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Resumo da Dissertação apresentada ao PROEE/UFS como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre (Me.) 

 

RECONCILAÇÃO DINÂMICA DE DADOS BASEADA EM 

ESTIMADORES EM UMA MALHA DE CONTROLE MPC 

 

Guilherme Moura Afonso da Silva 

 

Abril/2017 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos A. V. Cardoso 

Co-orientador: Prof. Dr. Oscar A. Z. Sotomayor 

 

Programa: Engenharia Elétrica 

A reconciliação de dados em controle de processos é extremamente importante no que 

diz respeito às indústrias, pois a partir dessa é possível obter uma maior eficiência no 

desempenho em malhas de controle de processos industriais visando à minimização dos 

custos e maximizando a qualidade do produto. Neste trabalho abordam-se técnicas de 

estimação de dados para a implementação de um sistema de reconciliação dinâmica de 

dados on-line a fim de reduzir os ruídos e as incertezas de medições a que estão 

submetidas às variáveis do processo. As técnicas aqui empregadas são: o Filtro de 

Kalman, o Algoritmo DDR Preditor-Corretor, o Estimador de Horizonte Móvel (MHE) 

e o Filtro de Kalman Estendido com Restrições (CEKF). As análises são efetuadas 

aplicando o sistema de reconciliação dinâmica de dados em um processo simulado, 

característico da indústria química, operando sob controle preditivo (MPC). Também é 

efetuado o aprimoramento no desempenho do controlador MPC utilizando os dados 

reconciliados na malha de realimentação do controlador. 

 

Palavras Chaves: Reconciliação de Dados, Filtro de Kalman, Algoritmo DDR 

Preditor-Corretor, Estimador do Horizonte Móvel, Controle Preditivo 
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The data reconciliation in process control is extremely important regarding the 

industries because from this it is possible to obtain a greater efficiency in the 

performance in industrial process control meshes aiming at a lower cost and a higher 

quality of the product. In this work we approach data estimation techniques for the 

implementation of an online dynamic data reconciliation system in order to reduce the 

noise and the measurement uncertainties that are submitted in the process variables. The 

techniques used here are: the Kalman Filter, the Preditor-Corrector DDR Algorithm, the 

Moving Horizon Estimator (MHE) and the Constrained Extended Kalman Filter 

(CEKF). The analysis is performed by applying the dynamic data reconciliation system 

in a simulated process, characteristic of the chemical industry, operating under MPC 

(Model Predictive Control). The performance of the MPC controller is also enhanced by 

the use of the reconciled data in the feedback control loop. 

 

Keywords: Data Reconciliation, Kalman Filter, DDR Algorithm, Moving Horizon 
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Capítulo 1                          

Introdução 

1.1 Preliminares 

 

Nos últimos anos, com o desenvolvimento de sistemas computacionais e 

avanços nas técnicas digitais de instrumentação, dezenas ou às vezes centenas de 

parâmetros de um processo são mensuráveis em tempo real e armazenados para análise 

posterior. Porém, muitas vezes os dados medidos não correspondem à realidade destes 

parâmetros. Isto se deve a diversos fatores, como imperfeições dos equipamentos de 

medição, precisão finita destes, ruído externo, entre outros fatores. Portanto não se 

espera que os dados medidos irão corresponder de forma exata às leis de conservação 

que regem estes processos, isto é, às leis de balanço de massa, de energia, e de momento 

e nem às outras restrições que regem um determinado sistema petroquímico (Prata, 

2009). 

A evolução na qualidade e funcionalidade de um determinado produto a um 

preço competitivo é fator determinante. Uma estagnação evolutiva de um produto pode 

fazer com que este perca uma fatia considerável do mercado para suas concorrentes, 

acarretando em prejuízo financeiro para esta empresa. Por estes fatores, estratégias de 

monitoramento, otimização e controle de processos deixam de ter uma importância 

preponderante acadêmica e passam a ser cada vez mais necessárias nas atividades 

industriais. 

Diversas técnicas têm sido desenvolvidas para uma maior eficiência no 

desempenho em malhas de controle de processos industriais, buscando um menor custo 

possível e uma maior qualidade deste produto. Entre estas técnicas, destaca-se a 

reconciliação de dados, que esta tem como objetivo efetuar o ajuste das variáveis 

medidas de um determinado processo para reduzir, significativamente, o ruído e 

imprecisões de medições que o processo está submetido. 
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São utilizadas variadas técnicas de estimação para a realização da reconciliação 

dinâmica de dados, dentre as quais destacam-se o Filtro de Kalman (KF) para processos 

lineares, o Filtro de Kalman Estendido (EKF) para processos não lineares, o Filtro de 

Kalman Estendido com Restrições (CEKF) para sistemas com restrições, o algoritmo 

DDR Preditor-Corretor e o Estimador de Horizonte Móvel (MHE). 

 

1.2 Motivação 

 

As estratégias de controle de processos são extremamente importantes no que se 

referem às indústrias, para garantir a qualidade de um determinado produto. Além disso, 

a competitividade entre os setores produtivos acarreta na necessidade de minimização 

do custo à maximização do lucro. 

As malhas de controle dos processos industriais estão sujeitas a ruídos e 

imprecisões em suas variáveis, ocasionando uma menor eficiência destas malhas de 

controle. Assim, pesquisas em técnicas a para obter um maior desempenho de malhas de 

controle de processos industriais vêm se desenvolvendo nos últimos anos. 

Dentre as técnicas desenvolvidas para aumentar a eficiência em malhas de 

controle de processos industriais, a reconciliação dinâmica de dados se destaca. Esta 

efetua o ajuste de variáveis medidas, com o objetivo de reduzir, significativamente, o 

ruído a que tais variáveis estão submetidas. 

No presente trabalho, são abordadas técnicas de estimação de dados para efetuar 

a reconciliação dinâmica de dados de forma on-line em um sistema operando sob 

controle avançado do tipo MPC 
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1.3 Objetivos 

 

O objetivo principal desta dissertação de mestrado é a aplicação de técnicas de 

estimação de dados, tais como o Filtro de Kalman, Filtro de Kalman Estendido (EKF), 

Filtro de Kalman Estendido com Restrições (CEKF), o algoritmo DDR Preditor-

Corretor e o Estimador do Horizonte Móvel (MHE), para implementação de um sistema 

de reconciliação dinâmica de dados on-line em um sistema simulado do processo 

Tanque Contínuo de Aquecimento Agitado (CSTH) operando sob controle avançado 

tipo MPC (controle preditivo). O uso do sistema de reconciliação de dados tem como 

finalidade reduzir significativamente o ruído e as imprecisões das medições inerentes 

aos processos. 

Além disso, outro objetivo deste trabalho é a utilização dos dados provenientes 

do sistema de reconciliação de dados na realimentação ao controlador MPC, visando 

aprimorar o desempenho deste. 

 

1.4 Metodologia 

 

Inicialmente, para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizado um 

levantamento bibliográfico em acervos técnicos físicos e virtuais com o objetivo de 

encontrar trabalhos relevantes em artigos, teses e livros que abordam as diversas 

técnicas utilizadas na reconciliação de dados dando ênfase às técnicas de estimação de 

parâmetros. Acervos físicos foram utilizados da biblioteca do PROEE e da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

Foram estudadas técnicas baseadas em estimadores para efetuar a reconciliação 

dinâmica de dados. Entre as técnicas estudadas estão o Filtro de Kalman (KF) para 

sistemas lineares, o Filtro de Kalman Estendido com Restrições (CEKF) que é utilizado 

para sistemas que possuem restrições, o Filtro de Kalman Estendido (EKF) para 
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sistemas não lineares, o Estimador do Horizonte Móvel (MHE) e o algoritmo DDR 

preditor-corretor. 

O sistema de reconciliação dinâmica de dados foi implementado de forma on-

line em uma malha de controle do processo CSTH, operando sob controle avançado do 

tipo MPC, com a finalidade de aumentar a eficiência deste processo. A realização deste 

foi efetuada através de plataforma computacional que foram realizados testes para 

comprovar a eficácia das técnicas utilizadas. A fim de efetuar a comparação entre os 

diversos estimadores implementados foi utilizado o erro médio quadrático (EQM). 

Em seguida, após a implementação do sistema de reconciliação dinâmica de 

dados utilizando os diversos estimadores estudados, foram utilizados os dados, 

provenientes do sistema de reconciliação de dados, na realimentação ao controlador 

MPC, a fim de aumentar a eficiência deste controlador. Para efeito de avaliação foi 

utilizado um índice estatístico similar à função custo do controlador MPC. 

No final deste trabalho, foi feita comparação entre os resultados obtidos com as 

diferentes técnicas de estimação de dados utilizadas a fim de verificar qual obteve maior 

eficiência no processo de reconciliação de dados. Uma comparação entre o sistema com 

os dados reconciliados e o sistema original foi feita para comprovar a importância da 

reconciliação de dados no desempenho de sistemas de controle. 

 

1.5 Revisão Bibliográfica 

 

Na literatura técnico-científica encontra-se um amplo número de trabalhos 

técnicos sobre teoria e aplicação de reconciliação de dados. Alguns dos trabalhos mais 

relevantes são ilustrados abaixo: 

Stanley e Mah (1977) mostraram uma técnica de reconciliação dinâmica de 

dados, adaptando o filtro de Kalman para uma condição de estado quase estacionário. 

Nesse estudo, embora os parâmetros e variáveis mudem no decorrer do tempo, o 

problema da reconciliação de dados é apresentado como um problema estacionário. 
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Liebman et al. (1992) mostraram a desvantagem do uso do Filtro de Kalman 

Estendido na reconciliação de dados em sistemas dinâmicos, em regiões altamente não 

lineares, típico de sistemas de engenharia química, nos quais o EKF pode ser impreciso, 

sendo o mesmo inadequado na presença de restrições de desigualdade.  

 

Karjala e Himmelblau (1994) estudaram a abordagem das redes neurais em 

sistemas de reconciliação dinâmica de dados no mesmo exemplo estudado por Liebman 

et al. (1992). A abordagem foi testada e seus resultados foram comparados com a 

abordagem do filtro de Kalman e o método de Liebman et al. (1992). 

 

Albuquerque e Biegler (1995) estudaram a reconciliação dinâmica de dados 

propondo a discretização das equações diferenciais usando um método padrão de 

Runge-Kutta implícito para resolver o problema de otimização dinâmica e não linear de 

maneira simultânea.  

 

Du et al. (1997) estudaram um tipo de redes neurais denominado redes neurais 

auto-associativas equilibradas (SBANN) para a reconciliação de dados de um sistema 

de controle de flutuação aplicado na indústria mineradora. Os resultados obtidos com 

esta técnica foram bastantes satisfatórios, tendo-se obtido um elevado grau de redução 

dos erros aleatórios contidos neste processo. 

 

Abu-el-zeet et al. (2002) implementaram um sistema de reconciliação de dados 

dinâmica em uma malha de controle preditivo (MPC) em que foram utilizadas técnicas 

para efetuar simultaneamente a reconciliação de dados das variáveis do processo e 

identificar a que o processo estava submetido. Os autores utilizaram os dados 

reconciliados na realimentação do controlador visando um maior aprimoramento no 

desempenho deste. 
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Kong et al. (2004) desenvolveram uma técnica para a identificação e estimação 

de erros grosseiros em sistemas dinâmicos enfatizando os sistemas não lineares. Estes 

aplicaram o modelo desenvolvido para um reator exotérmico CSTH e verificou-se a 

influência de erros aleatórios neste. Os autores puderam concluir que a metodologia 

desenvolvida pôde detectar diversos erros grosseiros simultaneamente e estimar os 

valores destes com eficácia. 

 

Bai et al. (2005) utilizaram uma técnica chamada algoritmo DDR preditor-

corretor para realizar a reconciliação de dados de uma malha de controle PI de uma 

coluna de destilação de petróleo. Os autores puderam comprovar que o uso desta técnica 

reduziu com eficâcia a presença de ruído que dados medidos estavam submetidos, sendo 

uma alternativa ao Filtro de Kalman. Além disso, foram utilizados os dados 

reconciliados para o aprimoramento do desempenho da malha de controle PI 

 

Prata (2005) implementou um sistema de reconciliação dinâmica de dados não 

linear com estimação de parâmetros em sistema de polimerização de propeno. Este 

sistema pôde estimar com um excelente grau de satisfação os parâmetros do processo 

em que as estimativas apresentaram um erro relativamente pequeno. 

 

Tona et al. (2005) propuseram uma técnica de reconciliação dinâmica de dados 

para sistemas lineares utilizando como ferramenta a análise Wavelet. Os autores 

compararam o desempenho da metodologia empregada com a técnica do Filtro de 

Kalman. 

