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TÉCNICAS DE SINTONIA DE CONTROLADOR DIFUSO APLICADO AO
CONTROLE DE PROCESSOS

Bruno Feldens dos Santos

Agosto/2019

Orientadores:  Carlos Alberto Villacorta Cardoso

Programa: Engenharia Elétrica

Todos os processos reais exibem algum nível de características não-lineares no
qual controladores convencionais nem sempre serão capazes de prover alto e estável
desempenho.  Como  uma  alternativa,  a  lógica  difusa  é  uma  metodologia  já  bem
estabelecida na literatura capaz de lidar com tais comportamentos. Controladores que
usam dessa lógica no entanto, requerem o ajuste de seus parâmetros, obtidos geralmente
através da experiência de projetistas ou de técnicas de otimização com características
heurísticas. Neste trabalho, um algoritmo de enxame de partículas é desenvolvido para
realizar  a sintonia de um controlador  difuso-PI para um sistema de aquecimento  de
água,  tem  que  seu  desempenho  comparado  a  sintonia  PI  convencional.  Para  cada
método de sintonia estudado, um grupo de configurações são testadas de modo a avaliar
seu impacto nas sintonias. Um segundo processo também é estudado, do controle da
posição angular de uma haste movida por hélices, para esse processo são comparadas as
sintonias  de  um  controlador  difuso-PID  obtidas  através  do  método  do  enxame  de
partículas e dos algoritmos genéticos e de um controlador PID convencional. Modelos
linearizados  dos  processos  são  utilizados  para  a  sintonia  através  de  simulações.  O
desempenho  dos  controladores  testados  apresenta  alta  variação  de  acordo  com  as
configurações  utilizadas,  evidenciando  a  grande  importância  destes  parâmetros  e  de
testes para seleção dos mesmos para cada sistema.

v
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TUNING METHODS FOR FUZZY CONTROLLERS APPLIED TO PROCESS
CONTROL

Bruno Feldens dos Santos

August/2019
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All  real  systems  exhibits  some  level  of  non-linearity  in  which  conventional
controllers will not always be able to provide good and accurate performance. As an
alternative, fuzzy logic is a well-documented design methodology capable of dealing
with such behaviors.  It  requires,  though,  adequate tuning,  generally achieved via  an
experienced designer or by heuristics related optimization techniques. In this work, a
particle swarm optimization technique is used for the tuning of a fuzzy-PI controller of a
water heating system and it's performance to a conventional PI controller.  A second
process is also studied, of the angular position control of a propeller-attached rod. For
this process, three controllers are compared, one obtained via the particle swam method,
one  via  genetic  algorithm and another  conventional  PID.  Linearized  models  of  the
systems  are  obtained  for  the  simulations.  For  each  tuning method  studied,  a  set  of
configurations are tested in order to find the one that better  suits each process. The
performance of the tested controllers shows high variation according to the selected
optimization  parameters,  highlighting  the significance  of  those and the execution  of
tests aimed at selecting the most adequate ones for each studied system.

vi



Sumário

1 Introdução 1
1.1 Objetivos.....................................................................................................2
1.2 Justificativa.................................................................................................2
1.3 Sumário dos capítulos.................................................................................3

2 Revisão Bibliográfica 4
2.1 Controlador PID..........................................................................................6
2.2 Lógica Difusa..............................................................................................8
2.3 Controlador Difuso......................................................................................9

2.3.1 Fuzzificação.........................................................................................9
2.3.2 Base de regras....................................................................................10
2.3.3 Defuzzificação...................................................................................11
2.3.4 Tipo de controladores difusos...........................................................11

2.4 Sintonia do controlador difuso..................................................................13
2.4.1 Comparação de sintonias...................................................................15

2.5  Algoritmos genéticos...............................................................................16
2.5.1 Função de escala de aptidão..............................................................17
2.5.2 Função de seleção..............................................................................18
2.5.3 Função de cruzamento.......................................................................19
2.5.4 Etapa de mutação...............................................................................19

2.6  Enxame de partículas...............................................................................20
2.6.1 Comportamento das partículas..........................................................20
2.6.2 Fator de inércia..................................................................................22

2.7 Teste de desempenho dos algoritmos........................................................23
3 Metodologia 25
4 Resultados e discussão 27

4.1 Teste de desempenho do código PSO.......................................................27
4.2 Estudo de caso 1: Planta PD3....................................................................28

4.2.1 Definição dos controladores..............................................................29
4.2.2 Sintonia do controlador difuso..........................................................31
4.2.3 Comparação dos resultados...............................................................32

4.3 Estudo de caso 2: Haste com propulsão por hélices.................................38
4.3.1 Definição dos controladores..............................................................39

vii



4.3.2 Sintonia do controlador difuso..........................................................40
4.3.3 Comparação dos resultados...............................................................41

4.3.3.1 Sintonia via algoritmos genéticos..............................................41
4.3.3.2 Sintonia via o algoritmo do enxame de partículas.....................47

5 Conclusões 53
Referências Bibliográficas 56
Apêndice A 63
Apêndice B 65
Apêndice C 73
Apêndice D 75
Apêndice E 76

viii



Lista de Figuras

2.1 Controlador PID de um processo [34].............................................................6
2.2 Período crítico de oscilação em resposta a degrau unitário.............................7
2.3 Funções de pertinência difusa..........................................................................8
2.4 Exemplo de fuzzificação..................................................................................9
2.5 Funções de pertinência simétricas.................................................................10
2.6 Controlador difuso-PD [46]...........................................................................12
2.7 Controlador difuso-PI [42].............................................................................12
2.8 Controlador difuso-PID [44]..........................................................................12
2.9 Estrutura de um controlador PID-difuso [30]................................................13
2.10 Curva de resposta de um sistema, mostrando características transitórias [34]
.............................................................................................................................16
2.11 Fluxograma estrutural dos algoritmos genéticos [3]....................................17
2.12 Função de seleção estocástica uniforme......................................................18
2.13 Fluxograma do algoritmo do enxame de partículas [54].............................20
2.14  Métodos  de  modificação  de  velocidade  de  partícula  em  borda.  (a):
Absorção, (b): Rebatimento determinístico [56].................................................22
3.1 Fluxograma dos controladores difusos e sintonia aplicados..........................26
4.1 Planta PD3 da Smar [62]...............................................................................28
4.2 Diagrama de operação PD3 [62]....................................................................29
4.3 Funções de pertinência de saída TSK singletoms simétricas........................30
4.4 Funções de pertinência de entrada e seus parâmetros para sintonia..............31
4.5: Comparação em simulação das sintonias da planta PD3 via PSO................33
4.6:  Comparação do controlador  difuso-PI e  PI convencional  no sistema real
PD3......................................................................................................................34
4.7:  Sinais de controle  dos controladores  difuso-PI e  PI convencional  para o
sistema PD3.........................................................................................................35
4.8: Sinais filtrados da saída do sistema PD3 para os controladores PI e difuso-PI
.............................................................................................................................35
4.9 Teste de perturbação de vazão na planta PD3 sem controlador....................37
4.10: Teste de perturbação de vazão na planta PD3 com controlador PI............37
4.11 Teste de perturbação de vazão na planta PD3 com controlador difuso-PI. .38
4.12 Estrutura do protótipo de DOS SANTOS [21]............................................38

ix



4.13 Resposta  da  simulação do processo de haste  para os  controladores  PID
propostos..............................................................................................................40
4.14 Resultados em simulação da sintonia preliminar via algoritmo genético do
controlador difuso-PID do sistema de haste com diferentes funções de aptidão.42
4.15 Respostas do sistema simulado de haste para as diferentes funções de escala
do algoritmo GA..................................................................................................43
4.16  Respostas  do  sistema  simulado  de  haste  para  as  diferentes  funções  de
seleção do GA......................................................................................................44
4.17  Respostas  do  sistema  de  haste  simulado  para  as  diferentes  funções  de
reprodução do GA................................................................................................45
4.18 Resposta do sistema real de haste com controlador difuso-PID sintonizado
via GA usando a função de reprodução Intermediária........................................46
4.19 Resposta do sistema real de haste com controlador difuso-PID sintonizado
via GA usando a função de reprodução Aritmética.............................................46
4.20 Comparação simulada das sintonias via PSO para o sistema de haste........48
4.21  Resposta  do  sistema  real  de  haste  com o  controlador  difuso  usando  a
sintonia PSO B.....................................................................................................49
4.22  Comparação  em  sistema  real  de  haste  das  melhores  sintonias  dos
controladores difuso-PID via GA e PSO e controlador PID convencional.........50
4.23 Sinal  de controle  do controlador  difuso-PID sintonizado via  GA para o
sistema real de haste............................................................................................50
4.24  Sinal de controle do controlador difuso-PID sintonizado via PSO para o
sistema real de haste............................................................................................51
4.25 Sinal de controle do controlador PID convencional para o sistema real de
haste.....................................................................................................................51

x



Lista de Tabelas

2.1 Regras de ajuste inicial PID pelo primeiro método de Ziegler-Nichols [39]..............7
2.2 Regras de ajuste inicial PID pelo segundo método de Ziegler-Nichols [39]...............7
2.3 Regras de inferência difusa [2]..................................................................................10
2.4 Base de regras simétrica para um controlador difuso de duas entradas....................11
2.5 Configurações avaliadas de cada algoritmo testado..................................................13
2.6 Índices de desempenho de controle de processos......................................................15
2.7 Faixas de inicialização para as funções de testes [60]...............................................24
4.1 Comparação dos testes do código PSO para as funções de teste...............................28
4.2 Resultados de resposta do sistema simulado PD3 para o controlador PI e os difusos-
PI sintonizados via PSO..................................................................................................33
4.3  Resultados  de  resposta  do  sistema  real  PD3 para  o  controlador  difuso-PI  e  PI
convencional....................................................................................................................36
4.4 Resultados de resposta  transitória  do processo da haste  para os três métodos de
sintonia PID.....................................................................................................................40
4.5 Resultados em simulação de resposta da sintonia preliminar do controlador difuso-
PID para comparação de funções de aptidão...................................................................42
4.6 Resultados das respostas do sistema simulado de haste para as diferentes funções de
escala para o GA..............................................................................................................43
4.7 Resultados da resposta do sistema simulado de haste para as diferentes funções de
seleção para o GA............................................................................................................44
4.8 Resultados das respostas do sistema de haste simulado para as diferentes funções de
reprodução do GA...........................................................................................................45
4.9 Resultados das respostas do sistema real de haste para os controladores sintonizados
via GA com as função de reprodução selecionadas e o PID convencional.....................47
4.10 Resultados  das  respostas  do  processo  de  haste  simulado  para  os  controladores
difusos sintonizados via PSO..........................................................................................48
4.11 Resultados de resposta do sisteam real de haste com o controlador difuso usando a
sintonia PSO B.................................................................................................................49
4.12  Resultados  da  comparação  em  sistema  real  de  haste  entre  os  melhores
controladores difuso-PID sintonizado por PSO e GA e o controlador PID convencional
.........................................................................................................................................52

xi



Lista de Abreviaturas

ANFIS Adaptive neuro fuzzy system, p. 5
DC Direct current, p. 5
FLC Fuzzy-logic controller, p. 8
GA Genetic algorithm, p. 16
gbest Global best, p. 21
IAE Integral of absolute error, p. 6
ISE Integral squared-error, p. 14
ITAE Integral of time-weighted absolute error, p. 6
lbest Local best, p. 21
MAE Mean absolute error, p. 14
MISO Multiple-input single-output, p. 55
MSE Mean squared-error, p. 14
N Negativa, p. 9
OPC Open Platform Communications, p. 29
P Positiva, p. 9
pbest Personal best, p. 21
PD Proporcional-derivativo, p. 11
PD3 Planta didática 3, p.28
PD+I Proporcional-derivativo mais integrativo, p. 5
PI Proporcional-integral, p. 6
PID Proporcional-integral-derivativo, p. 1
pN Pouco negativa, p. 9
pP Pouco positiva, p. 9
PSO Particle swarm optimization, p. 20
PWM Power-width modulation, p. 39
TQ-01 Tanque 1, p. 28
TSK Takagi-Sugeno-Kang, p. 11
UFS Universidade Federal de Sergipe, p. 2
USB Universal serial bus, p. 39
V-01 Válvula 1, p. 28
V-02 Válvula 2, p. 28
Z Zero, p. 9

xii



Capítulo 1
Introdução

A  modernização  de  ambientes  industriais  tem  ocorrido  acompanhada  do
desenvolvimento  de  sistemas  de  controle  automatizados,  capazes  de  maior
produtividade,  eficiência  e  segurança.  Métodos  populares  como  o  controle
proporcional-integral-derivativo (PID) convencional no entanto, encontram dificuldades
em  sua  aplicação  para  casos  de  sistemas  de  complexa  modelagem,  com  forte
comportamento  não-linear  ou com alterações  nas  condições  de operação [1].  Novas
metodologias têm surgido para satisfazer as exigências desses processos.

Uma dessas metodologias utiliza a lógica difusa (fuzzy) de forma a incorporar a
inteligência  humana  aos  sistemas  de  controle,  imitando  o  processo  de  tomada  de
decisões  e  o  conhecimento  de  operadores.  Diversas  aplicações  têm demonstrado  as
vantagens desse método comparado ao controle convencional, dentre as quais incluem
menor dependência a modelos qualitativos, tomada de decisão natural, capacidade de
aprendizado,  maior  grau  de  autonomia,  facilidade  de  implementação  e  interface
simplificada [2].

Durante o desenvolvimento de um sistema de controle utilizando a lógica difusa,
diversos  parâmetros  e  um conjunto  de  regras  precisam ser  definidos.  Usualmente  é
necessário o conhecimento de um projetista sobre o processo e para a escolha dessas
especificações,  envolvendo  processos  manuais  de  tentativa-e-erro  para  sintonia  [2].
Percebe-se então a necessidade do desenvolvimento de uma metodologia com o intuito
de otimizar esse processo.

Diversos  métodos  de  otimização  vem  sendo  utilizados  na  literatura  para  a
sintonia  de  parâmetros  de  controladores  difusos,  entre  eles  os  algoritmos  genéticos
[3,4,5,6,7,8,9,10,11], o enxame de partículas [6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,18], o colônia
de formigas [7,10,19], o recozimento simulado [20] e o método complex [4].

Neste  trabalho  almeja-se,  após  devida  análise,  realizar  a  modelagem,  a
simulação, e a consequente comparação de um conjunto de métodos de otimização a
serem aplicados ao controle difuso de processos. A aplicação das técnicas será feita de
modo off-line através de simulações.

Dois processos de características distintas são escolhidos para este trabalho, o
primeiro é um processo térmico de um sistema de aquecimento de água do Laboratório
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de Automação do Departamento de Engenharia  Elétrica  da Universidade  Federal  de
Sergipe (UFS). O segundo consistindo do controle angular de haste com propulsão por
hélices,  desenvolvido  por  DOS SANTOS [21],  um processo  de  certa  complexidade
devida presença significativa de não-linearidades e cujo protótipo foi disponibilizado
pelo Departamento de Engenharia Elétrica da UFS. 

