exemplo de escoamento laminar (cima) e de escoamento turbulento (baixo) (Teixeira, 2000).
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1.1. Especificação do processo

Os ensaios experimentais foram realizados numa máquina RIM, sendo este um protótipo

feito à escala piloto, também utilizada por Teixeira (2000) e por Santos (2003) que se encontra

no LSRE3. Neste protótipo pretende-se estudar o processo em si, bem como o seu controlo. Para

isso utilizou-se uma solução de glicerina, sempre em circulação, em vez dos reagentes, poliois e

isocianatos. Foram acrescentados à máquina RIM, dois caudalímetros de massa e um sensor de

pressão diferencial em relação à máquina utilizada por Teixeira (2000) e por Santos (2003) com

o intuito de controlar o processo com base nas grandezas fornecidas por estes sensores.

Figura 1.3 - Protótipo da máquina RIM (Teixeira, 2000).

O protótipo é constituído pelos seguintes componentes:

· Duas bombas com os respectivos controladores (B1 e B2)

· Dois caudalímetros de massa (C1 e C2)

· Um sensor de pressão diferencial (P)

· Três tanques (T1, T2 e T3)

· Três sensores de pressão diferenciais (N1, N2 e N3)

· Duas válvulas de 4 vias (V1 e V2)

· Uma cabeça de mistura

3 Laboratory of Separation and Reaction Engineering do DEQ da FEUP
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1.2. Objectivos

Para este trabalho foram definidos os seguintes objectivos:

· A aquisição de dados do processo;

· A implementação do modo de arranque do processo (Start-up) ou de recirculação

dos reagentes;

· O projecto e implementação do controlador Self Tuning;

· O desenvolvimento de uma interface para supervisão e monitorização o processo.

O objectivo do controlo é garantir a Estequiometria e a Homogeneização da mistura. Para

garantir as proporções estequiométricas tem de se controlar as bombas de forma a manter a dife-

rença de pressão próxima de zero para balancear a mistura e para garantir uma boa homogenei-

zação tem de se controlar as bombas de forma que os caudais correspondam a Reynolds superio-

res ao crítico, 120, como foi anteriormente referido.

1.3. O porquê da necessidade do controlo Self Tuning

Visto que o processo é pouco conhecido e variante no tempo, existe a necessidade do algo-

ritmo de controlo de se adaptar ao longo do tempo, melhorando o índice de desempenho do

controlador e reduzindo, assim, os custos energéticos e os desperdícios de matéria-prima. As

variações no processo podem ocorrer, entre outras, das seguintes formas:

· Variações na temperatura do meio ambiente, da máquina e dos reagentes, o que

influência a viscosidade dos reagentes;

· Utilização de diferentes reagentes ou de reagentes com densidades e/ou viscosida-

des diferentes;

· Diferentes tipos de moldes a usar;

· Diferentes diâmetros nos injectores.

1.4. Estrutura do Documento

Este documento descreve o trabalho realizado, encontrando-se dividido em nove capítulos.

O capítulo 1 trata da introdução à tecnologia RIM e aos objectivos propostos para este traba-

lho.

No capítulo 2 apresenta o estado da arte associada ao Controlo Adaptativo e da Identificação

do modelo.
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O levantamento dos equipamentos e variáveis, bem como a identificação do modelo do pro-

cesso a controlar é feito no capítulo 3.

Os controladores convencionais do tipo PI e PID são projectados no capítulo 4.

No capítulo 5 é realizada a discretização dos controladores anteriormente projectados.

O capítulo 6 trata em duas partes distintas, e respectivamente:

Do método de Mínimos Quadrados recursivos, com memória exponencial para identificação

online do modelo.

Da análise comparativa entre as várias alternativas para a adaptação do controlador ao

modelo estimado, bem como a descrição do método escolhido: a Interpolação em 3D.

O capítulo 7 apresenta os aspectos principais relativos ao desenvolvimento e implementação

do software.

Os resultados experimentais obtidos experimentalmente são apresentados no capítulo 8.

Por fim, o capítulo 9 apresenta as conclusões e propostas para trabalhos futuros.
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2. Estado da Arte

Neste capítulo apresentam-se várias abordagens no que respeita ao Controlo Adaptativo e

aos diferentes métodos de Identificação do modelo.

2.1. Controlo Adaptativo

O controlo adaptativo surgiu, no início dos anos cinquenta, como uma alternativa aos méto-

dos de controlo convencionais, que implementam uma função de controlo invariante no tempo e

pré-especificada. Uma das suas primeiras aplicações foi o desenvolvimento de sistemas de pilo-

tagem automática, para a indústria aeronáutica, capazes de operar em diversas condições de

velocidade e de altitude (Sastry & Bodson, 1989; Resende, 1995).

Figura 2.1 - Sistema de controlo convencional realimentado.

Dada a impossibilidade de se identificar perfeitamente o processo e deste variar temporal-

mente, o controlo adaptativo apresenta normalmente uma melhoria significativa no desempenho

do sistema face às incertezas e variações dos parâmetros, apesar da sua análise de estabilidade e

robustez serem mais difíceis.
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Figura 2.2 - Sistema de controlador adaptativo genérico.

Num controlo adaptativo os parâmetros do controlador são alterados de acordo com um

método de adaptação. Este está dividido em duas classes distintas: adaptação em malha aberta e

em malha fechada.

Algumas das abordagens para o Controlo Adaptativo são:

· Escalonamento do Ganho4

· Controlo Adaptativo por Modelo de Referência5

· Controlo Auto-Ajustável6

· Controlo Estocástico

2.1.1. Escalonamento do Ganho – GS

Um dos primeiros e estruturalmente mais simples métodos de controlo adaptativo é o Esca-

lonamento do Ganho, GS. Neste método, a adaptação de controlo é realizada em malha aberta e

consiste em encontrar variáveis auxiliares (Y’) associadas ao processo que apresentem correla-

ção com a dinâmica do sistema. Os parâmetros do controlador, por exemplo o ganho, serão

ajustados automaticamente em função das variáveis auxiliares e assim é feita a compensação

das eventuais variações nos parâmetros do processo.

4 Gain Scheduling - GS
5 Model Reference Adaptive Control - MRAC
6 Self-Tuning Regulator - STR
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Figura 2.3 - Sistema de controlo adaptativo por escalonamento de ganho.

A principal vantagem do escalonamento do ganho é permitir uma resposta elevada às varia-

ções nos parâmetros do processo, sendo que esta é apenas limitada pela capacidade de resposta

das variáveis.

Um dos inconvenientes deste método é não possuir capacidade de aprendizagem uma vez

que se trata duma adaptação em malha aberta. Outro inconveniente é o enorme esforço que é

realizado no estudo e projecto do sistema, tornando-o, na maioria dos casos, só aplicável em

produções em larga escala. Um exemplo que mostra bem a complexidade na implementação

deste método é o sistema de controlo implementado no helicóptero CH-47, em que foram defi-

nidas 90 condições de voo correspondentes a 30 velocidades horizontais e a 3 velocidades verti-

cais, tendo sido desenvolvido um controlador por cada condição, perfazendo um total de 90. A

interpolação linear entre eles foi assegurada por um computador (Sastry & Bodson, 1989;

Resende, 1995; Åström & Wittenmark, 1984).

2.1.2. Controlo Adaptativo por Modelo de Referência – MRAC

O Controlo Adaptativo por Modelo de Referência, MRAC, é um método de controlo adapta-

tivo em malha fechada, onde se pretende que o sistema se comporte como o modelo pré-

especificado, denominado por Modelo de Referência. O MRAC tem como objectivo aproximar

a resposta real do sistema, Y, à obtida pelo sistema de referência, Ym, quando sujeitos à mesma

Referência, R.
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Figura 2.4 - Sistema de controlo adaptativo por modelo de referência.

No sistema apresentado na figura anterior podem distinguir-se, essencialmente, duas

malhas, com especial relevância no funcionamento neste tipo de modelo de controlo. A malha

que assegura a realimentação convencional do sistema, designa-se por malha interior e é consti-

tuída pelo processo e pelo controlador. A malha responsável por ajustar os parâmetros do con-

trolador para que Y convirja para Ym, designa-se por malha exterior (ou malha de adaptação).

Com a aplicação do MRAC propõe-se um objectivo que pode, eventualmente, ser melhor

explicitado através dos resultados finais que se pretendem ver alcançados. O principal objectivo

deste método é, então, determinar uma função de adaptação que permita atingir dois resultados

fulcrais para a obtenção dos resultados pretendidos: a resposta real do sistema convergir para a

resposta desejada e o sistema ser estável.

Originalmente no MRAC era utilizado a regra do MIT como função de adaptação que é

dado pela seguinte expressão:

= −   ( ) (2. 1)

em que

= [ … ]

( )  ≜ …
(2. 2)

sendo  o erro entre a saída do modelo referência e a saída real, isto é,  = Ym – Y e  são os

parâmetros ajustados do controlador. O valor  é  o  parâmetro  que  permite  definir  a  taxa  de

adaptação. Com a regra do MIT não se garante que o sistema em malha fechada é estável e ape-
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nas tem boas performances quando o  é um valor pequeno (Sastry & Bodson, 1989; Resende,

1995; Åström & Wittenmark, 1984; Almeida, 1993).

Em Rehm & Schmidt (1995) é apresentado um MRAC com ganhos feedforward e feedback

ajustáveis pela regra de MIT em controlo de movimento a nível industrial e em Mareels & Yds-

tie (1989) analisou-se a estabilidade da regra do MIT em sistemas lineares invariantes no tempo

face à presença de dinâmicas não modelizadas e às perturbações.

2.1.3. Controlo Auto-Ajustável – STR

O Controlo Auto-Ajustável, STR, tal como o MRAC, é constituído por duas malhas:

· Interior, que assegura a realimentação convencional do sistema compreendendo o

processo e o controlador;

· Exterior, também designada por malha de adaptação, é responsável pela adaptação

do controlador.

Figura 2.5 - Sistema de controlo adaptativo auto-ajustável.

O que distingue o STR, face aos restantes métodos apresentados, é a malha de adaptação

que realiza as seguintes operações:

· Determinação do modelo através de identificação;

· Adaptação do controlador a partir dos parâmetros do modelo identificado.

Uma das vantagens deste método é ser bastante flexível no que se refere à escolha das

metodologias a utilizar no controlo e na identificação do modelo. Alguns dos métodos usados

no controlo são o linear quadrático, a variância mínima, a especificação da margem de ganho e

de fase e o posicionamento de pólos.
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No método de Posicionamento de pólos pretende-se, tal como o nome indica, posicionar as

raízes (pólos e zeros) da função de transferência em malha fechada de um sistema de forma a

obter-se um desempenho igual ao especificado. Por exemplo, num sistema de segunda ordem, o

posicionamento dos pólos pode ser feito pela frequência natural ωn e  pelo factor  de amorteci-

mento ξ,

( ) =  + 2ξω s + ω = (s − p )(s − p ) (2. 3)

em que p  e p  são os pólos especificados.

Considerando-se agora o seguinte modelo genérico de ordem na:

( ) ( ) = ( ) ( ) (2. 4)

em que

( ) = 1 + a + … + a

( ) = + b q  + … + b

 – Operador atraso unitário

sendo  a variável de entrada,  a variável de saída,  e  primos entre si e = deg − deg .

Assumindo que  é um polinómio necessário para que o sistema de controlo seja realizável,

geralmente denominado polinómio observador e que se pretende o seguinte modelo:

( ) ( ) = ( ) ( ) (2. 5)

A lei de controlo é dada pela seguinte expressão:

( ) = ( ) − ( ) (2. 6)

onde r é a referência (sinal de comando). Os polinómios ,  e  são obtidos pela equação Dio-

fantina

 + =  (2. 7)

com

=   e =   (2. 8)

onde =  e B= .

Algoritmo 2.1

1. Estima-se os coeficientes dos polinómios A e B em (2. 4) por identificação.

2. Substitui-se A e B pelas estimativas obtidas no passo 1 e resolve-se R1 e S na equa-

ção (2. 7). Calcula-se R e T em (2. 8).

3. Calcula-se o sinal de controlo por (2. 6).

4. Os passos 1, 2 e 3 são repetidos por cada amostragem.
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Pode-se encontrar em Gaber & Yousef (1993) aplicado no controlo de velocidade de moto-

res DC, com a perspectiva de melhorar a sua performance numa gama mais abrangente de velo-

cidades.

No método de especificação da margem de ganho e de fase pretende-se garantir que os valo-

res previamente especificados para estes parâmetros assegurem a estabilidade e um bom desem-

penho do sistema, em malha fechada. Considere-se o sistema da Figura 2.1, em que Gc(s) e

Gp(s) são, respectivamente, as funções de transferência do Controlador e do Processo. A função

de transferência do sistema em malha fechada é a seguinte:

( ) =
 

1 +  
(2. 9)

Para a margem de ganho MG:

= −180°

=
1

| ( ) ( )|

(2. 10)

Para a margem de fase MF:

= 1

= 180° + ( )
(2. 11)

Uma vez que os parâmetros do processo são estimados por um método de identificação é

possível determinar os que dizem respeito ao Controlador de maneira a respeitar as condições

(2. 10) para margem de ganho e as (2. 11) para margem de fase. Em Ho, et al. (1995) é apresen-

tado uma metodologia de tuning para controladores do tipo PI e PID baseado na especificação

da margem de ganho e de fase.

Outros métodos de controlo podem ser consultados nas seguintes referências: Gao, et al.

(1997) onde se combina o controlo convencional do PID com um algoritmo Self Tuning no con-

trolo de um reactor na indústria química, Ahn, et al. (2007) onde se apresenta um controlador

PID com os seus parâmetros a serem ajustados por um controlador baseado em lógica difusa

para sistemas hidráulicos e, por último, Hoshino & Mori (2007) que foca a utilização do método

da variância mínima generalizado como algoritmo de adaptação para processos com atrasos

elevados mas com pequenas constantes de tempo, tomando como exemplo muitos dos processos

da indústria química.
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A identificação é realizada em tempo real e continuamente através de técnicas recursivas

como é o caso dos métodos dos Mínimos Quadrados, de Variáveis Instrumentais ou do filtro de

Kalman. Por vezes é necessário injectar pequenas perturbações no controlo, a fim de ser dispo-

nibilizada informação suficiente para uma correcta identificação do modelo, denominando-se

esta acção por Controlo Dual. O facto deste ser utilizado introduz alguns custos em termos de

desempenho, uma vez que se afasta do objectivo de controlo, possibilitando um melhoramento

na identificação e, consequentemente, no controlo futuro existindo desta forma um compromis-

so entre o custo e o benefício.

Na realidade o MRAC e o STR não são muito diferentes um do outro, principalmente quan-

do no MRAC se faz a actualização do modelo de referência com um estimador de parâmetros.

Estes são designados por MRAC indirecto, porque os parâmetros do controlador são actualiza-

dos pelos parâmetros estimados do modelo referência. Enquanto no MRAC apresentado na sec-

ção anterior, também designado por MRAC directo, os parâmetros do controlador são estimados

directamente sem haver qualquer identificação explícita dos parâmetros do processo.

Na literatura encontrada, o STR aparece, por vezes, separado em métodos explícitos e

implícitos. No entanto, o STR explícito é idêntico ao MRAC indirecto e o STR implícito ao

MRAC directo (Sastry & Bodson, 1989; Resende, 1995; Åström & Wittenmark, 1984; Mosca,

1995; Dumont & Huzmezan, 2002).

2.1.4. Controlo Estocástico

Ao contrário das abordagens anteriormente apresentadas, nesta o processo e o meio ambien-

te são representados por um modelo estocástico, isto é, os parâmetros do processo são represen-

tados por variáveis aleatórias e é formulado um critério capaz de minimizar uma função de cus-

to associada à entrada e saída do processo.

Contudo é pouco aplicado na prática porque, normalmente, a implementação deste tipo de

controlo envolve um elevado esforço e um conhecimento detalhado das propriedades estatísticas

do processo, com a excepção dos problemas lineares, quadráticos e gaussianos.