 

Tonel (2008) avaliou o uso de estimadores como o Filtro de Kalman Estendido e 

Estimador de Horizonte Móvel para a reconciliação dinâmica de dados de sistemas não 

lineares. O autor efetuou sete estudos de casos, em que foram aplicadas as técnicas 

estudadas em cada caso para verificar e comparar a eficiência de cada uma destas.  
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Farias (2009) comparou diversas técnicas de reconciliação de dados e detecção 

de erros grosseiros para um estudo completo sobre o tema. Este trabalho foi baseado em 

simulações determinísticas e simulações de Monte Carlo para verificar o desempenho 

de cada uma das estratégias estudadas.  

 

Salau (2009) utilizou diversas técnicas de estimação linear e não linear como o 

EKF, CEKF e MHE para a construção e sintonia de estimadores não lineares visando 

aplicações práticas. O autor dividiu a estimação de parâmetros em quatro etapas básicas: 

sintonia, predição, atualização da matriz de covariância de estados, e filtragem e 

suavização dos estados.  

 

Valverde (2010) utilizou um método de estimação de dados para sistemas de 

potência dinâmicos. Para isso o autor utilizou a técnica do Filtro de Kalman Unscented, 

que combina a transformada Unscented com a teoria do filtro de Kalman. A técnica 

proposta tem um menor custo computacional em relação a outros métodos utilizados na 

literatura. 

 

Jesus (2011) avaliou a influência dos parâmetros de sintonia das técnicas de 

estimações, tendo como base os filtros EKF e CEKF para a estimação do índice de 

fluidez de um processo de polimerização. Neste trabalho foram avaliadas as matrizes de 

covariância e o tempo de amostragem do processo envolvido. As mudanças não 

somente alteraram a qualidade do sinal estimado, como também alteraram a qualidade 

do sinal filtrado da saída  

 

Chen (2013) implementou um método para reconciliação dinâmica de dados e 

detecção de erros grosseiros baseado em estimadores utilizando a correntropia. O autor 

explica que na presença de erros grosseiros em um determinado conjunto de medidas 
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não se pode utilizar técnicas de reconciliação de dados diretamente, pois este conjunto 

de valores medidos não segue uma função de distribuição de probabilidade conhecida 

como a função gaussiana. Deve-se, portanto, primeiramente identificar e isolar os erros 

grosseiros para, em seguida, aplicar as técnicas de reconciliação de dados. Foi 

implementado o algoritmo utilizando a correntropia em dois estudos de casos para 

demonstrar suas vantagens. Além disso, o método proposto foi comparado com outros 

métodos convencionais de reconciliação de dados, como o estimador do mínimo 

quadrado, para comparar a eficiência deste. De acordo com o autor, outra vantagem do 

uso de estimadores baseados em correntropia é que estes podem efetuar com eficiência 

a reconciliação de dados com presença de erros aleatórios que não seguem uma 

distribuição gaussiana. 

 

Zhang (2014) implementou um algoritmo baseado em filtro de partículas (PF) 

para efetuar a reconciliação de dados e detecção de erros grosseiros em processos 

altamente não lineares que possuem perturbações não mensuráveis, erros de modelagem 

e medições irregulares. O método proposto foi aplicado em dois estudos de caso, o 

primeiro um sistema dinâmico não linear clássico e o segundo um processo de 

polimerização de estireno com alto grau de não linearidade. Foi verificado que o método 

proposto diminuiu a influência dos erros grosseiros no desempenho dos processos 

estudados. 

 

Vasebi (2014) efetuou a reconciliação de dados de estados estacionários 

utilizando o critério da máxima verossimilhança. Para isso, o desempenho dos processos 

estudados depende das matrizes de covariância que caracterizam os modelos destes 

processos. O objetivo principal foi mostrar o impacto da correção seletiva de matrizes 

de covariâncias que possuem incertezas. Foram realizados diversos estudos de casos 

envolvendo a câmara de combustão, o hidrociclone, o circuito de flotação e a unidade 

de separação. O autor também utilizou uma simulação de Monte Carlo para mostrar a 

importância de atribuir valores corretos para a matriz de covariância. 
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Narasimhan (2015) utilizou a técnica da análise de componentes principais 

(PCA) para efetuar o processo da reconciliação de dados. Inicialmente, o autor efetuou a 

identificação do modelo e o processo de reconciliação de dados utilizando PCA para um 

sistema com uma matriz de covariância conhecida. Em seguida, foi utilizada a mesma 

técnica para o caso em que a matriz de covariância não é conhecida. O autor utilizou a 

técnica conhecida como PCA interativo (IPCA) para identificação do modelo, 

estimação da covariância e reconciliação de dados, em seguida foi utilizado este método 

para sistemas medidos parcialmente e com matrizes de restrições conhecidas. O autor 

concluiu que se pode integrar as técnicas de PCA e IPCA com a reconciliação de dados 

para a detecção de erros grosseiros. 

 

Zhang (2015) implementou um método para a reconciliação de dados e 

estimação de parâmetros para sistemas de processos com condições de operação 

multivariáveis. Foi utilizada a técnica de Análise de Componentes Principais (PCA) 

baseada em detecção de estado estacionário para o desenvolvimento desta metodologia. 

Uma das vantagens desta metodologia é que esta reduz os efeitos de contaminações nas 

medições de dados, como os erros grosseiros, melhorando a eficiência do processo. Esta 

metodologia foi aplicada no processo de separação de ar que é um típico processo 

industrial real com condições de operações multivariáveis. 

 

Cencic (2015) implementou um estudo de um novo método baseado no teorema 

de Bayes para a reconciliação de dados de processos com funções de densidade de 

probabilidade (PDF) arbitrárias em que muitas dessas funções têm distribuições não 

normais. O autor concluiu que uma parte dos processos não seguem as leis de 

conservação de energia, como o balanço de massa e de energia, tendo restrições 

lineares, portanto não podendo ser mensuradas diretamente. Para testar o método 

proposto, o autor implementou este em exemplos artificiais de análise de fluxo de 

material, que pôde-se comprovar a eficiência do método proposto. 
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Szega (2015) implementou um sistema de reconciliação de dados baseado em 

otimização para melhorar a eficiência de um controle de processo de uma caldeira de 

vapor de uma usina elétrica. O estudo foi efetuado a partir de simulações em um modelo 

matemático de uma unidade de caldeira de vapor com temperaturas supercríticas. Neste 

estudo foram realizados experimentos numéricos e simulações de Monte Carlo para 

medições redundantes do sistema. O autor concluiu que aumentando o número de 

medidas redundantes do sistema em termos de reconciliação de dados diminuía-se o 

desvio padrão da capacidade térmica da caldeira e aumentava-se o valor da divergência 

Kullback-Leibler, isto é, diminuia-se a entropia do sistema medido. 

Zhang (2015) efetuou o estudo da reconciliação de dados e reconhecimento de 

erros grosseiros em processos dinâmicos não lineares baseados na correntropia. O autor 

implementou dois algoritmos baseados na reconciliação dinâmica não linear e na 

detecção de erros grosseiros, que melhoraram a qualidade dos dados mensuráveis do 

processo e identificaram os erros grosseiros presentes no sistema. Foram efetuados três 

estudos de casos em um processo conhecido como "Polimerização do Estireno", em que 

cada um destes estudos continha diferentes tipos de erros grosseiros. 

Pela revisão bibliográfica apresentada, nota-se que existem poucos trabalhos na 

literatura acerca de reconciliação dinâmica de dados com restrições utilizando técnicas 

de estimação. Da mesma forma, com base nesta revisão bibliográfica, existem somente 

dois trabalhos (Abu-el-zeet et. al.(2002) e Bai et al.(2005)) que tratam sobre o uso de 

dados reconciliados na realimentação do sistema de controle orientado ao 

aprimoramento do desempenho do mesmo. Sendo assim, o presente trabalho visa cobrir 

essas lacunas e contribuir no desenvolvimento de sistemas de reconciliação para 

aplicações industriais futuras. 
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1.6 Escopo do Trabalho 

 

A presente dissertação é composta pelos seguintes capítulos: 

No capitulo 1 é apresentada uma introdução deste trabalho, os objetivos, a 

metodologia utilizada, além de uma revisão bibliográfica dos trabalhos relacionados 

com o tema encontrado na literatura. 

No capitulo 2 é mostrada uma explicação sobre reconciliação de dados, suas 

respectivas etapas, os tipos de erros de medição, a classificação destes erros e suas 

respectivas causas. 

No capitulo 3 é apresentada a teoria sobre os estimadores dando ênfase aos 

estimadores sem restrições utilizados neste trabalho tais como o Filtro de Kalman, o 

Filtro de Kalman Estendido, o algoritmo DDR Preditor-Corretor e o Estimador do 

Horizonte Móvel. 

No capitulo 4 é mostrada a teoria sobre o Filtro de Kalman Estendido com 

Restrições e o Estimador do Horizonte Móvel, que são estimadores que podem incluir 

restrições. 

No capitulo 5 mostra-se o estudo de caso, de emprego dos sistemas em estudo 

num tanque de aquecimento de agitação contínua (CSTH) operando com controle 

avançado. Além disso, este capítulo apresenta um breve introdutório teórico sobre 

controle avançado do tipo MPC. 

No capitulo 6 são apresentados os resultados com suas respectivas discussões da 

implementação do sistema RDD utilizando os diversos estimadores estudados.  

No capitulo 7 são mostrados os resultados da realimentação dos dados 

reconciliados no controlador MPC. 

No capitulo 8 são apresentadas as principais conclusões deste trabalho, assim 

como as perspectivas futuras de continuação deste trabalho. 
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Capítulo 2                      

Reconciliação de Dados e Erros de 

Medição 

2.1 Introdução 

 

A reconciliação de dados é uma técnica de ajuste das variáveis medidas de um 

determinado processo de forma que estas atendam ao modelo matemático usado para 

descrever o processo, com o objetivo de reduzir os ruídos e erros de medições inerentes 

ao processo.  

A reconciliação de dados de um processo que possui somente erros aleatórios 

que seguem uma distribuição normal com média zero e variância conhecida, resulta em 

pequenos ajustes nas medições, dentro de um limite aceitável. Porém, quando erros 

grosseiros estão submetidos ao processo, os ajustes tornam-se expressivos e as 

medições reconciliadas podem não retratar a realidade do processo, pois este 

possivelmente está sob a influência de falhas na medição ou falhas do próprio processo. 

Portanto a detecção e o tratamento destes erros grosseiros têm um papel importante na 

reconciliação de dados (Bai et al., 2005). 

Por conseguinte, para que os dados mensuráveis obedeçam de forma meticulosa 

às leis do processo analisado, recuperando a precisão destes dados, o processo de 

reconciliação de dados é necessário. Esta técnica leva em conta a natureza estatística de 

cada medição e está fundamentada de que as plantas petroquímicas dispõem de 

instrumentação abundante e consequentemente redundância de informação. A 

formulação do problema da reconciliação de dados é baseada na minimização de uma 

função objetivo sujeita a restrições definidas pela natureza do processo analisado 

(Feldman, 2007). 
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Os objetivos básicos do processo de reconciliação de dados são: fazer a 

estimação de estados não medidos a partir das medições dos processos e reduzir a 

influência do ruído medido nos estados estimados e medidos. 

Ao realizar medições num processo real, as incertezas inerentes provocam erros 

e imprecisões das variáveis medidas, tendo em vista a natureza estatística dessas. Sabe-

se que as plantas industriais modernas possuem um elevado grau de automatização e 

que diversos parâmetros são medidos a taxas de amostragem bastante elevadas. 

 

2.2 Erros de Medição 

2.2.1 Erros Aleatórios e Erros Grosseiros 
 

De acordo com Crowe (1996), qualquer conjunto de variáveis de um processo 

que não obedece às leis da conservação, isto é, as leis de balanceamento de energia, de 

massa é considerado um erro. Os erros são classificados em dois grupos, erros aleatórios 

e erros grosseiros. Os erros aleatórios são pequenos e normalmente distribuídos, com 

média nula. Estes erros são inerentes ao processo de medição e podem ser causados por 

diversos fatores destacando-se (Martini, 2013): 

 Flutuação da fonte de alimentação; 

 Ruídos nas redes de transmissão; 

 Ruídos no processo de conversão de sinais; 

 Filtragem de entradas analógicas. 

 No processo de reconciliação de dados, os erros aleatórios afetam os dados 

medidos usualmente seguindo uma função de probabilidade gaussiana com média zero e 

variância conhecida. Embora os erros aleatórios geralmente sigam uma distribuição 

normal, existem casos que estes erros podem seguir outros tipos de função de 

distribuição de probabilidade, como a distribuição uniforme, distribuição triangular, 

distribuição trapezoidal, entre outras. Matematicamente o erro aleatório pode ser 

expressado como: 
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 ∈� = �� − �� (2.1) 

em que: �� é o valor medido; ��  é o valor verdadeiro e ∈� é o erro aleatório.  