No início deste projeto, a proposta era de usar apenas um estudo de caso, o do
sistema de aquecimento.  Esse processo, no entanto,  teve sua aplicação limitada para
apenas o método de sintonia do enxame de partículas (o primeiro a ser realizado) devido
a complicações com a operação, com a velocidade do processo, que leva até 30min para
cada teste de controle, com o tempo de espera necessário após a execução de cada teste
para o resfriamento passivo da água no tanque, e por último com a grande quantidade de
água  que  precisa  ser  continuamente  descartada,  de  modo  a  não  acumular  seu
aquecimento no sistema. Foi portanto adicionado ao projeto um segundo estudo de caso,
de um processo bem mais rápido, com características distintas em relação ao anterior e
dinâmicas  mais  complexas,  o  que  ajudará  a  validar  o  desempenho  do algoritmo  de
sintonia, sendo aplicado a dois sistemas dinamicamente distintos.

1.1 Objetivos
Este trabalho tem como objetivo principal:

• Aplicação e comparação de métodos de otimização ao controle inteligente de
processos baseado em lógica difusa;
Como objetivos secundários, tem-se:

• Avaliação da aplicação dos algoritmos de otimização enxame de partículas de
algoritmos genéticos para o controle difuso dos processos do estudo de caso;

• Avaliação  de  diferentes  configurações  de  cada  algoritmo  para  os  processos
estudados;

• Aplicação dos controladores obtidos nas sintonias em sistema real e comparação
de desempenho.

1.2 Justificativa
O controlador difuso é uma metodologia que continua tendo representatividade

em  projetos  de  controle  e  sua  sintonia  representa  um  desafio  para  algoritmos  de
otimização.  Sua  utilização  também  prevê  maior  resistência  a  oscilações  e  não
linearidades esperadas para o comportamento dos sistemas reais.

A utilização de sistemas simulados é importante durante a realização da sintonia,
pois realizá-la diretamente no sistema real poderia causar danos mecânicos ou elétricos
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devido ao teste de controladores instáveis ou com grande sobressinal, além do longo
tempo necessário para tal.

Técnicas de busca meta-heurísticas se justificam nesse trabalho devido a grande
quantidade de parâmetros a serem sintonizados para os controladores difusos, os quais
não dispõem de especialistas para a sintonia manual.

Embora  a  popularidade  das  técnicas  de  sintonia  de  controladores  utilizando
meta-heurísticas, não há grande quantidade de pesquisas na literatura que implementem
ambas as técnicas dos algoritmos genéticos e do enxame de partículas juntamente de
suas principais configurações, a dois processos reais de dinâmicas distintas. 

1.3 Sumário dos capítulos
Este  trabalho  é  dividido  em  cinco  seções,  a  primeira,  de  característica

introdutória destacando os objetivos e justificativas do projeto.
Na segunda seção será exposto todo o conteúdo bibliográfico que serve de base

para o desenvolvimento do trabalho e que servirá de guia para as decisões  a serem
tomadas no projeto acerca dos tópicos da lógica e controladores difusos, controladores
PID, métodos de sintonia, seus parâmetros e avaliação de desempenho.

A terceira seção é destinada a explicar de forma objetiva a metodologia que será
aplicada nesse trabalho, desde a seleção dos controladores, configurações de sintonia,
sua execução e análise dos resultados.

Na quarta seção são indicadas  as decisões feitas  para o projeto com base na
bibliografia estudada. Os parâmetros usados e os resultados das sintonias são mostrados
e analisados. A aplicação dos controladores sintonizados é feita nos sistemas reais e
seus resultados expostos, avaliados e comparados.

Na quinta e última seção, conclusões são feitas a partir dos resultados alcançados
e são julgados os objetivos inicialmente propostos. Por fim, são dadas proposições para
trabalhos futuros. 
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Capítulo 2
Revisão Bibliográfica

Diversos estudos envolvendo a lógica difusa e métodos para sua sintonia têm
sido  realizados  com  resultados  positivos,  com  a  melhora  nas  métricas  de  resposta
transitória, como o tempo de resposta, sobressinal e tempo de acomodação do sistema
controlado. O algoritmo genético é um dos métodos de otimização mais populares para
controladores difuso-PID, tendo obtido bons resultados em diversas aplicações, como
controle de nível de água [22,23], controle angular [10,24]. controle de velocidade de
motores [14,16], controle de temperatura [5,25], entre outros [7,9,11].

No  trabalho  de  FONSECA  [25],  o  autor  utiliza  uma  técnica  de  controle,
chamada de de  split-range,  para compartilhar  uma mesma saída do controlador para
múltiplas variáveis de controle de um processo de transesterificação do óleo de soja.
Durante a sintonia do controlador, foi dada prioridade ao esforço de controle requeridos
pelas válvulas, por se tratar de um elemento de certa fragilidade.

Outros  métodos  de  otimização  também  possuem  representatividade,  como  o
modelo do enxame de partículas, aplicado por GAING [26] em um sistema de regulação
automática de tensão, que se apresentou mais robusto e eficiente do que os algoritmos
genéticos para este sistema. BINGÜL e KARAHAN [18] utilizaram o método para o
controle de um braço robótico, comparando-o a um controlador PID comum otimizado
pelo mesmo algoritmo, verificando a superioridade do controlador difuso. CHIOU et al.
[15] identificou, em seu trabalho, dificuldades do algoritmo do enxame de partículas na
determinação de certos parâmetros, e propôs a utilização de um método de aprendizado
por reforço chamado Q-learning para melhorar sua eficiência para o estudo de caso de
um sistema de suspensão automotiva.

Em [6], o autor realiza a sintonia de controladores PID convencional e difuso-
PID através de três métodos, um com o uso de algoritmos genéticos e duas variações do
enxame de partículas, uma na qual a comunicação entre as partículas é feita apenas de
forma  global  e  outra  na  qual  grupos  de  partículas  formam grupos  de  vizinhança  e
compartilham  informações  entre  si.  O  desempenho  de  ambas  configurações  se
apresentou de forma semelhante. O seu sistema de testes, que possuía valores de atraso
aleatórios  devido  a  transmissão  de  sinais  em  rede,  apresentou  desempenho
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significativamente  melhor  via  o  controlador  difuso-PID,  em  relação  ao  PID
convencional.

FEREIDOUNI  et al. [17] realiza em seu trabalho uma comparação entre um
controlador convencional  PID e um controlador adaptativo difuso-PID, no qual seus
ganhos  de  saída  são  continuamente  sintonizados  de  maneira  online (durante  o
funcionamento do processo) por um método híbrido de enxame de partículas com um
método de busca de alimento de bactérias e obteve melhores resultados do que com os
controladores fuzzy-PID e PID convencional não sintonizados dessa maneira.

No trabalho de NETTO [4] é feita a comparação dos algoritmos genéticos com o
método de programação Complex para a sintonia de controladores difusos aplicados a
processos industriais. O algoritmo Complex foi desenvolvido a partir de princípios do
método Simplex, buscando o valor ótimo de uma função objetivo sujeita a restrições.
Em ambos os métodos, as variáveis manipuladas pelos algoritmos foram os parâmetros
da  função  de  pertinência  difusa.  Para  os  processos  estudados,  o  algoritmo  genético
apresentou melhores resultados.

A  quantidade  de  funções  de  pertinência,  apesar  de  beneficiar  a  precisão  do
controlador,  aumenta exponencialmente o custo computacional.  Com isso em mente,
PONCE  et al. [27], em seu estudo sobre o controle de um quadrimotor,  utilizou um
sistema de inferência adaptativo neuro-difuso (ANFIS, do inglês  adaptive neuro fuzzy
system) para minimizar a quantidade de regras e de funções de pertinência, de modo a
melhorar  o desempenho computacional,  mantendo o sistema dentro de uma faixa de
erro aceitável.

Além de diferentes métodos de otimização, diferentes configurações do controle
difuso-PID podem ser usadas, como nos trabalhos de COELHO et al. [28] e MALKI et
al. [29], que aplicaram o elemento integrador separadamente (PD+I), em processos de
balanço horizontal com motores DC e de controle de braço robótico, respectivamente.

Alguns trabalhos aplicam modificações na lógica difusa, como WANG [30] que
aplicou sistemas difusos de maneira hierárquica, de modo a melhor lidar com a maior
quantidade de variáveis em sistemas mais complexos, e EL-NAGAR e EL-BARDINI
[31] e HAMID e ELAHEH [32] que aplicaram um tipo de lógica difusa chamada de
lógica difusa tipo-2 intervalar, cuja saída é dada por um intervalo de valores capaz de
melhor  lidar  com  incertezas  de  sinais,  para  o  controle  de  um  sistema  de  pêndulo
invertido e equilíbrio de uma esfera em uma gangorra, respectivamente. Neste trabalho,
a saída do sistema difuso é incerta  dentro de um intervalo  e precisa passar por um
processo de redução de tipo, utilizando um método desenvolvido por WU e MENDEL
[33] de custo computacional reduzido, mantendo a viabilidade do controle em tempo
real.

Em seu  trabalho,  CAVALCANTE [10]  estudou  e  realizou  uma  comparação
entre controladores utilizando a lógica difusa tradicional e a tipo-2, bem como os testes
de  três  algoritmos  de  otimização  para  a  sintonia:  genéticos,  colônia  de  formigas  e
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enxame de partículas. Para validar seu estudo, aplicou seus controladores a um servo
motor DC. Utilizou em sua sintonia três índices de avaliação,  IAE (integral do erro
absoluto), ITAE (integral do erro absoluto ponderado no tempo) e o índice de Goodhart.
Seus resultados concluíram que a lógica difusa tipo-2 apresentou significativo melhor
desempenho juntamente ao método de otimização do enxame de partículas porém, com
a lógica convencional, o algoritmo genético apresentou resultados levemente melhores.

2.1 Controlador PID
O controlador proporcional-integral-derivativo (PID), mostrado na Figura 2.1, é

um dos controladores mais comuns no ambiente industrial devida sua robustez e por seu
longo e amplo campo de estudos, com diversos métodos de sintonia [4]. Sua ação é
baseada na realimentação do sinal de saída do processo e comparação com a referência
desejada, em que busca corrigir esse erro por meio da ação desses três elementos: ganho
proporcional Kp, tempo integral Ti e tempo derivativo Td.

A contribuição do termo integral é proporcional a magnitude do erro e a duração
desse erro, fornecendo um ajuste do erro cumulativo com o tempo. O termo derivativo
busca prever o comportamento do sistema de acordo com a mudança do erro.

Controladores  que  possuem ação  integrativa,  como  o  PI  ou  PID,  podem ser
afetados por um fenômeno chamado  wind-up, no qual quando ocorre a saturação da
entrada  no  processo  e  a  magnitude  do  integrador  continua  a  crescer,  causando
comportamento indesejado na resposta transitória. Técnicas para evitar essa acumulação
excessiva precisam então ser aplicadas, como o clamping, no qual o elemento integrador
tem seu valor limitado a saturação da entrada do processo [35].

 

Um  dos  métodos  clássicos  de  ajuste  inicial  para  esse  controlador,  Ziegler-
Nichols, continua a ser usado industrialmente e para comparação de desempenho até a
atualidade [36,37]. Dois métodos foram desenvolvidos por esses autores. O primeiro,
feito em malha aberta, analisa a resposta do sistema a uma entrada em degrau unitário e
e  fornece  uma tabela  de  conversão  direta,  vista  na  Tabela  2.1,  dos  termos  de  uma
função-transferência de primeiro grau de um sistema para os ganhos de seu controlador
PID.
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Fig. 2.1: Controlador PID de um processo [34].



C (s)
U (s)

=
Ke−Ls

Ts+1
(2.1)

Tabela 2.1: Regras de ajuste inicial PID pelo primeiro método de Ziegler-Nichols [39].

Tipo de controlador Kp Ti Td

P T/L ∞ 0

PI 0,9T/L L/0,3 0

PID 1,2T/L 2L 0,5L

No segundo método, realizado em malha fechada, inicialmente apenas o ganho
proporcional do controlador é aumentado, mantendo os outros termos zerados (Ti = ∞ e
Td =  0),  até  que  a  resposta  do  sistema  para  uma  entrada  unitária  em  degrau  seja
marginalmente estável, com oscilações de magnitude constante e período  Tcr (período
crítico) [34], como ilustrada na Figura 2.2. Esse valor de Kp é chamado de ganho crítico
Kcr. Esses dois valores são então usados para determinar os valores para Kp, Ti e Td em
uma série de regras, da qual três foram escolhidas para teste nesse trabalho, conforme a
Tabela 2.2.

Na regra  No-overshoot, ajustes na regra clássica são feitos de modo a se obter
sobressinais reduzidos [39].

PESSEN [38] afirma em seu trabalho que frequentemente a forma em que é
aplicado o ajuste clássico de Ziegler-Nichols está errada e sugere novas relações para
esse ajuste.

Tabela 2.2: Regras de ajuste inicial PID pelo segundo método de Ziegler-Nichols [39].

Regra de sintonia Kp Ti Td

Ziegler-Nichols clássica 0,6Kcr 0,5Tcr 0,125Tcr

No-Overshoot 0,2Kcr 0,5Tcr 0,33Tcr

Pessen [38] 0,7Kcr 0,4Tcr 0,15Tcr
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Fig. 2.2: Período crítico de oscilação em resposta a degrau unitário.



2.2 Lógica Difusa
Diferentemente da lógica booleana, na qual os valores lógicos de variáveis são

binários (1/verdadeiro ou 0/falso), a lógica difusa ou nebulosa (fuzzy), permite qualquer
valor real no intervalo entre 0 e 1. Tal característica permite a lógica difusa tratar de
informações imprecisas presentes na linguagem humana (como “pouco” e “muito”) e
exprimir representações aproximadas de pertinência de elementos em conjuntos.

Funções de pertinência são funções numéricas gráficas ou tabeladas que atribuem
valores de pertinência difusa para valores discretos de uma variável em seu universo de
discurso.  Como  exemplo,  funções  que  descrevem  níveis  de  sensação  térmica  são
mostradas na Figura 2.3.

A quantidade e formato das funções de pertinência podem ser modificados de
acordo com a natureza do fenômeno avaliado e a experiência  de um projetista.  Um
número prático de funções é tido como entre 2 e 7. Quanto maior o número, maior a
precisão  e  a  demanda  computacional.  Experimentos  mostram que uma  mudança  de
cinco funções  para sete  aumenta  a  precisão  em torno de 15% e  que,  para números
maiores, melhorias significativas são raras [2].

Sobre o formato das funções, triangulares e trapezoidais são os mais encontrados
na literatura [9,10,11,13,14,15,16,31] pela facilidade de processamento. Em casos onde
um desempenho suave é  de importância  crítica,  funções  como a gaussiana [18] são
geralmente usadas.

Outro fator que afeta a precisão é o grau de superposição entre as funções de
pertinência, no qual recomenda-se um mínimo de 25% e máximo de 75% [2]. Além
disso, é essencial que as funções abranjam todo o universo de discurso.

Anos  após  a  introdução  da  lógica  difusa,  foi  elaborada  uma  extensão  a  ela,
denominada lógica difusa tipo 2, na qual os parâmetros das funções de pertinência não
são definidos com exatidão, mas sim com uma faixa de valores. Sua necessidade se deu
a  insuficiência  da  lógica  difusa  convencional  em modelar  as  incertezas  inerentes  a
definição de valores de pertinência [10], que caracterizam alguns processos de maior
complexidade.
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Fig. 2.3: Funções de pertinência difusa.