Nos sistemas onde é aplicável este método de controlo, encontra-se o seguinte tipo de estru-

tura.
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Figura 2.6 - Sistema de controlo adaptativo estocástico.

Este sistema de controlo é constituído por um bloco de estimação e pelo controlador pro-

priamente dito. O estimador gera a distribuição condicional do estado através das medições do

processo. Essa distribuição é designada por Hiper-Estado, H, e, usualmente, assume-se como

um vector de dimensão infinita. O facto do Hiper-Estado exigir uma actualização constante e

em tempo real, leva a que exista um elevado esforço (a nível de processamento) computacional.

Tal como acontece com o método STR, para que se garanta uma correcta identificação do

processo é utilizado o Controlo Dual. Enquanto o STR determina os parâmetros do controlador

a partir dos parâmetros estimados assumido que são os verdadeiros, o Controlo Estocástico tem

sempre em consideração as incertezas inerentes à estimação (Sastry & Bodson, 1989; Resende,

1995; Åström & Wittenmark, 1984).

Pode-se encontrar um exemplo simples em Åström & Wittenmark (1984) de controlo ópti-

mo com controlo dual para um modelo discreto de primeira ordem com ruído branco e um

parâmetro de distribuição gaussiana.

2.2. Identificação do modelo

A identificação do modelo tem um papel fundamental no Controlo Adaptativo, uma vez que

se pretende adaptar o controlo ao processo e às suas variações. Nas subsecções abaixo, serão

apresentados alguns métodos de identificação, tais como o método de Mínimos Quadrados, o de

Variáveis Instrumentais, o de Filtro de Kalman e das versões recursivas com memória exponen-

cial dos métodos de Mínimos Quadrados e de Variáveis Instrumentais.
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2.2.1. Mínimos Quadrados

Considerando o sistema com o seguinte modelo discreto:

( ) ( ) = ( ) ( ) + ( ) (2. 12)

em que { ( )} e { ( )} são, respectivamente, as sequências de entrada e de saída, ( ) é  o

erro da equação e

( ) = 1 + a q + … + a q

( ) = + b q  + … + b q

q  – Operador atraso unitário.

Para N observações

Y = X θ + E (2. 13)

sendo que

= [ (1) … ( )]

( ) = [− ( − 1) ⋯ − ( − ) ( ) … ( − )]

= [ (1) ⋯ ( ) ]

= [ … … ]

= [ (1) … ( )]

Minimizando-se a soma dos quadrados dos erros estaremos a minimizar a seguinte função:

= ( ) = ( ( ) − ( ) )
(2. 14)

Se  a  matriz ( )  for  invertível,  obtém-se  uma  estimativa  única  e  o  estimador  é  dado

pela seguinte expressão:

= ( ) . (2. 15)

Demonstração: ver em Santos (1987) ou Åström & Wittenmark (1984).

Se os erros tiverem um valor esperado nulo e uma matriz covariância σ2I, o estimador de

mínimos quadrados é o melhor estimador não enviesado e a covariância da estimativa é

= ( )  (Santos, 1987; Moreira, 1991; Åström & Wittenmark 1984; Ljung,

1999).
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2.2.2. Mínimos quadrados recursivos com memória exponencial

Para o Self Tuning é necessário identificar o modelo em tempo real (on-line) para permitir o

seguimento dos parâmetros ao longo do tempo. Existem muitas vantagens na utilização de algo-

ritmos recursivos em relação aos não recursivos. As principais são poupar memória no compu-

tador e serem numericamente menos pesados. Logo estes algoritmos são mais rápidos em rela-

ção aos não recursivos (Santos, 1987; Moreira, 1991).

Para o método seguir parâmetros variantes no tempo, será necessário associar um menor

peso às observações mais antigas. A função minimizada por este método é a seguinte:

= ( ) = ( ( ) − ( ) ) , 0 < ≤ 1 (2. 16)

O = 1 é utilizado para sistemas com parâmetros constantes, uma vez que todas as obser-

vações têm o mesmo peso. A escolha do valor de  será um compromisso entre a sensibilidade

das estimativas ao ruído e a capacidade em seguir as variações dos parâmetros.

Algoritmo 2.2

( + 1) =
( ) ( + 1)

+ ( + 1) ( ) ( + 1)

( + 1) = ( ) + ( + 1)[ ( + 1) − ( + 1) ( )]

( + 1) =
1

[ ( ) −
( ) ( + 1) ( + 1) ( )
− ( + 1) ( ) ( + 1) ]

Demonstração: ver em Santos (1987) ou em Åström & Wittenmark (1984).

Contudo será necessário iniciar o algoritmo com (0) e (0). Idealmente (0) será o valor

mais provável e (0) uma medida da incerteza dessa estimativa (covariância). No caso de não

se dispor de qualquer informação, admite-se (0) = 0 e (0) =  em que  é a matriz identi-

dade e  é um número grande e positivo (Santos, 1987; Moreira, 1991; Åström & Wittenmark,

1984; Ljung, 1999).

2.2.3. Variáveis Instrumentais

Considerando o sistema com o seguinte modelo discreto:

( ) ( ) = ( ) ( ) + ( ) (2. 17)
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Pelos mínimos quadrados, o estimador é o seguinte:

= ( ) (2. 18)

sendo que

= [ (1) … ( )]

( ) = [− ( − 1) ⋯ − ( − ) ( ) … ( − )]

= [ (1) ⋯ ( ) ]

= [ … … ]

Quando o erro, ( ), não for ruído branco, o estimador de mínimos quadrados deixa de ser

consistente e substitui-se pelo seguinte estimador:

̅ = ( ) (2. 19)

sendo que

= [ (1) … ( )]

( )  ℝ

Em que a variável instrumental, ( ), é suficientemente correlacionado com ( ) mas não

correlacionado com o ruído, ( ).

Geralmente utiliza-se:

( ) = [− ( − 1) ⋯ − ( − ) ( ) … ( − )] (2. 20)

em que { ( )} é a sequência de entradas do sistema e { ( )} a sequência de saídas dum

modelo auxiliar estável (Santos, 1987; Ljung, 1999):

̅( ) ( ) = ( ) ( ) (2. 21)
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Algoritmo 2.3

Figura 2.7 - Algoritmo de variáveis instrumentais.

Neste algoritmo, o modelo auxiliar é iniciado pelo método de mínimos quadrados e é, itera-

tivamente, actualizado pelo estimador de variáveis instrumentais até se ter a norma da variação

dos parâmetros inferior a δ.

2.2.4. Variáveis instrumentais recursivas com memória exponencial

Tal como no método de mínimos quadrados, o estimador de variáveis instrumentais possuí

uma versão recursiva com a possibilidade de usar memória exponencial para sistemas com

parâmetros variantes no tempo (Santos, 1987; Ljung, 1999).

Algoritmo 2.4

( + 1) =
( ) ( + 1)

+ ( + 1) ( ) ( + 1)
̅( + 1) = ̅( ) + ( + 1)[ ( + 1) − ( + 1) ̅( )]

( + 1) =
1

[ ( ) −
( ) ( + 1) ( + 1) ( )
+ ( + 1) ( ) ( + 1) ]

2.2.5. Filtro de Kalman

No filtro de Kalman para identificação de sistemas, o vector de parâmetros é encarado como

um vector de estados do sistema e pode ser descrito pelo seguinte modelo:
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( + 1) = ( ) + ( )

( ) = ( ) + ( )
(2. 22)

( ) é a variação temporal dos parâmetros e velocidade de evolução temporal dos mesmos e

( ) é o erro nas observações com:

a covariância da variação temporal dos parâmetros

Ε{ ( ) ( )} = ( ) ,

a covariância do ruído das observações

Ε{ ( ) ( )} = ( ) ,

em que

, =   =
0  ≠  

a variação temporal dos parâmetros e o ruído das observações não são correlacionados

Ε{ ( ) ( )} = 0

Algoritmo 2.5

( + 1) =
( ) ( + 1)

( + 1) + ( + 1) ( ) ( + 1)

( + 1) = ( ) + ( + 1) ( + 1) − ( + 1) ( )

( + 1) = ( ) + ( + 1) −
( ) ( + 1) ( + 1) ( )

( + 1) − ( + 1) ( ) ( + 1)

O valor ( + 1), no terceiro passo do algoritmo, impede ( + 1) de convergir para zero,

o que dá a capacidade de seguir os parâmetros variantes no tempo. Contudo isto é conseguido à

custa duma maior sensibilidade ao ruído, tal como acontece nos mínimos quadrados recursivos

com memória exponencial. A escolha de Q e R terá de ser feita tendo em conta o compromisso

entre a capacidade seguidora e a convergência/consistência do algoritmo.

Entre as vantagens do filtro de Kalman, relativamente aos métodos apresentados anterior-

mente, destaca-se o facto deste método considerar, na identificação do modelo, a informação

relativa às confianças das variações temporais dos parâmetros e do ruído das observações,

determinadas através das covariâncias e podendo estas serem actualizadas ao longo do algorit-

mo (Santos, 1987; Ljung, 1999).
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2.3. Conclusões

As abordagens referentes ao Controlo Adaptativo apresentadas foram o Escalonamento de

Ganho (GS), o Controlo Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC), o Controlo Auto-

Ajustável (STR) e o Controlo Estocástico. Foram, igualmente, apresentados os métodos de

Mínimos Quadrados, de Variáveis Instrumentais e do Filtro de Kalman para a identificação do

modelo. A dissertação prossegue com a descrição do equipamento e das variáveis associadas ao

processo, e com a determinação da sua função de transferência.
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Página em branco
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3. Processo

Neste capítulo faz-se o levantamento dos equipamentos e variáveis da máquina RIM, bem

como a descrição do método utilizado na identificação do modelo do processo a controlar. Por

fim, apresentam-se os resultados obtidos com os ensaios experimentais efectuados tendo em

vista a determinação do modelo.

3.1. Equipamento e variáveis

Atendendo ao facto do protótipo da máquina RIM já ter sido alvo de vários trabalhos, tais

como teses de doutoramentos e artigos científicos na área de engenharia química, encontram-se,

actualmente, diversos equipamentos e aplicações de software disponíveis capazes de realizar

vários ensaios experimentais para posterior determinação do modelo do processo.

Figura 3.1 – Fotografia do protótipo da máquina RIM.
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Figura 3.2 - Bloco representativo da máquina RIM

Entradas do Processo – Actuadores B1 e B2

B1 e B1 são motores da Pacific Scientific com cabeças  de  bomba  da Micropump modelo

220/56-c, controlados por tensão analógica entre 0 a 10 volts através duma drive da Motor Mas-

ters.

Saídas do Processo – Sensores C1, C2 e PD

C1 e C2 são caudalímetros de massa da Yokogawa modelo RCCS33 em que o caudal mássi-

co é dado pelo princípio de Coriolis. O condicionamento de sinal é efectuado para uma gama de

correntes entre 4 e 20 mA pelo RCCF31, também da Yokogawa, a que correspondem valores

entre 0 e 160 gramas/s.

PD é o sensor de pressão diferencial da Validyne, modelo DP15-20, com uma largura de

banda de 1 KHz, sendo o condicionamento de sinal assegurado pelo MC1-20 da Validyne.  A

saída varia entre -10 a 10 Volts.

Outro dos equipamentos disponíveis é a placa de aquisição da National Instruments, modelo

PCI 6030E MIO 16E4, com uma interface gráfica em Labview para aquisição de dados.

Nesta primeira fase os ensaios foram realizados recorrendo-se à utilização desta placa de

aquisição e do Labview. A interface possibilitava a definição dos sinais de entrada nas bombas,

bem como do período de amostragem e do número de amostras a adquirir. No final, retorna um

ficheiro de texto com todas as medições efectuadas e o tempo entre cada amostra.

Todavia, não se deu continuidade à utilização desta solução principalmente devido à pouca

flexibilidade de programação em Labview e a alguma inexperiência por parte do autor com este

software. Optou-se, então, por utilizar uma placa de aquisição USB-4716 da Advantech. Entre

as suas vantagens destaca-se, primeiramente, o facto de conter bibliotecas e aplicações exemplo

para Delphi Pascal, que suportam uma posterior conversão para o software opensource equiva-

lente – o Lazarus free pascal com ganhos significativos em termos de custo de equipamento e

licenças de software. Esta, por sua vez, já é uma linguagem de programação baseada em eventos

sobre a qual o autor já tem experiência adquirida durante a realização de outros trabalhos e que

permite portanto um total controlo da aplicação, uma flexibilidade e potencialidades não dispo-
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níveis no Labview. Por último, de referir uma outra vantagem que é o facto desta placa comuni-

car e ser alimentada, a 5 Volts, através da porta USB do computador, podendo-se, desta forma,

trabalhar em qualquer computador portátil ou não, desde que tenha este tipo de porta.

3.2. Identificação

Aproximou-se  a  função  de  transferência  do  processo  à  de  um  sistema  de  primeira  ordem

com atraso com função de transferência dada pela seguinte expressão:

( ) =
.

1 +  .
(3. 1)

sendo  o ganho do processo em Volt/Volt,  a constante de tempo em segundos e  o atraso

em segundos. A resposta a um degrau com amplitude  é a seguinte:

( ) =
0,                                       <

. 1 −
( )

,     ≥

(3. 2)

O ganho  é calculado a partir da seguinte expressão:

=
− (3. 3)

em que  é  o  valor  inicial  e  é  o  valor  final,  ou  seja,  é  a  média  das  primeiras  e  últimas  N

amostras, respectivamente.

=
1 (3. 4)

=
1 (3. 5)

A constante de tempo  e o atraso  são encontrados através de um algoritmo baseado na busca

do gradiente decrescente, que consiste em encontrar iterativamente, a partir de uma solução

inicial (   ), novas soluções que minimizam uma função custo (3. 6), deslocando indivi-

dualmente os parâmetros (   ) através de um passo acima e abaixo do valor actual. Chega-se

a uma solução final quando, em todos os parâmetros, as soluções acima e abaixo não correspon-

dem a uma minimização na função custo. O passo utilizado neste algoritmo é de 1 ms e a função

custo a seguinte:

çã  = (3. 6)

em que  é o erro entre o valor da amostra e o valor dado por (3. 2).
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Algoritmo 3.1

Iniciar Tau e D

Calcular Função
Custo - FC

Tau_acima = Tau + passo
Tau_abaixo = Tau - passo

Calcular as novas
Funções Custo

FC_acima e FC_abaixo
Actualizar Tau e FC

D_acima = D + passo
D_abaixo = D - passo

Condição de Fim?

FIM

S

minimiza FC?
S

N

N

Actualizar D e FC

minimiza FC?

Condição de Fim?

N

S

N

S

Calcular as novas
Funções Custo

FC_acima e FC_abaixo

Figura 3.3 – Fluxograma do algoritmo de aproximação a uma exponencial.

Este foi o método utilizado para identificar o modelo em detrimento dos convencionais,

como por exemplo os Mínimos Quadrados, uma vez que o período de amostragem, nesta aqui-

sição, não é efectivamente constante e não são capazes de identificar o atraso do sistema.

3.3. Ensaios experimentais

Os ensaios efectuados consistiram em determinar as seguintes funções de transferência:

· PD/B1 - entre a Pressão Diferencial e a Bomba 1

Figura 3.4 - Função de transferência que relaciona a pressão diferencial com a bomba 1.
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· PD/B2 - entre a Pressão Diferencial e a Bomba 2

Figura 3.5 - Função de transferência que relaciona a pressão diferencial com a bomba 1.

· C1/B1 – entre o Caudal 1 injectado e a Bomba 1

Figura 3.6 - Função de transferência que relaciona o caudal 1 injectado com a bomba 1.

· C2/B2 – entre o Caudal 2 injectado e a Bomba 2

Figura 3.7 - Função de transferência que relaciona o caudal 2 injectado com a bomba 2.

O primeiro passo na identificação do modelo consistiu em estabilizar o sistema num ponto

de funcionamento. Para PD/B1 e PD/B2 aplicaram-se nas bombas 1 e 2, 6 e 4.08Volts, respecti-

vamente, para que a pressão diferencial à saída fosse nula. Para C1/B1 e C2/B2 aplicaram-se 2

Volts em ambas as bombas.

