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ResuDio - Uma técnica de projeto para otimizar os parâmetros de
controladores digitais do tipo Proporcional-Integral-Derivativo, dado
o modelo discreto do sistema monovariável a controlar, é apresentada. Esta técnica envolve a minimização no tempo de uma função
custo que incorpora o desvio da saída do processo em relação a um
modelo de referência. Esta abordagem substitui os procedimentos
heuristicos usualmente empregados para sintonizar os parâmetros
do controlador. Um ambiente integrado para a implementação da
técnica de otimização em microcomputadores é descrito. Este ambiente inclui a possibilidade de se efetuar controle em tempo real,
permitindo a validação do projeto. Dois exemplos representativos
são apresentados.
Abstract - Ao integrated environment for optimally tuning digital
Proportional-Integral-Derivative controllers is proposed. A time
domain optimization technique is employed to minimize a cost function involving the error between the desired step response and the
actual response. This technique, when compared to usualones like
the minimization of the ISE criterion,seems to tackle more naturally
performance requirements and engineering constraints issues. The
integrated envirooment alIows the user to apply real time control to
the controlIed process and compare the expected performance with
that actualIy obtained. Two representative examples are presented
for exhibiting the effectiveness of the optimization technique and the
usefulness of the integrated environment.

utilizando-se técnicas de otimização para sintonizar os parâmetros
do controlador.
Alguns trabalhos anteriores já abordaram o problema da
sintonização ótima de parâmetros, mas com algumas deficiências.
Em trabalho recente (Al-Assadi e A1-Chalabi, 1987), por exemplo,
propuseram uma técnica envolvendo a minimizaÇâo do critério lSE.
Contudo, conforme re~ltado por (Fu, Olbrot e Polis, 1989), a
robustez do sistema de controle resultante pode ser iósatisfatória.
Adicionalmente, restrições de engenharia, tal como energia do controle, não são consideradas.
Neste trabalho apresentaremos uma técnica baseada em
otimizaCjão no tempo para sintonizar controladores digitais do tipo
PlD, côm dois objetivos básicos: proporcionar uma alternativaeficiente para as técnicas heurísticas e remover algumas deficiências das
técnicas baseadas em otimizaçãoexistentes, como aquela apresentada em (Al-Assadi e Al-Chalabi, 1987). Adicionalmente, um ambiente integrado Para a implementação da técnica será descrito. O
software correspondente foi programado na linguagem C e pode ser
executado em microcomputadores do tipo IBM e compatíveis.
Inicialmente apresentaremos a técnica de. otímização para. sintonizar os parâmetros de controladores do tipo PlD digitais. Em
seguida descreveremos o ambiente integrado para gerenciar a
implementação desta técnica. Por fim, dois.processos representativos
serão apresentados e simulados para mostrar que uma..aÇâo de controle mais efetiva pode ser obtida com técnica proposta.

a

1.

INTRODUÇÃO

Por aproximadamente 50 anos o problema da sintonização de
controladores tipo Proporcional-lntegral~Derivativo tem motivado
trabalhos teóricos e experimentais. Do trabalho pioneiro de Ziegler e
Nichols (Ziegler e Nichols, 1942) até abordagens recentes, como
aquelas baseadas em Inteligência Artificial (como em Anderson,
Blankenship e Lebow, 1988), o objetivo básico é estabelecer regras
para sintonizar os ganhos desse controlador, que sejam, simultaneamente, de implementação simples e eficiente para diversos tipos de
processos.
A maioria das técnicas para se sintonizar controladores PlD sãO
heurísticas, como por exemplo em (Ziegler e Nichols, 1942;
Shinskey, 1983; Aoderson, Blankenship e Lebow, 1988) e diversas
outras referências não mencionadas. Conseqüentemente, os
parâmetros do controlador não são ótimos no sentido matemático
formal. Com esta assertiva não se pretende negar a eventual
eficiência dessas técnicas heurísticas, mas sim enfatizar que um melhor desempenho do sistema em malha fechada pode ser obtido

2.