2.3 Controlador Difuso
Controladores  que  utilizam  a  lógica  difusa  (FLCs,  do  inglês  fuzzy-logic

controllers) são compostos dos seguintes blocos funcionais [2]:

• interface de fuzzificação;

• base de conhecimento;

• lógica de tomada de decisões;

• interface de defuzzificação.
Tal  estrutura  representa  a  transformação  que  ocorre  do  domínio  real  para  o

domínio difuso. Durante essa transformação, um conjunto de inferências é usado para as
tomadas de decisões, e então é feita a transformação inversa de volta ao domínio real
para ser entregue a saída e as variáveis de atuação do controlador.

O controlador difuso pode ser estruturado de três maneiras: através de bases de
regras,  paramétricamente,  ou  com base  em equações  relacionais.  Este  trabalho trata
apenas da estrutura via base de regras.

2.3.1 Fuzzificação

Fuzzificação é o processo de mapeamento do domínio dos números reais para o
domínio difuso. Como exemplo, na Figura 2.3, uma temperatura de 14ºC teria seu valor
interpretado  (traçando  uma  linha  vertical  no  ponto  14)  como  0,2,  0,8  e  0  para  os
conjuntos difusos Frio, Morno e Quente, respectivamente, como mostra a Figura 2.4.

Na maioria dos trabalhos na literatura, quando não se dispõe de um especialista e
almeja-se utilizar um método de sintonia para as funções de pertinência, usa-se funções
triangulares ou trapezoidais simétricas em torno do valor zero, na faixa entre -1 e 1,
como é visto em [3,4,6,8,40]. A Figura 2.5 ilustra essas funções (lidas como negativa,
pouco negativa, zero, pouco positiva e positiva).
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Fig. 2.4: Exemplo de fuzzificação.



2.3.2 Base de regras

A base de regras de um controlador difuso caracteriza de maneira linguística os
objetivos e estratégias de controle e busca simular tomadas de decisões humanas. Ela
gera ações de controle (consequentes) inferidas a partir de um conjunto de condições de
entrada (antecedentes).

Existem dois  tipos  básicos  de  regras  de  inferência:  o  modus  ponens (modo
afirmativo) e o modus tollens (modo negativo) [2].

Tabela 2.3: Regras de inferência difusa [2].

modus ponens modus tollens

Premissa 1 u = A y = não-B

Premissa 2 se u = A então y = B se u = A então y = B

Consequência y = B u = não-A

Um controlador difuso contém muitas dessas inferências difusas, como mostra a
Tabela  2.3,  onde  todas  são  ativadas  em  paralelo,  garantido  ao  controlador  alta
velocidade de processamento [2].

A forma geral de um conjunto de regras difusas é:

SE var1=A <conectivo1 >var 2=B <conectivo1 >...ENTÃO  var 01=C
<conectivo2 >
SE var1=D <conectivo1 >var 2=E <conectivo1>... ENTÃO var 01=F

(2.2)

na qual A, B, C, D, E e F são conjuntos difusos (funções de pertinência), <conectivo1>
representa  o  operador  de  intersecção,  e  <conectivo2> o  operador  de  união  entre  as
regras. Para o operador de intersecção, as t-normas min e produto são as mais comuns,
já para a união das regras a s-norma max tem sido a mais prática [2].

Na maioria dos projetos de controle no qual um especialista não está disponível,
emprega-se  uma  base  de  regras  padrão  inicial.  Sua  principal  característica  é  a  sua
simetria  diagonal  com relação à  disposição  das  funções  de pertinência  de  saída,  de
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Fig. 2.5: Funções de pertinência simétricas.



acordo com a natureza do sistema controlado [3,6,8,14,20]. A partir dessa base de regras
inicial pode-se ser feito um ajuste fino ou utilizar um algoritmo para sua sintonia.

Na Tabela 2.4 é mostrada uma base de regras padrão, para um controlador difuso
de duas entradas, erro (Erro) e variação do erro (dErro), cada uma com cinco funções
de pertinência N, pN, Z, pP e P.

Tabela 2.4: Base de regras simétrica para um controlador difuso de duas entradas.

dErro

N pN Z pP P

E
rr

o

N N N pN pN Z

pN N pN pN Z pP

Z pN pN Z pP pP

pP pN Z pP pP P

P Z pP pP P P

2.3.3 Defuzzificação

O processo  de  defuzzificação  faz  o  mapeamento  oposto  ao  da  fuzzificação,
traduzindo os valores difusos de pertinência para um único valor numérico que melhor
represente os valores difusos inferidos da saída. O enfoque dos métodos são baseados
no centroide ou nos valores máximos que ocorrem da função de pertinência resultante.

Existem dois  principais modelos de controladores que utilizam a lógica difusa
na literatura, o modelo Mamdani e o Takagi-Sugeno-Kang (TSK). A principal diferença
entre esses modelos corresponde a forma em que a saída é gerada. Enquanto o primeiro
utiliza técnicas de defuzzificação (conversão da saída para valores numéricos reais), o
segundo utiliza a média ponderada das inferências de saída para obter o valor final [41].

Apesar do modelo Mamdani ser mais popular, o custo computacional é elevado.
Por outro lado, o modelo TSK é mais eficiente  e responde melhor com métodos de
otimização e estratégias adaptativas [10]. Devido a esses fatores, o tipo de controlador
escolhido será o TSK.

2.3.4 Tipo de controladores difusos

Em sua aplicação, controladores difusos são geralmente implementados com o
uso de elementos proporcionais, integrais  e derivativos,  dando origem aos chamados
controladores difuso-PI, PD e PID. Dentre eles, diversas configurações existem.

O controlador difuso-PD da Figura 2.6 é o menos comum dentre os três citados.
NETTO [4] o utiliza em seu trabalho no qual avalia métodos de sintonia em múltiplos
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processos. GRUPPIONI [3] escolhe o mesmo controlador para controle de vibração de
uma viga com atuadores piezelétricos.

MAIDI  et  al. [42],  CASTILLO  et  al. [7]  e  ONOFRE [43] utilizam em seus
trabalhos o controlador difuso-PI mostrado na Figura 2.7. Para esse tipo de controlador,
a configuração de duas entradas (erro e variação de erro) mostra-se a mais utilizada [2].

NOSHADI  et al. [44] ilustra em seu trabalho algumas das configurações mais
populares para os controladores difuso-PID, dentre elas, a mostrada na Figura 2.8. Essa
mesma configuração também é utilizada em [6,8,14,37,45,46].

Outro tipo de controlador que em alguns trabalhos na literatura tem seu nome
confundido com o difuso-PID é o controlador PID cujo ajuste de seus parâmetros é feito
de maneira  online por inferência difusa, como mostrado na Figura 2.9. É uma técnica
usada em uma série de aplicações, como em [11,30,47] para garantir que o controlador
PID  tenha  tanto  um  bom  desempenho  durante  o  período  transiente  quanto  boa
estabilização.
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Fig. 2.8: Controlador difuso-PID [44].

Fig. 2.7: Controlador difuso-PI [42].

Fig. 2.6: Controlador difuso-PD [4].



2.4 Sintonia do controlador difuso
Por se tratar de um controlador baseado no conhecimento humano, o controlador

difuso necessitaria de métodos de tentativa-e-erro para a determinação de seus diversos
parâmetros  como  a  forma,  posição  e  quantidade  das  funções  de  pertinência,
antecedentes e consequentes da base de regras e método de defuzzificação. No entanto,
métodos  heurísticos  ou  meta-heurísticos  podem  ser  utilizados  para  a  sintonia
computacional desse controlador [10].

Diversos parâmetros do controlador difuso podem ser manipulados na sintonia,
como as formas das funções de pertinência, seus parâmetros, valores da base de regras e
fatores de escala (ganhos) de entrada e saída das variáveis. É importante, no entanto,
reduzir  como  possível  a  quantidade  de  parâmetros  a  serem  sintonizados
simultaneamente, através de conhecimentos anteriores sobre o sistema ou simplificando
o controlador (reduzindo o número de funções de pertinência, por exemplo), de modo a
melhorar a performance dos métodos de sintonia [48].

Durante a sintonia, diversas configurações dos algoritmos utilizados  podem ser
variadas, alterando a evolução do processo e podendo gerar diferentes resultados para os
parâmetros dos controladores. Neste trabalho, um conjunto dessas configurações serão
testadas, mostradas na Tabela 2.5, e seus impactos comparados.

Tabela 2.5: Configurações avaliadas de cada algoritmo testado.

Método de sintonia Configurações avaliadas

Algoritmos genéticos Funções de escala, seleção e reprodução

Enxame de partículas
fatores de inércia e faixas de busca de

ganhos do controlador

É importante, durante a sintonia, implementar um método que evite a geração de
soluções com parâmetros  inválidos para o controlador,  como valores fora de limites
especificados ou sobrescrevendo outros, como descrito na subseção 2.2. Esse controle
de parâmetros pode ser realizado com a aplicação de restrições lineares ou não lineares
entre os parâmetros manipulados na forma da seguinte inequação (no caso das lineares):
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Fig. 2.9: Estrutura de um controlador PID-difuso [30].



Ax≤b (2.3)

sendo que

A=[
α11 α12 ... α1n

α21 α22 ... α2n

... ... ... ...
αm1 αm2 ... αmn

]      (2.4)

x=[
x1

x2

...
xn
] (2.5)

b=[
β1

β2

...
βm
] (2.6)

nas quais A e b são matrizes de índices de m inequações e x é o vetor dos n parâmetros
manipulados.

Para que esses métodos possam ser utilizados para a sintonia de um controlador
difuso,  é  necessário  especificar  uma  função  de  avaliação  que  represente  qualidades
desejadas para as possíveis soluções (e portanto, para o sistema) [10], com termos que
representem fatores como a integral do erro absoluto (IAE, do inglês integral absolute
error), integral do erro absoluto ponderado no tempo (ITAE, do inglês  integral time-
weighted absolute error) e integral do erro quadrático (ISE, do inglês integral squared
error).

Quando se dispõe apenas de amostras de sinais espaçadas no tempo, utiliza-se a
forma discreta  desses  índices,  como o  erro  absoluto  médio  (MAE,  do  inglês  mean
absolute error),  a média do erro absoluto ponderado pelo tempo (considerada ITAE
discreta) e o erro quadrático médio (MSE, do inglês mean squared error).

Um quarto índice de desempenho é estudado para uso neste trabalho, o índice de
Goodhart [49], que agrega o erro quadrático médio a termos que buscam minimizar o
sinal de controle entregue ao processo e a sua variação, de modo a manter reduzido o
esforço de controle, aspecto de grande importância em processos de dinâmica sensível a
variações e/ou de alta potência.

Na Tabela 2.6, são mostradas as definições desses índices de desempenho e sua
aplicação na literatura.
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Tabela 2.6: Índices de desempenho de controle de processos.

Índice Fórmula Referências

IAE / MAE ∫
t 1

t N

∣et k∣dt k   
1
N
∑
k=1

N

∣ek∣ [19,43]

ITAE / ITAE discreta ∫
t 1

t N

t k ∣e tk∣dt k   1
N
∑
k=1

N

t k∣e k∣ [5,6,20]

ISE / MSE ∫
t 1

t N

et k

2 dt k   
1
N
∑
k=1

N

ek
2 [3,4,24,42,50]

Índice de Goodhart [49]

Goodhart=c1ϵ1+c2 ϵ2+c3ϵ3

ϵ1=
1
N
∑
k=1

N

SCk

ϵ2=
1
N
∑
k =1

N

(SCk−ϵ1)
2

ϵ3=
1
N ∑

k=1

N

ek
2

[9,43]

Na  tabela,  N é  o  número  de  amostras  geradas,  de  acordo  com o  tempo  de
amostragem,  durante  o  tempo  de  execução  do  processo  ou  simulação.  ek é  o  erro
(diferença)  entre  o   valor  desejado (setpoint)  e  a  saída  da  variável  do  processo  no
instante tk.

No índice de Goodhart, SCk é o sinal de controle e  ci são constantes utilizadas
para a ponderação de cada termo, qualificando sua importância para o sistema. De modo
a manter a consistência com estudos anteriores [9,43], os valores para as constantes de
Goodhart serão escolhidos como {c1 c2 c3} = {0,2 0,3 0,5}.

2.4.1 Comparação de sintonias

Para  a  comparação  de  todos os  resultados  a  serem obtidos  neste  trabalho,  a
performance transitória da resposta ao degrau de cada controlador é avaliada. Para essa
avaliação, é comum a utilização das seguintes características [34], como mostra a Figura
2.10:

• Tempo de subida (ts): O tempo necessário para que a curva de resposta cresça de
10% até 90% do valor final;

• Sobressinal (overshoot) (Mp): Máximo valor percentual de pico que a curva de
resposta atinge, relativo ao seu valor final;

• Tempo de  acomodação  (ta):  Tempo necessário  para  que a  curva  de  resposta
atinja e permaneça dentro de uma faixa (2%) de seu valor final.
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É importante observar que o tempo de subida e o sobressinal da curva de resposta
são características transitórias que conflitam entre si, onde o acréscimo de um resulta na
diminuição do outro [34]. Cabe ao projetista a decisão do melhor ponto de equilíbrio
para essas características de acordo com o sistema trabalhado.

2.5  Algoritmos genéticos
Baseados em mecanismos genéticos e evolutivos, os algoritmos genéticos (GA,

do inglês genetic algorithm) buscam simular o processo de evolução natural que opera
nos  cromossomos  associados  a  indivíduos  (possíveis  soluções)  através  de  três
operadores: reprodução, recombinação e mutação [4].

Nos cromossomos dos indivíduos são codificados os parâmetros de sintonia do
controlador. Diversas metodologias existem, sendo a codificação binária uma das mais
utilizadas  [3,5,51]  por  possuir  vantagens  quanto  a  simplicidade,  melhor  busca  e
implementação  do  algoritmo  [5].  Porém,  para  espaços  de  busca  contínuos,  a
representação binária  enfrenta  algumas dificuldades  em casos  de grandes  dimensões
[11]. Nesses casos, a codificação em números reais prevalece.

A cada iteração do algoritmo, chamada de geração, uma função de probabilidade
determina quais indivíduos irão se reproduzir, influenciada por um índice de aptidão
(fitness) que descreve, por sua vez, o quanto cada indivíduo minimiza a função objetivo.
Durante a reprodução (crossover), o novo indivíduo gerado, que geralmente substitui os
indivíduos menos aptos na próxima geração, possui uma combinação dos  cromossomos
que  o  geraram.  Devido  a  seleção  dos  mais  aptos  para  a  reprodução,  existe  uma
movimentação em direção a minimização da função de aptidão estabelecida.
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Fig. 2.10: Curva de resposta de um sistema, mostrando
características transitórias [34].



O número máximo de gerações tem apresentado variações durante a aplicação
do algoritmo na literatura, com o valor de 100 se destacando em sua representatividade
[10,24,52]. Para o tamanho da população, valores variam dentro da faixa entre 20 [10] e
100, com 80 sendo usado por ZHANG e LI [5] e GRANDINETTI et al. [52].