O sinal de excitação do sistema deve ter em conta os seguintes aspectos:

1. Não usar amplitudes pequenas para se puder distinguir bem a resposta do sistema do

ruído;

2. Não usar amplitudes grandes para evitar não-linearidades fora do ponto de funcio-

namento e a saturação da variável a medir;

3. Aplicar várias amplitudes para verificar a linearidade do sistema;

4. Aplicar amplitudes positivas e negativas para testar a existência ou não de histerese;

5. Repetir várias vezes nas mesmas condições para verificar se o sistema é determinís-

tico.

Para determinar as funções de transferência PD/B1 e PD/B2 utilizou-se como sinal de exci-

tação um degrau, como o da Figura 3.8, com um período de amostragem de 5 ms e limitado a
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1500 amostras. Utilizaram-se as primeiras e últimas 500 amostras para calcular os valores ini-

cial (3. 4) e final (3. 5), respectivamente.

Figura 3.8 – Sinal de excitação (degrau de amplitude A).

No caso das funções de transferência C1/B1 e C2/B2 utilizou-se um sinal de excitação tal

como o da Figura 3.9, com um período de amostragem de 5 ms e 5000 amostras. Separou-se

posteriormente  este  sinal  em  dois  degraus,  um  de  amplitude  positiva  (entre  a  amostra  0  e  a

3000) e outro de amplitude negativa (entre a amostra 2000 e a 5000) e aumentou-se o número

de pontos numa tentativa de minimizar a influência do ruído no cálculo do valor inicial (3. 4) e

do valor final (3. 5), uma vez que o nível de ruído é elevado como se pode verificar nos resulta-

dos apresentados nas subsecções 3.3.3 e 3.3.4 do capítulo 3.

Figura 3.9 - Sinal de excitação (onda quadrada de amplitude A).

3.3.1. Determinação experimental da Função de Transferência aproximada
PD/B1

Para a determinação experimental da função de transferência aproximada PD/B1, manteve-

se a bomba 2 com o mesmo nível de tensão (4.08 Volts) e aplicou-se um sinal de excitação na

bomba 1 com as seguintes amplitudes:

· A = +0.15V

· A = +0.25V
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· A = -0.15V

· A = -0.25V

Os ensaios foram realizados a uma temperatura constante de 24º C.

Os resultados obtidos podem ser observados nas figuras 3.10 a 3.13.

Figura 3.10 – PD/B1 - Aproximação para resposta a um degrau de +0.15 V.

Kp = 26.9

τ = 0.334 s

D = 0.195 s

Figura 3.11 - PD/B1 - Aproximação para resposta a um degrau de +0.25 V.

Kp = 26.8

τ = 0.340 s

D = 0.200 s
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Figura 3.12 - PD/B1 - Aproximação para resposta a um degrau de -0.15 V.

Kp = 25.3

τ = 0.340 s

D = 0.207 s

Figura 3.13 - PD/B1 - Aproximação para resposta a um degrau de -0.25 V.

Kp = 25.4

τ = 0.323 s

D = 0.203 s
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Como se pode verificar pelas Figuras 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13 a aproximação do Algoritmo

3.1 a uma exponencial é boa, não se cometendo um grande erro nessa consideração.

Os resultados dos restantes ensaios são apresentados nas Tabelas 3.1 e 3.2.

Tabela 3.1 – Resultados para PD/B1 para degraus com amplitudes positivas.

Degrau de + 0.15V Degrau de + 0.25V

Kp 26.9 26.3 26.2 26.7 26.6 25.6 26.8 27.2 27.2 27.2 26.9 27.3 V/V

τ 334 335 339 336 331 304 340 354 339 329 329 329 ms

D 195 202 202 206 200 211 200 201 200 210 206 204 ms

Tabela 3.2 - Resultados para PD/B1 para degraus com amplitudes negativas.

Degrau de - 0.15V Degrau de - 0.25V

Kp 25.3 25 26.9 26.8 27.1 25.4 25.5 25.8 26.3 26.4 V/V
τ 340 317 332 320 344 323 325 354 341 349 ms

D 207 208 205 207 195 203 214 204 200 193 ms

Pelas Tabelas 3.1 e 3.2, não se verificam grandes diferenças nos resultados obtidos para as

várias amplitudes, bem como entre as amplitudes positivas e negativas. O ganho Kp varia entre

25.0 e 27.3 V/V, a constante de tempo τ vai de 304 a 354 ms e o atraso D de 193 a 214 ms, o

que corresponde a erros relativos de 8.6%, 15% e 10%, respectivamente.

A Tabela 3.3 apresenta a média para cada parâmetro da função de transferência bem como

os seus desvios padrão.

Tabela 3.3 – Resultado médio para PD/B1 e o desvio padrão.

Média Desvio padrão

Kp 26.7 0.7 V/V
τ 334 12 ms

D 203 5 ms

Com base nestes resultados pode-se confirmar que um sistema de primeira ordem com atra-

so é uma boa aproximação para a função de transferência PD/B1

3.3.2. Determinação experimental da Função de Transferência aproximada
PD/B2

Para a determinação experimental da função de transferência aproximada PD/B2, manteve-

se a bomba 1 com o mesmo nível de tensão e aplicou-se um sinal de excitação na bomba 2 com

as seguintes amplitudes:
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· A = +0.15V;

· A = +0.20V;

· A = -0.15V;

· A = -0.20V.

Os ensaios foram realizados a uma temperatura constante de 25º C.

Os resultados obtidos podem ser observados nas figuras 3.14 a 3.17.

Figura 3.14 - PD/B2 - Aproximação para resposta a um degrau de +0.15 V.

Kp = -40.9

τ = 0.362 s

D = 0.202 s

Kp = -41.1

τ = 0.370 s

D = 0.211 s
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Figura 3.15 - PD/B2 - Aproximação para resposta a um degrau de +0.20 V.

Figura 3.16 - PD/B2 - Aproximação para resposta a um degrau de -0.15 V.

Kp = -42.1

τ = 0.374 s

D = 0.206 s

Figura 3.17 - PD/B2 - Aproximação para resposta a um degrau de -0.20 V.

Kp = -42.3

τ = 0.366 s

D = 0.211 s

Tal como nos resultados anteriores, confirma-se que a aproximação das respostas a uma

exponencial é satisfatória e que não se encontram grandes erros nessa aproximação.

Os resultados dos ensaios são apresentados na tabela seguinte.
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Tabela 3.4 - Resultados para PD/B2 para degraus com as várias amplitudes.

Degrau de + 0.15V Degrau de + 0.20V Degrau de - 0.15V Degrau de - 0.20V

Kp -40.9 -40.7 -41.1 -41.1 -41.2 -41.8 -42.1 -41.2 -41.9 -42.3 -43.0 -43.0 V/V

τ 362 368 379 370 364 383 374 341 364 366 409 401 ms

D 202 202 206 211 210 203 206 214 207 211 203 203 ms

O ganho Kp varia entre -43.0 e -40.7 V/V, a constante de tempo τ vai de 341 a 409 ms e o

atraso D de 202 a 214 ms, o que corresponde a erros relativos de 5.5%, 18% e 6% respectiva-

mente.

Tabela 3.5 - Resultado médio para PD/B2 e o desvio padrão.

Média Desvio padrão

Kp -41.7 0.8 V/V

τ 373 18 ms

D 207 4 ms

Comparando os resultados da Tabela 3.3 com a Tabela 3.5 conclui-se que a dinâmica da

bomba 2 é inferior à da bomba 1, apresentando um ganho maior e um atraso ligeiramente supe-

rior.

3.3.3. Determinação experimental da Função de Transferência aproximada C1/B1

Com vista a desenvolver o controlador Startup ou de recirculação dos reagentes, procedeu-

se à determinação das funções de transferência C1/B1. Para tal injectou-se uma onda quadrada

na bomba1 com as seguintes amplitudes:

· A = 4 V;

· A = 6 V;

· A = -4 V;

· A = -6 V.

Os ensaios foram realizados a uma temperatura constante de 24º C.

Analisou-se a resposta do sistema na subida e na descida, da onda quadrada, e, de seguida,

repetiu-se este procedimento na bomba 2.Verificou-se que o caudalímetro 1 estava avariado,

como se pôde confirmar confrontando os resultados obtidos com o caudal 1 e o caudal 2.

Os resultados obtidos podem ser observados nas figuras 3.18 a 3.21.
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Figura 3.18 – C1/B1 - Aproximação para resposta a um degrau de +4 V.

Kp = 2.36

τ = 0.237 s

D = 0.478 s

Figura 3.19 - C1/B1 - Aproximação para resposta a um degrau de -4 V.

Kp = 2.43

τ = 0.204 s

D = 0.496 s
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Figura 3.20 - C1/B1 - Aproximação para resposta a um degrau de +6 V.

Kp = 2.88

τ = 0.279 s

D = 0.420 s

Figura 3.21 - C1/B1 - Aproximação para resposta a um degrau de -6 V.

Kp = 2.84

τ = 0.239 s

D = 0.433 s

As Figuras 3.18, 3.19, 3.20 e 3.21 apresentam um nível de ruído elevado consequência do

mau funcionamento do caudalímetro (este equipamento não foi reparado dado que não houve

tempo, nem disponibilidade, e não existiam requisitos críticos em termos da dinâmica do con-

trolador Startup que o exigissem).

A tabela seguinte resume os resultados obtidos.
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Tabela 3.6 - Resultados para C1/B1.

Degrau de + 4V Degrau de - 4V Degrau de + 6V Degrau de - 6V

Kp 2.82 2.36 2.40 2.86 2.43 2.37 2.80 2.88 2.86 2.72 2.84 2.92 g/s/V

τ 108 237 258 247 204 174 306 279 263 223 239 265 ms

D 377 478 415 422 496 545 425 420 477 446 433 473 ms

Para efeitos de controlo considerou-se o pior caso encontrado, sendo este o que apresenta

uma constante de tempo mais baixa e o ganho mais alto.

Tabela 3.7 – Resultado médio, desvio padrão e o pior caso para C1/B1.

Média Desvio padrão Pior Caso

Kp 2.69 0.23 2.82 g/s/V

τ 234 52 108 ms

D 451 45 377 ms

3.3.4. Determinação experimental da Função de Transferência aproximada C2/B2

Neste ensaio injectou-se uma onda quadrada na bomba 2 com as seguintes amplitudes:

· A = 4 V;

· A = 6 V;

· A = -4 V;

· A = -6 V.

Os ensaios foram realizados com uma temperatura constante de 24ºC.

Os resultados obtidos podem ser observados nas figuras 3.22 a 3.25.
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Figura 3.22 – C2/B2 - Aproximação para resposta a um degrau de +4 V.

Kp = 5.15

τ = 0.301 s

D = 0.410 s

Figura 3.23 - C2/B2 - Aproximação para resposta a um degrau de -4 V.

Kp = 5.14

τ = 0.230 s

D = 0.396 s
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Figura 3.24 – C2/B2 - Aproximação para resposta a um degrau de +6 V.

Kp = 5.49

τ = 0.263 s

D = 0.426 s

Figura 3.25 – C2/B2 - Aproximação para resposta a um degrau de -6 V.

Kp = 5.50

τ = 0.257 s

D = 0.402 s

As Figuras 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25, apresentam-se níveis de ruído mais baixos do que os

apresentados no caudal 1 e uma melhor aproximação à resposta a um degrau para um sistema de

primeira ordem. A Tabela 3.8 apresenta os resultados obtidos para os restantes ensaios.
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Tabela 3.8 - Resultados para C2/B2.

Degrau de + 4V Degrau de - 4V Degrau de + 6V Degrau de - 6V

Kp 5.59 5.15 5.18 5.51 5.14 5.19 5.46 5.49 5.51 5.48 5.50 5.51 g/s/V

τ 316 301 306 230 230 225 282 263 259 250 257 175 ms

D 408 410 402 390 396 400 409 426 426 411 402 576 ms

O último ensaio, correspondente a um degrau de -6V é o que apresenta um maior desvio

relativamente aos restantes. Retirando esse ensaio, os resultados obtidos são razoáveis, apesar

dos desvios padrão serem maiores do que, por exemplo, os obtidos na determinação de PD/B1

ou de PD/B2. Contudo, tal acontecimento pode ser, de certa forma, explicado pelo facto de se

verificar um nível de ruído superior. A tabela abaixo apresenta a média dos parâmetros da

C2/B2 e os seus desvios padrão.

Tabela 3.9 - Resultado médio para C2/B2 e o desvio padrão.

Média Desvio padrão

Kp 5.38 0.18 g/s/V

τ 265 32 ms

D 407 11 ms

Uma conclusão que se pode retirar dos resultados apresentados, nas Tabelas 3.7 e 3.9, é que

os caudalímetros de massa introduzem um atraso na leitura pois o atraso total é superior ao atra-

so de PD/Bx, podendo-se decompor a função de transferência da seguinte forma:

Figura 3.26 – Decomposição de PD/B2 em C2/B2 e PD/C2.

Se de B2 para PD se obtém um atraso de médio de 207 ms então, teoricamente, de B2 para

C2 obter-se-ia um atraso igual ou inferior. No entanto, obtém-se um atraso de 407 ms, o que

significa que é introduzido um atraso de, pelo menos, 200 ms na leitura do caudal 2.

3.4. Conclusões

Apresentaram-se, ao longe deste capítulo, os equipamentos e as variáveis associadas ao pro-

cesso, seguidos da descrição do método, baseado na busca do gradiente decrescente, utilizado
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na identificação do modelo. Verificou-se, a partir dos ensaios experimentais, que a aproximação

da função de transferência do processo a um sistema de primeira ordem, com atraso, é boa e que

não se cometem erros relevantes nessa consideração. No capítulo seguinte procede-se à apresen-

tação do projecto de controladores convencionais para futura comparação com o controlador

Self Tuning.
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4. Projecto do Controlador

Neste capítulo são projectados controladores convencionais para posteriormente serem

comparados com o controlador Self Tuning.  Para tal  escolheram-se controladores do tipo PI  e

PID, porque se pretende anular o erro em regime permanente e estes são dos mais simples com

a componente integral. Na próxima secção é feita uma análise comparativa entre o desempenho

do controlador PI e PID e a influência do ruído no desempenho dos controladores.

Separou-se o controlo em dois momentos que são:

· Startup – arranque do processo ou recirculação dos reagentes.

· Mistura – controlo da pressão diferencial para zero.

O controlador de Startup consiste em dois controladores em paralelo a fim de controlar os

caudais  1  e  2,  para  garantir  que  a  mistura  é  iniciada  com Reynolds superiores  aos  críticos.  A

figura abaixo representa a arquitectura do controlador Startup.

Figura 4.1 – Controlador Startup
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No controlador de mistura pretende-se um tempo de estabelecimento o mais rápido possível,

para obter-se produtos finais com maior qualidade e a menores custos, uma vez que diminui os

desperdícios de matéria-prima. Uma das arquitecturas que favorece a dinâmica do sistema é a de

controladores em cascata, em que se controla a pressão diferencial a partir do caudal injectado

pela bomba como esta representada na figura seguinte.

Figura 4.2 – Controladores em cascata.

No entanto esta arquitectura não foi adoptada visto que os caudalímetros de massa, para

além de  possuírem um nível  de  ruído  elevado,  introduzem um atraso  na  leitura  o  que  torna  a

malha fechada interior, constituída pelo Controlador de C1 e pelo Processo C1/B1, ainda mais

lenta que a malha fechada exterior. A solução utilizada foi, então, de controlar a pressão dife-

rencial actuando apenas numa das bombas e mantendo a outra constante, já que as bombas apre-

sentam dinâmicas diferentes como se verifica pelas Tabelas 3.3 e 3.5 que torna difícil a conju-

gação das duas bombas no controlo e a escolha recaiu na bomba 1 pelas seguintes razões:

· Constante de tempo inferior;

· Atraso ligeiramente inferior;

· Menor ganho o que permite maiores amplitudes no sinal de entrada sem saturar a

saída.