Já os erros grosseiros são grandes, geralmente ocasionados por problemas nos 

instrumentos de medição ou do próprio processo. Estes não têm relação com a precisão 

do equipamento e não possuem média nula. Os erros grosseiros são associados a 

eventos não aleatórios. De acordo com Chen e Romagnoli (1998) estes erros grosseiros 

podem ser divididos em três subgrupos: 

 Desvios Sistemáticos (Bias): são valores consistentemente muito altos ou muito 

baixos em relação aos valores reais. O valor médio do erro não é nulo. Podem 

derivar da instalação ou calibração incorreta dos equipamentos de medição; 

 Outliers: São medidas obtidas a partir de algum comportamento anormal, 

resultante de picos do processo ou distúrbios não medidos. Este tipo de erro não 

segue qualquer distribuição estatística representativa do conjunto de dados; 

 Drift: São erros causados pelo desgaste ou a incrustação dos sensores e podem 

ocorrer gradualmente ao longo do tempo. A magnitude do erro bruto aumenta 

lentamente durante um período de tempo relativamente longo. 

 

Figura 2.1 Diferentes tipos de erros grosseiros (Adaptada de Chen e Romagnoli, 1998). 
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Matematicamente, as variáveis contendo erros grosseiros podem ser expressas 

como:  

 �� = �� +∈�+ δ�  (2.2) 

onde: �� é o valor medido; �� é o valor verdadeiro; ∈� é o erro aleatório e δ� é o erro 

grosseiro. 

A presença de erros aleatórios decrementa a precisão das informações 

mensuráveis. Já a introdução de erros grosseiros em um sistema de controle irá 

introduzir informações imprecisas (Zhang, 2015). 

2.2.2 Exatidão e Precisão 
 

Exatidão e precisão são conceitos muitas vezes confundidos. Um conjunto de 

dados preciso não é necessariamente exato e vice-versa. A precisão está relacionada à 

densidade em torno de um valor médio com que as medidas se distribuem, sendo esse 

valor médio podendo ser exato ou não. Já a exatidão está relacionada a quanto estas 

medidas se aproximam do seu respectivo valor real. Estes conceitos podem ser melhor 

ilustrados nas Figuras 2.3 a 2.6. 

 

 
Figura 2.2 Conjunto impreciso e exato. 

 

 
Figura 2.3 Conjunto impreciso e inexato. 

 

Figura 2.4 Conjunto preciso e exato. 

 

Figura 2.5 Conjunto preciso e inexato. 
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Em qualquer conjunto de variáveis de um processo, ou de qualquer sistema, 

deseja-se que as variáveis medidas sejam tanto um conjunto exato que os valores se 

aproximem do seu valor real e um conjunto de dados precisos. 

 

2.3 Reconciliação de Dados 

 

O problema da reconciliação de dados envolve três etapas fundamentais: a 

classificação das variáveis, detecção de erros grosseiros e a reconciliação de dados 

propriamente dita, conforme é visualizado na Figura 2.6: 

 

 

Figura 2.6 Estrutura básica da reconciliação de dados (Adaptada de Oliveira, 2006). 
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As técnicas de Reconciliação de Dados podem ser divididas em dois grupos: 

 Reconciliação de dados clássica: nesta técnica o problema da detecção de erros 

grosseiros é tratado de forma separada com o auxílio de algoritmos para o 

tratamento destes erros; 

 Reconciliação de dados simultaneamente com a detecção de erros grosseiros: 

neste caso o problema da detecção de erros grosseiros é tratado de forma 

simultânea com a reconciliação de dados. 

 

2.3.1 Classificação das Variáveis 
 

A classificação das variáveis serve para definir o conjunto necessário de 

variáveis para realizar a reconciliação de dados, definir se o problema pode ser reduzido 

de tamanho e avaliar as medições. Para isto existem inúmeros métodos de classificação 

de variáveis disponíveis na literatura. 

Em um determinado sistema existem conjuntos de variáveis que são medidas e 

outro conjunto de variáveis que não são medidas. Além disso, essas variáveis medidas 

podem ser redundantes ou não. Algumas das variáveis não medidas podem ser 

estimadas a depender da natureza do processo. Em um sistema é possível propor a 

seguinte classificação de variáveis que é ilustrada na Figura 2.7 (Romagnoli e Sanchez, 

2000):  

 Variável redundante: é a variável medida, que pode ser calculada com o 

modelo (observável) mesmo que sua medição seja removida; 

 Variável não redundante: é a variável medida, que não pode ser calculada com 

o modelo se sua medição for removida; 

 Variável observável: é a variável não medida que pode ser estimada com o 

auxílio das medições e restrições de processo; 

 Variável indeterminável: é a variável que não é medida e não pode ser 

estimada com o auxílio das demais medições e com o modelo do processo. 
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Figura 2.7 Classificação das variáveis (Oliveira, 2006). 

 

O processo da reconciliação de dados será focado nas variáveis medidas que são 

redundantes. As técnicas de Reconciliação de Dados não poderão ser aplicadas nas 

variáveis que não são redundantes, pois um dos pré-requisitos para a utilização desta 

técnica é a redundância nas medições efetuadas no processo. 

As variáveis medidas redundantes podem ser divididas em dois subgrupos 

(Farias, 2009): 

 Redundância espacial: Em qualquer processo, as variáveis têm relação, uma com 

as outras, por restrições físicas como as leis de conservação. Dado um conjunto 

de restrições é necessária uma quantidade mínima de medições para calcular os 

parâmetros do sistema. Se existem mais medições que o mínimo necessário, 

então, existe redundância. Esta é chamada de redundância espacial e o sistema é 

dito redundante; 

 Redundância temporal: As medições de um determinado processo são obtidas 

continuamente no tempo a altas taxas de amostragens produzindo mais dados 

que o necessário para determinar o estado estacionário do sistema. Este tipo de 

redundância é chamado de redundância temporal.   
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2.3.2 Detecção de Erros Grosseiros 
 

A etapa de detecção de erros grosseiros é essencial para o bom resultado da 

reconciliação de dados. Quando existem erros grosseiros, o conjunto de dados não pode 

ser submetido à reconciliação de dados de maneira direta, pois a reconciliação de dados 

somente admite erros que seguem uma distribuição gaussiana sendo que os erros 

grosseiros não seguem nenhuma distribuição probabilística. 

A presença destes erros grosseiros invalida a base estatística usada para construir 

o processo da reconciliação de dados. Por isso, é de fundamental importância o 

tratamento destes erros grosseiros, sendo que este tratamento é tradicionalmente 

dividido em três estágios. No primeiro estágio, são utilizadas técnicas de detecção de 

erros grosseiros para identificar onde estes estão presentes nas medições dos dados, caso 

existam erros grosseiros nas medições, o segundo estágio é a identificação das fontes 

destes erros, o terceiro e último estágio é a eliminação das medidas corrompidas por 

esses erros grosseiros, do conjunto de medidas experimentais (Yang et al. 1995). 

Segundo Kong (2004) geralmente os erros grosseiros extrapolam a faixa de erros 

aleatórios e são consequências de diversos fatores como: 

 Mau funcionamento dos instrumentos ocasionados por falta de manutenção, 

falhas de calibração etc; 

 Ruídos nas medições; 

 Vazamentos em linhas de processos; 

 Utilização de modelos inadequados; 

 Processos operando fora do estado estacionário. 

 A detecção e remoção de erros grosseiros são divididas em quatro etapas: 

 Identificar a existência de erros grosseiros; 

 Identificar a localização de erros grosseiros; 

 Identificar o tipo do erro grosseiro; 

 Determinar o tamanho do erro grosseiro. 
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Após a realização destas etapas, deve-se eliminar as medidas que contenham os 

erros grosseiros ou então corrigir a medida ou o modelo para este ficar livre destes erros 

e aplicar o processo novamente. 

Existe uma variedade de métodos para a detecção de erros grosseiros, com 

características diferentes e a maioria é baseado em testes estatísticos para detecção, 

localização e estimação de erros grosseiros, de maneira independente ao problema de 

reconciliação. Entretanto, em alguns métodos o problema de reconciliação é resolvido 

simultaneamente ao problema de detecção de erros grosseiros sendo tratado como um 

problema de estimação pura baseado em estatística robusta. 

 

2.3.3 Reconciliação de Dados Propriamente Dita 
 

A reconciliação de dados propriamente dita possui como objetivo efetuar 

estimações mais precisas de determinadas medições de um processo. Estas medidas 

estão relacionadas a um modelo matemático. Portanto, o problema da reconciliação de 

dados pode ser definido como ”Dado um conjunto de variáveis medidas {��,��,... ,��,} 

referentes a um conjunto de variáveis do modelo {��,��,... , ��,}, deseja-se obter as 

melhores estimativas �̇, que satisfaçam as relações essenciais dadas pelo modelo do 

processo” (Bagajewicz, 2000). 

O modelo do processo é dado por um conjunto de equações algébrico-

diferenciais que podem representar as leis de conservação de massa, conservação de 

energia ou qualquer outra função que relaciona as variáveis medidas com as variáveis 

do modelo. A principal motivação para a utilização das leis de conservação deve-se ao 

fato que estas são essenciais para a análise dos sistemas e as chances de falharem são 

muito pequenas mesmo que ocorram erros em parâmetros do sistema.  
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2.3.3.1 Reconciliação de Dados em Sistemas Estacionários  
 

O problema da reconciliação de dados foi proposto por Kuhen e Davidson 

(1961). Este problema tratava de um ajuste de medições em uma planta operando em 

estado estacionário sendo descrita por um modelo linear. Quando o modelo do processo 

é composto somente por um conjunto de equações lineares, é proposta a seguinte 

formulação: 

 min
�

{� = (� − �)����(� − �)} (2.3) 

Sujeito a: 

 �� = 0 (2.4) 

 

sendo S a função objetivo, W uma matriz de ponderação, y o valor medido, x o valor 

real, A uma matriz de dimensão m x n que corresponde ao modelo do processo em 

estado estacionário com n variáveis e m equações. 

A solução analítica é obtida utilizando o método dos multiplicadores de 

Lagrange (Kuehn e Daviddon, 1961): 

 

 �� = � − �����(������)���� (2.5) 

 

Uma grande parte dos processos químicos, petroquímicos entre outros envolvem 

restrições não lineares para representação do estado estacionário. Equações de estado e 

de equilíbrio químico são exemplos de restrições com não linearidade que podem ser 

aplicadas a reconciliação de dados. A presença de inequações nas restrições também 

caracteriza um problema de reconciliação não linear. 

A formulação para o problema da reconciliação de dados estacionário para um 

caso não linear por ser descrita como: 

 

 min
�

{� = (� − �)����(� − �)} (2.6) 

Sujeito a: 

 ℎ(�,�,�) = 0 (2.7) 
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 �(�,�,�) ≤ 0 (2.8) 

onde W é uma matriz de ponderação, h é um conjunto de equações de igualdade que 

corresponde ao modelo matemático do processo, g é um conjunto de equações de 

desigualdade representando limites operacionais e de validade que as estimativas devem 

satisfazer. Estes relacionam as variáveis do modelo (x), parâmetros (p) e tempo (t). 

 

2.3.3.2 Reconciliação de Dados em Sistemas Dinâmicos  
 

Na prática, os processos químicos e petroquímicos são geralmente dinâmicos. 

Sendo que em muitos casos estes processos operam para que mantenham uma condição 

de estado estacionário nominal. Até mesmo nestes casos os processos são 

continuamente sujeitos a variações em torno destas condições estacionárias. Com isso o 

processo é representado por um modelo dinâmico, geralmente descrito por equações 

algébrico-diferenciais lineares ou não lineares e com restrições de desigualdade e 

limites nas variáveis. Este problema pode ser formulado da mesma forma apresentada 

anteriormente, com a característica de que as restrições apresentam natureza dinâmica. 