OTIMIZAÇÃO
DIGITAIS

DE

CONTROLADORES

PlD

Como estamos interessados em sintonizar controladores PlD
digitais, é suposto que o sistema dinâmico contínuo a ser controlado
pode ser descrito pelo seguinte modelo discreto
y(k)

=a y(k-1) + a~(k-2) + ... + apY(k-p) +
1

+ b1u (k-d) + b2u (k-d-1) +:.. +

+ bqu (k - d - q + 1)

(1)

ou ainda pela função de transferência discreta
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1 ,onde· dé o atraso de transporte do processo.
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Pata controhu. o sistema (1), um controlador PIO digital será
empregado. Há diversas variantes do controlador PIO digital básico.
Em (Isermami, 1981) essas diversas formas são mostradas. Sem
perda de gen~ralidade, utilizaremos um PIO digital com estrutura
u(k)

=u(k - 1) + k {e(k) - e(k -I)} + k.e(k) +
p

.

.

ponderação do controle p na sobreelevação e tempo de subida do '
sistema de controle resultante do processo de otim~ção.
Neste trabalho utilizaremos uma abordagem mais'intuitiva e sen- ,
sata para sintonizar, de modo 6tiino, os parâmetros (kp , ~ ,

t d) do '

controlador. Ao invés de considerarmos" o erro e(k) entre a

,I

+ kd{e(k) - 2e(k - 1) + e(k- 2)}

(3)

referência YrJk) e a safda y(k) do sistema controlado, consideraremos o erro entre y(k) e a safda Ym(k) de um modelo de

e o problema básico é sintonizar o controlador, isto é, determinar

referência. Esta abordagem encontra-se resumida na Figura 2.1,

valores de kp ,'~ e kd que assegurem bqm desempenho do sistema de

onde os valores 6timos dos parâmetros saorepresentadospor

contrOle correspondente. '
A abordagem 6tima usualmente empregada para selecionar
e kd consiste na minimizaf'fio
das
valores convenientes de kp,k.
I'
'$""
seguintes funções c u s t o : '
,
n

i) ISE, J(kp,ki,kd)= ~
.

2

e (k),

k""O

n

ii) JAE J(kp,ki,ka) = ~I,e(k)

I

( kO ,
'p

)f. ,ko ).
d

I

o

desempenho desejado pelo projetista é especificado por um
modelo de referência de segunda ordem, caracterizado pelo fator de
amortecimento ~ e pela freqüência natural con • Mais especificamente, o projetista desejaria que o sistema controlado se comportasse como um sistema contfnuo de segunda ordem.descrito pela
função de transferência

k"'!O

T~(s)

com e(k) = YrJk) - y(k), onde YrJk) é a referência, usualmente assumidá ser do tipo degrau~' A principal deficiência desta abordagem
está no fato de que restrições de engenharia, tais. como energia e
taxa de variação do controle, 'nAo são, explicitamente incluidas na
função custo. Assim, o' controlador resultante pode ser irrealista e
inútil. Uma maneira convencional de se eliminar esta deficiência consiste na int,roduçáo do sinal de controle na função custo, isto é, os
critérios apresentados acima são substituidospor,

CJJ

=

2
S

2
n

+ 2ÇCJJns + CJJ

(4)

2
n

Por simplicidade,
~ '~ CJJ n são especificados no domfnio s, e
,
não no domfnio, z. Contudo, se (4) for amostrada com perfodo de
amostragem igual a· T segundos, podemos calcular exatamente a
função de transferência discreta correspondente T m(z), tal como ~m
(ÃstrOJ!l eWiltenmark, 1984).
Ass1m

n

J(kp,ki'kd)::: ~
k=O

=

n

, J(kP,k"k
d)
1

= ~ CI

,

e(k)

I + p(âu(k»

(5)