Figura 4.3 – Controlador de mistura.

4.1. Análise comparativa entre os controladores PI e os PID

Nesta secção é feita a análise no que se refere à existência ou não de vantagens na utilização

dum controlador PID sobre um controlador PI. Os parâmetros de cada controlador serão deter-

minados de forma a optimizar o seu desempenho segundo vários critérios, entre eles o ITAE, o
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IAE e o ISE quando sujeitos a várias perturbações no sistema, tais como perturbações na saída,

na entrada e na referência.

Figura 4.4 - Sistema constituído pelo Controlador e pelo Processo.

O processo utilizado é a função de transferência PD/B1 anteriormente determinada:

( ) = 26.4
.

1 + 0.334
(4. 1)

O algoritmo de optimização baseou-se no já proposto no capítulo anterior, Algoritmo 3.1,

que consiste em encontrar iterativamente, a partir de uma solução inicial, novas soluções que

minimizam a função custo (ITAE, IAE ou ISE), deslocando individualmente os parâmetros

através de um passo acima e abaixo do valor actual. O fim da optimização dá-se quando um

passo acima e abaixo em todos os parâmetros da solução actual não corresponder a uma mini-

mização na função de custo. Por fim, a análise é repetida para os casos com ruído na leitura de

distribuição gaussiana com valor médio nulo e variância idêntica a existente na prática.

As funções custo referidas são definidas da forma seguinte:

ITAE = ∫ . | ( )| (4. 2)

IAE = ∫ | ( )| (4. 3)

ISE = ∫ ( ) (4. 4)

Em que o erro (e) é a diferença entre a referência e a saída do processo (variação de pres-

são).
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4.1.1. Controlador PI (sem ruído)

Figura 4.5 - Diagrama de blocos do Controlador PI em Matlab/Simulink.

A função de transferência do Controlador PI:

( ) =  (1 +
1
.

) (4. 5)

A solução inicial para o controlador PI foi determinada pela regra de Chien’s IMC (Ho, et

al., 1995):

=
τ

(τ + )

=

(4. 6)

em que

τcl – Constante de tempo em malha fechada

 - Ganho do processo

 – Constante de tempo do processo

 - Atraso do processo

A solução inicial vale:

 = 0.0236

 = 0.3340

Os parâmetros (Kc e Ti)  são determinados de forma a minimizar  a  função custo de ITAE

quando sujeito a várias perturbações no sistema. As perturbações são as seguintes:

· Um degrau de 0 a 5 volts na saída (Step na Figura 4.5);
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· Um degrau de 0 a 0.2 volts na entrada do processo (Step1 na Figura 4.5);

· Um degrau de 0 a 5 volts na referência (Ref na Figura 4.5).

O algoritmo de optimização foi separado por três etapas, em que na primeira etapa são

encontrados os parâmetros do PI a partir da solução inicial (Kc=0.0236 e Ti=0.3340) através de

um passo de 1x10-2. Na segunda etapa do algoritmo, o passo é diminuído para 1x10-3 e conside-

ra-se como solução inicial os parâmetros anteriormente encontrados com o passo de 1x10-2.  A

terceira etapa é idêntica à segunda mas aplicado um passo de 1x10-4 e tendo como solução ini-

cial a encontrada na segunda etapa. Repetiu-se este método para as funções de custo de IAE e de

ISE com os mesmos tempos de passo.

Comparação entre os critérios ITAE, IAE e ISE

A tabela seguinte apresenta os parâmetros do controlador PI segundo os vários critérios de

desempenho e quando o sistema é sujeito a diferentes perturbações.

Tabela 4.1 - PI Tuning pelos critérios ITAE, IAE e ISE.

Perturbação na saída Perturbação na entrada Perturbação na referência

Pelo critério do ITAE

Kc =0.0358 Kc=0.0519 Kc=0.0357

Ti= 0.3680 Ti=0.3566 Ti=0.3678

Função Custo=540.8900 Função Custo=927.4142 Função Custo=540.8911

Pelo critério do IAE

Kc=0.0430 Kc=0.0610 Kc=0.0430

Ti=0.4110 Ti=0.3984 Ti=0.4110

Função Custo=2.0311x103 Função Custo=1.4053x103 Função Custo=2.0311x103

Pelo critério do ISE

Kc=0.0586 Kc=0.0786 Kc=0.0586

Ti=0.5629 Ti=0.4786 Ti=0.5629

Função Custo=7.3486x103 Função Custo=2.3558x103 Função Custo=7.3486x103

As figuras 4.6, 4.7 e 4.8 ilustram as respostas dos sistemas, com os diferentes controladores

PI, quando sujeitos a perturbações na saída, na entrada e na referência, respectivamente.
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Figura 4.6 - Resposta do sistema com PI a uma perturbação na saída.

ITAE

MOp = 4.6%

IAE

MOp = 8.8 %

ISE

MOp = 18.0 %

Figura 4.7 - Resposta do sistema com PI a uma perturbação na entrada.

ITAE

MOa = 2.86 V

IAE

MOa = 2.81 V

ISE

MOa = 2.73 V
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Figura 4.8 - Resposta do sistema com PI a uma perturbação na referência.

ITAE

MOp = 4.4 %

Ts = 0.8 s

IAE

MOp = 8.8 %

Ts = 1.3

ISE

MOp = 18.0 %

Ts = 1.9 s

Conclusões

Do exposto, pode-se concluir que os sistemas optimizados pelo critério ITAE apresentam

uma melhor resposta  em relação aos optimizados pelos critérios  IAE e ISE,  uma vez que têm

menor overshoot (MO) e menor tempo de estabelecimento (Ts).

4.1.2. Controlador PID (sem ruído)

Figura 4.9 - Diagrama de blocos do Controlador PID em Matlab/Simulink.

A função de transferência do Controlador PID:

( ) =  (1 +
1
.

+ . ) (4. 7)
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A optimização dos parâmetros (Kc, Ti e Td) do controlador PID é efectuada da mesma for-

ma que a optimização do controlador PI já apresentada. A solução inicial para o controlador

PID é determinada pela regra do Cohen-Coon (Carvalho, 1993):

=
.

(1.35 + 0.27 )

= (
2.5 + 0.5 τ⁄
1 + 0.6 τ⁄ )

= (
0.37

1 + 0.2 τ⁄ )

(4. 8)

com

 - Ganho do processo.

 – Constante de tempo do processo.

 - Atraso do processo.

A Solução inicial é:

 = 0.0944

 = 0.4171

 = 0.0670

Comparação entre os critérios ITAE, IAE e ISE

A tabela seguinte apresenta os parâmetros do controlador PID segundo os vários critérios de

desempenho e quando o sistema é sujeito a diferentes perturbações.

Tabela 4.2 - PID Tuning pelos critérios ITAE, IAE e ISE.

Perturbação na saída Perturbação na entrada Perturbação na referência

Pelo critério do ITAE

Kc=0.0569 Kc=0.0823 Kc=0.0569

Ti=0.4893 Ti=0.2854 Ti=0.4893

Td=0.0683 Td=0.0793 Td=0.0683

Função Custo=309.8454 Função Custo=384.8229 Função Custo=309.8454

Pelo critério do IAE

Kc=0.0621 Kc=0.0856 Kc=0.0621

Ti=0.5144 Ti=0.2630 Ti=0.5144
Td=0.0754 Td=0.0913 Td=0.0754

Função Custo=1.6515e3 Função Custo=757.8460 Função Custo=1.6515e3

Pelo critério do ISE

Kc=0.0762 Kc=0.0906 Kc=0.0762

Ti=0.5540 Ti=0.2096 Ti=0.5540

Td=0.0880 Td=0.1152 Td=0.0880

Função Custo=6.6928e3 Função Custo=1.0852e3 Função Custo=6.6928e3
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As figuras 4.10, 4.11 e 4.12 ilustram as respostas dos sistemas, com os diferentes controla-

dores PID, quando sujeitos a perturbações na saída, na entrada e na referência, respectivamente.

Figura 4.10 - Resposta do sistema com PID a uma perturbação na saída.

ITAE

MOp = 3.2 %

IAE

MOp = 5.4 %

ISE

MOp = 16.2 V

Figura 4.11 - Resposta do sistema com PID a uma perturbação na entrada.

ITAE

MOa = 2.86 V

IAE

MOa = 2.81 V

ISE

MOa = 2.73 V
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Figura 4.12 - Resposta do sistema com PID a uma perturbação na referência.

ITAE

MOp = 3.2 %

Ts = 0.6 s

IAE

MOp = 5.4 %

Ts = 0.7 s

ISE

MOp = 16.2 %

Ts = 1.3 s

Conclusões

Tal  como  se  verificou  para  o  controlador  PI,  os  sistemas  optimizados  pelo  critério  ITAE

apresentam uma  melhor  resposta,  em relação  aos  optimizados  pelos  critérios  IAE e  ISE,  uma

vez que têm menor overshoot e também uma menor oscilação em torno da referência.

4.1.3. PI versus PID (sem ruído)

Nesta fase compararam-se os parâmetros, calculados pelo critério ITAE, do controlador PI

com os do controlador PID e os seus respectivos valores da função custo para cada uma das

perturbações anteriormente mencionadas. A Tabela 4.3 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 4.3 – PI vs PID pelo critério ITAE.

Perturbação na saída Perturbação na entrada Perturbação na referência

PI Tuning
Kc =0.0358 Kc=0.0519 Kc=0.0357

Ti= 0.3680 Ti=0.3566 Ti=0.3678

Pelo critério do ITAE
Função Custo=540.8916 Função Custo=927.4142 Função Custo=540.8911

PID Tuning
Kc=0.0569 Kc=0.0823 Kc=0.0569
Ti=0.4893 Ti=0.2854 Ti=0.4893

Pelo critério do ITAE
Td=0.0683 Td=0.0793 Td=0.0683

Função Custo=309.8454 Função Custo=384.8229 Função Custo=309.8454
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Nas figuras 4.13,  4.14 e  4.14 é  feita  a  comparação entre  as  respostas  dos sistemas com os

controladores PI e PID, quando sujeitos a perturbações na saída, na entrada e na referência, res-

pectivamente.

Figura 4.13 - PI vs PID (perturbação na saída).

PI

MOp = 4.6 %

PID

MOp = 3.2 %

Figura 4.14 - PI vs PID (perturbação na entrada).

PI

MOa = 2.86 V

PID

MOa = 2.41 V
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Figura 4.15 - PI vs PID (perturbação na referência).

PI

MOp = 4.4 %

Ts = 0.8 s

PID

MOp = 4.0 %

Ts = 0.6 s

Conclusões

Do exposto, pode-se concluir que o controlador PID apresenta vantagens significativas em

relação ao controlador PI, uma vez que reduz a função custo ITAE e torna a resposta do sistema

mais rápida e com menor overshoot.

4.1.4. Controlador PI (com ruído)

Esta parte do trabalho, bem como a parte seguinte, repete a análise anterior adicionando ruí-

do na leitura. O ruído admite se ter distribuição gaussiana com valor médio nulo e variância

idêntica à existente na prática, ou seja, 0.007 (pior caso encontrado nas várias recolhas da

máquina RIM). Os parâmetros do controlador são calculados três vezes. A Tabela 4.4 apresenta

os resultados obtidos:
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Tabela 4.4 – PI Tuning com ruído na leitura.

PI Tuning pelo critério do ITAE

Perturbação na saída Perturbação na entrada Perturbação na referência

Kc =0.0369 Kc=0.0542 Kc=0.0376
1 Ti=0.3831 Ti=0.3609 Ti=0.3847

Função Custo=699.0427 Função Custo=1.0343e3 Função Custo=689.8412

Kc=0.0374 Kc=0.0553 Kc=0.0368
2 Ti=0.3843 Ti=0.03682 Ti=0.3824

Função Custo=692.4439 Função Custo=1.0378e3 Função Custo=692.1987

Kc=0.0372 Kc=0.0524 Kc=0.0369
3 Ti=0.3840 Ti=0.3515 Ti=0.3835

Função Custo=697.9894 Função Custo=1.0423e3 Função Custo=695.2746

As Figuras 4.16, 4.17 e 4.18 apresentam as respostas do sistema (com ruído), com controla-

dor PI, quando sujeito a perturbações na saída, na entrada e na referência, respectivamente.

Figura 4.16 - Resposta do sistema com PI (com ruído na leitura) a uma perturbação na saída.

PI

MOp = 4.0 %
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Figura 4.17 - Resposta do sistema com PI (com ruído) a uma perturbação na entrada.

PI

MOa = 2.84 V

Figura 4.18 - Resposta do sistema com PI (com ruído) a uma perturbação na referência.

PI

MOp = 4.6 %

Ts = 1.2 s

Conclusões

A comparação com os resultados obtidos no caso, sem ruído na leitura, permite concluir que

não há grande degradação no desempenho do sistema associada ao mesmo.
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4.1.5. Controlador PID (com ruído)

No PID, o ruído tem maior influência na resposta devido à componente derivativa que mul-

tiplica o ruído pela sua frequência própria. Assim, para evitar este efeito aplica-se um filtro pas-

sa-baixo no cálculo da derivada. No entanto, esta solução limita a dinâmica do sistema.

As figuras seguintes apresentam a comparação entre as respostas de um controlador PID

sem filtro e um com filtro passa-baixo na derivada com uma frequência de, corte aproximada-

mente, cinco vezes acima da banda passante em malha fechada.

PID sem filtro

As Figuras 4.19, 4.20 e 4.21 ilustram as respostas do sistema (ruído), com controlador PID

sem filtro, quando sujeito a perturbações na saída, na entrada e na referência, respectivamente.

Figura 4.19 –  Resposta  do  sistema  com  PID  sem  filtro  (com  ruído)  a
uma perturbação na saída.

Kc=0.0588

Ti=0.4940 s

Td=0.0726 s

Função Custo=530.2464
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Figura 4.20 - Resposta do sistema com PID sem filtro (com ruído) a uma
perturbação na entrada.

Kc=0.0824

Ti=0.3017 s

Td=0.0703 s

Função Custo=600.2521

Figura 4.21 - Resposta do sistema com PID sem filtro (com ruído) a uma
perturbação na referência.

Kc=0.0592

Ti=0.4888 s

Td=0.0715 s

Função Custo=525.6867

Conclusões

Como se pode verificar, pelas Figuras 4.19, 4.20 e 4.21, o ruído é amplificado podendo

levar o sinal de comando, neste caso de actuação na bomba, até valores suficientemente grandes

para originar a saturação do controlador com as consequências a tal inerentes.
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PID com filtro

As Figuras 4.2, 4.23 e 4.24 ilustram as respostas do sistema (com ruído), com controlador

PID com filtro passa baixo, quando sujeito a perturbações na saída, na entrada e na referência,

respectivamente.

Figura 4.22 - Resposta do sistema com PID com filtro (com ruído) a uma
perturbação na saída.

Kc=0.0445

Ti=0.3692 s

Td=0.0563 s

Função Custo=534.4168

Figura 4.23 - Resposta do sistema com PID com filtro (com ruído) a uma
perturbação na entrada.

Kc=0.0601

Ti=0.2670 s

Td=0.0790 s

Função Custo=738.3699



60

Figura 4.24 - Resposta do sistema com PID com filtro (com ruído) a uma
perturbação na referência.

Kc=0.0449

Ti=0.3704 s

Td=0.0558 s

Função Custo=536.8395

Conclusões

Como se pode verificar, nas Figuras 4.22, 4.23 e 4.24, o ruído, no sinal de comando, com o

filtro passa baixo é reduzido significativamente.

PID sem filtro versus PID com filtro

Nas figuras 4.25,  4.26 e  4.27 é  feita  a  comparação entre  as  respostas  dos sistemas com os

controladores PID sem filtro e PID com filtro passa baixo.

Figura 4.25 – PID sem filtro vs PID (perturbação na saída com ruído).

PID sem filtro

MOp = 5.2 %

PID com filtro

MOp = 3.6 %
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Figura 4.26 – PID sem filtro vs PID (perturbação na entrada com ruído).