Para a solução deste problema foi proposta uma solução baseada no filtro de 

Kalman, visto que esta pode solucionar o problema da reconciliação dinâmica de dados 

em sistemas lineares. Caso o sistema dinâmico seja não linear foi desenvolvido o filtro 

de Kalman Estendido (EKF). Também existem outras variantes do filtro de Kalman, 

como o CEKF que é utilizado para problemas com restrições e o UKF que utiliza a 

Transformada Unscented. Além disso, existem outras técnicas de estimação de dados 

para solucionar o problema da reconciliação dinâmica de dados tais como o algoritmo 

DDR Preditor-Corretor e o Estimador do Horizonte Móvel. 
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Capítulo 3                        

Estimadores 

3.1 Introdução 

  

Em todo processo industrial os dados obtidos através de medições estão sujeitos 

a distúrbios aleatórios, sendo que estes afetam significativamente o desempenho do 

processo. A fim de reduzir os efeitos dos erros de medições, são usadas técnicas que 

podem estimar de forma precisa os estados e parâmetros deste determinado processo 

petroquímico a partir de modelos matemáticos com a finalidade de reduzir estes erros 

aleatórios. Estas técnicas são conhecidas como estimadores ou filtros estocásticos. 

Entre as técnicas de estimação que tem sido propostas na literatura, para 

sistemas lineares, destaca-se o Filtro de Kalman (KF). Este fornece estimativas na 

presença de erros na medição. Para sistemas não lineares, é muito utilizado o Filtro de 

Kalman Estendido (EKF) proposto por Jazwinsky (1970) que utiliza a linearização das 

equações não lineares e a aplicação destas no Filtro de Kalman convencional. Outra 

técnica de estimação bastante utilizada é o Filtro de Kalman Unscented (UKF) proposto 

por Julier (1997) baseada na Transformada Unscented (UT). Tal transformada consiste 

em uma técnica moderna para propagação. Bai et al. (2006) desenvolveram o algoritmo 

DDR preditor-corretor. Sendo este uma alternativa ao Filtro de Kalman convencional. 

Os mesmos princípios básicos do KF são utilizados, com a diferença que o algoritmo de 

Bai et al. possui um custo computacional inferior   

A principal vantagem do KF e suas variações consiste no fato destes possuírem 

uma estimação de natureza recursiva. Isto proporciona uma rápida estimação em tempo 

real. Tal característica é de fundamental importância para o desenvolvimento de um 

sistema de reconciliação de dados on-line Outra vantagem existente é o baixo custo 

computacional que esse filtro requer, permitindo rápidos resultados com uma elevada 

eficácia na estimação.  
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3.2 Estimação de Estados para Sistemas Discretos 

 

O problema da estimação de parâmetros ou filtragem estocástica pode ser 

ilustrado por uma interpretação gráfica conforme a Figura 3.1. As deduções 

matemáticas desta seção estão disponíveis em Simon (2006): 

 

Figura 3.1 Problema da Estimação de Estados para Sistemas Discretos (Adaptada de Simon, 2006). 

 

O principal objetivo do estimador de parâmetros (ou filtro estocástico) de um 

sistema discreto é, a todo instante k, fornecer o valor real do estado �� do sistema. Em 

que �� pode tanto envolver parâmetros conhecidos do sistema como parâmetros 

desconhecidos do modelo matemático do sistema dinâmico. Para que a estimação seja 

possível, o estimador de estados necessita conhecer as entradas reais ���,� aplicadas aos 

sistemas juntamente com o modelo matemático real do sistema e as entradas �� dos 

sensores sendo estas livres de distúrbios, a Equação 3.1 descreve como o estado �� 

evolui de acordo com as grandezas anteriores e a Equação 3.2 é a função que relaciona 

as medidas dos sensores ao estado atual �� do sistema: 

 �� = ��������,���,���� (3.1) 

 �� = ℎ��(��) (3.2) 

Porém, para sistemas reais esta situação jamais será verdadeira, sempre irá 

existir imprecisão na função de medição ℎ�� e nas saídas �� dos sensores que são 
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perturbadas por ruídos, sendo os efeitos destes concentrados pelo termo de distúrbio ��. 

Do mesmo modo, as entradas  �� medidas são versões corrompidas por um ruído ��,� 

nas entradas ���,� do sistema real. Além disto, o termo �� modela os desvios referentes 

à função ��� da evolução do processo, sendo que este termo nunca é conhecido. Não se 

pode ter acesso aos valores das Equações 3.1 e 3.2, com isso o modelo matemático do 

sistema que o estimador de estados irá usar deverá considerar as incertezas e ruídos 

explicitamente: 

 �� = ��������,���,���� + ����                                                                                       (3.3) 

 �� = ℎ(��) + �� (3.4) 

em que as variáveis ����  e �� são ruídos brancos que seguem distribuição gaussiana, 

ou seja ���� ~�(0,����) e �� ~�(0,��). Sendo Q a matriz de covariância dos erros 

de estimação e R a matriz de covariância dos erros de medição. O vetor de entrada do 

sistema é dado por ���� ~������ ,��,����, em que P é a matriz de covariância dos 

erros de entrada, associada a uma perturbação com distribuição normal 

��,���~��0,��,����. Se o sistema das Equações 3.3 e 3.4 for linear, podemos escrevê-

las da seguinte forma: 

 �� = �������� + �������� + ����                                                                                       (3.5) 

 �� = ���� +  ��                                                                                       (3.6) 

Na modelagem de sistemas dinâmicos reais, geralmente convergimos toda a 

incerteza inerente relacionada à Equação 3.3 ou à Equação 3.5 no termo de ruído ����. 

Neste caso, faz-se ��,��� = 0, ou seja, elimina-se toda a incerteza que está associada ao 

vetor de entradas  ����, que neste caso será totalmente conhecido. A utilidade desta 

formulação é quando fica difícil caracterizar as perturbações inerentes a  �� ou nas 

situações que não se tem conhecimento sobre este vetor, com isso passa-se a depender 

somente das medidas �� e dos modelos matemáticos para a estimação dos parâmetros, 

sendo que as medidas ���� podem ser eliminadas da análise. 

A partir das Equações 3.3 e 3.4 ou das Equações 3.5 e 3.6 e das medidas de 

entrada ��: �  = {��,��,… ,��} e saída ��:� = {�_1,�_2,… ,�_�} corrompidas por ruído, 

o problema da estimação discreta de estados consiste em encontrar a melhor estimativa 

��� que aproxima ��, visto que nunca é possível encontrar �� diretamente. Se existem 
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medidas de entrada e saída posteriores ao instante de filtragem k, isto é k<L, o 

problema é chamado de suavização discreta (discrete smoothing). Caso queira 

estabelecer uma estimativa do estado ��� para um instante de tempo que ainda não 

existem medidas, isto é k>L, o problema é chamado de predição discreta (discrete 

prediction). O último caso é quando k=L que é chamado de problema de filtragem 

discreta. 

Caso as estimativas ���:� = {���,��� ,… ,��� } se aproximem da sequência dos seus 

respectivos estados reais ��:� = ���,�� ,… ,�� � , entende-se que ���:� é o ponto crítico 

(máximo ou mínimo) que otimiza uma função de custo �(��:�│��:�,��:� ) de 

��:� condicionada às medidas ��:� e ��:�. A função custo deste problema pode ser 

escolhida conforme as propriedades desejadas para a sequência de estimativas obtidas 

por meio da otimização de �(��:�│��:�,��:� ). 

A literatura em relação à filtragem estocástica considera duas formulações 

diferentes para a função p para que as estimativas representem, de fato, boas 

aproximações do sistema e utilidade prática. A primeira formulação fornece as 

estimativas ���:�
�  de mínima variância,  que são a solução do problema de otimização: 

 ���:�
� = ��������:����∑ (�� − ���)�|�

��� ��:�,��:���                                                         (3.7) 

a Equação 3.7 fornece a medida dos desvios entre as estimativas ��� e os valores reais de 

�� do estado do sistema, i ∈ {1,2,...,k}. O Teorema 1 fornece uma maneira de se calcular 

���:�
�  (Simon, 2006). 

Teorema 1. (Estimativa de mínima variância) Seja ���:�
�  a estimativa de mínima 

variância definida como a solução ótima do problema em (3.7). Seja também 

�(��,��,… ,�� |��:�,��:�)a função densidade de probabilidade conjunta das variáveis 

de estado ��:�. Qualquer que seja a forma de �(��:� |��:�,��:�), a solução  ���:�
�  de 

mínima variância é dada por ���:�
� = �(��│��:�,��:� ) = ��,  em que �� =

[��,��,… ,��]� é a média condicional tal que: 

 
�� = � … � � ���(��:�|��:� ,��:�)��� … ���,� ∈ {1,… ,�}.

�

��

   
(3.8) 
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A segunda formulação para solucionar o problema da filtragem estocástica é 

escolher �(��:�|��:� , ��:�) de tal forma que: 

 ���:�
� = arg  ������:�

��(���:�|��:� ,��:�)�     (3.9) 

sendo: ���:�
�  as estimativas de máxima probabilidade a posteriori e �(���:�|��:� ,��:�) a 

densidade de probabilidade conjunta da estimativa �1:� condicionada às medidas �
1:�

 e 

�1:�. De forma diferente da primeira formulação (Equação 3.7) que essa procurava 

minimizar os desvios em relação aos valores reais de ��:�. As estimativas ���:�
�  obtidas 

da Equação 3.9 são aquelas que correspondem às regiões de maior concentração de 

probabilidade em �(���:�│��:�  ,��:� ). Jazwinski (1970) nomeou a Equação 3.9 de 

estimativa Bayesiana de máxima verossimilhança e mostra que para sistemas lineares o 

problema de otimização da Equação 3.9 é equivalente ao problema de mínimos 

quadráticos: 

���:�
� = arg  ������:�

�
1

2
�(�� − �����)�(��)

��(�� − �����)  + 
1

2

�

���

� ��
�(��)

����

�

���

�   

(3.10) 

em que os desvios são medidos entre as medidas �� e seus valores preditos pela Equação 

3.6 e as suas estimativas de estados ���:�, sujeitas às restrições impostas pela Equação 

3.5. 

Pode-se notar, pela análise anterior, que no momento que as próximas medidas 

����e ���� são lidas, a solução dos problemas dados pelas Equações 3.7, 3.9 e 3.10 

necessita que todos os conjuntos de medidas ��:��� e ��:��� sejam reavaliados, junto 

com os valores de todas as estimativas do estado ���:���. Dessa forma, estes problemas 

são tratáveis apenas quando a estimação de estados não está sendo feito de maneira on-

line, ou seja, todas as medidas de entrada e de saída são conhecidas e a partir destas se 

quer determinar a sequência ótima de estimativas de estado de acordo com os critérios 

de mínima variância ou de máxima probabilidade a posteriori.  

Exceção a esta regra são os sistemas lineares, sendo que neste caso existe o 

Filtro de Kalman (KF). O KF é o estimador recursivo da Equação 3.10 que determina a 

estimativa no instante k+1 a partir da solução para o instante k, portanto possuindo um 

custo computacional independentemente do número de iterações. Para sistemas não 

lineares, no entanto, existem apenas soluções recursivas aproximadas, e na medida em 
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que o tempo aumenta, a complexidade computacional da solução da Equação 3.7 ou 

3.10 torna a estimação conjunta de ���:� irrealizável. 

Com as dificuldades para obtenção da estimativa conjunta ��:�, a estimação de 

estados de maneira on-line para sistemas dinâmicos discretos volta a atenção a 

problemas marginais de otimização. Nestes casos, não se está interessado em determinar 

a sequência completa ���:� de estimativas mas apenas a estimativa ��� para o instante 

atual que otimiza uma função custo. De forma semelhante às Equações 3.7 e 3.9, define-

se o problema de otimização marginal (Simon, 2006): 

 ���
� = �{��|��:� ,��:�}  (3.11) 

 ���
� = ���������

��(���|��:� ,��:�)�    (3.12) 

em que ���
� e ���

�  são a estimativa marginal de mínima variância e a estimativa da 

máxima probabilidade a posteriori, respectivamente. Os filtros estocásticos abordados 

dedicam-se a resolução dos problemas de otimização marginal das Equações 3.11 e 3.12 

cujas soluções geralmente diferem dos resultados das Equações 3.7 e 3.9. Uma exceção 

a esta regra são os sistemas lineares das Equações 3.5 e 3.6. Nestes casos, os problemas 

de otimização conjunta das Equações 3.7 e 3.9 e o problema marginal das Equações 

3.11 e 3.12 coincidem. As estimativas ���
� de mínima variância e ���

�  de máximo a 

posteriori são as mesmas e podem ser determinadas de maneira ótima pelo Filtro de 

Kalman. Para sistemas não lineares as Equações 3.11 e 3.12 podem ser resolvidas de 

maneira aproximadas, não existindo um estimador ótimo disponível. 