'2

) ,

onde:

k=O

respectivamente, onde âu(IC) = u(k) - u(k - 1). Infelizmente, não
há modo de se estabelecer, a priori., qual é a influência da

,

I

- ~CJJT

= 2e

n

,2

cos (v 1 - ~ CJJ nT) , a 2 =

+

Modelo de

~R"efetênCia (~.~,'n)

I

I

I

. . - _..... Controlador PIO
(kp.kj.k d )

Sistema
Controlado

,Figura 2.1. Diagrama de blocos para sintonização 6tima de controladores PIO digitais.
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A principal conveniência de se utilizar em(k) , e não e(k), na
função custo está no fato de que restriçoes de engenharia poderao
ser consideradas. com naturalidade: ao invés de arbitrar uma
ponderação p para·o controle, que não possui relação direta com
o desempenho do sistema de controle, o projetistaespecifica diteta';
mente o desempenho desejado. Isto será. ilustrado quando apresentarmos os exemplos de simulação, naseção 4. No momento,
comentaremos apenas um cenário típico: o 'projetista inicia
especificando valores de ~ e O) o .' que ,julga convenientes. Se alguma restrição for violada, ele decresce o valor de 0)0' oÇaso .
contrário, ele aumenta .O) n •
Neste ponto a sintonizaçãoótima dos parâmetros do controlador
PlD se resume na minimização da função custo (lO), isto .é;na
determinação de

(4}atldegrau são dados por:

-1t~ /jl_~2
M=l00e

e

.1t

'P'O)M

t= -------.

n·

Suponhamos agora que valores iniciais arbitrários de (kp , kj , kd)·
sejam especificados para o controlador PlD da Figura 2.1. e que
uma entrada degrau seja aplicada, isto é, yrJk) = 1 ,for' k = O,
1, , o. Entao, a saída do sistema controlado será {y(k), k = O,
1, , n} e a saída do modelo de referência Ym(k) pode ser calculada com baseem'{S). 'Podeinosassim calcular o erro em(k) e
avaliar a função custo:
o

=:-.L.

(kp~,kd)

.

percebe-se facilmente que os parâmetros ~ e· wo . .especificados
pelo projetistaestao diretamente relacionados ao amortecimento e
tempo de subida.da resposta ao degrau.

J (kp,k.,k
d)
I

. (11)

ArgMin

(9)

, (10)

k=O

Obviamente, poderiamostambém utilizar I em(k) I ao invésde
2
e m(k) em (10), ~ que u~ualmente origjna uma resposta menos
oscilatória.

. Neste trabalhoempregaremoso método de Powell(PoweU, 1964;
zangwill, 1967) para resolver o problema de minimização (II). Este
método será utilizado porque ele evita o cálculo de derivadas, que é
uma tarefa exigente em~ermos computacionais e 'susceptfvelaettos
numéricos. O mét~orequer apenas a' avaliação dá função custo
(10), que é uma tarefa extremamente siniples.

3.

PRINCIPAIS CARACTERtSTICAS DO AMBIENTE
INTEGRADO

Para ser eficiente, a técnica de otimização apresentada· na seção 2
deve ser programada em um ambiente integrado que permita ao
projetistaalterar Parâmetros de projeto, tais coiDo ~e '0) n ,e
verificar rapidamente as conseqüências. Seria também conveniente
que o projetista dispusesse de recursos gráficos, de modo a verificar
se restrições foram violadas; etc. Adicionalmente, considerando-se
que o projeto é feito utilizando-se um modelo do sistema controlado,
seria importante introduzir' recursos que permitissem ao projetista
verificar a robustez do sistema de controle, variando os parâmetros
do modelo, inserindo ruído, perturbações, etc. Finalmente, seria extremamente conveniente, que o projeto pudesse ser validado,_isto é, .

MICROCOMPUTADOR .

Sistpma
. USUÁRIO,t----;.-..