PID sem filtro

MOa = 2.48 V

PID com filtro

MOa = 2.65 V

Figura 4.27 – PID sem filtro vs PID (perturbação na referência com ruído).

PID sem filtro

MOp = 5.2 %

Ts = 0.6 s

PID com filtro

MOp = 4.0 %

Ts = 0.7 s

Conclusões

O controlador PID com filtro apresenta melhorias no desempenho, uma vez que reduz o ruí-

do na saída do sistema, pressão diferencial, apesar da diminuição na dinâmica nas respostas as

perturbações na saída e na referência.
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4.1.6. PI versus PID (com ruído)

Nesta subsecção é comparado o desempenho sobre a influência do ruído de leitura do con-

trolador PI com um controlador PID com filtro passa-baixo na componente derivativa.

A Tabela 4.5 mostra os parâmetros obtidos para os controladores PI e para os PID com filtro

passa baixo.

Tabela 4.5 – PI vs PID com ruído na leitura.

Perturbação na saída Perturbação na entrada Perturbação na referência

PI Tuning
Kc =0.0369 Kc=0.0542 Kc=0.0376

Ti=0.3831 Ti=0.3609 Ti=0.3847

Pelo critério do ITAE
Função Custo=699.0427 Função Custo=1.0343e3 Função Custo=689.8412

PID Tuning
com filtro passa baixo

Kc=0.0445 Kc=0.0601 Kc=0.0449

Ti=0.3692 Ti=0.2670 Ti=0.3704

Pelo critério do ITAE
Td=0.0563 Td=0.0790 Td=0.0558

Função Custo=534.4168 Função Custo=738.3699 Função Custo=536.8395

Nas Figuras 4.28, 4.29 e 4.30 pode ver-se as respostas obtidas com os controladores PI e

PID com filtro passa baixo quando sujeitos a perturbações na saída, na entrada e na referência,

respectivamente.

Figura 4.28 - PI vs PID (perturbação na saída com ruído).

PI

MOp = 4.0 %

PID

MOp = 3.6 %
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Figura 4.29 - PI vs PID (perturbação na entrada com ruído).

PI

MOa = 2.84 V

PID

MOa = 2.65 V

Figura 4.30 - PI vs PID (perturbação na referência com ruído).

PI

MOp = 4.6 %

Ts = 1.2 s

PID

MOp = 4.0 %

Ts = 0.7 s

Conclusões

Do exposto, pode concluir-se que, mesmo com ruído na leitura, o controlador PID com filtro

de passa-baixo apresenta vantagens, em relação ao controlador PI, uma vez que reduz a função

custo ITAE, tornando a resposta do sistema mais rápida e com menor overshoot como se pode

verificar nas Figuras 4.28, 4.29 e 4.30.
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4.2. Conclusões

Findo o capítulo, destacam-se como tarefas realizadas a análise comparativa entre o desem-

penho do controlador PI e PID podendo-se concluir, desde logo, que o controlador PID apresen-

ta vantagens significativas, uma vez que apresentou respostas mais rápidas e com menores over-

shoots relativamente ao controlador PI. Com a presença do ruído nas leituras, torna-se necessá-

rio incluir um filtro passa baixo no projecto do controlador PID. Contundo, a sua utilização não

é suficientemente para que este controlador deixe de apresentar vantagens face ao controlador

PI. Os controladores foram optimizados utilizando um algoritmo baseado na busca do gradiente

decrescente de forma a obter-se uma minimização da função custo. Como função custo foram

utilizados os seguintes critérios de desempenho: ITAE, IAE e ISE sendo que o critério ITAE foi

o que apresentou melhores resultados.

A dissertação prossegue com a discretização dos controladores aqui projectados.
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5. Controladores Digitais

Neste  capítulo  são  projectados  os  controladores  digitais,  de  Mistura  e  de Startup sendo

igualmente feita uma breve descrição acerca do funcionamento da placa de aquisição utilizada

neste trabalho.

Uma vez que todo o algoritmo de controlo é efectuado com o auxílio dum computador tor-

nou-se, assim, necessário discretizar os controladores anteriormente projectados.

Assim, o primeiro passo consistiu na definição do período de amostragem, .  Para  a

determinação deste parâmetro considerou-se a seguinte regra (Vaccaro, 1995):

· para processos sujeitos a perturbações de altas frequências

20 ≤ ≤ 40 (5. 1)

· se o processo não estiver sujeito a perturbações significativas

5 ≤ ≤ 10 (5. 2)

sendo  a frequência angular de amostragem correspondente a  e  a frequência angular

do sistema em malha fechada.

A expressão (5. 1) permite relacionar  com o tempo de estabelecimento, , do sistema

em malha fechada. Assim, vem:

40
≤  ≤

20
(5. 3)

sendo ≅  1⁄  para sistemas bem amortecidos.

Substituindo o tempo de estabelecimento, , por 1 segundo obtém-se um período de amos-

tragem,  ∈ [0.025, 0.05] .

Dado que o computador, para além do controlo, ter de efectuar as seguintes tarefas

· Self Tuning que consiste em identificação do modelo online e a adaptação do con-

trolador;

· Cálculo do FFT (Fast Fourier Transform) para análise de frequências característi-

cas, na pressão diferencial, durante o processo de mistura dos reagentes;
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· Disponibilização de uma interface gráfica que assegura a visualização dos gráficos

das variáveis, como por exemplo do FFT, e a configuração de parâmetros associa-

dos ao processo que implicam grande esforço computacional.

Optou-se por um tempo, , de 50 ms.

O controlador digital é decomposto nas seguintes etapas:

1. A/D – Aquisição de sinais analógicos do processo e respectiva conversão para o

domínio discreto (digital)

2. Controlo - Algoritmo de controlo;

3. D/A – Conversão de digital para analógico e actuação no processo

Figura 5.1 – Ciclo de controlo.

As etapas de conversão A/D e D/A são asseguradas pela placa de aquisição de sinais. A

interrupção que indica a chegada de uma nova amostra também é, igualmente, assegurada por

este equipamento. Na secção seguinte apresenta-se e explica-se o seu funcionamento básico.

5.1. Placa de aquisição

A placa de aquisição utilizada foi a USB-4716 da Advantech (Figura 5.2). As suas principais

características são:

· 16 entradas analógicas em modo Single-ended ou 8 em modo diferencial;

· Conversor A/D de 16 bits;

· Frequência de aquisição até 200 KHz;

· 2 saídas analógicas;

· 8 entradas e saídas digitais.
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Figura 5.2 – Placa de aquisição USB-4716.

Este equipamento permite ler múltiplos canais de modo cíclico, isto é, os canais são lidos

sequencialmente, tal como um multiplexer, a uma frequência definida pelo utilizador. Os valo-

res resultantes dessas leituras são guardados num buffer com um tamanho também definido pelo

utilizador. Desta forma consegue-se escolher o período de amostragem, , através do tamanho

do buffer e da frequência entre cada aquisição, recorrendo-se à seguinte expressão:

=
2 ∗

(5. 4)

em que

= 128 ∗ ℎ ∗ 2 (5. 5)

sendo ℎ  o número de canais a ler, ou seja, o número de entradas analógicas. O factor

multiplicativo, entenda-se o valor 128 é necessário para posterior utilização no cálculo do FFT.

Assim, a placa lê os canais para o buffer com uma dimensão igual  ao valor  de count e  a  uma

frequência , definida em Hz. O factor 2 que aparece em (5. 4) e (5. 5) explica-se pelo facto

do buffer estar dividido em dois. Sempre que uma das metades está preenchida é lançando um

evento, indicativo da chegada de uma nova amostra, continuando a placa a aquisição dos sinais

para a outra metade do buffer, tal como se pode verificar na figura seguinte:

Figura 5.3 – Preenchimento do buffer em modo cíclico (Advantech, 2006).

Quando uma das metades do buffer fica preenchida é lançado o evento denominado Buffer

Change a que se segue a transferência de todos os valores adquiridos e armazenados nesta

metade do buffer para o processo de controlo. Contudo, é importante referir que esta transferên-
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cia tem de ser realizada o mais rapidamente possível sob o risco de serem perdidos todos os

dados, caso ocorra o evento Overrun.

A figura seguinte ilustra o modo de leitura cíclica:

Figura 5.4 – Fluxograma do modo de leitura cíclica (Advantech, 2006).

O algoritmo usado é o seguinte:

Algoritmo 5.1

1. Activar os eventos da placa;

2. Iniciar o modo de leitura cíclico;

3. Verificar se ocorreu o evento Buffer Change que indica a chegada de uma nova

amostra. Caso se verifique esta condição, passar para o passo 5. Caso contrário, pas-

sar para o 4;

4. Verificar se ocorreu o evento Terminate que indica fim de leitura cíclica. Se sim

passar para o passo 8. Caso tal não se verifique voltar para o 3;

5. Transferir os valores adquiridos para as variáveis

6. Verificar se existe alguma ordem para terminar a leitura. Se sim passar para o passo

7. Caso contrário voltar para o 3;

7. Terminar a leitura cíclica;
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8. Desactivar os eventos da placa depois de concluída a leitura cíclica.

Para que o controlo seja eficiente e estável é importante garantir que o ciclo de controlo se

realize com uma frequência constante, ou seja, que apresente um jitter baixo. Assim, foi neces-

sário realizarem-se vários testes para avaliar este parâmetro, tendo-se desenvolvido um progra-

ma no Lazarus usando uma componente, capaz de medir pequenos intervalos de tempo com

elevada precisão – o EpikTimer. Depois de concluída a aplicação, procedeu-se a uma contagem

do tempo entre cada amostra durante 500 amostras. Por último, calculou-se a média e o desvio-

padrão. A validação destes valores pode ser feita com o auxílio dum osciloscópio uma vez que

sempre que é lançado um evento de nova amostra é invertido o valor lógico duma saída digital.

Como se pode verificar na tabela seguinte o desvio padrão é inferior a 2 milissegundos, sendo

este um valor aceitável tendo em conta que o período é 50 ms.

Tabela 5.1 – Tempo médio e desvio padrão do período de amostragem.

1 2 3

Média 0.0498930.0499300.049930s

Desvio Padrão 0.0010110.0016030.001365s

Nº Amostras 500 500 500

5.2. Controlador de Mistura

Figura 5.5 - Diagrama de blocos do PID digital em Matlab/Simulink.

Nesta secção é apresentado o projecto dum controlador digital do tipo PID, desenvolvido

com base no algoritmo de optimização apresentado no Capítulo 4. Com a implementação deste

PID pretende-se assegurar o controlo do processo PD/B1 anteriormente determinado:

1
( ) = 26.4

.

1 + 0.334
(5. 6)
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Este processo tem um ruído caracterizado por uma distribuição gaussiana de valor médio nulo e

variância igual a 0.007.

A função de transferência do controlador PID no domínio discreto é:

( ) =  (1 +
( − 1)

+
− 1

.
) (5. 7)

aplicando-se ( ), diferença entre a referência e a saída do processo, como entrada do PID

obtém-se:

( ) =  (1 +
( )

+
( ) − ( − 1)

) (5. 8)

sendo

( ) = ( − 1) + . ( ) (5. 9)

em que (0) = 0, podendo ( ) tender  para valores  elevados capazes de levar  o controlador à

saturação, ocorrendo o fenómeno conhecido por windup. Para o evitar aplica-se a seguinte regra

(Vaccaro, 1995):

· Quando a saída do controlador PID estiver saturada não se integra, ou seja,

( ) = ( − 1) (5. 10)

· Caso contrário utiliza-se (5. 9).

Os parâmetros do PID digital foram calculados, pelo critério ITAE, com o sistema sujeito a

uma perturbação de 5 Volts na saída, sendo as perturbações na saída ou na entrada as mais espe-

radas pois a referência é constante.

A Figura 5.6 apresenta a resposta do controlador de Mistura a uma perturbação na saída.

Figura 5.6 – Resposta do controlador de Mistura a uma perturbação na saída.

PID

Kc = 0.0445

Ti = 0.4022 s

Td = 0.0661 s

MOp = 2.7 %
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5.3. Controlador Startup

Para o controlador Startup (Figura 4.1) utilizam-se dois controladores em paralelo do tipo PI

em vez do PID, porque os atrasos são significativos em relação às constantes de tempo e o nível

de ruído é elevado, especialmente na leitura do caudal 1, o que diminui as vantagens da compo-

nente derivativa do PID.

Outro aspecto que levou a optar-se por  um PI em detrimento de um PID foi  o  facto deste

controlador não requerer grande dinâmica visto que tem como objectivo garantir que a mistura

dos reagentes é iniciada com Reynolds acima dos críticos e que não exista desperdício de maté-

rias-primas.

A função de transferência do controlador PI, no domínio discreto, é, em tudo, idêntica a (5.

7), considerando-se, para este caso,  igual a zero. Os parâmetros dos controladores de C1 e de

C2  foram calculados  pelo  critério  ITAE com o  sistema  sujeito  a  variações  de  20  gramas/s  na

referência.

5.3.1. Controlador PI de C1/B1

Considera-se o processo com a seguinte função de transferência:

1
1

( ) = 2.82
.

1 + 0.108
com um ruído caracterizado por uma distribuição gaussiana de valor médio nulo e variância

igual a 0.105, estando este valor na ordem do existente na máquina RIM.

A Figura 5.7 apresenta resultado obtido com o controlador C1/B1 a uma variação na refe-

rência de 20 gramas/s.
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Figura 5.7 - Resposta do controlador de C1 a uma perturbação na referência.

PI

Kc = 0.0558

Ti = 0.1254 s

MOp = 4.7 %

Ts = 2.0 s

5.3.2. Controlador PI de C2/B2

Admite-se que o processo C2/B2 possui a seguinte função de transferência:

2
2

( ) = 5.38
.

1 + 0.265
com um ruído caracterizado por uma distribuição gaussiana de valor médio nulo e variância

igual a 0.045, estando este valor na ordem do existente na máquina RIM.

A Figura 5.8 apresenta resultado obtido com o controlador C2/B2 a uma variação na refe-

rência de 20 gramas/s.

Figura 5.8 - Resposta do controlador de C2 a uma perturbação na referência.

PI

Kc = 0.0895

Ti = 0.3796 s

MOp = 2.6 %

Ts = 1.3 s
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5.4. Conclusões

Do conteúdo apresentado neste capítulo destaca-se a escolha do período de amostragem, ,

de 50 ms para o ciclo de controlo e  a  apresentação dos controladores digitais  de Mistura e  de

Startup. Descreve-se, ainda, as principais características e o funcionamento básico da placa de

aquisição. A continuidade da dissertação é assegurada pelo projecto do controlador Self Tuning.
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6. Controlador Self Tuning

Este capítulo trata em duas partes distintas, e respectivamente:

Do método de Mínimos Quadrados recursivos, com memória exponencial para identificação

online do modelo.

Da análise comparativa entre as várias alternativas para a adaptação do controlador ao

modelo estimado anteriormente, bem como a descrição do método escolhido: a Interpolação em

3D.

6.1. Identificação do modelo online

O método de identificação online escolhido foi o dos Mínimos Quadrados recursivos com

memória exponencial uma vez que, entre todos os que foram apresentados na secção 2.2 do

capítulo 2, este é o mais simples, sendo que os restantes são extensões efectuadas a partir dele.

Outros factores preponderantes para a sua escolha foram a escassez de informação relativa às

propriedades estatísticas dos parâmetros e o ruído ser de pequena amplitude. A necessidade de

utilização de memória exponencial deve-se ao facto dos parâmetros do modelo serem variantes

no tempo.

Tal como já referido, na subsecção 2.2.2 do Capítulo 2, o algoritmo utilizado é o seguinte:

1. ( + 1) = ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2. ( + 1) = ( ) + ( + 1)[ ( + 1) − ( + 1) ( )]

3. ( + 1) = [ ( ) − ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ]

6.1.1. Processo a identificar

Começou-se por fazer a identificação do processo PD/B1. Para tal este foi aproximado por

uma função de transferência de um sistema de primeira ordem, com atraso, dada pela seguinte

expressão:
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( ) =
.