Segundo o Teorema 1, o problema de mínima variância dado pela Equação 3.11 

possui sua solução dada pela média condicional, não importando a forma de 

�(��│��:�  ,��:� ), ao passo que a Equação 3.12 depende da densidade de 

probabilidade. De um ponto de vista Bayesiano, tem-se a igualdade: 

 
�(��|��:� ,��:�) =

�(��|�� ,��:���,��:�)�(��|��:���,��:�)

�(��|��:���,��:�)
  

(3.13) 

 

O denominador da Equação 3.13 é independente de ��, pode-se relevá-lo no 

problema de maximização dado pela Equação 3.12. Portanto, a dependência  ���
�  fica 

restrita aos termos do numerador. O primeiro deles, �(��|�� ,��:���,��:�), é a 

verossimilhança da medida atual �� e pode ser obtido a partir das Equações 3.3 e 3.5. 
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Por simplicidade assume-se que �� é um termo aditivo em ambas as equações, 

facilitando a obtenção da verossimilhança. Dado que �� é considerado um dado 

conhecido em �(��|�� ,��:���,��:�), tanto ℎ(��) quanto ����  tornam-se constantes, 

isto é, não apresentam incerteza. Desse modo a verossimilhança de �� é uma 

distribuição de ��. Dada a hipótese ��~�(0,��) assumida anteriormente, chega-se a 

conclusão de que ��~�(���,��), em que ��� = ℎ(��) ou ��� = ����, dependendo de 

qual modelo entre as Equações 3.3 e 3.5 está sendo considerado. A complexidade da 

Equação 3.13 consiste, de fato, no termo �(��|��:���,��:�) que representa a 

distribuição a priori de ��, tornando complexo ou até mesmo inviável a determinação 

da estimativa ótima ���
�  para a Equação 3.12.  

Para sistemas lineares das Equações 3.5 e 3.6, tanto �(��|�� ,��:���,��:�) 

quanto �(��|��:���,��:�) possuem distribuição gaussiana, neste caso o problema de 

maximização dado pela Equação 3.12 recai em um problema de mínimos quadráticos 

semelhante a Equação 3.10, cuja solução é o Filtro de Kalman. 
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3.3 Filtro de Kalman 

 

O Filtro de Kalman foi proposto por Kalman (1960) sendo um estimador linear 

para sistemas lineares da forma: 

 �� = �������� + �������� + ���� (3.14) 

 �� = ���� + �� (3.15) 

em que ����~�(0,����) e �� ~�(0,��) são ruídos brancos com distribuição 

gaussiana que são descorrelacionados e ����~�(�����,��,���) é o vetor de entrada do 

sistema, sendo que este também está associado a uma incerteza. Se esta incerteza for 

nula, faz-se ��,��� = 0. 

O objetivo é encontrar uma estimativa ��� e sua matriz de covariância associada 

��� cuja densidade de probabilidade a posteriori da Equação 3.13 seja maximizada, ��� é 

solução da Equação 3.12. Para isto, deve-se supor que estejam disponíveis as 

estimativas do passo anterior:  

 ����� = ��� �����
��(����|��:���,��:���)� (3.16) 

 ����� = �{(���� − �����)(���� − �����)�} (3.17) 

Verifica-se que o modelo das Equações 3.14 e 3.15 é capaz de predizer o valor 

atual de �� apenas utilizando as grandezas do passo anterior � − 1 já que ���� e 

����  são variáveis aleatórias com distribuição Gaussiana. Também é conhecido que a 

combinação linear das Equações 3.14 e 3.15 possuem uma distribuição Gaussiana de 

média �̅� e sua respectiva matriz de covariância ��� dadas por: 

 �̅� = ��������� + ��������� (3.18) 

 ��� = ��������� ����
� + ������,�������

� + ���� (3.19) 

As Equações 3.18 e 3.19 referem-se aos passos da predição do Filtro de Kalman 

originando a função densidade de probabilidade a priori: 

 
�(��|��:���,��:�) = ������ �−

1

2
(�� − �̅�)����

��(�� − �̅�)� 
(3.20) 
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Em seguida, deve-se determinar uma expressão para a verossimilhança 

�(��|��:�,��:�) da medida atual �� considerando ��, assim como a presença de um 

ruído aditivo �� ~�(0,��) na Equação 3.6. Portanto:  

 
�(��|��,��:���,��:�) = ������ �−

1

2
(�� − ����)����

��(�� − ����)� 
(3.21) 

 

Através da Equação 3.21, verifica-se que o termo �(��|��:���,��:�) é 

independente de ��, portanto esta pode ser reescrita como: 

 �(��|��:���,��:�) = ������ �−
1

2
(�� − ����)����

��(�� − ����) + (�� − �̅�)����
��(���̅�)� (3.22) 

Verifica-se que os modelos Gaussianos para a função densidade de probabilidade a 

priori da Equação 3.20 e para a verossimilhança da Equação 3.21 fazem que a Equação 3.22 

também possua uma distribuição Gaussiana. 

Pode-se verificar que a maximização da Equação 3.22 é equivalente a determinação 

do valor �� que maximiza: 

 
����(��) = −

1

2
[(�� − ����)���

��(�� − ����)

+ (�� − �̅�)����
��(�� − �̅�)] 

(3.23) 

 

Inicialmente deve-se derivar a Equação 3.23 em relação a ��: 

 �����

���
= −

1

2
�2(�� − ����)���

��(−��) + 2(�� − �̅�)����
��� 

= (�� − ����)���
���� − (�� − �̅�)����

�� 

= ��
���

����+ �̅�
����

�� − ��
�(��

���
���� + ���

��) 

 

 

(3.24) 

A solução ótima de �� é raiz da Equação 3.24, com isso deve-se igualar esta a 

zero para encontrar esta solução: 

 �����

���
= 0 → ���

�(��
���

���� + ���
��) = ��

���
����+ �̅�

����
��   (3.25) 

 ��� = (��
���

���� + ���
��)����

���
���� + (��

���
���� + ���

��)���
���̅�.   (3.26) 

Efetuando manipulações de inversões de matrizes na Equação 3.26, encontra-se 

(Simon, 2006): 
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 ��� = �����
�(�� + �������

�)����

+ [��� − �����
�(�� + �������

�)�������]���
���̅�.       

(3.27) 

 

Nomeando o termo �� =  �����
�(�� + �������

�)�� de Ganho de Kalman, a 

Equação 3.27 é reduzida em: 

 ��� = �̅� + ��(�� − ���̅�)   (3.28) 

A Equação 3.28 corresponde à solução ótima ��� que maximiza a probabilidade a 

posteriori. Enquanto que a Equação 3.23 é uma função quadrática côncava, cujo ponto 

crítico ��� corresponde ao ponto de máximo desta função, a Equação 3.28 é um passo de 

correção ótimo para a estimativa predita �̅� da nova medida ��. Sabendo que a função 

densidade de probabilidade a posteriori possui uma distribuição Gaussiana, deve-se 

determinar a matriz de covariância ��� associada a ��� a fim de que �(��|��:�,��:�) seja 

determinada. Suprimindo a dependência de ��� em relação a ��:� e ��:�, obtém-se 

(Simon, 2006): 

 ��� = �{(�� − ���)(�� − ���)�} 

= �{(�� − �̅� − ��(���� + �� − ���̅�))(. )�} 

= ���(� − ����)(�� − �̅�) − �����(. )�� 

= (� − ����)�{(�� − �̅�)(�� − �̅�)�}(� − ����)�

− (� − ����)�{(�� − �̅�)��
�}��

�

− ���{��(�� − �̅�)�}(� − ����)� + ���{����
�}��

� 

= (� − ����)���(� − ����)� + ������
� 

 

 

(3.29) 

 

neste caso utiliza-se o fato de que o erro de predição (�� − �̅�) e �� são independentes. 

Portanto a Equação 3.29 fornece a matriz de covariâncias ��� associada a estimativa  ���. 

A partir de uma estimativa inicial ��� e ���, em �� é presumida uma variável 

aleatória Gaussiana. O Filtro de Kalman irá utilizar o modelo da Equação 3.5 para 

fornecer estimativas preditas �̅� até que uma nova medida �� esteja disponível de 

acordo com a Equação 3.6. Neste momento as Equações 3.27 e 3.28 são utilizadas para 

efetuar a correção da estimativa predita �̅�, dando origem a ��� e ���. 
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Considere um sistema linear (Equações 3.5 e 3.6) e suponha que o vetor inicial 

de estados x� segue uma distribuição gaussiana a partir de condições iniciais: 

 ��� = �{��},��� = �{(�� − ���)(�� − ���)�} (3.30) 

Assumindo que são conhecidas as estimativas x���� e P���� do passo anterior, as 

equações do Filtro de Kalman para as estimativas do instante k atual são dadas por 

(Simon, 2006): 

a) Predições de estimativas 

 

 �̅� = ��������� + ��������� (3.31) 

 ��� = ��������� ����
� + ������,�������

� + ���� (3.32) 

 

em que ����~�(�����,��,���). 

 

b) Correções de estimativas 

 

Se uma medição �� está disponível no instante atual, faça 

 

 �� =  �����
�(�� + �������

�)�� (3.33) 

 ��� = �̅� + ��(�� − ���̅�) (3.34) 

 ��� = (I− ����)���(� − ����)� + ������
� (3.35) 

 

Caso contrário 

 ��� = �̅� (3.36) 

 ��� = ��� (3.37) 
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3.4 Filtro de Kalman Estendido 

 

O Filtro de Kalman Estendido (EKF) foi proposto por Jazwinski (1970). Este 

filtro é a extensão mais simples e direta do Filtro de Kalman para sistemas não lineares 

da forma: 

 �� = �(����,����) + ����             (3.38) 

 �� = ℎ(��) + �� (3.39) 

O desenvolvimento do EKF toma como base o fundamento do cálculo 

diferencial. Para desvios suficientemente pequenos em relação a uma posição de 

referência, uma função derivável não linear pode ser localmente aproximada por uma 

reta (Julier et al, 2007). Considerando incrementos ∆�  e ∆�  muito pequenos, obtém-se a 

aproximação linear de primeira ordem: 

 �(���� + ∆�,���� + ∆�)

≈ �(����,����) + ��,�(����,����)∆� + ��,�(����,����)∆�   

(3.40) 

A aproximação linear da Equação 3.40 torna-se uma boa aproximação local da 

Equação 3.38 avaliada no ponto (����,����) em que: 

 
��,�(����,����) =

��

�����
⎥��� �,��� �

 ,   ��,�(����,����) =
��

�����
⎥��� �,��� �

 
(3.41) 

sendo respectivamente as matrizes Jacobianas de �(����,����) em relação a ���� e 

����. Efetuando esta análise na Equação 3.39 leva a proposição do modelo linearizado: 

                                   ℎ(�� + ∆�) ≈ ℎ(��) + ��,�(��)∆� 

��,�(��) =
�ℎ

���
⎥��

 

 

(3.42) 

Deve-se ainda definir em torno de qual ponto (����,����) as derivadas das 

Equações 3.41 e 3.42 serão avaliadas em cada passo do filtro. É necessario assegurar 

que os passos de ∆�e ∆�  sejam pequenos e dessa maneira a Equação 3.40 seja válida. 

Foi proposto por Jazniski (1970) que as Equações 3.38 e 3.39 sejam linearizadas 

em torno da estimativa disponível no momento para o estado real ��. Para que a 

Equação 3.41 seja usada na linearização da função de evolução do processo da Equação 
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3.38, a melhor estimativa de (����,����) é dada pelas estimativas anteriores 

(�����,�����) a medida que a Equação 3.42 seja linearizada em torno da estimativa 

predita �̅�. 

O Filtro de Kalman Estendido possui exatamente as mesmas equações do Filtro 

de Kalman considerando o modelo linearizado das Equações 3.40 e 3.42 para 

propragação das incertezas através das Equações 3.38 e 3.39. Porém, não se pode 

garantir que as estimativas ��� obtidas através do EKF para sistemas não lineares 

quaisquer sejam estimativas ótimas. Em sistemas superamostrados, a sua respectiva 

resposta dinâmica é incremental no intervalo de tempo � entre amostras do filtro e para 

sistemas que são fracamente não lineares, o modelo das Equações 3.3 e 3.4 aproxima-se 

das Equações 3.5 e 3.6, provendo ao EKF a capacidade de obter ótimas estimativas.  

Porém, caso o sistema esteja fora dessas situações a violação das hipóteses 

necessarias ao EKF pode acarretar num mal desempenho deste. Tomando as devidas 

precauções, pode-se assegurar o seu correto funcionamento, tornando o EKF uma 

excelente opção de rápida e fácil implementação para diversas situações práticas de 

estimação de sistemas não-lineares, sendo um dos filtros estocásticos mais utilizados 

para sistemas deste tipo. 