1 - - - -... -Controle em

.....- 4 1

Controle em
Tempo Real

.......- ~

y(k)

C9n·tro~ado

Tempo Re.. I

--Robustez
-Etc.

Figura 3.1. Principais características do ambiente integrado.
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, qlJe o" pfojetista ,controlasse o sistema físico real com o PlD
,otimiZadQ" e ?ão apenas seu modelo. ,
,
O diagrama de blocos de um sistema integrado incorporando
todas as facil.idade.'sme:ncionadas no parágrafo ,anterior é mostrado
na Figura 3; L DiversoS, módulos são dis{X)oíveis, de modo que o
projetiSta possaselecionar facilrnenteas opções, alterar parâmetros
de projeto, efetuar contrpleem ,tempo real, etc. A programação foi
feita na linguagem Ce,o,~oftware pode ser executado emmicrocom'
'
putadores do tipo IBM ,e compatíveis.
A interface A/D-D/A sendo' u'tilizada" no momento t' a Data
Translation DT2808(UserManuaIJotPCLAB, 1985). o períOdo de
amostragem para controle em tempo real é definido programandose, 'por software, o timer Odo IJ.licrocomputador. Isto é transparente
para o usuário, que necessita apenas especificar o valor do período
de amostragem desejado.'
,
,
O módulo executivo, além de gerenciar os serviçbs deotimização,
das saídas gráficas,. etc., também orienta'o usuário quanto à entrada
e alteraÇão dos, dados: modelo de referência, modelo do,' sistema a
'
ser controlador, etc.
Além de controlar o sistema físico com' o controlador PIO
otimizado,o módulo de controle em tempo rea,l também' coleta
dados referentes à saída deste sistema, y(k) na Figura 3.1, para
comparação com a saída caso o sistema físico fosse exatamente
descrito pelo, modeto (1). Caso' a diferença entre essas saídas seja
inaceitável, a fase de projeto deve continua~: talvez o projetista tenha
especificado' um modelo de referência muito rápido, o que' causou ,
saturação do controle, e então, da equação (11), ele tem que reduzir
o valor de (J) o ,etc.

Este sistema possui pólos em -0.5 ,-0.82 + j2.79 e -0.82 - j2.79.
Devido ao pólo real lento ell1-OoS, este sistema é particularmente
difícil, de ser controlad() e a maioria das técnicas heurísticas para sintonizai' controladores PlD estãofadadas;a fracassarem. Efetivamentejeste sistema foi tainbérnoonsiderado por (Anderson~
,' ,'BI~nkellshipe ,LebOw j 1988), onde foi' mostrado que a' técnica de
'ZieglerNich,ólspratícameilte
fraeassa.
:' ,.- . .
. .
~

no

o sistema (lt) ',foi simulado cOmputador ánalógioo Comdyna
GP-6,confornie'mústrado na Figurá 4j. Na ,Figura, 4.2. temos a
resposta natu~al do' s.istema (l2) para' uma enirada do: tipo degrau
unitário, ,estando o eiXo do tempo ,em múltiplos dó período de
amostragem T = O.ls " isto t; o tempo varia de O 10 segundos.

a

, A 'função de transferência discreta G(z) córres~ridente, ,para'
, período de 'amostragem T = O,ls,,' pode ser obtida, por exemplo,'
utilizando-~ MATLAB e éàad~ 'por:, '
, '':'1 ' ,',

, G(z)=

0.0007~
"

-1

' 1 . , 2.7225z

.

'

,

":'2

','

,', -3

+'O.0025z: '+ O.OOO6i
'

',-2

(13)

-3

+ 25336z - 0.8073z '

.

.

.