As gerações seguintes são criadas, em proporções específicas, por três métodos:
a reprodução dos indivíduos mais aptos, a mutação de indivíduos da geração anterior, e
o  elitismo,  no  qual  uma  parcela  dos  melhores  indivíduos  são  automaticamente
garantidos a sobreviver para a geração posterior.

Diversos métodos existem para a avaliação dos indivíduos, a seleção dos pais e
para a reprodução, porém a estrutura básica permanece a mesma, vista na Figura 2.11.

2.5.1 Função de escala de aptidão

Após  a  criação  da  população  inicial  (inicializada  geralmente  de  maneira
igualmente  espaçada  ou  aleatória)  e  do  cálculo  de  aptidão  de  cada  indivíduo,  uma
função é utilizada para alterar a escala de valores de aptidão, de forma a se adequarem a
função de seleção para a reprodução. As funções estudadas são [53]:

• Rank: função que remove o espalhamento entre as aptidões de cada indivíduo,
dando classificação 1 para o mais  apto,  2 para segundo melhor,  e assim por
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Fig. 2.11: Fluxograma estrutural dos
algoritmos genéticos [3].



diante. As novas aptidões serão proporcionais a 1/√r, onde r é a classificação do
indivíduo;

• Proporcional: Mantém a proporção dos valores de aptidão;

• Topo:  Essa  função  avalia  igualmente  um  número  específico  dos  melhores
indivíduos,  desconsiderando  suas  diferenças.  O  resto  dos  indivíduos  possui
probabilidade zero de reprodução;

• Linear trocado: Escala os valores de aptidão brutos para que a expectativa do
melhor  indivíduo  seja  igual  a  uma  constante,  chamada  de  taxa  máxima  de
sobrevivência, multiplicada pela aptidão média de todos os indivíduos.

2.5.2 Função de seleção

Essa função é destinada a escolha dos pais para a etapa de reprodução, baseada
nos valores escalonados das aptidões individuais. São elas [53]:

• Estocástica uniforme: Estabelece uma linha na qual cada indivíduo corresponde
a uma seção desta,  proporcional ao seu valor escalonado. Um valor aleatório
uniforme r é gerado e, a partir de então, passos fixos são dados, percorrendo a
linha  até  que  a  quantidade  especificada  de  reproduções  (N)  seja  atingida.  A
Figura 2.12 ilustra esse processo.

• Roleta: Dispõe os indivíduos em uma circunferência, ocupando comprimentos
proporcionais a seus valores de aptidão escalonados. A partir de então, usa um
número aleatório para selecionar a seção da circunferência a ser o pai;

• Restante:  Esse  método  de  seleção  seleciona  pais  de  maneira  determinística
baseada na parte inteira do valor escalonado de aptidão de cada indivíduo. Como
exemplo, um indivíduo com aptidão de 3,1 será listado três vezes como pai. A
parte fracionária de todos os indivíduos é então colocada no método da roleta,
para seleção dos pais restantes;

• Torneio: Nesse método, uma quantidade configurável de indivíduos é escolhida
aleatoriamente para participar de um torneio, na qual o mais apto entre eles é
selecionado para a reprodução.
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Fig. 2.12: Função de seleção estocástica uniforme.



2.5.3 Função de cruzamento

Funções  de  cruzamento  (crossover)  especificam  como  o  algoritmo  fará  a
combinação genética de dois indivíduos. Um conjunto de opções existem na literatura,
porém algumas não são indicadas para problemas de sintonia que apresentam restrições
lineares, como é o caso deste trabalho, pois são capazes de gerar soluções que não as
obedecem. As funções estudadas são, portanto [53]:

• Intermediária:  Nesse  método,  o  indivíduo  gerado  terá  os  valores  de  seus
cromossomos como uma média ponderada de seus pais. Essa ponderação é dada
por um parâmetro r e a geração do novo indivíduo segue a equação abaixo:

NovoIndivíduo=Pai1+rand [0,1](Pai2−Pai1)r (2.7)

• Heurística: Os parâmetros genéticos do indivíduo gerado estarão dentro da faixa
de valores dos parâmetros dos pais, com maior proximidade do pai com melhor
aptidão;

• Aritmética:  Os parâmetros  dos indivíduos serão médias  aritméticas  aleatórias
dos pais.

2.5.4 Etapa de mutação

A etapa  de mutação é  outra  geralmente  presente  em um algoritmo  genético,
capaz de modificar  genes dos cromossomos de indivíduos de acordo com uma dada
probabilidade, e aplicada de maneira complementar a taxa de reprodução (uma taxa de
reprodução de 80% da população indica uma taxa de mutação de 20%).

Diferentemente  da  reprodução,  em  que  dois  indivíduos  geram um novo,  na
mutação apenas um é necessário para a criação de um novo indivíduo.

Essa  etapa  é  considerada  essencial  para  o  algoritmo  pois  apenas  com  a
reprodução os indivíduos se tornariam, após uma série de gerações, muito similares uns
aos outros, prendendo o algoritmo em um possível mínimo local [3].

Na literatura, a taxa de reprodução utilizada tende a se manter na faixa entre 70 e
80%,  como  nos  trabalhos  de  ZHANG  e  LI  [5],  DEMIDOVA  et  al. [11]  e
CAVALCANTE  [10],  com  taxa  de  mutação,  portanto,  entre  20  e  30%.  Essas
porcentagens se referem a fração da população que não foi considerada como elite.

Dois principais métodos de mutação são encontrados [53]:

• Gaussiano, no qual cada elemento do indivíduo selecionado para mutação tem
cada um de seus parâmetros (cromossomos) somados a um valor de distribuição
gaussiana com média zero;
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• Uniforme, onde cada parâmetro do indivíduo selecionado possui uma chance de
ser  escolhido  para  ser  modificado.  Os  que  forem  escolhidos  tem  seu  valor
mudado aleatoriamente, dentro da faixa de busca.
Neste trabalho será usado o método uniforme, com probabilidade de seleção de

cada parâmetro para mutação de 10%.

2.6  Enxame de partículas
O PSO (do inglês, Particle Swarm Optimization, ou Otimização por Enxame de

Partículas)  é um algoritmo de busca meta-heurístico que foi desenvolvido durante a
segunda metade da década de 90, orientado a simulação de comportamentos sociais,
fazendo analogia ao comportamento inteligente de grupos de organismos como bandos
de pássaros ou cardumes de peixes [54].

No algoritmo, as partículas são inicializadas em posições dentro de um espaço
de busca, cujas coordenadas representam uma possível solução, no qual se movimentam
a cada iteração. O espaço de busca terá então N dimensões, onde N é o número de
variáveis envolvidas na busca. A posição de cada partícula terá sua aptidão avaliada
aplicando suas coordenadas na função-objetivo.

Na figura 2.13 é mostrado um fluxograma estrutural do algoritmo.

2.6.1 Comportamento das partículas

A  direção  e  o  módulo  da  velocidade  de  cada  partícula  são  ajustados
constantemente de acordo com a experiência de cada partícula sobre a melhor posição
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Fig. 2.13: Fluxograma do algoritmo do enxame de partículas [55].



conhecida, ou seja, com a sua melhor posição individual (pbest) (do inglês,  personal
best) e de sua vizinhança, que pode ser considerada de maneira global (gbest, do inglês,
global best) ou local (lbest, do inglês local best), como no trabalho de PAN et al. [6],
onde  grupos  determinados  de  partículas  comunicam-se  apenas  entre  si,  havendo
possibilidade de migrações entre grupos. 

Para  este  trabalho,  a  configuração  de  comunicação  global  das  partículas  é
considerada, e as equações que determinam esse movimento são [55]

V i
t+1

=ωV i
t
+c1 r1( pbest i −X i

t
)+c2 r 2(gbest −X i

t
) (2.8)

X i
t+1

=X i
t
+V i

t+1 (2.9)

na  qual  c1 e  c2 são  constantes  positivas  que  representam  o  peso  dos  termos  de
aceleração.  r1 e r2 são funções de distribuição aleatória uniforme unitária, Xi

t e Vi
t são,

respectivamente, o vetor de posição e de velocidade da partícula i no instante t, pbesti é
a  melhor  solução  encontrada  pela  partícula  i e  gbest é  a  melhor  solução  global
encontrada por todas as partículas. ω é o fator de inércia do movimento.

Para as constantes c1 e c2, valores baixos permitem que as partículas vaguem mais
longe da região alvo, aquela considerada até então como a melhor, enquanto valores
mais altos levam a movimentos mais abruptos. Valores baixos favorecem a exploração e
o encontro de outros mínimos podendo porém, tornar o algoritmo mais lento. Em sua
pesquisa, GAING [26] determinou, através de experiências passadas, que geralmente é
utilizado o valor de 2,0 para ambos.

Um valor limite para a velocidade também é recomendado, evitando extrapolar o
espaço de buscas. Um valor máximo de 15% do espaço de busca é usado nos trabalhos
de LIU et al. [56] e PAN et al. [6].

Além de limitar  a  velocidade  da partícula,  a  sua posição  também precisa  ser
mantida dentro dos limites estabelecidos. Quatro principais métodos de como lidar com
a partícula quando a mesma tenta sair da região de busca existem [57]:

• Exclusão: No qual a partícula que sai da região válida de busca mantém a sua
posição  e  momento,  porém  é  ignorada  durante  a  avaliação  de  sua  posição,
tomando valor de aptidão infinito, com a vantagem de acelerar o processamento
daquela iteração;

• Reposicionamento próximo: Retorna a partícula para dentro da região viável, no
ponto limitante da região de busca, segundo

se x i>xmax então
x i= xmax

se x i<xmin então
x i= xmin

(2.10)
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• Reposicionamento pbest: Retorna a partícula para o seu ponto de melhor aptidão
individual;

• Reposicionamento aleatório: Retorna a partícula para a região de busca, em um
ponto aleatório.

No entanto, se apenas a posição da partícula for mudada, o seu momento tenderá
a  levá-la  de  volta  a  região  exterior.  É  importante  então  modificar  também  a  sua
velocidade. Para isso, são listados os seguintes métodos (Figura 2.14) [57]:

• Absorção: Na qual a velocidade da partícula naquela dimensão é zerada;

• Rebatimento  determinístico:  A  partícula  tem  sua  velocidade  revertida,
efetivamente rebatendo-a para dentro da região válida;

2.6.2 Fator de inércia

A  função  do  fator  de  inércia  é  a  de  promover  um  balanceamento  entre  a
exploração local e global da partícula. Na origem do algoritmo, porém, ele era ausente,
até que após alguns anos foi percebida vantagens no desempenho quando o termo foi
implementado.

Conforme originalmente desenvolvido, o fator é diminuído linearmente a partir
de 0,9 até 0,4 durante a execução do algoritmo, com a seguinte equação [58]:

ωiter=(ω1−ω2)
iter max−iter

iter max

+ω 2 (2.11)

na qual iter é a iteração atual do algoritmo, itermax é o número máximo de iterações, e ω1

e  ω2 são o valor inicial e o final, respectivamente, do fator de inércia. Alguns autores,
como EBERHART e SHI [58] apontam a faixa de valores de inércia de 1,2 a 0,9 como a
mais eficiente.
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Fig. 2.14: Métodos de modificação de velocidade de partícula em borda. (a): Absorção,
(b): Rebatimento determinístico [57].



Trabalhos recentes têm procurado outras alternativas a essa fórmula para o fator
de inércia. BANSAL et al. [59] agregou em seu artigo bibliografia referente a dezenas
de fatores de inércia e realizou testes para comparação de desempenho dos mesmos.
Seus resultados indicaram o método de maior precisão como o fator de inércia do tipo
caótico descendente, dado por

ωiter=(ω1−ω2)
(iter max−iter)

iter max

+ω2 ziter (2.12)

z iter+1=4ziter (1−z iter ) (2.13)

onde  z1 é  inicialmente  criado  a  partir  da  distribuição  aleatória  uniforme  unitária.
Segundo BANSAL et al. [59], a característica caótica desse fator ajuda o algoritmo a
fugir da região próxima a um mínimo local, favorecendo a exploração global da área de
busca.  Devido  a  essa  característica,  o  fator  de  inércia  caótico  tende  a  levar  mais
iterações a convergir, porém é capaz de encontrar mínimos globais com mais facilidade
do que o método linear.

2.7 Teste de desempenho dos algoritmos
Ao se desenvolver um algoritmo de otimização como os algoritmos genéticos e

o enxame de partículas, é importante a realização de testes de desempenho antes de sua
aplicação em casos reais para confirmar sua eficiência.

Muitos desses testes envolvem a minimização de funções não-lineares [60,61] de
diferentes  graus  de  complexidade,  através  da  determinação  dessas  funções  como  a
função de aptidão do algoritmo. A primeira delas é a função esférica, dada pela equação

f 1=∑
i=1

N

x i
2 (2.14)

onde xi (i = 1, 2, ..., N) são dados iterativamente pelos algoritmos.
As outras funções usadas nesse trabalho são as funções de Rosenbrock (2.15),

Rastrigin (2.16) e Griewank (2.17) [60]

f 2=∑
i=1

N −1

(100(x i+1−x i
2
)

2
+( xi−1)

2
) (2.15)

f 3=∑
i=1

N

( x i
2
−10cos (2π xi)+10) (2.16)
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f 4=
1    

4000
∑
i=1

N

x i
2
−∏

i=1

N

cos(
x i

√i
)+1 (2.17)

Para  cada  uma  dessas  funções,  a  região  inicial  onde  serão  posicionadas  as
possíveis  soluções  (no  caso  do  PSO) ou codificados  os  indivíduos  (GA)  deve  ser
definida  no  início  do  algoritmo.  ANGELINE  [60]  explica  em  seu  trabalho  que
inicializar  os parâmetros  em regiões não-simétricas  e na qual  se saiba não conter  o
mínimo global da função objetivo é uma prática mais adequada para os testes,  pois
reduz o viés da solução e sugere as seguintes regiões (Tabela 2.7) para cada função de
teste descrita até então.

Tabela 2.7: Faixas de inicialização para as funções de testes [60].

Função Faixa de
inicialização

f1 (50 100)

f2 (15 30)

f3 (2,56 5,12)

f4 (300 600)
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Capítulo 3
Metodologia

Durante toda a extensão do trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica, com o
intuito de obter conhecimento sobre o estado da arte acerca das técnicas de controle
inteligente, técnicas de otimização e suas aplicações em controle de processos.

Os comportamentos  dos  processos  dos  estudos de caso foram analisados,  de
modo a verificar  a validade da base de regras e funções de pertinência inicialmente
propostas para os controladores difusos preliminares a serem testados.

Com base  nas  referências  estudadas,  foi  escrito  um código  para  sintonia  do
controlador  difuso através  do algoritmo do enxame de partículas  e  seu desempenho
testado através de funções de teste.

Em seguida,  foram implementadas  as  técnicas  de  otimização  do  enxame  de
partículas e dos algoritmos genéticos, através das quais foram feitas as sintonias dos
parâmetros  das  funções  de  pertinência  e  dos  ganhos  de  entrada  e  saída  de  maneira
sequencial. A cada iteração dos algoritmos, o sistema de inferência difuso é atualizado
com base nas posições de cada partícula (PSO) ou com as informações contidas em cada
indivíduo (GA) e a simulação do sistema é executada.