Para uma função genérica, temos: 

� ∶ ��� ↦  ���  

� ↦ �(�) 

Em que � = [��,��,… ,��]� e �(�) = [ ��(�),��(�),. . . ,���
(�)] � a matriz Jacobiana 

 ��,� é dada por: 

 

��,� =
��(�)

��
=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

���(�)

���

���(�)

���

���(�)

���

���(�)

���

…
���(�)

����

…
���(�)

����

⋮ ⋮
����

(�)

���

����
(�)

���

⋮ ⋮

…
����

(�)

���� ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(3.43) 

 

Considere o sistema não linear (3.38) e (3.39). Partindo de condições iniciais: 
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 ��� = �{��},��� = �{(�� − ���)(�� − ���)�} (3.44) 

Assumindo que são conhecidas as estimativas x����e P���� do passo anterior, as 

equações do EKF para as estimativas do instante k atual são dados por (Simon, 2006): 

i. Predição das estimativas  

 ��,� =
��(��� �,��� �)

���� �
⎥(�����,�����) (3.45) 

 ��,� =
��(��� �,��� �)

���� �
⎥(�����,�����) (3.46) 

 �̅� = �(�����,�����) (3.47) 

 ��� =  ��,������ ��,�
� +  ��,����,��� ��,�

� + ���� (3.48) 

em que ����~�������,��,����. 

 

ii. Correção das estimativas 

- Se uma medida ��estiver disponível no instante atual, faça: 

 
��,� =

�ℎ(��)

���
⎥�̅� 

(3.49) 

 �� = �����,�
� ��� + ��,������,�

� �
��

 (3.50) 

 ��� = �̅� + ����� − ℎ(�̅�)� (3.51) 

 ��� = �� − ����,������� − ����,��
�

+ ������
� (3.52) 

 

- Caso contrário 

 ��� = �̅� (3.53) 

 ��� = ��� (3.54) 
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3.5 - Algoritmo DDR Preditor-Corretor 

 

O algoritmo DDR Preditor-Corretor foi proposto por Bai et al. (2006). Sendo 

este um estimador para sistemas lineares. As deduções matemáticas a seguir estão 

disponíveis em Bai et al. (2006). 

Considera-se um processo com M variáveis de estado controladas, sujeitas a uma 

variação aleatória. Os valores reais das variáveis do processo M no instante k podem ser 

representados por um vetor M x 1, ��. Os valores medidos das variáveis do processo M, 

��, são assumidos para serem adequadamente descritos por um modelo de ruído aditivo: 

 �� = �� + �� (3.55) 

em que �� é um vetor M x 1 de ruídos de medições associados a cada um dos valores de 

M medidas no instante k. O objetivo deste algoritmo é estimar o valor de �� com base 

nas informações disponíveis das medições ��,����,… ,��. A estimativa resultante de 

��, denotada de ���, pode ser expressada por: 

 ��� = � (��,����,… ,��) (3.56) 

onde �  representa a forma funcional do estimador, podendo essa função ser linear ou 

não linear. Entretanto, mesmo sendo conhecidas as medições atuais, passados e os 

dados da Equação 3.55, não é possível calcular a estimativa resultante, sendo necessário 

obter outras informações. Estas informações sobre �� ou �� são necessárias para a 

estimação de ��.  

Assumindo que �� possui uma distribuição normal (��~�(0,�)) para todo valor 

de k, sendo V uma matriz de covariância M x M de ��, a função densidade de 

probabilidade de �� pode ser escrita como: 

 
�(��) =

1

 (2�)� �⁄  |�|� �⁄
��� �−

1

2
��

�� ����� 
(3.57) 

em que |�| é o determinante de V e ��
� é a transposta de ��. Da Equação 3.55 e 

assumindo que �� e �� são independentes, segue-se que a função de densidade 

condicional das medições ��, dados ��, é: 
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 �(��|��) = �(�� − ��) = �(��) (3.58) 

 

Desde que ��~�(0,�),�(��|��) é uma variável aleatória Gaussiana com média 

�� e covariância V, e a função densidade de probabilidade de ��, pode ser interpretada 

como uma verossimilhança de ��, dadas as medições ��, denotado por: 

 
�(��|��) =

1

 (2�)� �⁄  |�|� �⁄
��� �−

1

2
(�� − ��)����(�� − ��)�   

(3.59) 

O problema consiste em encontrar o valor mais provável de ��, isto é, o valor 

que maximiza �(��|��). Estas estimativas são conhecidas como estimativas de máxima 

verossimilhança. Da Equação 3.59 fica evidente que o valor máximo ocorre quando 

�� = ��. Portanto, as estimativas da máxima verossimilhança são ��� = ��, significando 

que as estimativas ótimas dos valores reais das variáveis do processo são as medições 

quando a única informação disponível sobre o ruído de medição é ��~�(0,�). 

Em muitos casos, as informações prévias sobre �� estão disponíveis. Estas 

informações vêm de uma ampla variedade de modelos de processos que podem ser 

fenomenológicos ou empíricos, contínuos ou discretos, lineares ou não lineares. Um 

exemplo é que �� pode ser estimado a partir de valores do modelo predito, ���. As 

informações sobre o ruído de medição, �� podem ser combinadas com informações 

sobre o modelo predito, ��� de ��, dada a melhor estimativa de ��. Como os modelos 

nunca podem ser considerados perfeitos, os valores dos modelos preditos também 

contêm algum grau de erro. Portanto, assumindo que o modelo predito, ���, pode ser 

expressado por um modelo de ruído aditivo: 

 ��� = �� + �� (3.60) 

onde �� é representando por um vetor de erros do modelo predito, que é uma função 

complexa de vários fatores, tais como a estrutura incorreta do modelo, a incerteza em 

parâmetros do modelo e variáveis de entradas imprecisas. 

Assume-se que �~�(0,�) onde R é a matriz de covariância dos erros preditos. 

O problema é encontrar as melhores estimativas para �� considerando os dados medidos 

e os valores preditos. Usando a formulação de Bayes (Box e Tiao, 1992), pode-se 

escrever: 
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 �(��|��) ∝ �(��|��)�(��) (3.61) 

onde �(��|��) é a distribuição a posteriori de ��, dado os valores medidos, �(��|��) é 

a função de verossimilhança e �(��) é a distribuição prévia expressando o 

conhecimento sobre �� antes da obtenção dos dados. Se agora for adicionado 

informações independentes sobre ��, baseado no modelo predito ���, pode-se novamente 

aplicar a formulação de Bayes: 

 �(��|���,��) ∝ �(��|���)�(��|��) ∝ �(��|���)�(��|��)�(��) (3.62) 

em que �(��|���,��) representa o conhecimento a posteriori de ��, baseado em �� e ���. 

Baseado nas suposições sobre os dados medidos e o modelo predito, segue que: 

 
�(��|��) =

1

 (2�)� �⁄  |�|� �⁄
��� �−

1

2
(�� − ��)�� ��(�� − ��)� 

(3.63) 

 

 
�(��|���) =

1

 (2�)� �⁄  |�|� �⁄
��� �−

1

2
(��� − ��)����(��� − ��)� 

(3.64) 

Assume-se que a informação inicial a priori é não-informativa, isto é, �(��) é 

constante sobre toda a gama de valores de ��. Então a distribuição a posteriori torna-se: 

 
�(��|��,���) =

�

 (2�)� �⁄  |��|� �⁄
��� �−

1

2
[(�� − ��)�� ��(�� − ��)

+ (��� − ��)����(��� − ��)]� 

(3.65) 

sendo k  uma constante. Seleciona-se o valor de �� que maximiza a Equação 3.65 com a 

melhor estimativa do valor real do vetor de estados do processo. Refere-se a estas 

estimativas como máxima estimativa a posteriori (MAP) e denota-se por ���. 

A maximização da Equação 3.65 é equivalente a minimizar o argumento 

positivo da exponencial da Equação 3.65. A estimativa MAP, ���, consequentemente 

pode ser obtida pela minimização: 

 
�(���) =

1

2
[(�� − ��)�� ��(�� − ��) + (��� − ��)����(��� − ��)] 

(3.66) 
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Derivando a função objetivo da Equação 3.66 com relação a �� e igualando a 

zero, obtemos: 

 ��

���
=

1

2
��−1

��� − ��� + �−1
���� − ����= 0    

(3.67) 

Resolvendo a Equação 3.67, obtém-se: 

 ��� = (� �� + ���)��(� ���� + ������) (3.68) 

Expandindo a Equação 3.68, resulta: 

 ��� = (� �� + ���)��� ���� + (� �� + ���)����� ��� (3.69) 

Adicionando e subtraindo (� �� + ���)��� ����� no lado direito da Equação 

3.69, obtém: 

 ��� = (� �� + ���)��� ���� + (� �� + ���)��[(� �� + ���) − ���]���   

 

(3.70) 

Expandindo a equação, obtém: 

 ��� = (� �� + ���)������� + ��� − (� �� + ���)� �����         

��� = ��� + (��� + ���)� ��(�� − ���)   

��� = ��� + �(�� − ���)                                            

 

(3.71) 

sendo: 

 � = (��� + ���)� �� = (� + ����)�� (3.72) 

em que I é a matriz identidade, V é a matriz de covariância dos erros de medição e R é a 

matriz de covariância dos erros do modelo de predição. As Equações 3.71 e 3.72 

expressam a formulação do algoritmo DDR Preditor-Corretor. 

O algoritmo DDR Preditor-Corretor é considerado uma alternativa ao Filtro de 

Kalman visto que tanto o KF como o algoritmo DDR Preditor-corretor utilizam os 

mesmos princípios básicos de usar medições das variáveis e informações do modelo do 

processo para fornecer uma estimação mais confiável do estado atual. Porém, o 

algoritmo DDR Preditor-Corretor possui uma implementação mais simples com um 

custo computacional bastante inferior em comparação ao KF (Bai, 2005). 
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Capítulo 4                        

Estimadores com Restrições 

4.1 - Introdução 

 

A utilização de estimadores com restrições é de fundamental importância no 

monitoramento e controle de processos pois, com eles, é possível aplicar as restrições 

físicas impostas por um processo industrial, em que uma determinada variável possui 

um valor limite. 

Os estimadores propostos na literatura podem ser modificados a fim de 

incluírem restrições físicas. Um bom exemplo é o Filtro de Kalman. Este pode ser 

alterado, de modo a incluir restrições físicas do processo implicitamente na montagem 

do algoritmo de estimação. O estimador que utiliza esta idéia é o Filtro de Kalman 

Estendido com Restrições (CEKF). 

Outra metodologia de estimação de estados com restrição bastante difundida é o 

Estimador de Horizonte Móvel (MHE). Sua principal característica é a utilização de 

uma janela móvel, sendo possível a inclusão de restrições no problema de otimização, 

tendo como consequência um aumento da eficiência dos dados estimados. 

 

4.2 - Estimador do Horizonte Móvel 

4.2.1 - Considerações Gerais 
 

O Estimador de Horizonte Móvel foi proposto por Muske & Rawlings (1995). 

Esta é uma técnica desenvolvida baseada em otimização para o monitoramento de 

processos e estimação de estados. O princípio básico do MHE é efetuar a estimação dos 

estados fazendo uso das últimas N + 1 medidas, em que N é o tamanho do horizonte de 

estimação. O esquema pode ser visto na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Esquema do Estimador do Horizonte Móvel (Salau, 2009.) 

 

A principal vantagem do MHE, em comparação com outras técnicas de 

estimação de dados, é que esta efetua a minimização de uma função de custo ao longo 

do horizonte de estimação N de medidas passadas. Quando uma nova medida está 

disponível, a antiga é descartada usando o conceito de deslocamento de janela, 

conforme pode ser observado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Deslocamento de janela do MHE (Salau, 2009). 
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A escolha deste tamanho do horizonte de estimação N é um parâmetro de ajuste 

do MHE. O desempenho do estimador melhora com o aumento do tamanho do 

horizonte de estimação. Entretanto, o seu custo computacional também irá aumentar. 

Dessa maneira, é preciso conciliar o desempenho do estimador com o custo 

computacional na escolha do tamanho do horizonte de estimação. De forma teórica, o 

MHE é estável desde que o tamanho de N seja maior que a ordem ou que o índice de 

observabilidade do sistema (Rao & Rawlings, 2002).  

 

4.2.2 - Equacionamento do MHE 
 

Nesta seção é apresentada a formulação para o Estimador do Horizonte Móvel 

com suas respectivas soluções de forma analítica e computacional. 