Podemos agora iniciar o procedimento' de otimizaçao. Obvia~
m~nte, desejaríamos que a resposta ao degrau do sistema de controle em alha fechada fosse mais rápida que aquela em malha aberta, '
apresentada na Figura 4.2. Portanto, escolhendo ~
0.7, umaes-'
colha inicial razoável para (J) n é COo = 2 rad/s, o que, de (9), implica tp':::::2~2s. Além dos parâmetros em (13) e dos valores de~ e
Wo mencionados, fornecemos os seguintes dados para o algoritmo de
oti~izaçao: Yrik) =- 2.0, n = 100 ,valores iniciais dos parâmetros
(kp , ~ , kd) = (O ,0, O) , tolerância para o método de Powell = 0.1.

=

4.

EXEMPLOS

, Dois exemplos sao apresentados para' ilustrar a eficiência e
,utilidade da t~cnica de otimização e do ambiente integrado descritos
'anteriormente: O primeiro exemplo refere-se a um sistemb
simulado, e conseqüentemente o modelo (1) está disponível. Contudo, o segundo exemplo concerne um sistema físico real e assim a
fase de D1ódela~mÇOnstitui, ,por si 1 um problema não trivial. Para
,obter ,um modelo discreto deste segundo exemplo utilizaremos a
,técnica,'descrita em' (Hemerly, 1990), relativa à identificação
, , estrutural e ,paramétrica de processos industriais.

4.1. Exemplo 1
Considere o sistema de terceira ordem com a seguinte função de
transferência
4.23
G(s) =
(12)
3
,2
'
S + 2.14s + 9.28s + 4.23

No presente exemplo utilizamos

I e~(k) ~

~~.

na funçao c~stoJ(kp' ~,

'

O algoritmo de otimizaçao no momento está sendo executado em
um microcomputador do tipo IBM-XT a 10MHz, com coprocessador aritmético INTEL 8087. Com
condiçOes iniciais apresentadas no parágrafo anterior, o algoritmo de otimizaçao convergiu,
após aproximadamente 50 segundos de computaçao, para os valores
ótimos de parâmetros (k;,~, k~) = (1.346686; 0.120385 ;

as

0.287572). O desempenho do sistema de controle e o controle cor, responden'te estão apresentados na ~igura 4.3.

11

.,l

Oa

.~

/.

006l (
0.4

0.2

o l.LO

,Figura 4.1.' Simulação do siste~a do exemplo 1.
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50

..J

100

Figura 4.2. Resposta do degrau.

o eiXo do tempo.estáem iriúltiplos do período, de, amoStragem'
T =, O~ 1s. A curva pontilhada no ;primeiro'gráfiCO da Figura 4.~' corresponde à saída'do mOdelo de referência y,m,(t),. ," e a curva, cheia
corresponde à saída do sistema controlado. O ,controle é mostrado
no segundo gráfico da Figura 4.3~ De modo a decidir se o projeto é
realista ou não, temos que saber, por exemplo, qual é o nível de
,saturação do controle. Em outras palavras, temos que saber o valoi
de, "a" na Figura 2.1. No presente caso este valor é '5V. Considerandó então que da F~gura 4.3 o desempenho, do sistema de controle é '
satisfatório e que ocontrole é realista, podemos dar por encerrada a
etapa de.projeto. (Uma vez que o sistema controlado. está sendo
simulado em· um computador anal6gico, o modelo (Í3)é bastante
preciso. Portanto, se aplicarmos controle em tempo real obteremos
praticamente os mesmos gráficos mostrados na Figura 4.3. Estes
, gráficos .serão omitidos, para economizar espaço).6iso tivesse
havido saturação no controle, isto é,C3S0 u(t) .tivesse excedido 5V
na Figura 4.3, o projetista teria que continuar com a fase de projeto,
especificando um·valor menor, para,··(J) n ,etc.
Convém ressaltar que a solução de (11) não é única. Assim, o
projetista é aconselhado a executar outras vezes o algoritmo de
otimização, partindo de diferentescondjções iniciais para (kp , ~, kd).
IESLm DO PROJETO

!l(t):