1 +  . (6. 1)

em que

 - Ganho do processo

 – Constante de tempo do processo em segundos

 - Atraso do processo em segundos

O equivalente discreto da função de transferência ( ) é:

( ) = . ( − 1) +  . ( − 1 − ) (6. 2)

em que

=  

= (1 − )

sendo q o número de períodos de amostragem, , com um atraso . A função de transferência

seguinte é uma representação alternativa para ( ), apresentada na equação 6.2:

( ) = ( ) (6. 3)

em que

( ) = [ ( − 1) ( − 1 − )]

e

= [ ]

De referir que esta é a representação utilizada no algoritmo já apresentado.

6.1.2. Determinação do atraso

Tal como muitos dos processos industriais, o processo PD/B1 possuí atraso, susceptível de

variar ao longo do tempo, pelo que se torna necessário determiná-lo uma vez que tem uma

grande influência no processo de controlo. O método utilizado para a determinação do atraso é o

proposto por Moreira (1991). Este consiste em considerar três estimadores de mínimos quadra-

dos sendo um para o atraso actualmente estimado e os outros para um valor acima e abaixo do

actual. Em cada iteração procura-se o valor de atraso q que minimiza a seguinte função custo:

( ) = ( − ( ) ̅( )) (6. 4)

O objectivo é minimizar a soma do quadrado da diferença entre os últimos 10 pontos adquiridos

e os pontos dados pelo modelo discreto = ̅  ̅ em que ̅  depende do atraso, q, e ̅ são os

parâmetros estimados para o atraso q. Sempre que se verifique um decréscimo na função custo

os estimadores e os atrasos são actualizados nesse sentido.
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6.1.3. Factor de esquecimento λ

O factor de esquecimento, λ, escolheu-se tendo em conta o compromisso entre a consistên-

cia do algoritmo face ao ruído e a sua rapidez na convergência. De salientar que o seu valor

apenas foi determinado após a realização de várias experiências de tentativa e erro.

6.1.4. Excitação adequada

O algoritmo de identificação não pode estar sempre activo visto que, em certos momentos, o

sistema se encontra estabilizado e a excitação é fraca. As únicas variações existentes devem-se

ao ruído inerente ao processo e a sua ocorrência pode causar problemas porque o algoritmo

passa a fazer a identificação do modelo do ruído em vez de fazer a do modelo do processo. De

forma a evitar-se a ocorrência deste efeito indesejado, utilizou-se o cálculo do determinante da

matriz  para determinar o grau de excitação do processo. Este valor é posteriormente usado

como Threshold para activar e desactivar o algoritmo nos períodos em que a excitação é fraca,

isto é, nos períodos em que as amplitudes das variações dos sinais adquiridos não são suficien-

temente grandes para se podem distinguir do ruído. De referir que no método dos mínimos qua-

drados não recursivos apenas se obtém uma solução única no caso da matriz  ser invertível,

isto é, não singular, sabendo-se que uma matriz só é singular se o seu determinante for nulo.

= ( ) (6. 5)

det( ) > ℎ ℎ

Sendo o Threshold determinado, após várias experiências, tendo em atenção ao nível de ruí-

do existente e X é a matriz com as últimas 10 entradas e saídas do processo.

Por vezes, a resposta do sistema às perturbações ou variações não é suficiente para uma cor-

recta identificação do modelo tornando-se, deste modo, necessário proceder à introdução de

sinais de excitação na entrada do processo. Os sinais de excitação, normalmente utilizados, são

o ruído uniforme, limitado inferior e superiormente, e as sequências pseudo aleatórias sendo que

estas são mais utilizadas quando não se tem grande poder de cálculo, o que acontece, por exem-

plo quando se utilizam microprocessadores.

6.1.5. Fim de identificação

O objectivo da identificação é determinar a função de transferência do processo para poste-

rior adaptação do controlador ao modelo identificado. Torna-se, assim, necessário definir uma
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condição – condição de fim – que permita terminar a execução do algoritmo quando se tem um

determinado grau de confiança no modelo estimado. A condição de fim definida verifica-se

quando as covariâncias das últimas 10 estimativas dos parâmetros,  e  forem menores aos

valores de Threshold. A covariância  para um conjunto de  amostras, pode ser calculada pela

seguinte expressão:

( ) =
( − ̅)

− 1 (6. 6)

em que ̅ é o valor médio de  nas  amostras.

A escolha dos vários valores de Threshold deve ter em conta a presença do ruído que impe-

dirá a descida da covariância para valores muito pequenos.

( ) < ℎ ℎ

( ) < ℎ ℎ

6.1.6. Efeito do ruído na leitura

Para se analisar o efeito do ruído nos Mínimos Quadrados desenvolveu-se um simulador do

processo que consiste num modelo discreto de primeira ordem tal como o (6. 2) com uma fre-

quência de amostragem igual a 2560 Hz uma vez que se tem acesso a 128 leituras do processo a

cada 50 ms como se pode verificar em (5. 5). Como um dos principais objectivos é avaliar o

comportamento do algoritmo perante a existência de ruído, introduziu-se ruído gaussiano e não

correlacionado no tempo na saída do simulador e identificou-se o modelo do simulador a uma

frequência de amostragem de 20 Hz tal como se efectua no processo real. Nas análises efectua-

das apenas se irá ter em conta a convergência relativa aos parâmetros  e , considerando-se

que o atraso é conhecido e o sinal de excitação utilizado é ruído uniforme entre -0.2 e 0.2 V.

A Figura 6.1 ilustra o resultado obtido na estimação dos parâmetros na ausência de ruído na

leitura.
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Figura 6.1 – Convergência do parâmetros sem ruído.

A Figura 6.2 ilustra o resultado obtido considerando, agora, um ruído na leitura de valor

médio nulo e com um desvio padrão de 0.08.

Figura 6.2 – Convergência dos parâmetros com ruído.

Como se pode verificar na Figura 6.2, o método dos Mínimos Quadrados, com existência de

ruído na leitura, não converge para os valores esperados tal como se verifica no caso em que
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não existe ruído. Para atenuar este efeito projectou-se um filtro digital passa-baixo com a ajuda

da toolbox Fdatool do Matlab (MathWorks, 2008).

Figura 6.3 - Interface do fdatool do Matlab.

O filtro escolhido foi do tipo Butterworth, de segunda ordem, com uma frequência de amos-

tragem de 2560 Hz e uma frequência de corte duas décadas superior à do pior caso admitido,

que se considera ser a correspondente a um tempo de 0.01 segundos. A função de transferência

do filtro passa-baixo é a seguinte:

( ) =
0.0297 + 0.0594 + 0.0297

− 1.457 + 0.5757 (6. 7)

A figura seguinte apresenta o diagrama de Bode do filtro passa-baixo ( ).
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Figura 6.4 – Diagrama de Bode do filtro passa-baixo.

A Figura 6.5 ilustra o resultado da aplicação do filtro passa-baixo na entrada e na saída do

simulador:

Figura 6.5 – Convergência dos parâmetros com o filtro passa-baixo.

Comparando a Figura 6.5 com a Figura 6.2 verifica-se que a utilização do filtro passa-baixo

é vantajosa porque assegura que os parâmetros convergem melhor para os seus valores espera-

dos apesar de tornar a convergência mais lenta devido ao atraso que introduz.



82

6.1.7. Efeito da perturbação de offset

Uma das perturbações que podem existir na máquina RIM é a de offset, na entrada e na saí-

da do processo. Para reduzir o efeito destas perturbações na identificação do processo introdu-

ziu-se um filtro digital, sendo este, agora, um passa-alto. A combinação deste filtro com o ante-

rior constituí o equivalente a um filtro passa-banda. A implementação deste filtro foi em tudo

semelhante à do passa-baixo, exceptuando-se a escolha da frequência de corte que, neste caso,

se considerou ser duas décadas abaixo à do pior caso admitido. A figura seguinte apresenta o

diagrama de Bode do filtro passa-alto.

Figura 6.6 – Diagrama de Bode do filtro passa-alto.

As Figuras 6.7 e 6.8 mostram o resultado da aplicação de uma perturbação de 0.1 Volts na

saída do simulador.
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Figura 6.7 – Convergência dos parâmetros com uma perturbação de 0.1V na saída.

Figura 6.8 - Convergência dos parâmetros com o filtro passa-alto.

Como se pode verificar o filtro passa-alto introduz uma melhoria significativa apesar de

demorar algum tempo até surtir o devido efeito.

6.1.8. Efeito da má identificação do Atraso

Como se pode verificar no modelo apresentado em (6. 2) apenas é possível representar atra-

sos múltiplos do período de amostragem, podendo isto levar a uma má identificação do modelo
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quando este não for múltiplo. Após várias experiências na máquina RIM e também confirmado

no simulador desenvolvido verificou-se que com um período de amostragem igual a 50 ms não

se obtém uma resolução satisfatória na determinação do atraso. Como solução para este proble-

ma utilizou-se as 128 leituras da saída do processo, pressão diferencial, disponibilizadas em

cada período de amostragem para se conseguir uma determinação mais fina do atraso. De forma

a aplicar-se este método foi necessário alterar o modelo no algoritmo de identificação pelo

seguinte:

Considerando

=
0.05
128

 

= 0.05 

= (128. + ).

ou seja:

= . + .

a equação às diferenças correcta é:

( + 1). = . ( . ) + . ( . − )

que é equivalente a:

( + 1). + = . ( . + ) + . ( . )

⇔ ( + 1). + . + . = . ( . + . + . ) + . ( . )

⇔ ( + 1 + ). + . = . ( + ). + . + . ( . )

em que q varia entre -128 e 128 correspondentes a -50 e 50 ms respectivamente.

Alterou-se o método para a determinação do atraso para percorrer o atraso q segundo passos

de 32 a 128. O passo mínimo de 32 permite uma resolução até 12.5 ms e de reduzir a influência

de pequenas variações do valor de atraso durante a sua identificação. Ao método ainda se

aumentou o número de estimadores para cinco de forma a melhorar a velocidade na determina-

ção do atraso em que um dos estimadores é para o atraso actual, dois para um passo acima e

abaixo do actual e os restantes dois estimadores para dois passos acima e abaixo. O passo inicia-

se no valor 64 e passa para 32 quando a evolução do atraso se inverter ou então 10 iterações

após da última actualização no atraso isto para garantir que se identifica os atrasos com um pas-

so de 12.5 ms mesmo que não ocorra a inversão deste. Para atenuar a influência do ruído pas-

sou-se a utilizar 20 em vez dos 10 pontos referidos em (6. 4).

As figuras abaixo apresentam três identificações para diferentes atrasos:
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Atraso = 0.227 s

Figura 6.9 – Convergência dos parâmetros e atraso de 0.227 s.

Atraso = 0.234 s

Figura 6.10 - Convergência dos parâmetros e atraso de 0.234 s.
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Atraso = 0.247 s

Figura 6.11 - Convergência dos parâmetros e atraso de 0.247 s.

Como se pode verificar, nas Figuras 6.9, 6.10 e 6.11, a identificação com a determinação do

atraso apresenta resultados satisfatórios mesmo para valores do atraso não múltiplos de 12.5 ms.

6.1.9. Efeito das variações dos parâmetros durante a identificação

A identificação do modelo apenas se realiza em certas ocasiões, e por curtos períodos de

tempo, sendo estas no arranque do sistema e quando se verifica que o controlador não é o que

melhor se adequa ao processo, isto é, a mistura dos reagentes deixa de se realizar. No entanto,

mesmo nesses curtos períodos os parâmetros do processo podem variar, por várias razões,

como, por exemplo, não-linearidades e dinâmicas não modeladas (modelo de ordem inferior ao

processo real), levando o algoritmo de identificação a enviesar as estimativas.

6.2. Adaptação do controlador

Uma vez que se fica a conhecer o modelo do processo através da identificação anteriormen-

te apresentada o próximo passo é encontrar o controlador que melhor se adequa a esse modelo

estimado. Para tal analisaram-se as seguintes alternativas:
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· Técnica experimental;

· Raciocínio baseado em casos (CBR);

· Interpolação em 3D.

6.2.1. Alternativa 1 – Técnica experimental

Esta alternativa consiste em utilizar uma técnica experimental para sintonizar o controlador

PID que pode ser o método de Ziegler-Nichols, Cohen-Coon ou Chien’s IMC (Ogata, 1998;

Carvalho, 1993; Ho, et al., 1995), sendo que para este último é proposto um controlador PI em

vez do PID para processos de primeira ordem. Os parâmetros, para cada uma das alternativas,

são os seguintes:

Ziegler-Nichols

= 1.2
τ
.

= 2 

= 0.5 

(6. 8)

Cohen-Coon

=
.

(1.35 + 0.27 )

= (
2.5 + 0.5 τ⁄
1 + 0.6 τ⁄ )

= (
0.37

1 + 0.2 τ⁄ )

(6. 9)

Chien’s IMC

=
τ

(τ + )

=

= 0

(6. 10)

em que

τcl – Constante de tempo em malha fechada

 - Ganho do processo

 – Constante de tempo do processo

 - Atraso do processo
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Comparação entre as técnicas experimentais

Exemplo 1

Considerando o processo PD/B1 com a seguinte função de transferência:

( ) = 26.4
.

1 + 0.334
Os parâmetros dos Controladores para as diferentes técnicas são apresentados na Tabela 6.1.

Nas Figuras 6.12 e 6.13 são apresentadas as respostas do sistema quando sujeito a perturbações

de 5 e de 0.2 Volts na saída e na entrada, respectivamente.

Tabela 6.1 – Parâmetros dos Controladores obtidos pelas técnicas experimentais para o exemplo 1.

Ziegler-Nichols Cohen-Coon Chien's IMC

Kc 0.0748 0.0944 0.0236

Ti 0.4060 0.4171 0.3340 s

Td 0.1015 0.0670 0 s

Figura 6.12 – Comparação entre técnicas experimentais (Exemplo 1 – perturbação na saída).

Ziegler-Nichols

MOp = 64.4 %

Cohen-Coon

MOp = 92.3 %

Chien’s IMC

MOp = 2.1 %
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Figura 6.13 - Comparação entre técnicas experimentais (Exemplo 1 – perturbação na entrada).

Ziegler-Nichols

MOa = 2.7 V

Cohen-Coon

MOa = 2.7 V

Chien’s IMC

MOa = 3.4 V

Exemplo 2

Considerando agora um pior caso (maior rapidez, ganho e atraso) com a seguinte função de

transferência:

( ) = 30
.

1 + 0.26
Os parâmetros obtidos são os seguintes:

Tabela 6.2 - Parâmetros dos Controladores obtidos pelas técnicas experimentais para o exemplo 2.

Ziegler-Nichols Cohen-Coon Chien's IMC

Kc 0.0433 0.0578 0.0173

Ti 0.4800 0.4574 0.2600 s

Td 0.1200 0.0750 0 s

As Figuras 6.14 e 6.15 apresentam os resultados obtidos quando o sistema é sujeito a per-

turbações de 5e de 0.2 Volts na saída e na entrada, respectivamente.
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Figura 6.14 - Comparação entre técnicas experimentais (Exemplo 2 – perturbação na saída).

Ziegler-Nichols

MOp = 29.3 %

Cohen-Coon

MOp = 65.3 %

Chien’s IMC

MOp = 7.7 %

Figura 6.15 - Comparação entre técnicas experimentais (Exemplo 2 – perturbação na entrada).

Ziegler-Nichols

MOa = 3.7 V

Cohen-Coon

MOa = 3.7 V

Chien’s IMC

MOa = 4.3 V

Conclusões

Pode-se verificar que o método Chien’s IMC apresenta um melhor desempenho em relação

aos outros métodos testados uma vez que estes apresentam maiores overshoots e maiores tem-

pos de estabelecimento comparativamente ao primeiro.
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6.2.2. Alternativa 2 – Raciocínio Baseado em Casos (CBR)

O CBR consiste em resolver um problema, ou um novo caso, com base em resoluções de

problemas anteriores ou de casos conhecidos (Aamodt & Plaza, 1994). Na adaptação do contro-

lador, o problema consiste em encontrar um controlador adequado ao modelo anteriormente

estimado, sendo as soluções dos problemas uma base de dados que contém modelos de proces-

sos conhecidos e os seus respectivos controladores. Os passos genéricos dum CBR para a reso-

lução dum problema ou dum novo caso são:

1. Recolha - Procurar na base de dados os casos semelhantes ao problema.

2. Reutilização - Determinar a solução do problema com base nos casos anteriormente

encontrados.