 Considere que um estimador ótimo linear para sistemas lineares possui a forma 

do tipo: 

 �� = �������� + �������� + ���� (4.1) 

 �� = ���� + �� (4.2) 

Considerando um tamanho de horizonte de estimação N=4, obtém-se: 

 ���� = ����� (4.3) 

 ���� = ����� = �(����� + �����) = ������ + ������ (4.4) 

 ���� = ����� = �(����� + �����) = ������ + ������ 

= ��(����� + �����) + ������ 

= ��²���� + �������+ ������ 

 

(4.5) 

 ���� = ��³���� + ��²�����+ �������+ ������ (4.6) 

 �� = �������+ ��³����� + ��²�����+ �������+ ������� +  ������ (4.7) 

 

A partir das Equações 4.3 a 4.7, podem-se obter as expressões de �� na forma 

matricial: 
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⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

��

����

����

����

����⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
���

��³
��²
��
� ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

���� +

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
�� ��� ��²� ��³�
0 �� ��� ��²�
0 0 �� ���
0 0 0 ��
0 0 0 0 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

+ �

����

����

����

����

�                                  

 

(4.8) 

 

A partir da Equação 4.8, obtém-se: 

 ��� = �̅���� + ������ (4.9) 

em que ��� é o valor estimado de �� e as matrizes �̅ e ��  são dadas por: 

 

�̅ =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
���

��³
��²
��
� ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 e �� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
�� ��� ��²� ��³�
0 �� ��� ��²�
0 0 �� ���
0 0 0 ��
0 0 0 0 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(4.10) 

É possível solucionar a Equação 4.8 tanto de forma analítica quanto de forma 

computacional com o auxílio de programação quadrática, sendo possível inserir 

restrições ao problema do MHE na otimização computacional. A seguir são 

apresentadas a formulação analítica e a formulação computacional para a solução do 

problema do MHE. 

 

4.2.2.1 - Otimização Analítica 
 

 Para a solução do problema do MHE de forma analítica considera-se a função 

objetivo da Equação 4.11: 

 
∅ =

1

2
����  

(4.11) 

em que: Q é o fator de ponderação e � é o erro de medição dado, neste caso, dado por: 

 � = �� − �̅���� − ������ (4.12) 

Substituindo o erro de medição na função objetivo e considerando o fator de 

ponderação igual a 1 (Q=1), obtém-se 

 
∅ =

1

2
[�� − �̅���� − ������]�[�� − �̅���� − ������] 
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∅ =
1

2
⌈��

� − ����
� �̅� − �����

� ���⌉[�� − �̅���� − ������] 

∅ =
1

2
⌈��

����̅��̅���� + (�������̅ − ��
��̅)���� + ����

� (�̅�����

− �̅���)⌉+
1

2
⌈��

��� − ��
����� − �������� + ����������⌉ 

 

(4.13) 

 

Efetuando-se a otimização analítica visando a minimização do erro de predição, 

isto é, derivando a função objetivo e igualando a zero, obtém-se: 

 �∅

�����
(����

� �̅��̅����) = 2�̅��̅���� 
(4.14) 

 �∅

�����
(2����

� (�̅����� − �̅���) = 2(�̅����� − �̅���) 
(4.15) 

 �̅��̅���� + (�̅����� − �̅���) = 0 (4.16) 

 ����� = −(�̅��)�����(�̅����� − �̅���) (4.17) 

A partir da Equação 4.8 generaliza-se a formulação para um horizonte N 

variável. Com isso, encontra-se a seguinte formulação matricial de ��: 
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⎢
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⎢
⎡
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����
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⋮
����⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(4.18) 

 

A partir da Equação 4.18, obtém-se a solução do problema do MHE para N 

variável: 

 ����� = −(�̅��)�����(�̅����� − �̅���) (4.19) 
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sendo: 

 

�̅ =
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⎢
⎢
⎢
⎡
���

⋮
���

��³
��²
��
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⎢
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�� ��� ��²� ��³� … ������
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0 0 0 �� … ���
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ��
0 0 0 0 … 0 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(4.20) 

 

4.2.2.2 - Otimização Computacional 
 

Solucionando o problema do MHE de forma computacional, considera-se a 

função objetivo da Equação 4.21 como sendo: 

 
∅� = ���� − ���

�
�

���� − ���
�

�

���

 
(4.21) 

em que �� é o valor real do processo e ���
 é o valor medido do processo. 

Substituindo a Equação 4.9 na Equação 4.21, obtém-se: 

 
∅� = ���̅���� + ������ − ���

�
�

���̅���� + ������ − ���
�

�

���

 

∅� = ������
� �̅� + �����

� ��� − ���
�����̅���� + ������ − ���

�

�

���

 

∅� = ������
� �̅��̅���� + ����

� �̅������� − ����
� �̅����

�

���

+ �����
� ����̅���� + �����

� ��������� − �����
� ������

− ���
��̅���� − ���

������� + ���
������ 

∅� = ������
� �̅��̅���� + ����

� �̅������� − ����
� �̅����

�

���

+ �����
� ����̅���� + �����

� ��������� − �����
� ������

− ���
��̅���� − ���

������� + ���
������ 
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∅� = ������
� �̅��̅���� + ����

� �̅������� − ����
� �̅����

�

���

+ �����
� ����̅���� + �����

� ��������� − �����
� ������

− ���
��̅���� − ���

������� + ���
������ 

∅� = ������
� ��̅��̅���� + �̅������� − �̅����

�

�

���

+ �����
� �����̅���� + ��������� − ������

�
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∅� = ������
� �̅��̅���� + 2����

� ��̅������� − �̅����
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�

���

      

 

 

 

 

(4.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a utilização da otimização computacional utilizando a programação 

quadrática, deve-se escrever a função objetivo como: 

 
min

�
∅� =

1

2
∆��� ∆� + ��∆� 

(4.23) 

Adequando a Equação 4.22 na função objetivo da Equação 4.23, obtém-se: 

 � = 2�̅��̅ (4.24) 

 �� = 2(�������̅ − ���
��̅) (4.25) 

 

Ao problema definido na Equação 4.23, podemos incluir as restrições nas 

variáveis de entrada e de saída: 
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1. Nos valores das entradas � : ���� < � < ����, ou seja: 

      1a) ���� ≤ � ou [−�]� ≤ −���� 

      1b) � ≤ ���� ou [�]� ≤ ���� 

 As condições 1a) e 1b) podem ser resumidas como: 

 �
�

−�
�� ≤ �

����

����
� (4.26) 

2. Nos valores das saídas � : ���� < � < ����, ou seja: 

      2a) ���� ≤ �  

            ���� ≤ �� ou [−�]� ≤ −���� 

      2b) � ≤ ���� 

            �� ≤ ���� ou [�]� ≤ ���� 

 As condições 2a) e 2b) podem ser resumidas como: 

 �
�

−�
�� ≤ �

����

����
� (4.27) 

O problema de otimização que o MHE resolve possui uma função objetivo 

definida pela Equação 4.23 e as restrições impostas pelas Equações 4.26 e 4.27. 

Observa-se que a função objetivo é quadrática em ∆� e as restrições do problema são 

lineares. Esse tipo de problema é clássico na área de otimização, e pode ser solucionado 

através da programação quadrática (QP). 
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4.3 - Filtro de Kalman Estendido com Restrições 

 

 O Filtro de Kalman Estendido com Restrições (CEKF) é um tipo alternativo de 

estimador baseado em otimização. Sua implementação é originária da formulação do 

Estimador de Horizonte Móvel, sendo seu princípio de funcionamento baseado nas 

premissas de um estimador ótimo similar ao Filtro de Kalman Estendido.  

A formulação do CEKF é basicamente a resolução do problema do estimador 

MHE com um horizonte de estimação igual a zero (N=0). Isto é similar ao EKF 

convencional, que também possui um horizonte de predição igual a zero na etapa de 

correção. Assim como no EKF, o Filtro de Kalman Estendido com Restrições consiste 

das etapas de predição, cálculo da matriz de covariância e correção (Gesthuisen el al. 

2001). 

As etapas de predição e cálculo da matriz de covariância são efetuadas da 

mesma forma como no estimador EKF. A única etapa que difere deste é a etapa de 

correção dos estados estimados. Enquanto que no EKF a atualização é efetuada pelo 

ganho de Kalman, o CEKF utiliza o seguinte problema de otimização: 

 min
� ���

∅� = ��
���

���� + ��
���

���� (4.28) 

sujeito às seguintes restrições de igualdade: 

 ���
� = ���

� + �� (4.29) 

 ���
� = ��� − �� (4.30) 

em que: ���
� são os estados estimados do sistema, ���

� são os estados preditos do sistema, 

���
� são as saídas filtradas do sistema, �� são ruídos do processo e �� são ruídos de 

medição. 

Aplicando os limites físicos aos estados estimados e expressando estes em 

função dos estados preditos e dos ruídos de processo, e em seguida efetuando o 

isolamento do termo dos ruídos de processo, obtém-se: 

 ���� ≤ ���
� ≤ ����  (4.31) 
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 ���� ≤ ���
� + �� ≤ ����  (4.32) 

 ���� − ���
� ≤ �� ≤ ���� − ���

� (4.33) 

Com isso, chega-se ao primeiro conjunto de restrições de desigualdade: 

 �� ≥ (���� − ���
�) (4.34) 

 �� ≤ (���� − ���
�) (4.35) 

De forma equivalente, aplicam-se os limites físicos do processo às varáveis 

filtradas do sistema, expressando estas em função das saídas preditas e dos ruídos de 

medição e isolando o termo dos ruídos de medição, obtendo-se: 

 ���� ≤ ���
� ≤ ����  (4.36) 

 ���� ≤ ���
� + �� ≤ ����  (4.37) 

 ���� − ���
� ≤ �� ≤ ���� − ���

� (4.38) 

A partir destas equações, chega-se ao segundo conjunto de restrições de 

desigualdade: 

 �� ≥ (���� − ���
�) (4.39) 

 �� ≤ (���� − ���
�) (4.40) 

Com isso, o problema de otimização através do CEKF torna-se completo. 

A etapa de correção dos estados estimados no CEKF pode ser resolvida através 

de Programação Quadrática Sequencial (SQP) se e somente se a equação de medição for 

linear. Assim, uma aproximação pode ser feita considerando a relação quadrática entre 

os ruídos de processo e de medição (Salau, 2009). Desse modo, o problema de 

otimização apresentado anteriormente pode ser reescrito na forma canônica através da 

programação quadrática. Neste caso, pode-se garantir a convergência da otimização a 

fim de obter um mínimo global do sistema de forma rápida, eficiente e robusta. 
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O CEKF utiliza a função objetivo dada pela Equação 4.41: 

 
min

�
∅� =

1

2
∆��� ∆� + ��∆� 

(4.41) 

em que:  

 � = �
��

��
� (4.42) 

 
� = �

�� 0
0 ��

� 
(4.43) 

 � = �
0
0

� (4.44) 

Sujeita à restrição de igualdade dada pela Equação 4.45 e às restrições de 

desigualdade dadas pelas Equações 4.46 e 4.47: 

 [��  �]� = �� − ���
� (4.45) 

 
� ≥ �

(���� − ���
�)

(�� − ����  )
� 

(4.46) 

 
� ≤ �

(���� − ���
�)

(�� − ����  )
� 

(4.47) 

sendo �� a matriz de espaço de estados do sistema e I a matriz identidade. 
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Capítulo 5                                 

Estudo de Caso 
 

5.1. Introdução 

 

Neste capítulo, é apresentado o sistema Tanque Contínuo de Aquecimento 

Agitado (CSTH) operando sob controle avançado do tipo MPC, que será utilizado como 

estudo de caso para a reconciliação dinâmica de dados baseado em estimadores. 

Apresenta-se também um breve introdutório sobre controle avançado do tipo MPC. É 

importante salientar que o projeto dos controladores do processo não faz parte do 

escopo deste trabalho, isto é, o sistema de controlador MPC já operava em ambiente 

computacional com sintonia fina, considerada adequada, em etapas anteriores. 

 

5.2. Processo CSTH 
 

A planta piloto situada no Departamento de Engenharia Química da 

Universidade de Alberta, no Canadá, consiste de um tanque experimental de agitação 

contínua, com volume de 8 litros e altura de 50 centímetros, cuja configuração é 

mostrada na Figura 5.1. Neste tanque, fluxos de água quente e água fria (HW e CW), 

pressurizados por uma bomba de 60 a 80 psi, são misturados e logo aquecidos com 

vapor que é introduzido em uma serpentina e depois drenado do tanque através de uma 

tubulação longa. O CSTH é bem misturado e, portanto, é assumido que a temperatura 

no fluxo de saída seja a mesma que a temperatura no tanque. As válvulas de controle no 

CSTH são atuadores pneumáticos que usam 3-15 psi de ar comprimido.  

O diagrama da Figura 5.1 inclui duas entradas e duas saídas, sendo as entradas: o 

setpoint do controlador de fluxo de água fria (u1) e o fluxo de vapor (u2). Já as saídas 

são: o sensor de temperatura (TT) e o sensor de nível (LT). Todas as entradas e saídas 
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do CSTH são sinais eletrônicos na faixa de 4-20 mA1. Além disso, o processo possui 

uma entrada de fluxo de água quente, que pode ser utilizado como perturbação ao 

processo. 