.---

/":'--'~'r -~--..-,- - I

1.7;-T--r----

kp: 1. 34"86
1;:8.128385
Jcd:8.287S72
MáxillG

Seria na.tural o usuári~se perguntar se um desempenho melhor
'que aquele da Figura 4.4 poderia ser obtido se o distúrbio de carga
fosse considerado no processo de otimização. Ou ~ja, o usuário estaria interessado em reduzir a influência do distúrbio de carga, mas
sem penalizar ·em excesso o desempenho transitório do sistema 'de
controle. Afinal, estes objetivos são em geral conBitantes (Hang,
1989). Na Figura 4.5 apr~ntamos o' resumo do projeto considerando-se o distúrbio de carga no processo de otimização. Comparandose as figUras 4.4 e 4.5,percebe-se que lia Figura 4.5 a influência do
distúrbio de carga foi reduzida (a saída y(t) decai menos e retoma
mais rapidamente ao valor de referência). Adicionalmente o deemo.
penha 'transit6rio do 'sistema de' éÓiitrole difere pouco daquele
, mostrado na Figura 4.4. Assim, caso robustez ao dis~úrbio de carga
fosse relevante no presente exemplo,o controlador obtido na Figura
4.5 seria preferível àquele obtido na Figura 4~3.

2.4 i

Pu_tros do COltrol.dor:

'I
j

Ainda em relação ao-exemplo 4.1, faremos uma verificação da
robustez do siste~a de controle ao distúrbio de carga. Para .tanto, '
utilizaremos o controlador obtido na Figura 4.3 consideraremos
, d(k) = 0, para k S 100, d(k) = -0.5, para k > 100. Na Figura 4.4
temos o resultado obtido, qlle parece aceitável.

1. 8 :~f'-~ ---- ~ - -- --

~

-1- ---

"

2.m

redor de 4.288 segundos.
~J illOllH); 3.885
la l'dor de 8.788 segúndos.
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2.4 i

Máxiao !lU): 2.239
uredor de 4. 288 segundos.
t1hiao' u(t); 3.885
la redor de 8.188 segundos.
Casto do, Controle:11.582

"'." ....
"'~

I

j

!

Figura 4.3. Resumo do projeto para o exemplo

hr.tros do ControI.dor:
!cp: 1. 346686
lc i:8 .128385
!cd:Il:Z81Sn

1-..

"

,ara "enu Princ i,a I>

AflAL!SE' DE ROBUSTa

I

8. 8 ,-;--4J..-i- -J..---1-28--16J....8-~288
9
B
8
Controle u(t)

8
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concluir que conseguiremos controlar satisfatoriamente o modelo dO
sistema controlado. O problema agora é saber se conseguiremos
também controlar satisfatoriamente o ~istema ftsico real mostrado na
Fjgura 4.6.