3. Revisão – Avaliar a solução encontrada para o problema.

4. Retenção – Adicionar à base de dados a resolução do novo problema.

Proposta de solução para um novo problema

Dado

( , , )

em que x, y e z são os parâmetros do modelo estimado, ou seja, o ganho Kp, a constante de

tempo τ e  o  atraso D, respectivamente e estando alocados, na base de dados, os vários casos

conhecidos,  a , com os parâmetros do modelo e o seus respectivos controladores PID:

( , , ) →

( , , ) →

…

( , , ) →

O raciocínio é o seguinte:

O primeiro passo, consiste na recolha dos casos semelhantes, e no calculo das distâncias

entre o ponto  e os casos na base de dados, pela seguinte expressão:

= ( − ) + ( − )  + ( − ) ,  ∈ [1, ] (6. 11)

em que  é a distância entre o ponto  e o caso .

O passo seguinte consiste em ordenar, por ordem crescente, os n casos mais próximos do

novo problema,

≤  ≤ ⋯ ≤  ,  ∈ [1, ]

Sendo, por exemplo, D1 a distância entre o problema P e o seu caso mais próximo e CP1 o con-

trolador PID deste.

O controlador PID para o novo problema P é dado pela seguinte expressão:
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= (∑  ) (6. 12)

com maior peso aos casos mais próximo de P e com o somatório dos pesos igual a 1.

∑ = 1

A figura seguinte apresenta um exemplo de um problema resolvido por CBR. As distâncias

do ponto P aos casos conhecidos são a norma do vector que os une.

Figura 6.16 – Representação gráfica do CBR.

6.2.3. Alternativa 3 – Interpolação em 3D

Uma outra alternativa é a interpolação em 3D numa grelha uniforme, isto é, dentro dum

paralelepípedo, sendo também conhecida por interpolação trilinear porque não é mais que a

interpolação linear em cada um dos eixos do referencial XYZ (Interpolation; Trilinear Interpola-

tion). Este método consiste em encontrar o ponto ( , , ) em função dos vértices do paralele-

pípedo do qual está contido, em que x, y e z são os parâmetros do modelo estimado, ou seja, o

ganho Kp, a constante de tempo τ e o atraso D, respectivamente.

O ponto ( , , ) encontra-se entre:

− ≤ < +  

− ≤ < +  

− ≤ < + 

(6. 13)

em que por exemplo  é a distância mínima entre o ponto P à face do paralelepípedo formada

pelos vértices , ,  e  tal como se pode ver na Figura 6.17.
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Figura 6.17 – Paralelepípedo contendo o ponto P e as distâncias às suas faces.

A interpolação trilinear faz-se em três passos (ver Figura 6.18):

1. Calcular as interpolações lineares, 1D, dos 4 pares de vértices − , − ,

−  e −  na direcção do eixo Y.

=
+

+
+ (6. 14)

=
+

+
+ (6. 15)

=
+

+
+ (6. 16)

=
+

+
+ (6. 17)

2. Calcular as interpolações lineares na direcção do eixo X dos pares −  e

−

=
+

+
+ (6. 18)

=
+

+
+ (6. 19)

3. Determinar a interpolação linear na direcção do eixo Z, passando pelo ponto , dos

pontos    anteriormente calculados

=
+

+
+ (6. 20)
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Figura 6.18 – Exemplo de Interpolação 3D.

Desenvolvendo  em função dos vértices, de  a , do paralelepípedo fica

= ( ∗  ) (6. 21)

em que  é o peso do vértice i, , no cálculo do ponto

=
+ + + (6. 22)

=
+ + + (6. 23)

=
+ + + (6. 24)

=
+ + + (6. 25)

=
+ + + (6. 26)

=
+ + + (6. 27)

=
+ + + (6. 28)

=
+ + + (6. 29)

Existe o problema, contundo, de não existir um paralelepípedo que contenha o ponto

( , , ), podendo-se resumir as seguintes situações:

1. Não existir uma distância

2. Não existirem duas distâncias

3. Não existirem três distâncias
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Para cada uma das situações apresenta-se um exemplo concreto.

Exemplo 1

Um exemplo da primeira situação é a de não existir a distância  e as restantes distâncias

serem iguais a 1, que é o mesmo que não se considerar a face do paralelepípedo formada pelos

vértices , ,  e . O que se faz para resolver nesta situação é apenas utilizar a face oposta

formada pelos vértices , ,  e , considerando  igual a zero e o  um número real

positivo. Substituindo nas expressões (6. 22) a (6. 29) obtém-se

=
+ +

=
+ +

=  =  =  = 0

=
+ +

=
+ +

sendo o resultado final igual a

=  +  + +

que não é nada mais que o resultado dum caso de interpolação em 2D como se pode verificar na

Figura 6.19.

Figura 6.19 – Exemplo de interpolação em 2D.

Exemplo 2

Outra situação é a de não existirem as distâncias  e  e  as  restantes  serem iguais  a  1.

Nesta situação são apenas utilizados dois vértices, sendo eles e  considerando as distâncias
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 e  iguais a zero e as distâncias  e  números reais positivos. O ponto P é a interpolação

linear, 1D, dado pela seguinte expressão:

=  + 

em que

=
+

=
+

=  =  =  =  =  = 0

Figura 6.20 – Exemplo de interpolação em 1D.

Exemplo 3

Por último, a terceira situação é a de não existirem as distâncias ,  e  e as restantes

serem iguais  a  1.  Nesta  situação o ponto P será igual  ao vértice , considerando as distâncias

 e  iguais a zero e as distâncias  e  números reais positivos.

=  

em que

= 1

=  =  =  =  =  =  = 0

Esta situação consiste em utilizar o vértice mais próximo ao ponto P.

6.2.4. Alternativa escolhida – Interpolação em 3D

Apesar de das três a ser mais complexa, escolheu-se a alternativa da interpolação em 3D, já

que apresenta várias vantagens face às outras alternativas. A principal vantagem, em relação à

técnica experimental Chien’s IMC, é de se obterem controladores com melhores desempenhos,

visto estar-se a determiná-los com base em controladores PID óptimos. As vantagens em rela-

ção ao CBR são conseguir-se um maior controlo e previsão sobre os resultados finais e no CBR

quando o problema P é igual a um caso já existente na base de dados, a solução desse problema

não coincidirá com a resolução proposta para o caso conhecido tal como se pode verificar em

(6. 12). Uma das desvantagens da interpolação em 3D relativamente ao CBR é o facto da adição

de novos modelos na base de dados ser mais complexa, porque estes têm de formar pelo menos



97

um paralelepípedo com os já existentes, enquanto no CBR se podem adicionar novos casos sem

restrições.

Implementou-se um algoritmo genérico no Lazarus que faz a interpolação trilinear quando

existe um paralelepípedo a conter o modelo do processo e as três situações, em que não existe,

apresentadas anteriormente, utilizando-se uma base de dados em XML com a seguinte estrutura:

Figura 6.21 – Estrutura da base de dados em XML

O algoritmo usado é o seguinte:

Algoritmo 6.1

1. Ler a base de dados para as variáveis;

2. Procurar as distâncias D1 a D6;

3. Determinar as distâncias DG1 a DG6 para o cálculo dos ganhos;

4. Calcular os ganhos g1 a g8 de cada vértice;

5. Procurar os vértices V1 a V8 para os quais os ganhos associados são maiores que

zero;

6. Calcular o resultado final em função dos vértices encontrados no passo anterior.

Determinação das distâncias para o cálculo dos ganhos

Se existem todas as distâncias fica

DGi = Di, i є [1, 6]

e se não existir alguma distância Di fica

DGi = 1

DGj = 1

em que DGj é a distância a face oposto de Di, por exemplo, se não existir a distância D2 fica

DG2 = 1

DG1 = 1
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Consegue-se, deste modo, obter um algoritmo genérico capaz de fazer o cálculo mesmo

quando o modelo estimado não está contido num paralelepípedo.

Cálculo dos ganhos de cada vértice

Substitui-se  a  nas expressões (6. 21) a (6. 29) pelas distâncias  a , respecti-

vamente.

Procura dos vértices

Procura-se os vértices  a  para os quais o ganho associado é maior que zero pelas

seguintes analogias:

( − , − , − ) = ( , , )

( + , − , − ) = ( , , )

( + , + , − ) = ( , , )

( − , + , − ) = ( , , )

( − , + , + ) = ( , , )

( − , − , + ) = ( , , )

( + , − , + ) = ( , , )

( + , + , + ) = ( , , )

6.2.5. Comparação entre Interpolação 3D, Chien’s IMC e Tuning do PID

Foi efectuada a comparação entre os métodos de Interpolação em 3D e do Chien’s IMC com

o controlador PID óptimo, tal como o apresentado no capítulo 5, para o processo quando sujeito

a uma perturbação de 5 Volts na saída. Para tal criou-se uma base de dados com 27 modelos e

os correspondentes controladores PID óptimo em que os modelos são combinações dos seguin-

tes parâmetros:

Tabela 6.3 – Parâmetros do modelo para a criação da base de dados.

1  2  3

Kp 20.8 26.0 31.2

Tau 0.240 0.300 0.360 s

D 0.150 0.200 0.250 s

Exemplo 1

Considerando o processo com a seguinte função de transferência:
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( ) = 28
.

1 + 0.32
A Tabela 6.4 apresenta os parâmetros do controlador PID obtidos pela Interpolação 3D, pelo

PID Tuning e pelo Chien’s IMC.

Tabela 6.4 – Comparação entre a Interpolação 3D, o PID Tuning e o Chien’s IMC (exemplo 1).

Interpolação 3D PID Tuning Chien's IMC

Kc 0.0420 0.0396 0.0212

Ti 0.4129 0.3824 0.3200 s

Td 0.0687 0.0716 0 s

As Figuras 6.22 e 6.23 mostram os resultados obtidos para os diferentes métodos de adapta-

ção quando sujeitos a perturbações na saída e na entrada, respectivamente.

Figura 6.22 - Comparação dos métodos de adaptação (exemplo 1 - perturbação na saída).

PID Tuning

MOp = 4.0 %

Ts = 0.6 s

Interpolação 3D

MOp = 5.1 %

Ts = 0.9 s

Chien’s IMC

MOp = 3.5 %

Ts = 1.6 s
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Figura 6.23 - Comparação dos métodos de adaptação (ex. 1 - perturbação na entrada).

PID Tuning

MOa = 3.3 V

Interpolação 3D

MOa = 3.3 V

Chien’s IMC

MOa = 3.7 V

Exemplo 2

Considere-se o processo com a seguinte função de transferência:

( ) = 24
.

1 + 0.32
A Tabela 6.6 apresenta os parâmetros do controlador PID obtidos pela Interpolação 3D, pelo

PID Tuning e pelo Chien’s IMC.

Tabela 6.5 - Comparações entre a Interpolação, o PID Tuning e o Chien’s IMC para o exemplo 2.

Interpolaçao 3DPID Tuning Chien's IMC

Kc 0.0557 0.0534 0.0267

Ti 0.3819 0.3851 0.3200 s

Td 0.0586 0.0516 0 s

As Figuras 6.24 e 6.25 ilustram os resultados obtidos para os diferentes métodos de adapta-

ção quando sujeitos a perturbações na saída e na entrada, respectivamente.
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Figura 6.24 - Comparação dos métodos de adaptação (exemplo 2 – perturbação na saída).

PID Tuning

MOp = 2.2 %

Ts = 0.7 s

Interpolação 3D

MOp = 5.6 %

Ts = 1.1 s

Chien’s IMC

MOp = 1.6 %

Ts = 0.9 s

Figura 6.25 - Comparação dos métodos de adaptação (ex. 2 - perturbação na entrada).

PID Tuning

MOa = 2.5 V

Interpolação 3D

MOa = 2.5 V

Chien’s IMC

MOa = 3.0 V

Exemplo 3

Admita-se agora o processo com a seguinte função de transferência:

( ) = 30
.

1 + 0.26
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A Tabela 6.6 apresenta os parâmetros do controlador PID obtidos pelos diferentes métodos

de adaptação.

Tabela 6.6 - Comparação entre a Interpolação 3D, o PID Tuning e o Chien’s IMC (exemplo 3).

Interpolaçao 3DPID Tuning Chien's IMC

Kc 0.0311 0.0306 0.0173

Ti 0.3522 0.3563 0.2600 s

Td 0.0725 0.0662 0 s

As Figuras 6.26 e 6.27 apresentam os resultados obtidos para os diferentes métodos de adap-

tação quando sujeitos a perturbações na saída e na entrada, respectivamente.

Figura 6.26 - Comparação dos métodos de adaptação (exemplo 3 – perturbação na saída).

PID Tuning

MOp = 0.6 %

Ts = 0.9 s

Interpolação 3D

MOp = 2.3 %

Ts = 1.2 s

Chien’s IMC

MOp = 7.6 %

Ts = 1.6 s
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Figura 6.27 - Comparação dos métodos de adaptação (ex. 3 – perturbação na entrada).

PID Tuning

MOa = 4.0 V

Interpolação 3D

MOa = 4.0 V

Chien’s IMC

MOa = 4.3 V

Conclusões

Pode-se verificar que a Interpolação 3D apresenta uma melhoria significativa no desempe-

nho, especialmente nas respostas às perturbações na entrada, em relação ao método do Chien’s

IMC e que a dinâmica do sistema é semelhante à do controlador PID óptimo segundo o critério

ITAE.

6.3. Conclusões

Neste capítulo começou-se por apresentar o método utilizado para realizar a identificação

online do modelo. De seguida, foram analisados vários efeitos que podem levar a uma má iden-

tificação do mesmo. Os efeitos provocados pelo ruído na leitura e pela perturbação de offset

foram reduzidos com a inclusão dos filtros de passa baixo e de passa alto, respectivamente. Para

uma determinação mais fina do atraso associado ao processo foi alterado o modelo, na identifi-

cação, de forma a utilizarem as 128 leituras, da saída do processo, disponibilizadas em cada

período de amostragem.

Posteriormente, descreveram-se diferentes métodos alternativos para a adaptação do contro-

lador, sendo que com o método escolhido, Interpolação 3D, obtêm-se resultados satisfatórios.

Aliás, estes até podem ser equiparados aos obtidos com o PID óptimo correspondente, segundo

o critério de desempenho ITAE. A dissertação prossegue com os aspectos principais na imple-

mentação deste trabalho.
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7. Implementação

Neste capítulo são apresentados os aspectos principais relativos ao desenvolvimento e

implementação do software final que, de uma ponto de vista de funcionalidades, possui uma

aplicação responsável pelo controlo da máquina RIM e outra pela disponibilização de uma inter-

face gráfica que permite, por exemplo, parametrizar algumas variáveis do processo, visualizar

os gráficos com a evolução temporal das variáveis mais relevantes do processo e monitorizar do

seu estado. O programa de desenvolvimento utilizado foi o Lazarus, tendo este sido instalado

num computador com o Windows XP.

Para facilitar e optimizar o desenvolvimento do código optou-se por proceder à sua estrutu-

ração e divisão em classes. As vantagens que daqui advêm são várias, podendo-se destacar uma

melhoria da flexibilidade do programa no que se refere à introdução de novas funcionalidades e

facilitar o isolamento, detecção e correcção de possíveis erros e problemas.

7.1. Classe TPID

Uma vez que existia a necessidade de se implementarem três controladores digitais, o de

mistura e os dois para o Startup como já foi referido no Capítulo 5, achou-se oportuno o desen-

volvimento duma classe TPID, na qual são criadas, posteriormente, três instâncias.