Diferentes funções de aptidão serão escolhidas para cada processo, de acordo
com os objetivos de controle de cada sistema e testes de desempenho. Diferentes faixas
de busca para os fatores de escala também serão exploradas.

Nesse trabalho, será dado enfoque as diversas configurações de cada algoritmo
de  otimização,  de  modo  a  avaliar  o  impacto  de  cada,  em  busca  de  melhores
desempenhos.  Para  ambos  os  algoritmos  estudados,  um  conjunto  das  principais
configurações  de cada um será testado, o fator de inércia para o enxame de partículas e
as funções de escala, seleção e reprodução para os algoritmos genéticos. As opções que
exibirem os melhores desempenhos serão mantidas para os próximos testes.

Através dessas sintonias, os métodos foram avaliados de maneira comparativa de
acordo com os critérios dos tempos de subida, acomodação e sobressinais das respostas
dos sistemas perante os controladores sintonizados.

Por  último,  os  resultados  da  etapa  anterior  foram  validados  através  da
implementação  das  estratégias  de  controle  em  sistemas  reais  dos  estudos  de  caso.
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Perturbações  são  causadas  nos  processos,  de  modo  a  verificar  a  estabilidade  dos
controladores e compará-las.

Durante todas as etapas de simulações e implementações, dados foram coletados
do modo a fundamentar as conclusões apresentadas.

No fluxograma abaixo (Figura 3.1), é ilustrada a metodologia básica de sintonia
para os controladores estudados nesse trabalho.
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Fig. 3.1: Fluxograma dos controladores difusos e
sintonia aplicados.



Capítulo 4
Resultados e discussão

Neste  capítulo,  são  discutidos  os  estudos  de  caso  desse  trabalho,  os
controladores propostos, bem como os métodos de sintonia utilizados. Por último, são
avaliados os resultados de controle obtidos.

4.1 Teste de desempenho do código PSO
Para esse trabalho, foi implementado o código do algoritmo PSO para sintonia

dos controladores  a  serem usados,  mostrado  no Apêndice  B.  No caso do algoritmo
genético, uma implementação adequada já estava disponível na ferramenta de simulação
utilizada.

Como  discutido  na  subseção  2.7,  é  importante  a  realização  de  testes  de
desempenho,  com o  uso  de  funções  de  aptidão  de  teste.  Para  comparação  com os
resultados obtidos de SHI e EBERHART [61], a região de inicialização das partículas
será baseada na Tabela 2.7. O módulo da velocidade máxima é igualado ao módulo do
limite do espaço de busca, com valores específicos para cada função de teste: 100 para a
função esférica e Rosenbrock, 10 para a Rastrigin e 600 para a Griewank [61]. O fator
de inércia usado é o linear, com ω1 = 0,9 e ω2 = 0,4.

SHI e EBERHART [61] testam o algoritmo com uma variedade de tamanhos
para a população, número de dimensões das funções e número máximo de iterações,
porém,  devido  ao  tempo  necessário  para  execução,  foi  testada  apenas  uma  de  suas
configurações,  com 20  partículas,  funções  de  dimensão  10  e  1000  iterações. Cada
função foi testada um total de 10 vezes, e a média de seus valores foram obtidos.  A
Tabela 4.1 compara os resultados obtidos em [61] com os deste trabalho.
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Tabela 4.1: Comparação dos testes do código PSO para as funções de teste.

Função
Melhor aptidão

média
Melhor aptidão

média [61]

Esférica 8,04E-5 0,0000

Rosenbrock 46,8623 96,1715

Rastrigin 5,7708 5,5572

Griewank 0,3712 0,0919

Tendo sido obtidos resultados semelhantes aos da referência, a implementação do
algoritmo do enxame de partículas foi considerada como adequada.

4.2 Estudo de caso 1: Planta PD3
A planta de ensino didático PD3 da Smar (vista na Figura 4.1) é um sistema em

menor escala de uma planta industrial  de aquecimento de líquido, reproduzindo uma
série de sistemas de controle análogos aos presentes em uma planta de grande escala,
com o controle de fluxo e de nível dos tanques através de válvulas controladas (V-01 e
V-02), bem como o controle de temperatura através de ajuste do fluxo de entrada e via
regulação  da  potência  entregue  as  resistências  de  aquecimento  (duas  de  4000W)
presentes no tanque TQ-01 [62], segundo diagrama mostrado na Figura 4.2. 

O  atuador  encarregado  do  fornecimento  de  corrente  para  as  resistências  de
aquecimento é um convesor estático formado por tiristores. O mesmo recebe sinais de
comando vindas do controlador no padrão de corrente 4 e 20 mA. A comunicação com
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o sistema de controle computadorizado é feita via protocolo OPC e, em sua interface,
interpreta a faixa de corrente de maneira percentual, com 0% correspondendo a 4 mA e
100% a 20 mA.

A conexão OPC é intermediada por um software proprietário  System 302, que
recebe as leituras dos sensores da planta e envia comandos para os transmissores, além
de possuir diversos outros módulos utilitários, como o registro de dados.

É importante mencionar que o processo de resfriamento ocorre apenas através da
transferência  de calor com o ambiente  externo e com o fluxo de entrada de água a
temperatura ambiente (~27ºC). Com uma vazão fixa de 300 L/h e com potência máxima
entregue a resistência, a água do tanque atinge um máximo de 44ºC.

BARROS  [63]  realizou,  em  seu  trabalho  a  identificação  do  processo  de
aquecimento da planta,  a vazão de 300 L/h,  e considerou o sistema linear para esse
ponto de operação, com uma equação de primeira ordem (14).

H (s)=
Variação de temperatura no tanque TQ-01 (ºC)
Potência entregue a resistência de aquecimento (%)

=
0,1328

150,58 s+1
e−20s   (4.1)

4.2.1 Definição dos controladores

O controlador difuso escolhido para esse processo é o mostrado na Figura 2.6
por se tratar de um sistema que, apesar de conter não linearidades referentes ao processo
de aquecimento e da saturação da resistência, ainda é possui um modelo simples (por ter
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Fig. 4.2: Diagrama de operação PD3 [62].



sido  linearizado  a  uma  função  de  primeiro  grau)  e  de  seu  comportamento  ser
considerado lento.

O modelo  de controlador  usado será o TSK, o que reduzirá  a  quantidade de
parâmetros  de  ajuste  das  funções  de  pertinência,  auxiliando  o  desempenho  dos
algoritmos de otimização.

A sintonia será feita em ambos os ganhos de entrada e saída, como também nos
parâmetros  das  funções  de  pertinência  de  ambas  variáveis  de  entrada  e  de  saída,
portanto  as  funções  de  entrada  e  saída  iniciais  terão  disposição  simétrica  entre  os
valores de -1 e 1, conforme mostrado respectivamente na Figura 2.4 e 4.3. Os nomes
das funções são N (negativo), pN (pouco negativo), Z (zero), pP (pouco positivo) e P
(positivo).

A base de regras usada foi mostrada na Tabela 2.4 e será fixa. Os pesos de cada
regra serão mantidos como unitários.

Para o controlador convencional usado como comparação, escolheu-se o modelo
PI de modo a se manter a similaridade com o controlador difuso escolhido. Utilizando-
se o primeiro método de Ziegler-Nichols, descrito na subseção 2.1, os ganhos para o
controlador podem ser diretamente obtidos a partir da Tabela 2.1:

K p=0,9
T
L
=6,7761  (4.2)

T i=
L

0,3
≈66,6667 (4.3)

Tanto para o controlador difuso quanto para o PI convencional foi-se utilizada a
técnica de clamping entre 0 e 100 para a saturação dos termos integrativos de forma a se
controlar o efeito wind-up.
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Fig. 4.3: Funções de pertinência de saída TSK
singletoms simétricas.



4.2.2 Sintonia do controlador difuso

Para esse processo, apenas o algoritmo PSO foi testado.
Como mencionado anteriormente, será feita a sintonia de ambos os fatores de

escala  a  das  funções  de pertinência  do controlador  difuso.  De modo  a  se  reduzir  a
quantidade de parâmetros simultâneos para os algoritmos de sintonia, o processo será
separado em duas etapas:  a primeira  para os fatores de escala,  e a segunda para os
parâmetros das funções de pertinência. Essa mesma técnica de separação é utilizada em
outros trabalhos como em [3].

Na primeira etapa,  os limitantes  inferiores são estipulados como 0, e para os
superiores são testados dois valores, 10 e 100.

Na  segunda  etapa,  os  parâmetros  das  funções  de  pertinência  de  entrada,
mostrados na Figura 4.4, somam um total de vinte e sete variáveis (onze de cada entrada
e cinco da saída). É dado a cada um dos parâmetros das funções de pertinência das
entradas uma faixa de excursão de ±0,2 a partir de seus pontos iniciais, exceto para os
parâmetros nas extremidades  b e  j,  que não devem ultrapassar os limites  de -1 e 1,
respectivamente. Os outros dois parâmetros das funções triangulares N e P são fixados
em  ±1  para  o  vértice  mais  próximo,  e  ±1016 para  o  mais  distante,  essencialmente
mantendo reconhecido qualquer valor de entrada que esteja fora da faixa entre -1 e 1
como negativo ou positivo. Para os parâmetros das funções de saída, é permitida uma
faixa de excursão de ±0,25.

De modo a manter uma estrutura adequada para as funções de pertinência de
acordo  com  a  subseção  2.4,  restrições  lineares  são  impostas  a  cada  iteração  dos
algoritmos de sintonia. As matrizes A, x e b usadas são mostradas no Apêndice A. Antes
de cada possível solução ser avaliada pelo algoritmo, a mesma deve cumprir todas as
restrições. Caso não as cumpra, será modificada para que atinja o limiar de aceitação,
através do método de reposicionamento próximo, descrito na subseção 2.6.1.

O  código  criado  para  o  algoritmo  do  enxame  de  partículas  é  mostrado  no
Apêndice B. Dois métodos para o cálculo do fator de inércia são testados, o linear e o
caótico,  discutidos na subseção 2.5.2. Dois valores para os limitantes  superiores dos
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Fig. 4.4: Funções de pertinência de entrada e seus
parâmetros para sintonia (a, b, c, ..., j).



fatores de escala  também são testados,  10 e  100. A função de avaliação da aptidão
escolhida para esse processo é a combinação das funções ITAE e Goodhart (vide Tabela
2.6)

fitness=c1
1

N
∑
k=1

N

t k ∣ek∣+c2(0,2ϵ1+0,3ϵ2+0,5ϵ3) (4.4)

onde c1 e c2 são constantes de valor 1 e 1000, respectivamente, de modo a equalizar o
valor  de  cada função.  Essa escolha  para a  função de adaptação  se deu pela  grande
importância, para esse sistema, da minimização do erro estacionário através da função
ITAE, que penaliza o erro proporcionalmente com o tempo de simulação e através da
minimização do sinal de controle proporcionada pelo índice de Goodhart, de modo a se
obter um controle com reduzido custo energético de operação.

Para o algoritmo do PSO, o número de partículas será de 40 para a primeira etapa
dos fatores de escala, e 50 para a segunda etapa das funções de pertinência. O reduzido
valor para a primeira etapa se justifica pelo número de dimensões da etapa, que é muito
menor do que a seguinte. O número máximo de iterações para o algoritmo será de 300,
sendo que o número máximo permitido sem que haja melhora global é de 50. Valores
similares de número de partículas e máximo de iterações são usados em outros trabalhos
na literatura, como em [10,14,64]. O peso dos termos de aceleração da equação (7) são
2, e a faixa de valores para os fatores de inércia será de 0,9 a 0,4. A velocidade máxima
permitida as partículas será de 30% da região de busca.

Os degraus que serão usados tanto nas sintonias em simulação, quanto ao sistema
real terão módulos 1, 3 e 6, aplicados de maneira sequencial, de modo a representar a
faixa de operação do sistema.

4.2.3 Comparação dos resultados

Um  dos  métodos  que  seria  usado  para  a  comparação  do  desempenho  dos
parâmetros  dos  algoritmos  de  otimização  durante  a  sintonia  do  controlador  seria  o
tempo  no qual  o  algoritmo  levaria  para  convergência  da  sintonia.  Porém,  devido  a
quantidade de testes realizados e a longa duração da sintonia de cada um, mais de um
computador  precisou  ser  utilizado,  cada  um  com  capacidades  de  processamento
diferentes, o que tornaria impossível a comparação correta do desempenho da sintonia
quanto ao tempo de convergência.  Portanto,  apenas  o desempenho das  respostas do
processo perante o controlador sintonizado será avaliado.

Os resultados das simulações para a sintonia do controlador difuso via PSO e
para o PI convencional da planta PD3 são mostrados na Figura 4.5 e na Tabela 4.2. As
respectivas  funções  de  pertinência  e  fatores  de  escala  obtidos  nas  simulações  são
mostradas no Apêndice C.
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Tabela 4.2: Resultados de resposta do sistema simulado PD3 para o controlador PI e os
difusos-PI sintonizados via PSO.

PI A B C D

Tempo de
subida (s)

Degrau 1 148,1631 32,4660 68,5733 - - - 35,8915

Degrau 2 149,0068 48,4525 114,9786 42,6470 43,0482

Degrau 3 149,1177 163,2853 242,9458 106,5655 172,5719

Tempo de
acomodação

(s)

Degrau 1 415,3809 426,0811 330,5715 - - - 216,0366

Degrau 2 414,6951 464,1603 353,1353 - - - 168,7517

Degrau 3 416,2167 326,2776 - - - - - - 234,0139

Sobressinal
(%)

Degrau 1 8,7469 25,8281 3,0011 6,5927 19,6525

Degrau 2 6,4311 1,1139 1,2687 14,3961 0,1335

Degrau 3 5,1681 0,3858 1,2233 0,6936 0,0000

ITAE 8,6359E+2 6,7043E+2 8,6300E+2 8,6451E+2 6,6027E+2

Valor médio do sinal de
controle (%)

32,0383 32,5603 30,4820 33,8213 31,3896

A análise dos resultados mostra tempos de subida e acomodação bastante altos
para o sistema controlado pelo método PI convencional, com a maioria dos resultados
dos controladores difusos tendo índices melhores. A grande variação no desempenho do
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Fig. 4.5: Comparação em simulação das sintonias da planta PD3 via PSO. A: fator de
inércia caótico e limite de ganhos 100. B: fator de inércia caótico e limite de ganhos 10.

C: fator de inércia linear e limite de ganhos 100. D: fator de inércia linear e limite de
ganhos 10



controlador difuso evidencia a grande importância do ajuste do conjunto de parâmetros
do algoritmo de sintonia para uma boa convergência para o controlador.

Percebeu-se que o fator de inércia linear apresentou melhor desempenho quando
o seu espaço de busca foi menor (sintonia D), indício de sua tendência a convergir mais
rapidamente  para  um  mínimo  local  com reduzida  exploração,  comparado  a  inércia
caótica que favorece essa exploração e teve melhor resultado para um espaço de busca
maior (sintonia A). 

O melhor resultado para o controlador difuso foi considerado como a sintonia D,
que não apresentou erros em regime estacionário, pequenas oscilações e sobressinais,
bem como tempos de subida próximos ao controlador PI.