. Consideraremos agora ri processo térmico PT326daFeedback,
. ctij() diàgralTia de blocos é mos~rado.na Figura 4.6. Basicament~;'ar.é :t,
soprado através de um tubo,sendo aqueCido na entrada do'mesmq
Antes de aplicarmos controle em tempo real ao sistema da Figura
pot:unía malha· de, resistores,exciÚlda pelo controle u(t) ,aplicadó
4.6, é conveniente que efetuemosuma análise preliminar da robus,110 ponto' X' ,da Fígura4.6. A temperatura do ar é medidapor'um
tez do sistema de controle, no que se refere a variação paramétrica.
·termistor'e o slrial de saída correspondente' y(t) "{>ode ~ensurávêl
Isto pode ser facilmente efetuado com o ambiente integrado descritQ.
no Ponto Y da Figura 4.6. A resposta natural a um degrau de
antériormehte. Há um módulo que permite ao projetistavariar OS
amplitude 3 é mostrada mi Figura 4.7. Com base nesta figura con,parâmetros do mOdelo do sistema controlado e avaliar as
clujmos que um período de amostragem' T = 0.1sé· adequado
conseqüências desta variação no desempenho do sistema de conpara o controle digital (Vide .(Astrôm e Wittenmark, 1984) para
trole. Objetivando economizar espaço, apresentaremos apenas as
detalhes sobre a seleção do período de amostragem). Na Figura 4.7
conseqüências de se aumentarem 8% todos os parâmetros do
oe~o,J;!~;~~m~:{e$tá~~f»i<:~ultipl()Sdo .período .de amostragem, e
modelo (14). Vide Figura 4.9, Como poderíamos esperar, o desem~inl'ot~mpo::~tíatl~:D -aS·segundos.
penho na figura 4.9 é pior que aquele mostrado na Figura 4.8. Con..
tudo, a estabilidade é mantida e não há saturação no controle. Isto
Para modelar oproçesso térmico mostraqo na. Figura 4.6,
sugere que o sistema de controle resultante do processo de
utUiiatno.$"a. técnica:descritaem (Hemerly, 1990). Para perfodo de
otimização possui alguma robustez. Assim, com certa confiança,
·amostragemT="O.ls·', obtivemos o seguinte modelo discreto de
podemos prosseguir para a última fase do projeto: aplicar controle
segunda ordem
em
tempo real e assim validar o projeto.
1
2
0.0575z-:: + 0.1663zNa Figura 4.10 apresentamos um resumo da fase de controle em
~~=
(~
2
1
tempo real. No primeito gráfico, em curva pontilhada, temos a saída
1- 1.1976z- +0.3477zesperada, denotada por y(t) Sim, Le., a saída caso o sistema contro~ado da Figura 4.6 fosse exatamente descrito por (14). A curva
Da resposta natural ao degrau, mostrada na Figura 4.7, notamos
cheia do primeiro gráfico na Figura 4.10 corresponde à saída, ,
denotada por y(t) CfR, do sistema físico mostrado na Figura 4~6.,
, que u'm' valor razoável para cu n é cu n = 5 rad/s. Assim,escolhendo
quando controlado pelo~controlador PlD digital com parâmetros oti" = 0.5 ,de (9) teremOs' um tempo de pico tp 0.7s . Suprindo o
o ·0
o
mizados (k p , ki, kd) = (0.616994; 0.258504; 0.148598).
algoritmo de otimização com os dados I adicionais y~fk) = 3.0,
No segundo gráfico da Figura 4.10 temos o controle esperado
. n =' 50, valores iniclaisdosparâmetroS(kp , kj , kd) = (0,0,0) e
u(t) S.im e o con~role real u(t) CfR .. Considerando-se que as
tolerância para o método de Powell = 0.1, após aproximadamente
discrepâncias nos gráficos da Figura 4.10 são pequenas, concluímos:,
25 segundos de computação o algoritmO convergiu para os seguintes
que o projeto pode.ser validado, isto é, conseguimos controlar o·sisvalores 6timos de parâmetros (k; , t;' ,~~)= (0.616994; 0.258504; ,
tema físico reaL (Caso tivéssemos fracassado, teríamos que pros0.148598). O desempenho do sistema de controle resultante e o con·
seg~ir co~ o prpjeto, decrescendo o valor de
cu D ,ou então
trole correspondente estão mostrados na Figura 4.8.
reidentificando o sistema de modo. a obter um melhor modelo, etc.).
Do primeiro gráfico da Figura 4.8 concluímos que praticamente
conseguimos reproduzir a' respo$ta do modelo de referência, Le.,
s. CONCLUSÕES
ym(t) e y(t) são praticamente indistinguíveis,

=

,

.

Adicionalmente, do segundo gráfico da Figura 4.8 vemos que o
controle não excede o nível de saturação de 5V. Podemos então

Neste trabalho apresentamos uma técnica de otimização para sin" ,
tonizar os parâmetros de controladores PlD digitais e um ambienté
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Figura 4.9. Desempenho do sistema de controle ao se elevar 8% os parâmetros de (14).
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