A classe TPID permite a utilização dos controladores do seguinte tipo:

· Controlador P

· Controlador PI

· Controlador PD

· Controlador PID

com:

· Anti windup

· Ganho feedforward

· Pré filtro da referência
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· Filtro passa-baixo na acção derivativa

Interface da classe:

1. constructor Create(PID: rPIDparameters; Time, Min, Max: double);

2. procedure ConfigPreFilter(freqHz: double);

3. procedure ConfigFeedForward(K: double);

4. procedure ConfigLowPassFilter(freqHz: double);

5. procedure ChangeParameters(PID: rPIDparameters);

6. function CalcOutput(r, fb : double): double;

em que

rPIDparameters = record

id: String;

Kc: Double;

Ti: Double;

Td: Double;

Com estes procedimentos é possível fazer-se a parametrização dos controladores e dos fil-

tros. Com a função 6 é possível calcular-se a saída do PID para uma referência r e uma reali-

mentação fb.

A função de transferência do controlador PID utilizada é:

( ) =  (1 +
( − 1)

+
− 1

.
)

7.2. Classe TSimulator

Criou-se um simulador do processo para se poder testar o código antes de se aplicar no pro-

tótipo, visto que, tal como nos controladores, existem vários processos separados a controlar.

Desta forma, revelou-se bastante útil o desenvolvimento duma classe TSimulator com os

seguintes métodos:

1. constructor Create(pSIMpara: rSIMparameters; Time: Double; SamplesPerTime:

Integer);

2. procedure ChangeParameters(pSIMpara: rSIMparameters);

3. function CalcOutput(input: Double): Double;

4. function CalcOutputs(input: Double): TArrayDouble;

5. procedure ChangeDistInput(pDist: Double);
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6. procedure ChangeDistOutput(pDist: Double);

em que

rSIMparameters = record

id: String;

Init: Double;

Kp: Double;

Tau: Double;

Delay: Double;

StdDev: Double;

Com os métodos 1 e 2 é possível criar-se o simulador do processo no domínio discreto e

alterar  os  seus  parâmetros,  respectivamente.  Os  métodos  3  e  4  permitem  colocar  à  saída  do

simulador um valor ou um array de valores quando se simula uma entrada no processo. Por

último, é possível introduzir-se perturbações na entrada e na saída do simulador através dos

métodos 5 e 6.

7.3. Estrutura do código desenvolvido

Com o intuito de melhorar o entendimento e desenvolvimento do código fez-se a máquina

de estados que ilustra o funcionamento base do controlo (Figura 7.1). Tal como foi referido na

introdução deste capítulo, o programa desenvolvido contém duas aplicações, a “SelfTuning.exe”

e a “RimInterface.exe”. Estas aplicações comunicam entre si através de tramas enviadas sobre o

protocolo UDP. Os diagramas de estados do modo Device e do Simulador, Figuras 7.2 e 7.3,

apresentam mais detalhadamente a sequência de acções.

O modo Device utiliza a placa de aquisição para interligar o protótipo da máquina RIM ao

computador. No modo Simulador utiliza-se um Timer do computador para dar ordem de início

de um novo ciclo de controlo, enquanto que no modo Device essa ordem era dada pela placa de

aquisição.

7.3.1. Máquina de estados

A figura seguinte ilustra o ciclo de controlo implementado em máquinas de estados.
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Figura 7.1 – Máquina de estados.

7.3.2. Diagrama de estados do modo Device

A Figura 7.2 ilustra o diagrama de estados da UML para o modo Device.
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Figura 7.2 – Diagrama de estado do modo Device.
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7.3.3. Diagrama de estados do modo Simulador

A Figura 7.3 ilustra o diagrama de estados da UML para o modo Simulador.

Figura 7.3 – Diagrama de estados do modo Simulador.
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7.4. Interface

A interface desenvolvida, para supervisão e monitorização do processo, está separada pelas

tabs seguintes:

· Synoptic

Figura 7.4 – Sinóptico do protótipo.

O sinóptico permite introduzir referências, de controlo, para os Reynolds em cada  um dos

injectores e para a pressão diferencial, e acompanhar a evolução das seguintes variáveis:

§ A temperatura do meio ambiente;

§ Os níveis dos três tanques;

§ A pressão diferencial no domínio dos tempos e das frequências;

§ Os Reynolds nos injectores;

§ A viscosidade dos reagentes.



112

· Commands

Figura 7.5 – Janela de comandos.

A janela de comandos permite escolher os seguintes modos de Controlo:

§ Automático

§ Semi automático

§ Manual

§ Aquisição

No modo automático o controlo é realizado com o controlador Self Tuning e a passagem de

Startup para mistura é automática. No semi automático pode-se fazer a parametrização dos con-

troladores através da interface e a passagem de Startup para mistura é manual. No modo de

operação manual actua-se directamente nas bombas. Por último, o modo de aquisição permite

injectar na bomba 1 vários sinais de excitação, tais como degraus, ruído branco com distribuição

uniforme e sequências pseudo aleatórias.

A seguir apresentam-se as principais funcionalidades de cada uma das restantes tabs existen-

tes na aplicação:

· Charts

Apresenta os gráficos da evolução das variáveis.
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· Controller

Permite no modo semi automático alterar os parâmetros dos controladores.

· Identification

Permite configurar os parâmetros do identificador online.

· Debug

Apresenta os gráficos das estimativas do identificador.

· Acquisition

Permite no modo aquisição injectar na bomba 1 vários sinais de excitação quais como

degraus, ruído branco com distribuição uniforme e sequências pseudo aleatórias.

· Simulator

Permite configurar os parâmetros dos simuladores.

· Errors

Apresenta os erros que ocorreram.

· Logs

Apresenta no modo debug as tramas enviadas e recebidas.

· Machine Parameters

Permite configurar os parâmetros da máquina tais como os diâmetros dos injectores e as

densidades dos reagentes.
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7.5. FFT da pressão diferencial

A necessidade de utilização da transformada rápida de Fourier (FFT) surge da pretensão de

se ter de analisar a pressão diferencial no domínio das frequências para se compararem as fre-

quências de mistura dos reagentes em regime laminar ou turbulento. Uma vez que no FFT ape-

nas se consegue analisar conjuntos de pontos com uma dimensão igual a uma potência de 2

definiu-se na placa de aquisição leituras de 128 pontos a cada 50 ms o que perfaz uma frequên-

cia de amostragem igual a 2560 Hz. Pelo critério de Nyquist sabe-se que apenas se pode medir

frequências até metade da frequência de amostragem sendo que o sensor de pressão diferencial

apenas responde até 500 Hz, estando este valor dentro da gama determinada.

Aplicou-se uma janela de FFT tal como apresentado em LDS (2003) para diminuir os erros

de leakage, isto é, frequências introduzidas devido ao sinal amostrado não ser periódico. A jane-

la utilizada foi do tipo Hanning (LDS, 2003):

Figura 7.6 – Janela de Hanning.

7.6. Filtro digital nos caudalímetros de massa

À semelhança dos filtros implementados para a pressão diferencial apresentados na secção

6.1 do Capítulo 6, também foi projectado um filtro passa-baixo para eliminar o ruído existente

na leitura dos caudalímetros de massa como se pode verificar nas subsecções 3.3.3 e 3.3.4 do

capítulo 3.

Este filtro é do tipo Butterworth de segunda ordem com uma frequência de amostragem de

2560 Hz e uma frequência de corte uma década acima da frequência correspondente a uma

constante de tempo de 0.01 s. A função de transferência do filtro passa-baixo é a seguinte:
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( ) =
0.004 + 0.008 + 0.004

− 1.945 + 0.9463
(7. 1)

A figura abaixo apresenta o diagrama de Bode do filtro passa-baixo projectado.

Figura 7.7 – Diagrama de Bode do filtro passa-baixo para os caudais.

7.7. Conclusões

Ao  longo  deste  capítulo  apresentaram-se  as  classes  (TPID  e  TSimulator),  a  estrutura  do

código e a interface gráfica implementadas no âmbito deste trabalho. De seguida, apresentou-se

a transformada rápida de Fourier, FFT, para comparação das frequências de mistura dos reagen-

tes em regime laminar ou turbulento. Por fim, descreveu-se o filtro digital de passa baixo, utili-

zado com o intuito de se eliminar ruído existente na leitura dos caudalímetros de massa.

É dada continuidade à dissertação com a apresentação dos resultados experimentais obtidos

na máquina RIM.
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8. Resultados Experimentais

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos no protótipo da máquina RIM. Entre eles

podem-se destacar, as respostas dos dois controladores PI, do Startup, a uma variação na refe-

rência, a transição do controlador Startup para o controlador de Mistura, a análise da pressão

diferencial em domínio de frequências e por último, a identificação do modelo com o método de

Mínimos Quadrados não recursivos.

8.1. Controlador Startup

As figuras seguintes apresentam as respostas dos controladores PI, anteriormente projecta-

dos, a uma variação de 20 gramas/segundos na referência.

Figura 8.1- Resposta do PI do caudal 1 no protótipo.

PI

MOp = 24.4 %
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Figura 8.2 - Resposta do PI do caudal 2 no protótipo.

PI

MOp = 8.7 %

Ts = 2.8 s

Como se pode verificar, mais uma vez, o caudalímetro 1 apresenta um nível de ruído eleva-

do o que dificulta o seu controlo. O controlo do caudal 2 é satisfatório com um overshoot de

8.7% e um tempo de estabelecimento de 2.8 s.

8.2. Controlador de mistura

A figura seguinte apresenta uma transição do controlador Startup para o controlador de mis-

tura. Essa transição dá-se no instante 11.4 s.

Figura 8.3 – Transição do controlador Startup para o controlador de mistura.

PID

MOp = 51.8 %

Ts = 1.7 s
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Utilizando o controlador projectado na secção 5.2 do capítulo 5, pode observar-se, na Figura

8.3, que não é o mais adequado ao processo, uma vez que a transição apresenta um overshoot

elevado. No entanto obtém-se uma resposta estável e com um erro pequeno em regime perma-

nente.

8.3. FFT da pressão diferencial

As figuras seguintes apresentam a pressão diferencial no domínio dos tempos e o corres-

pondente no domínio das frequências. Para tal foram adquiridas 4096 amostras do protótipo a

uma frequência de amostragem de 2560 Hz.

Figura 8.4 – Pressão diferencial no domínio dos tempos.



120

Figura 8.5 – Pressão diferencial no domínio das frequências

Figura 8.6 – Pressão diferencial no domínio das frequências entre 0 a 60 Hz.

Como se pode verificar na Figura 8.6, existem duas frequências de oscilação nas frequências

de 17 e de 35 Hz. Com isto pretende-se estudar o processo de mistura dos reagentes.

8.4. Identificação do modelo

Aplicaram-se, no protótipo da máquina RIM, vários sinais de excitação tais como ruído

branco, de distribuição uniforme, e sequências pseudo aleatórias e foram adquiridos dois con-
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juntos de amostras, com um período de amostragem igual a 50 ms, para cada sinal de excitação

para posterior identificação com o método de Mínimos Quadrados não recursivos e validação do

modelo. Na identificação ajustou-se manualmente o atraso em 0.2 s. As partes seguintes ilus-

tram o exposto:

8.4.1. Ruído de -0.2 a 0.2 V

Neste ensaio utilizou-se ruído branco, de distribuição uniforme, de -0.2 a 0.2 Volts como

sinal de excitação. A Tabela 8.1 apresenta os parâmetros, o ganho, Kp, e a constante de tempo,

τ, do modelo para os dois conjuntos de dados.

Tabela 8.1 – Parâmetros do modelo para ruído de -0.2 a 0.2 V.

1  2

Kp 0.212 0.204

τ 0.506 0.483 s

Figura 8.7 – Comparação entre o modelo e as leituras para ruído de -0.2 a 0.2 V.

8.4.2. Ruído de -0.4 a 0.4 V

Neste ensaio utilizou-se ruído branco, de distribuição uniforme de -0.4 a 0.4 Volts. A Tabela

8.2 apresenta os parâmetros, o ganho, Kp, e  a  constante de tempo, τ, do modelo para os dois

conjuntos de dados.
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Tabela 8.2 - Parâmetros do modelo para ruído de -0.4 a 0.4 V.

1  2

Kp 0.3480.366

Tau 0.4410.410 s

Figura 8.8 – Comparação entre o modelo e as leituras para ruído de -0.4 a 0.4 V.

8.4.3. Pseudo aleatórias de -0.2 a 0.2 V

Neste ensaio utilizou-se, agora, sequências pseudo aleatórias, de -0.2 a 0.2 Volts como sinal

de excitação. A Tabela 8.3 apresenta os parâmetros, o ganho, Kp, e a constante de tempo, τ, do

modelo para os dois conjuntos de dados.

Tabela 8.3 - Parâmetros do modelo para pseudo aleatórias de -0.2 a 0.2 V.

1  2

Kp 0.1990.194

Tau 0.5270.554 s
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Figura 8.9 - Comparação entre o modelo e as leituras para pseudo aleatórias de -0.2 a 0.2 V.

8.4.4. Pseudo aleatórias de -0.4 a 0.4 V

Neste ensaio utilizou-se sequências pseudo aleatórias de -0.4 a 0.4 Volts. A Tabela 8.4 apre-

senta os parâmetros, o ganho, Kp, e a constante de tempo, τ, do modelo para os dois conjuntos

de dados.

Tabela 8.4 - Parâmetros do modelo para pseudo aleatórias de -0.4 a 0.4 V.

1  2

Kp 0.2000.200

Tau 0.5350.539 s
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Figura 8.10 - Comparação entre o modelo e as leituras para pseudo aleatórias de -0.4 a 0.4 V.

8.4.5. Conclusões

Como se pode verificar pelas Figuras 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9, os melhores resultados foram obti-

dos para o ruído de -0.4 a 0.4 V em que apresenta o menor erro no ganho. Comparando com os

resultados obtidos, na subsecção 3.3.1 do capítulo 3, com o sinal de excitação do tipo degrau,

pode-se observar que os ganhos estimados foram bastante diferentes.

8.5. Conclusões

Por observação das Figuras 8.1 e 8.2 pode-se concluir que com a utilização dos dois contro-

ladores PI, do Startup, se obtêm respostas satisfatórias quando se sujeita a referência a varia-

ções. O controlador PID convencional, projectado na secção 5.2 do capítulo 5, apesar de não ser

o mais adequado ao processo apresentou uma resposta estável e robusta. Posteriormente, anali-

sou-se a pressão diferencial no domínio das frequências. Por último, apresentaram-se os resulta-

dos obtidos na identificação do modelo utilizando o método dos Mínimos Quadrados não recur-

sivos e concluiu-se que o modelo é não linear uma vez que este varia com a amplitude e o tipo

de sinal de excitação aplicado.

De seguida, são apresentadas, nesta dissertação, as conclusões e as propostas para trabalhos

futuros.
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9. Conclusões e Trabalho Futuro

Tendo em conta todo o trabalho realizado, pode-se concluir que apenas um dos objectivos

não foi cumprido, sendo este a identificação online do modelo da máquina RIM com o método

dos Mínimos Quadrados recursivos com memória exponencial. Como se pode verificar, com os

resultados experimentais obtidos, o modelo é não linear uma vez que varia com a amplitude e o

tipo de sinal de excitação aplicado. Aliás, esta pode ter sido uma das razões devido à qual não se

conseguiu realizar a identificação online com o método apresentado neste documento.

Como sugestão para trabalhos futuros, aconselha-se que se faça uma nova verificação do

modelo linear mais adequado à realidade ou então que se pondere a utilização de modelos não

lineares. Como se pode ainda verificar neste trabalho, o efeito do ruído nas leituras do processo

foi minimizado pelo filtro passa-baixo aplicado. Contudo, de futuro poder-se-ão testar as vanta-

gens conseguidas através da utilização de outros métodos de identificação, tais como o das

Variáveis Instrumentais.

O método de adaptação do controlador utilizado foi a interpolação em 3D. Os resultados

obtidos com este método foram bastante satisfatórios, existindo, ainda, a possibilidade de se

conseguir estendê-lo a outros problemas, como o Auto Tuning de controladores convencionais

do tipo P, PI, PD e PID.
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