Por fim, o controlador difuso obtido pela sintonia D foi aplicado para o sistema
real  da  planta  PD3  e  comparado  novamente  ao  controlador  PI  convencional.  Os
resultados desse teste são mostrados na Figura 4.6 e 4.7. Os degraus aplicados para o
sistema real tiveram de ser 1, 3 e 5, pois foi percebido aquecimento no circuito elétrico
da planta, com o uso do último degrau com módulo 6.

Durante os testes, foi medida a temperatura da água dentro do tanque antes do
início  do  processo  e  os  valores  encontrados  foram  29,3  ºC  ao  início  do  teste  do
controlador PI convencional,  e 27,5 ºC antes do teste do controlador difuso-PI. Para
elaboração dos gráficos,  esses valores  iniciais  foram retirados  de todas as amostras,
restando apenas a variação da temperatura.
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Fig. 4.6: Comparação do controlador difuso-PI e PI convencional no sistema real PD3.



Devido  ao  ruído  apresentado  pelo  sistema  real,  foi  aplicado  um filtro  média
móvel com janela de tamanho 20, de modo a melhor visualizar os resultados, mostrados
na Figura 4.8 e Tabela 4.3.  O índice de avaliação ITAE será usando em sua forma
discreta.
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Fig. 4.7: Sinais de controle dos controladores difuso-PI e PI convencional para o
sistema PD3.

Fig. 4.8: Sinais filtrados da saída do sistema PD3 para os controladores PI e difuso-PI.



Tabela 4.3: Resultados de resposta do sistema real PD3 para o controlador difuso-PI e
PI convencional.

PI Difuso-PI

Tempo de subida (s)

Degrau 1 94,3512 31,1349

Degrau 2 332,6457 527,4825

Degrau 3 465,1172 109,2597

Tempo de
acomodação (s)

Degrau 1 607,5002 618,4918

Degrau 2 611,7595 640,6187

Degrau 3 736,0956 687,7710

Sobressinal (%)

Degrau 1 34,7855 7,0486

Degrau 2 0,1638 0,0000

Degrau 3 0,0000 2,0345

ITAE discreta 1,3193E+3 6,4994E+2

média do sinal de controle (%) 30,2813 55,2131

Um  último  teste  é  feito  para  avaliar  a  estabilidade  do  sistema  controlado.
Perturbações de pulso e degrau de vazão são aplicadas nos sistemas controlados via
difuso-PI,  PI  convencional,  e  em malha  aberta  e  suas  temperaturas  monitoradas  de
forma  a  avaliar  o  impacto  dessas  perturbações.  A vazão,  inicialmente  a  300  L/h  é
aumentada manualmente até o seu máximo (cerca de 880 L/h) por 8 segundos para a
criação do pulso. Para a perturbação em degrau, a vazão é aumentada para 600 L/h e
mantida até que o sistema atinja novo equilíbrio, quando retorna ao valor inicial.

A temperatura de referência usada é de 30,5 ºC. Para o caso do sistema sem
controlador,  foi  ajustado  manualmente  a  corrente  de  comando  das  resistências  de
aquecimento, até que fosse obtido, em equilíbrio, temperatura na faixa de 30,5 ºC. Os
resultados  para  o  sistema  sem  controlador,  com  controlador  PI  convencional  e
controlador difuso-PI são mostrados nas Figuras 4.9, 4.10 e 4.11, respectivamente.
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Fig. 4.9: Teste de perturbação de vazão na planta PD3 sem controlador.

Fig. 4.10: Teste de perturbação de vazão na planta PD3 com controlador PI.



A reação do sistema para as perturbações foi, como esperado, mais intensa no
sistema em malha aberta. As reduções na temperatura da água causada pelo aumento
temporário  da  vazão  não  ultrapassaram as  temperaturas  mínimas  de  oscilação  para
ambos os controladores difuso-PI e PI convencional.

4.3 Estudo de caso 2: Haste com propulsão por 
hélices
O segundo estudo de caso  deste  trabalho,  um protótipo  construído  por  DOS

SANTOS [21], consiste de uma haste conectada em um eixo de rotação horizontal com
propulsão em ambas extremidades via motores com hélices, como mostrado na Figura
4.12.
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Fig. 4.12: Estrutura do protótipo de DOS SANTOS [21].

Fig. 4.11: Teste de perturbação de vazão na planta PD3 com controlador difuso-PI.



O objetivo  de  controle  é  o  ajuste  angular  da  estrutura  em uma determinada
posição de referência, que é alcançada através da diferença de potência entregue a cada
um dos motores (de potência nominal ~ 2,5 W [21]) feita via modulação por largura de
pulso (PWM, do inglês  power-width modulation), configurando o sistema como saída
unitária. A leitura do sensor angular, entrega de potência aos motores e a comunicação
com o software em computador é feita via microcontrolador e conexão USB.

A faixa de excursão do movimento angular da haste, convertida a partir do sinal
de  tensão  de  saída  do  sensor,  é  de  aproximadamente  120  a  -120º  porém,  devido
limitações da potência dos motores e alcance das conexões, utiliza-se somente entre 90
a -90º. A faixa valores para o PWM, codificada em 8 bits, é de -255 a 255 [21]. A
função que representará o sistema durante as simulações será:

H (s)=
       Ângulo da haste (º)
Diferença de potências PWM

=
3.522s+0.8733

s4
+5.157s3

+22.41s2
+4.476s+1.198

(4.5)

4.3.1 Definição dos controladores

O controlador difuso escolhido para esse sistema será o difuso-PID mostrado na
Figura 2.7, por se tratar de um processo de significativa velocidade e não linearidades,
evidenciadas pela função de transferência de quarta ordem escolhida e limitações físicas
do  processo,  como  o  atrito  do  eixo  de  rotação,  potência  dos  motores  utilizados  e
variações no componente vertical do peso da haste de acordo com sua posição angular.

As  demais  configurações  do  controlador  e  do  sistema  de  inferência  difuso
utilizado para esse processo serão as mesmas usadas para o processo anterior, como o
modelo TSK, as funções de pertinência das Figuras 2.4 e 4.3 e a base de regras da
Tabela 2.4.

A avaliação é feita a partir da resposta do sistema a dois degraus de módulos 10
e  40  em sequência,  de  modo  a  representar  adequadamente  a  faixa  de  operação  do
sistema.  Valores de referência  negativos não foram utilizados durante as simulações
pois  foram considerados  como  redundantes  devido  a  simetria  do  sistema  real,  cujo
comportamento em um sentido de rotação seria suficientemente idêntico ao outro.

Para o controlador convencional, é escolhido o modelo PID, a ser ajustado com
o  uso  do  segundo  método  de  ajuste  de  Ziegler-Nichols  descrito  na  subseção  2.1,
necessário devido a maior ordem do modelo do sistema. Foi obtido o ganho crítico de
29,665 com período 1,367s. Os três modelos de sintonia descritos na Tabela 2.2 têm seu
desempenho mostrados na Figura 4.13 e na Tabela 4.4.
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Tabela 4.4: Resultados de resposta transitória do processo da haste para os três métodos
de sintonia PID.

PID clássico Pessen No-overshoot

Tempo de
subida (s)

Degrau 1 0,3765 0,3475 0,8751

Degrau 2 0,7864 0,7783 0,8436

Tempo de
acomodação (s)

Degrau 1 3,6135 3,2809 12,4617

Degrau 2 3,9738 3,7631 12,5855

Sobressinal (%)
Degrau 1 52,7654 58,6371 44,2263

Degrau 2 10,4969 12,8676 39,0774

É observado comportamento com alto sobressinal para a sintonia No-overshoot, a
qual se esperava valores reduzidos do mesmo. Dentre os outros dois, a sintonia Pessen
obteve  resultados  levemente  melhores  para  os  índices  de  tempo  de  subida  e  de
acomodação  do  que  o  método  clássico,  porém,  julgou-se  o  sobressinal  com maior
importância para esse processo, pois se o protótipo atingir valores angulares muito altos,
existe risco de dano ao eixo de rotação. O método clássico foi então o escolhido para
comparação com os controladores difusos a serem sintonizados.

4.3.2 Sintonia do controlador difuso

Neste processo serão testados ambos os métodos de sintonia do PSO e GA. Do
mesmo modo como no processo anterior,  serão alvo da sintonia em duas  etapas  os
fatores de escala bem como os parâmetros das funções de pertinência difusa, mantendo-
se a base de regras fixa.
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Fig. 4.13: Resposta da simulação do processo de haste para os controladores PID
propostos.



Para a sintonia via algoritmos  genéticos,  os limitantes  inferiores  e  superiores
para os fatores de escala serão 0 e 100. Para o enxame de partículas, serão testados os
limitantes superiores 10 e 100.

Durante  a  primeira  etapa  da  sintonia  via  algoritmos  genéticos,  referente  aos
fatores de escala,  o tamanho da população será 50,  com um número máximo de 80
gerações. Para a segunda etapa, contendo número maior de dimensões, serão um total de
80  indivíduos  simulados  durante  100  gerações.  O  número  máximo  permitido  de
gerações seguidas sem que haja melhoria de aptidão será 15 para ambas as etapas.

Para a sintonia via enxame de partículas, serão um total de 40 partículas durante
a primeira etapa, e 50 durante a segunda etapa, com um total de 300 iterações. O peso
dos termos de aceleração da equação (7) são 2, e a faixa de valores para os fatores de
inércia será de 0,9 a 0,4.

Para a escolha da função de aptidão a ser utilizada,  serão testadas as funções
ITAE e ISE em uma sintonia preliminar do controlador via algoritmo genéticos com
suas  configurações  inicialmente  escolhidas  conforme  sugeridas  em  [53],  ou  seja,
função de seleção estocástica uniforme, função de reprodução intermediária e função de
escala proporcional. A função de aptidão de Goodhart (Tabela 2.6) não foi considerada
para esse processo devido a um de seus fatores que promove a limitação do sinal de
controle, que para este caso não foi considerado importante, devido a baixa potência dos
motores utilizados.

Para o algoritmo genético, após a definição da função de aptidão, são testadas as
opções de funções de escala, seleção e reprodução em busca da mais adequada para essa
sintonia.  Para  o  enxame  de  partículas,  serão  testados  os  fatores  de  inércia  linear  e
caótico. 

Da mesma forma que durante os testes de sintonia do processo anterior, serão
testadas dois métodos para os fatores de inércia do enxame de partículas, o caótico e o
linear.

4.3.3 Comparação dos resultados

4.3.3.1 Sintonia via algoritmos genéticos

O resultado das sintonias de teste para ambas funções ISE e ITAE usando o
algoritmo genético é mostrado na Figura 4.14, juntamente com os índices de avaliação
de resposta na Tabela 4.5.
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Tabela 4.5: Resultados em simulação de resposta da sintonia preliminar do controlador
difuso-PID para comparação de funções de aptidão.

Aptidão ISE Aptidão ITAE

Tempo de
subida (s)

Degrau 1 1,5207 2,7020

Degrau 2 4,0068 6,3689

Tempo de
acomodação (s)

Degrau 1 3,0068 12,9663

Degrau 2 10,2052 21,9981

Sobressinal (%)
Degrau 1 10,2429 11,3633

Degrau 2 4,5222 4,0986

ISE / ITAE 4,0208E+3 8,5844E+3

Esses resultados mostram que a função ISE de aptidão teve melhor performance
para esse processo do que a ITAE, sendo então a escolhida para os próximos testes.

O próximo ajuste que será testado para a sintonia via algoritmo genético para
esse processo será através da mudança das funções de escala, seleção e reprodução na
busca do aprimoramento da resposta do sistema.

Para as funções de escala, são testadas as quatro descritas na subseção 2.5.1.
Nesse  teste,  apenas  a  função  em  questão  é  alterada,  mantendo-se  o  restante  das
configurações como estipulado anteriormente. O resultados obtidos são mostrados na
Figura 4.15 e Tabela 4.6.
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Fig. 4.14: Resultados em simulação da sintonia preliminar via algoritmo genético do
controlador difuso-PID do sistema de haste com diferentes funções de aptidão.



Tabela 4.6: Resultados das respostas do sistema simulado de haste para as diferentes
funções de escala para o GA.

Rank Proporcional Topo Linear trocado

Tempo de
subida (s)

Degrau 1 13,8214 1,5207 13,7256 4,2341

Degrau 2 56,6937 4,0068 55,2925 16,7357

Tempo de
acomodação (s)

Degrau 1 - - - 3,0068 - - - 7,1130

Degrau 2 - - - 10,2052 64,6975 21,0338

Sobressinal (%)
Degrau 1 4,5214 10,2429 5,8669 1,3386

Degrau 2 - - - 4,5222 1,1614 0,0824

ISE 3,6789E+4 4,0208E+3 3,2249E+4 1,1026E+4

Nesse teste, apenas as funções proporcional e linear trocado tiveram resultados
aceitáveis,  com  a  linear  trocado  apresentando  leve  erro  em  regime  estacionário  e
crescimento quatro vezes mais lento. A função de escala escolhida para as próximas
etapas será portanto a proporcional.

Em seguida, são testadas as quatro funções de seleção, discutidas na subseção
2.5.2: estocástica uniforme, restante, torneio e roleta. A função de reprodução usada é a
intermediária  e  todas  as  outras  configurações  do  algoritmo  são mantidas  iguais  aos
testes anteriores. Os resultados são mostrados na Figura 4.16 e Tabela 4.7.
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Fig. 4.15: Respostas do sistema simulado de haste para as diferentes funções de escala
do algoritmo GA.



Tabela 4.7: Resultados da resposta do sistema simulado de haste para as diferentes
funções de seleção para o GA.

Estocástico
uniforme

Restante Torneio Roleta

Tempo de
subida (s)

Degrau 1 1,5207 - - - 10,0544 11,1447

Degrau 2 4,0068 - - - 40,4758 46,0393

Tempo de
acomodação (s)

Degrau 1 3,0068 - - - 14,0857 - - -

Degrau 2 10,2052 - - - 49,2512 - - -

Sobressinal (%)
Degrau 1 10,2429 - - - 0,0000 5,4261

Degrau 2 4,5222 - - - 0,0000 2,2148

ISE 3,9488E+3 7,5103E+4 2,5087E+4 2,9658E+4

Com grande vantagem em relação os outros resultados, a saída do processo com
o controlador difuso sintonizado com o uso do GA com função de seleção estocástica
uniforme é a escolhida para ser usada na última etapa de testes, voltada para as funções
de reprodução.

As  três  funções  de  reprodução  testadas,  descritas  na  subseção  2.5.3,  são  a
intermediária, heurística e aritmética. Os resultados do teste são mostrados na Figura
4.17 e na Tabela 4.8.
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Fig. 4.16: Respostas do sistema simulado de haste para as diferentes funções de seleção
do GA.



Tabela 4.8: Resultados das respostas do sistema de haste simulado para as diferentes
funções de reprodução do GA.

Intermediária Heurística Aritmética

Tempo de subida (s)
Degrau 1 1,5661 4,5222 2,1679

Degrau 2 4,0072 7,8776 7,3985

Tempo de
acomodação (s)

Degrau 1 2,9907 6,4733 16,2925

Degrau 2 10,0687 12,1121 11,8868

Sobressinal (%)
Degrau 1 10,2233 0,9654 0,0002

Degrau 2 4,5191 0,1387 0,0004

ISE 4,0123E+3 6,0907E+3 5,4535E+3

A função intermediária  se destaca em relação as outras duas com relação ao
tempo de subida e de acomodação, porém apresenta sobressinais maiores.

As funções de pertinência e ganhos obtidos com as sintonias usando as funções
intermediária e aritmética são mostrados no Apêndice D.

Para  melhor  comparação  das  duas  melhores  sintonias  obtidas  pelo  algoritmo
genético,  com as funções intermediária e aritmética,  ambas são aplicadas ao sistema
real. Os ângulos de referência para o teste são 20, 50, 0 e -10, de modo a representar
diferentes  intensidades  de  variação  de  referência.  Os  resultados  são  mostrados  nas
Figuras 4.18, 4.19 e Tabela 4.9. Devido ao ruído do sinal de saída do sistema real, foi
aplicado o mesmo filtro utilizado para o sistema anterior.
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Fig. 4.17: Respostas do sistema de haste simulado para as diferentes funções de
reprodução do GA.



Devida a definição do índice de sobressinal, seu valor tende a infinito quando o
valor  de  referência  é  zero  como  no  terceiro  degrau  usado  nos  testes.  De  modo  a
contornar  esse  problema,  para  esse  degrau  específico  será  dado  o  valor  máximo
(mínimo no caso) de sobressinal de forma direta, ao invés de percentual, como feito até
então.  Campos  que  usam esse  valor  escalar  de  pico,  ao  invés  do  percentual  foram
marcados com asteriscos nas tabelas deste teste e dos próximos testes neste sistema.

46

Fig. 4.18: Resposta do sistema real de haste com controlador difuso-PID sintonizado via
GA usando a função de reprodução Intermediária.

Fig. 4.19: Resposta do sistema real de haste com controlador difuso-PID sintonizado via
GA usando a função de reprodução Aritmética.



Tabela 4.9: Resultados das respostas do sistema real de haste para os controladores
sintonizados via GA com as função de reprodução selecionadas e o PID convencional.

Intermediária Aritmética

Tempo de
subida (s)

Degrau 1 0,4539 0,3417

Degrau 2 0,6574 0,5334

Degrau 3 0,6540 0,6645

Degrau 4 0,4307 0,4613

Tempo de
acomodação (s)

Degrau 1 16,3298 23,1513

Degrau 2 22,9124 8,7471

Degrau 3 13,3523 16,2113

Degrau 4 13,5112 11,4496

Sobressinal (%)

Degrau 1 50,0824 49,8058

Degrau 2 14,7793 18,9498

Degrau 3 -12,87* -12,69*

Degrau 4 33,6563 49,7004

MSE 25,1569 27,4794

A sintonia do controlador difuso via algoritmo genético e função de reprodução
aritmética apresentou tempos de acomodação e de subida similares  a que utilizou a
função intermediária, porém com sobressinais e oscilações maiores.

Devido melhor  desempenho,  a sintonia  via  algoritmo genético  com a função
intermediária será a escolhida para futuras comparações.

4.3.3.2 Sintonia via o algoritmo do enxame de partículas

Para a sintonia do controlador difuso-PID utilizando-se o algoritmo do enxame
de  partículas  são  testadas  quatro  combinações  de  duas  configurações  do  algoritmo,
como feito para o processo anterior: limitantes superiores dos fatores de escala 10 e 100,
e fatores de inércia seguindo os modelos caótico e linear. Os resultados em simulação
são mostrados na Figura 4.20 e Tabela 4.10. As funções de pertinência e ganhos obtidos
são mostrados no Apêndice E.
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Tabela 4.10: Resultados das respostas do processo de haste simulado para os
controladores difusos sintonizados via PSO.

A B C D

Tempo de
subida (s)

Degrau 1 4,4865 1,2446 4,3638 0,6991

Degrau 2 14,3523 3,6460 13,8608 1,7012

Tempo de
acomodação (s)

Degrau 1 - - - - - - - - - - - -

Degrau 2 18,8473 8,9595 18,7878 - - -

Sobressinal (%)
Degrau 1 6,6068 15,5298 6,3943 36,1868

Degrau 2 0,6391 3,5041 0,6103 14,8420

ISE 1,0994E+4 2,7170E+3 1,1544E+4 2,9299E+3

Todas as sintonias realizadas através do PSO para esse sistema em simulação
resultaram em oscilações. Na sintonia D no entanto, sua intensidade foi muito maior que
as  outras.  Acredita-se  que  os  altos  valores  de  ganho  desse  teste  causaram  esse
comportamento e que o fator de inércia linear dificultou a movimentação das partículas
para longe desse mínimo local que, apesar de grandes oscilações, apresenta aptidão ISE
baixa comparada as sintonias A e C devido ao curto tempo de subida.

A  sintonia  B,  que  explorou  valores  mais  altos  de  ganho,  mas  que  possuía
comportamento caótico de inércia, conseguiu encontrar resultados mais equilibrados de
redução  de  oscilações  e  de  sobressinal,  mantendo  tempos  de  subida  razoáveis.  O
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Fig. 4.20: Comparação simulada das sintonias via PSO para o sistema de haste. A: fator
de inércia caótico e limite de ganhos 10. B: fator de inércia caótico e limite de ganhos

100. C: fator de inércia linear e limite de ganhos 10. D: fator de inércia linear e limite de
ganhos 100.



controlador  obtido  nessa  sintonia,  considerado  o  melhor  dentre  os  testados,  é  então
aplicado ao sistema real, mostrado na Figura 4.21 e Tabela 4.11.

Tabela 4.11: Resultados de resposta do sisteam real de haste com o controlador difuso
usando a sintonia PSO B.

Sintonia B PSO

Tempo de subida (s)

Degrau 1 4,4568

Degrau 2 0,5499

Degrau 3 0,6583

Degrau 4 0,5207

Tempo de acomodação (s)

Degrau 1 23,8314

Degrau 2 11,9610

Degrau 3 5,2835

Degrau 4 11,4253

Sobressinal (%)

Degrau 1 40,5699

Degrau 2 17,6078

Degrau 3 -10,87*

Degrau 4 62,6005

MSE 25,8214

Comparando esses resultados aos anteriores simulados, obtidos na Figura 4.20 e
Tabela 4.10, observa-se sobressinais mais acentuados e tempos de subida mais curtos.
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Fig. 4.21: Resposta do sistema real de haste com o controlador difuso usando a sintonia
PSO B (fator de inércia caótico e limite de ganhos 100).



Como última comparação, são agregados em um único teste para o sistema real
as melhores sintonias do controladores difuso-PID obtidas através do PSO e do GA,
assim  como  a  melhor  sintonia  PID  convencional.  Esses  resultados  são  filtrados  e
mostrados  na Figura  4.22 e  Tabela  4.12.  Além dos sinais  de saída  do sistema,  são
mostrados os sinais de controle nas Figura 4.23, 4.24 e 4.25. Devida a alta frequência
destes, um filtro do mesmo tipo usado anteriormente é aplicado, com janela de tamanho
50, para melhor visualização.
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Fig. 4.22: Comparação em sistema real de haste das melhores sintonias dos
controladores difuso-PID via GA e PSO e controlador PID convencional.

Fig. 4.23: Sinal de controle do controlador difuso-PID sintonizado via GA para o
sistema real de haste.
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Fig. 4.24:  Sinal de controle do controlador difuso-PID sintonizado via PSO para o
sistema real de haste.

Fig. 4.25: Sinal de controle do controlador PID convencional para o sistema real de
haste.



Tabela 4.12: Resultados da comparação em sistema real de haste entre os melhores
controladores difuso-PID sintonizado por PSO e GA e o controlador PID convencional.

Difuso
(sintonia  PSO)

Difuso
(sintonia GA)

PID
convencional

Tempo de subida (s)

Degrau 1 0,4571 0,4539 0,4490

Degrau 2 0,5499 0,6574 0,5702

Degrau 3 0,6583 0,6540 0,6613

Degrau 4 0,5207 0,4307 0,5664

Tempo de
acomodação (s)

Degrau 1 23,8314 16,3298 22,5681

Degrau 2 11,9610 22,9124 22,2168

Degrau 3 5,2835 13,3523 2,1314

Degrau 4 11,4253 13,5112 10,6797

Sobressinal (%)

Degrau 1 40,5699 50,0824 40,6604

Degrau 2 17,6078 14,7793 24,7030

Degrau 3 -10,87* -12,87* -14,87*

Degrau 4 62,6005 33,6563 23,3587

MSE 25,8214 25,1569 25,5030

Através desses resultados, percebe-se desempenhos bastante próximos de todos
os  controladores  nos  quesitos  de  tempo  de  subida.  No  quesito  sobressinal,  os
controladores difusos apresentaram em geral menores níveis, porém com a sintonia PSO
resultando em oscilações significativas de maior duração.

Observando-se os gráficos dos sinais de controle, é difícil fazer a comparação
entre os controladores. Para isso, foi calculado a média do módulo da diferença entre
cada ponto do gráfico e seu vizinho, indicando uma forma de esforço médio de controle.
Os  valores  encontrados  foram  de  aproximadamente  4,5471,  4,3677  e  4,3949  para
respectivamente as sintonias via GA, PSO e PID convencional.
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Capítulo 5
Conclusões

Na  realização  deste  trabalho,  foram  aplicados  com  sucesso  os  métodos  de
otimização do enxame de partículas e do algoritmo genético em controladores difusos
para dois processos de distintas dinâmicas e com modelos de diferentes complexidades.

Para  o  primeiro  caso  de  estudo,  do  tanque  de  aquecimento  PD3,  apenas  o
método do enxame de partículas foi aplicado, devido a complicações que ocorreram
durante testes com o sistema real e limitações de tempo, o que levou a busca por um
novo sistema de dinâmica mais rápida e com função de transferência mais complexa.

O algoritmo do enxame de partículas desenvolvido em código foi avaliado com
funções de teste e apresentou bom desempenho relativo à referência. As simulações de
sintonia foram limitadas em até 50 partículas e 300 iterações devido ao desempenho
limitado do hardware usado e, em alguns poucos casos as sintonias se concluíam sem
que a convergência tenha sido totalmente alcançada. 

Na  sintonia  do  controlador  da  planta  PD3,  o  modelo  difuso-PI  de  melhor
desempenho nas simulações, obtendo melhores resultados para os índices de tempo de
subida  e  tempo  de  acomodação  do  que  o  controlador  PI  convencional,  não  obteve
mesmo desempenho refletido no sistema real, apresentando grandes oscilações. O valor
médio  do sinal  de controle  exibido durante o teste  no sistema real  também cresceu
bastante  em  relação  ao  esperado  nas  simulações,  devido  as  maiores  oscilações.  A
resistência do controlador difuso-PI a perturbações de vazão foi similar a exibida pelo
controlador PI.

Da mesma forma que o algoritmo PSO, a sintonia GA teve seus parâmetros
(como o número máximo de gerações e tamanho da população) limitados de acordo
com a capacidade de processamento e tempo disponíveis, porém mantidos próximos aos
relatados na literatura. 

Para o segundo sistema estudado, do controle angular da haste, o desempenho da
sintonia do controlador difuso-PID pelos algoritmos PSO e GA obtiveram resultados
positivos,  atingindo  índices  por  vezes  mais  rápidos  do  que  o  controlador  PID
convencional  e  sobressinais  menores.  Além disso,  o  menor  esforço  de  controle  foi
encontrado para  a  sintonia  PSO. Um teste  de comparação com perturbação não foi
executado pois não foi encontrada uma maneira consistente e controlada de realizá-lo.
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A sintonia do controlador PID convencional para o sistema de haste avaliou três
possíveis métodos, no qual o método clássico de Ziegler-Nichols foi escolhido dada sua
performance, com o método Pessen apresentando resultados próximos e o método No-
overshoot exibindo o comportamento inesperado de elevados sobressinais.

Comparando  a  sintonia  PSO  de  ambos  os  processos,  tem-se  que  a  melhor
configuração para o primeiro foi a com fator de inércia linear e limites de fatores de
escala 10, oposta a configuração escolhida para o segundo processo, onde o fator de
inércia  caótico e faixas de fatores de escala maiores  obtiveram melhores  resultados.
Acredita-se que a maior complexidade da função de transferência do segundo processo
crie  um  maior  número  de  regiões  de  mínimos  locais  para  as  funções  de  aptidão,
beneficiando a exploração incentivada pelo fator de inércia caótico e a maior faixa de
busca para os ganhos. Para esses casos, estima-se que sintonias de maior duração, com
maior número de partículas e de iterações produzam resultados ainda melhores.

Percebeu-se neste trabalho a grande importância da escolha correta não só do
algoritmo de sintonia, como também do conjunto de configurações de cada algoritmo de
otimização, que varia entre cada processo e controlador a ser implementado. Grande
variação de resultados ocorre da mudança de uma única característica do algoritmo,
reforçando  a  exploração  das  mesmas  em  todos  os  trabalhos  que  utilizem  de  tais
métodos.

Como sugestões para trabalhos futuros, diversos outros aspectos das sintonias do
controlador difuso podem ser investigados, como a utilização de outros algoritmos de
otimização como o de colônia de formigas [19], da busca de alimento por bactérias [45]
e  anelamento  simulado  [20]  que  têm  mostrado  bons  resultados  na  sintonia  de
controladores difusos.

Explorar mais características dos métodos de otimização usados neste trabalho
também é possível, com o teste de outros modelos e faixa de valores para o fator de
inércia, métodos de reposicionamento de partículas, bem como a divisão da população
em grupos e o uso de mecanismos de migração no caso do PSO. Para o GA, outras
funções de escala, seleção, reprodução e mutação podem ser avaliadas.

Ainda  abordando  mudanças  na  sintonia,  outras  combinações  de  funções  de
aptidão  podem ser  utilizadas,  como  os  índices  de  tempo  de  subida,  acomodação  e
sobressinal. De modo a se reduzir a quantidade de variáveis para a segunda etapa de
sintonia e assim facilitar a convergência, os pontos de ajuste das funções de pertinência
podem ser  manipulados  de  maneira  simétrica  (em casos  onde  o  comportamento  do
sistema tenha essa caraterística, com o sistema de haste). De acordo com a Figura 4.4,
poderia se considerar os pontos xg = -xe, xh = -xd, xi = -xc, xj = -xb e xk = -xa. A base de
regras e o peso de cada uma podem também se tornar objetivos da sintonia, executada
em suas próprias etapas e ajustadas também de maneira simétrica ou não. 

Além de sugestões relacionadas  ao processo de sintonia,  outras  variações  do
controlador difuso podem ser aplicadas, como a lógica difusa tipo-2 [7,27,31,32,37] e
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sistemas  neuro-difusos  [45].  A  alteração  das  funções  de  pertinência  para  o  tipo
gaussiano pode resultar em resposta mais suave para o sistema de controle angular de
haste, além de reduzir o número de variáveis para a sintonia de cada função de três para
dois.

Por  último,  relacionada ao processo de controle  angular  da haste,  é  possível
alterar a variável controlada do sistema, dividindo-a de maneira independente para cada
um motores e realizar o controle de de um processo MISO (do inglês,  multiple-input
single-output) através de dois sistemas de inferência difusos ou um único, com duas
saídas.
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Apêndice A

A=[
−1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1
1 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 −1 0 0 0 0 0

]
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x=[
xa1

xb1

xc1

xd1

xe1

x f1

xg1

xh1

xi1

x j1

xk1

xa2

xb2

xc2

xd2

xe2

x f2

xg2

xh2

x i2

x j2

x k2

xoutN

xoutpN

xoutZ

xoutpP

xoutP

]                b=[
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1
−0,1

]
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Apêndice B

%-------- Função de chamada para a sintonia PSO --------------
global fis Original K SP tamos Hss

fis = readfis('FIS');
Original = [fis.input(1).mf.params fis.input(2).mf.params fis.output.mf.params ... 
fis.rule.consequent];
Original(1:2) = [];
Original(12:15) = [];
Original(23:24) = [];

% Criação do setpoint
tamos = 8; %tempo de amostragem
t=0:tamos:2000;
SP = t>=500;
SP = timeseries(1*SP,t);
spaux1 = t>=1000;
spaux1 = timeseries(3*spaux1,t);
spaux2 = t>=1500;
spaux2 = timeseries(6*spaux2,t);
SP.Data = SP.Data + spaux1.Data + spaux2.Data;

G = tf([0.1328],[150.58 1]);  
Hss = ss(G);
lb_K = [0, 0, 0];
lb_mf = [-0.8,-1,-0.7,-0.3,-0.6,-0.2,0.2,-0.1,0.3,0.7,0.4,...
    -0.8,-1,-0.7,-0.3,-0.6,-0.2,0.2,-0.1,0.3,0.7,0.4,...
    -1,-0.75,-0.25,0.25,0.75];
ub_K = [100,100,100];
ub_mf = [-0.4,-0.7,-0.3,0.1,-0.2,0.2,0.6,0.3,0.7,1,0.8,...
    -0.4,-0.7,-0.3,0.1,-0.2,0.2,0.6,0.3,0.7,1,0.8,...
    -0.75,-0.25,0.25,0.75,1];
N = 40;                                                 %número de partículas
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etapa = 1;                                              %1 = Ks, 2 = MFs
[K, GbestFitness] = PSO(lb_K,ub_K,N,etapa)
etapa = 2;
N=50;
[MF, GbestFitness] = PSO(lb_mf,ub_mf,N,etapa)
[~,fis] = modificaFIS([MF Original(28:end)],fis);

%-------- Função principal do PSO --------------
function [Gbest,GbestFitness] = PSO(lb,ub,N,etapa)

global fis Original K Hss tamos SP
OrigMF = Original(1:27);
nDim = length(lb); 
x = zeros(N,nDim);
v = zeros(N,nDim);
fitness = Inf(N,1);
Gbest = zeros(1,nDim);
GbestFitness = inf;
Pbest = zeros(N,nDim);
PbestFitness(1:N) = inf;
Vmax = abs(0.3*(ub-lb));            %Vmax = X% do espaço de busca
itermax = 300;  stop = 0;
%z = rand;
Wmax = 0.9; Wmin = 0.4;
c1 = 1; c2 = 1000;

for iter=1:itermax
for j=1:N
       if iter == 1

if j == 1 && etapa == 2
               x(1,:) = OrigMF;
         else
               x(j,:) = (ub-lb).*rand(nDim,1)'+lb;
         end
       else

v(j,:) = w*v(j,:) + 2*rand(1,nDim).*(Pbest(j,:)-x(j,:)) + ... 
2*rand(1,nDim).*(Gbest-x(j,:));

         Vmaior = find(abs(v(j,:)) > Vmax);
         for k=1:length(Vmaior)
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                if v(j,Vmaior(k)) < 0
                    v(j,Vmaior(k)) = -Vmax(Vmaior(k));  %Limita a velocidade
                else
                    v(j,Vmaior(k)) = Vmax(Vmaior(k));
                end
         end
         x(j,:) = x(j,:) + v(j,:);                   %Atualização da posição
         for k=1:nDim                                     
              if x(j,k) > ub(k)                       %Verifica se a particula saiu do espaço
                    x(j,k) = ub(k);
                    v(j,k) = 0;                         %e zera sua velocidade naquela dimensão
              elseif x(j,k) < lb(k)
                    x(j,k) = lb(k);
                    v(j,k) = 0;
              end
         end
       end
       if etapa == 1
           K = x(j,:);
       end
       if etapa == 2
           [x(j,:),fis] = modificaFIS([x(j,:) Original(28:end)],fis);
       end
       y=0;
       estado = [0 ; 0 ; 0 ; 0];
       e_ant = 0;
       sum_out = 0;
       ITAE = 0;
       %ISE = 0;
       for t=1:tamos:length(SP.Time)
    e = SP.Data(t) - y;
    ITAE = ITAE + (abs(e)*t*tamos)*tamos; 

%ISE = ISE + tamos*e^2;
    Erro = K(1)*e;
    dErro = K(2)*(e - e_ant);
    out = evalfis([Erro dErro],fis); %avaliação da inferência difusa
    outP = out*K(3);

outI = out*K(4);
    sum_out = sum_out + outI*tamos;

if sum_out > 255 %clamping anti-windup
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sum_out = 255;
elseif sum_out < -255

sum_out = -255;
end

    outI = sum_out;
    DPWM = outP + outI;
    if DPWM > 255
        DPWM = 255;
    elseif DPWM < -255
        DPWM = -255;
        end
        [~, ~, C1] = lsim(Hss,[DPWM ; DPWM],[0 tamos],estado);
        estado = C1(2,:)';  
        y = Hss.C*estado;
        e_ant = e;
        SinalControle(t) = DPWM;
        SaidaFuzzy(t) = y;
      end
       M = length(SinalControle);
       e1 = sum(SinalControle);        %Indice Goodhart
       e1 = e1/M;
       e2 = (SinalControle - e1).^2;
       e2 = sum(e2);
       e2 = e2/M;
       e3 = (SP.Data - SaidaFuzzy).^2;
       e3 = sum(e3);
       e3 = e3/M;
       fitness(j) = c1*ITAE(end) + c4*(0.2*e1 + 0.3*e2 + 0.5*e3);
       if fitness(j) < PbestFitness(j) %avaliação da melhor posição individual
            PbestFitness(j) = fitness(j);
            Pbest(j,:) = x(j,:);
       end
  end
  [~,bestposition] = min(fitness);           %avaliação da melhor posição global
  if fitness(bestposition) < GbestFitness
        GbestFitness = fitness(bestposition)
        Gbest = x(bestposition,:);
        stop = 0;
  else
        stop = stop + 1;
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  end
  w = (Wmax - Wmin)*(itermax - iter)/itermax + Wmin; %fator de inércia linear
  %z = 4*z*(1-z);                                      
  %w = (Wmax-Wmin)*(itermax-iter)/itermax + Wmin*z; %inércia caótica
  if stop == 50
        break;
  end
end 

end

%------- Função de modificação das funções de pertinência -----------
function [x,fis] = modificaFIS(x,fis)

erro = true; errado =false;
%restrições para as MFs
while erro == true

erro = false;
if (x(1)+eps) < (x(2)+0.1)

   x(2) = x(1) - 0.1;
    erro = true;

end
if (x(4)+eps) < (x(5)+0.1) && (x(4)-0.1+eps) < (x(1)+0.1)

    x(4)=x(5)+0.1;
    erro=true;

elseif (x(4)+eps) < (x(5)+0.1)
    x(5) = x(4) - 0.1;
    erro = true;

end
if (x(7)+eps) < (x(8)+0.1) && (x(7)-0.1+eps) < (x(4)+0.1)

    x(7)=x(8)+0.1;
    erro=true;

elseif (x(7)+eps) < (x(8)+0.1)
    x(8) = x(7) - 0.1;
    erro = true;

end
if (x(10)+eps) < (x(11)+0.1) && (x(10)-0.1+eps) < (x(7)+0.1)

    x(10)=x(11)+0.1;
    erro=true;

elseif (x(10)+eps) < (x(11)+0.1)
    x(11) = x(10) - 0.1;
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    erro = true;
end
if (x(5) + eps) < (x(1)+0.1)

    x(5) = x(1)+0.1;
    erro=true;

end
if (x(8)+eps) < (x(4)+0.1)

    x(8) = x(4)+0.1;
    erro=true;

end
if (x(11)+eps) < (x(7)+0.1)

    x(11)=x(7)+0.1;
    erro=true;

end
end
erro = true; toomuch = 0;
while erro == true

erro = false;
if x(12)+eps < (x(13)+0.1) %input2

   x(13) = x(12) - 0.1;
    erro = true;

end
if x(15)+eps < (x(16)+0.1) && (x(15)-0.1+eps)<(x(12)+0.1)

    x(15) = x(16)+0.1;
    erro=true;

elseif x(15)+eps < (x(16)+0.1)
    x(16) = x(15) - 0.1;
    erro = true;

end
if x(18)+eps < (x(19)+0.1) && (x(18)-0.1+eps)<(x(15)+0.1)

    x(18) = x(19)+0.1;
    erro=true;

elseif x(18)+eps < (x(19)+0.1)
    x(19) = x(18) - 0.1;
    erro = true;

end
if x(21)+eps < (x(22)+0.1) && (x(21)-0.1+eps)<(x(18)+0.1)

    x(21) = x(22)+0.1;
    erro=true;

elseif x(21)+eps < (x(22)+0.1)
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    x(22) = x(21) - 0.1;
    erro = true;

end
if (x(16)+eps) < (x(12)+0.1)

    x(16)=x(12)+0.1;
    erro=true;

end
if (x(19)+eps) < (x(15)+0.1)

    x(19)=x(15)+0.1;
    erro=true;

end
if (x(22)+eps) < (x(18)+0.1)

    x(22)=x(18)+0.1;
    erro=true;

end
end
if x(24)+eps < x(23)+0.1       %Output Sugeno
    x(24) = x(23) + 0.1;
end
if x(25)+eps < x(24)+0.1
    x(25) = x(24) + 0.1;
end
if x(26)+eps < x(25)+0.1
    x(26) = x(25) + 0.1;
end
if x(27)+eps < x(26)+0.1
    x(27) = x(26) + 0.1;
end
%Formato para a base de regras:
%[(input1) (input2) (output) (weight) (antecedent)]
%[1 1 1 1 1] = MF1 input1, MF1 input2, MF1 output, peso 1 e antecedente AND
BaseRegras = [1 1 x(28) 1 1; 1 2 x(29) 1 1; 1 3 x(30) 1 1; 1 4 x(31) 1 1; ...

    1 5 x(32) 1 1; ...
              2 1 x(33) 1 1; 2 2 x(34) 1 1; 2 3 x(35) 1 1; 2 4 x(36) 1 1; 2 5 x(37) 1 1;...
              3 1 x(38) 1 1; 3 2 x(39) 1 1; 3 3 x(40) 1 1; 3 4 x(41) 1 1; 3 5 x(42) 1 1;...
              4 1 x(43) 1 1; 4 2 x(44) 1 1; 4 3 x(45) 1 1; 4 4 x(46) 1 1; 4 5 x(47) 1 1;...
              5 1 x(48) 1 1; 5 2 x(49) 1 1; 5 3 x(50) 1 1; 5 4 x(51) 1 1; 5 5 x(52) 1 1];
fis = rmmf(fis,'input',1,'mf',[1 2 3 4 5]);
fis = addmf(fis,'input',1,'N','trimf',[-10^16 -1 x(1)]);
fis = addmf(fis,'input',1,'pN','trimf',[x(2) x(3) x(4)]);
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fis = addmf(fis,'input',1,'Z','trimf',[x(5) x(6) x(7)]);
fis = addmf(fis,'input',1,'pP','trimf',[x(8) x(9) x(10)]);
fis = addmf(fis,'input',1,'P','trimf',[x(11) 1 10^16]);
 
fis = rmmf(fis,'input',2,'mf',[1 2 3 4 5]);
fis = addmf(fis,'input',2,'N','trimf',[-10^16 -1 x(12)]);
fis = addmf(fis,'input',2,'pN','trimf',[x(13) x(14) x(15)]);
fis = addmf(fis,'input',2,'Z','trimf',[x(16) x(17) x(18)]);
fis = addmf(fis,'input',2,'pP','trimf',[x(19) x(20) x(21)]);
fis = addmf(fis,'input',2,'P','trimf',[x(22) 1 10^16]);
fis = rmmf(fis,'output',1,'mf',[1 2 3 4 5]);
fis = addmf(fis,'output',1,'N','constant',x(23));
fis = addmf(fis,'output',1,'pN','constant',x(24));
fis = addmf(fis,'output',1,'Z','constant',x(25));
fis = addmf(fis,'output',1,'pP','constant',x(26));
fis = addmf(fis,'output',1,'P','constant',x(27));
fis = addrule(fis,BaseRegras);

x = x(1:27);
end
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Apêndice C

Ganhos: [K1 K2 K3] ≈ [0,4108  23,0604  2,8275]

[K1 K2 K3] ≈ [0,1476  9,9983  5,9905]
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Fig. C.1: Funções de pertinência resultantes da sintonia PSO com fator de inércia
caótico e limites de ganhos = 100 para a planta PD3.

Fig. C.2: Funções de pertinência resultantes da sintonia PSO com fator de inércia
caótico e limites de ganhos = 10 para a planta PD3.



[K1 K2 K3] ≈ [0,8002  99,2141   3,3181]

[K1 K2 K3] ≈ [0,1479   10,0000    5,9657]
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Fig. C.3: Funções de pertinência resultantes da sintonia PSO com fator de inércia linear
e limites de ganhos = 100 para a planta PD3.

Fig. C.4: Funções de pertinência resultantes da sintonia PSO com fator de inércia linear
e limites de ganhos = 10 para a planta PD3.



Apêndice D

Ganhos: [K1 K2 K3 K4] ≈ [7,5135  5,1069  78,9548  56,2745]

Ganhos: [K1 K2 K3 K4] ≈ [0,5644  5,7018  82,3876  18,9132]
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Fig. D.2: Funções de pertinência resultantes da sintonia via algoritmos genéticos com
função de reprodução aritmética para o processo de controle da posição angular de haste.

Fig. D.1: Funções de pertinência resultantes da sintonia via algoritmos genéticos com
função de reprodução intermediária para o processo de controle angular de haste.



Apêndice E

Ganhos: [K1 K2 K3 K4] ≈ [8,6938  0,6417  10,0000  9,9695]

Ganhos: [K1 K2 K3 K4] ≈ [0,2205  0,0907  99,9848  27,4152]
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Fig. E.1: Funções de pertinência resultantes da sintonia PSO com fator de inércia
caótico e limites de ganhos = 10 para o sistema de haste.

Fig. E.2: Funções de pertinência resultantes da sintonia PSO com fator de inércia
caótico e limites de ganhos = 100 para o sistema de haste.



Ganhos: [K1 K2 K3 K4] ≈ [5,6690  0,5787  10,0000  10,0000]

Ganhos: [K1 K2 K3 K4] ≈ [33,1384  0,0010  65,1993  31,1002]
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Fig. E.3: Funções de pertinência resultantes da sintonia PSO com fator de inércia linear
e limites de ganhos = 10 para o sistema de haste.

Fig. E.4: Funções de pertinência resultantes da sintonia PSO com fator de inércia linear
e limites de ganhos = 100 para o sistema de haste.
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