Um simulador do processo CSTH, baseado em leis de conservação e massa e 

energia, foi desenvolvido por Thornhill et al. (2008). Este simulador tem como objetivo 

principal servir como plataforma de testes para aplicações de sistemas de controle, 

identificação de sistemas, sistemas de detecção de falhas, entre outros. Maiores detalhes 

sobre o processo CSTH e o simulador podem ser encontrados em Thornhill et al. 

(2008). 

 

 
Figura 5.1 Diagrama esquemático do CSTH (Adaptada de Thormhill et al., 2008). 

 

                                                             
1 Para medição das variáveis de entradas e saídas do processo CSTH, são utilizados sensores de 
instrumentação que fornecem uma saída nominal de 4 a 20 m, por esse motivo, ao longo do texto, 
todos os valores informados das variáveis Temperatura e Nível serão dados em mA. 
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Na Figura 5.2 ilustra-se o esquema do controlador MPC no processo CSTH, com 

suas respectivas variáveis manipuladas e variáveis controladas. Na Tabela 5.1 são 

mostradas as funções de transferência do sistema linearizadas no ponto de operação 

utilizado e, na Tabela 5.2, são apresentados os valores das variáveis controladas em 

estado-estacionário e seus respectivos desvios padrões: 

 

 

Figura 5.2 Diagrama Esquemático do MPC no CSTH. 

 

Tabela 5.1 Funções de Transferência Linearizadas do CSTH. 

Entrada/Saída Nível (y1) Temperatura (y2) 

Setpoint Controlador 

Fluxo Água Fria (u1) 
��� =

8,15

303� + 1
 ��� =

−0,36

100� + 1
 

Fluxo Vapor (u2) ��� = 0 
��� =

0,5808

36,6� + 1
 

 

 

 
Tabela 5.2 Estado Estacionário e Desvio Padrão. 

Variável Mensurada Valor estado-estacionário Desvio Padrão 

Temperatura (mA) 10,5 0,05 

Nível (mA) 12 0,05 
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5.3 Controle Preditivo (MPC) 
 

O controle preditivo ou "Model Predictive Control" (MPC) refere-se a uma 

classe de algoritmos de controle automático que controla a resposta futura da planta 

através do uso de um modelo do processo. Em cada instante de amostragem, o MPC 

soluciona on-line um problema de otimização linear quadrático (LQ), usando o estado 

atual da planta como estado inicial. O resultado da otimização gera uma sequência de 

controle sub-ótima, que é aplicada de acordo com a filosofia de controle de horizonte 

móvel (moving horizon control ou receding horizon control, RHC), fornecendo assim 

um controlador com as características de realimentação desejadas.  

Atualmente, o MPC pode ser considerado como uma das mais importantes 

inovações em controle avançado de processos dos últimos 20 anos, além de ser a 

ferramenta padrão para aplicações industriais. Benefícios significativos são gerados 

diretamente a partir da habilidade do MPC em assegurar que a planta opere dentro de 

suas restrições da forma mais lucrativa. A teoria do MPC tem evoluído de forma 

substancial. Questões teóricas tais como otimização, estabilidade, desempenho e 

robustez são bem conhecidas, principalmente para sistemas descritos por modelos 

lineares, fato que pode ser comprovado pelos inúmeros artigos disponíveis na literatura. 

A atual geração de algoritmos MPC comercialmente disponíveis são baseados 

em modelos lineares (LMPC, ou simplesmente MPC). Dentre estes, o algoritmo QDMC 

(Quadratic Dynamic Matrix Control) de Garcia e Morshedi (1986), que utiliza um 

modelo de convolução discreta (modelo de resposta ao degrau ou de resposta ao 

impulso do processo) para predição, é amplamente utilizado na indústria de processos. 

No instante de tempo atual, usualmente definido como o instante k, o 

comportamento do processo ao longo de um horizonte de tempo np é considerado. O 

intervalo de tempo np é conhecido como horizonte de predição. Utilizando um modelo 

do processo, as respostas deste às mudanças nas variáveis manipuladas são previstas. As 

ações das variáveis manipuladas são escolhidas de tal forma que a resposta apresente 

determinadas características que sejam desejáveis. As ações de controle podem variar 

apenas dentro de um horizonte � ≤ ��, conhecido como horizonte de controle. Desta 

forma, minimiza-se um critério de desempenho desejado sujeito à dinâmica do modelo e 

às possíveis restrições nas variáveis de entrada/saída. Porém, apenas a primeira ação de 
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controle calculada é de fato implementada no processo. No próximo instante de 

amostragem, isto é, em � + 1, o mesmo problema de otimização é resolvido com a nova 

condição inicial, obtida mediante informação tirada das medidas do processo em � + 1 

e com o horizonte movido adiante por um intervalo de amostras (Qin e Badgwall, 

2003). A Figura 5.3 ilustra a implementação básica do algoritmo de controle MPC. 

 

Figura 5.3 Esquema de implementação do algoritmo MPC (Sotomayor, 2006). 

 

A estrutura inerente ao algoritmo MPC é mostrada na Figura 5.4, em que o 

controlador é chamado de otimizador. 
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Figura 5.4 Estrutura de um sistema de controle MPC (Sotomayor, 2006). 

Os primeiros controladores desenvolvidos na indústria utilizavam a estratégia 

MPC sem restrições, também conhecidos como DMC. Estes usavam um modelo de 

convolução linear de resposta ao degrau e geração de sequência de controle por 

otimização analítica. Contudo, com o surgimento de restrições presentes nos processos 

que necessitavam das suas inclusões no desenvolvimento do controlador, fez-se 

necessária uma evolução do algoritmo de controle. A otimização, neste caso, passou a 

ser numérica e a solução do problema convexo DMC, por meio de programação 

quadrática, deu origem ao QDMC, proposto por Garcia e Morshedi (1986). 

 

O QDMC usa as mesmas equações de predição do DMC, ou seja: 

 � = −�∆� + �� (5.1) 

em que: �  é o vetor de erros entre os valores previstos e o valor desejado; �� é o vetor 

de erros entre o valor desejado e os valores previstos se não houver nenhuma ação de 

controle futura (sistema em malha aberta) e � é a matriz dinâmica. 

 

Considerando a função objetivo da Equação 5.2: 



71 
 

 
∅ =

1

2
������ +

1

2
∆�����∆�  

(5.2) 

sendo R a matriz de fatores de supressão que atenuam as variações das ações de controle 

e W a matriz diagonal de ponderação onde os valores da diagonal principal são 

proporcionais à importância da variável controlada. 

 

Substituindo a Equação 5.1 na Equação 5.2, tem-se: 

 
∅ =

1

2
�(−�∆� + ��)����(−�∆� + ��) � +

1

2
∆�����∆�  

(5.3) 

 
∅ =

1

2
[∆��(������ + ���)∆�] − ������∆� +

1

2
������ 

(5.4) 

 

Na Equação 5.4, o último termo do segundo membro não depende da variável de 

interesse ∆�. Com isso, a função objetivo do controlador pode ser escrita como: 

 
min   

∆�
∅ =

1

2
∆��� ∆� + ��∆� 

(5.5) 

em que: 

 � = ������ + ��� (5.6) 

 �� = ������ (5.7) 

Ao problema definido pela Equação 5.5, podemos incluir as restrições nas 

variáveis manipuladas e controladas: 

1) Nos incrementos das variáveis manipuladas: −∆���� ≤ ∆� ≤ ∆����, ou seja: 

 1a) ∆� ≤ ∆���� ou [��.��]∆� ≤ ∆���� 

 

 1b) ∆� ≥ −∆���� ou [−��.��]∆� ≤ ∆���� 

 

As condições 1a) e 1b) podem ser resumidas em: 

 
�

��.��

−��.��
�∆� ≤ �

∆����

∆����
� 

(5.8) 
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2) Nos valores das variáveis manipuladas: ���� ≤ � ≤ ����, como: 

 

 

� = �

��

����

⋮
������

�= �

��� 0 ⋯ 0
��� ��� ⋯ 0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
��� ��� ⋯ ���

��

∆��

∆����

⋮
∆������

�+ �

����

����

⋮
����

� 

 

(5.9) 

ou ainda: 

 � = �∆� + ����� (5.10) 

Portanto: 

 2a) � ≤ ���� equivale a �∆� ≤ ���� − ����� 

 

 2b) � ≥ ���� equivale a −�∆� ≤ ����� − ���� 

 

Com isso, as condições 2a) e 2b) podem ser resumidas em: 

 
�

�
−�

�∆� ≤ �
���� − �����

����� − ����
� 

(5.11) 

 

O problema de otimização que o QDMC resolve tem a função objetivo dada pela 

Equação 5.5 e as restrições representadas pelas Equações 5.8 e 5.11. Observa-se que a 

função objetivo é quadrática em ∆� e as restrições são todas lineares. Pode-se resolver 

este problema através da programação quadrática, onde a partir dos resultados da 

otimização obtidos, somente a primeira ação de controle do vetor ∆� é utilizada no 

processo. Em seguida, efetua-se todo o problema de otimização novamente. 

 

5.4 Controle MPC do CSTH 

 

O algoritmo QDMC apresentado na seção anterior é aplicado ao processo CSTH 

a fim de controlar as variáveis “nível” (y1) e “temperatura” (y2), manipulando as 

entradas: “setpoint do controlador do fluxo de água fria” (u1) e “fluxo de vapor” (u2). O 

objetivo do controle é manter as saídas nos seus respectivos setpoints. 

Os controladores MPC incorporam um modelo explícito do processo. O uso 

deste modelo permite: levar em conta todas as características significativas da dinâmica 
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do processo no cálculo da lei de controle e predizer o comportamento futuro das saídas, 

considerando os efeitos das ações de controle (e perturbações). Os parâmetros de 

sintonia do controlador MPC para o CSTH são listados na Tabela 5.3: 

 

Tabela 5.3 Parâmetros de sintonia do controlador QDMC. 

Parâmetro Descrição Valor 

sT  Tempo de amostragem 10 s 

N  Horizonte do modelo 150 

p  Horizonte de predição 30 

m Horizonte de controle 3 

m axu  Limite máximo de incremento nas entradas [0,2 0,4]
 

maxu  Limite máximo das entradas [13 14]
 

minu  Limite mínimo das entradas [11 10]
 

Q Matriz de ponderação de predições das saídas �
2 0
0 1

� 

R  Matriz de supressão de incrementos nas entradas �
1 0
0 1

� 

 

Os valores no estado estacionário das entradas manipuladas e saídas controladas 

são, respectivamente, �� = [11,8956  12,5716 ]� e �� = [12  10,5 ]�. 
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Capítulo 6                          

Resultados 

6.1 Sistema sem restrições 

 

Nesta seção são apresentados os resultados da reconciliação dinâmica de dados 

do sistema CSTH sem restrições. Foi implementado o sistema DDR sem restrições 

utilizando as seguintes técnicas de estimação de dados: o KF, o algoritmo DDR 

Preditor-Corretor, o MHE e o CEKF. 

 

6.1.1 Algoritmo KF 
 

Foi implementado o sistema DDR baseado no KF com os seguintes parâmetros 

iniciais: ��� = 0; ��� = 10�� e � = 0,99�.  Estes parâmetros foram obtidos com base na 

literatura estudada (Farias (2009), Jesus et al. (2011) e Tonel (2008)). A partir da 

Equação 3.33, calculou-se o ganho do filtro: 

 
� = �

0,2049 0
0 −0,0917

� 
(6.1) 

 

Na Figura 6.1, são mostrados os resultados da reconciliação de dados das 

variáveis analisadas, em comparação com seus respectivos valores reais e medidos. Os 

pontos em azul representam a saída do sistema com erros de medições, o sinal em 

vermelho é o respectivo valor real e o sinal em preto a saída do sistema de reconciliação 

de dados. 
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Figura 6.1 Resposta do sistema DDR com KF. 

 

Pode-se observar, pela Figura 6.1, que o estimador KF obteve um ótimo 

desempenho. Os valores das medições reconciliadas aproximam-se muito de seus 

respectivos valores reais, reduzindo a influência dos erros de medição nas variáveis 

analisadas. Além disso, é possível verificar que o algoritmo KF teve um excelente 

comportamento em relação às variações dos setpoints em ambas as variáveis, que 

ocorrem no instante t=1000s para a variável Nível e t=1300s para a variável 

Temperatura. 
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6.1.2 Algoritmo DDR Preditor-Corretor 

 

Para a implementação do algoritmo DDR Preditor-Corretor, inicialmente deve-

se definir a matriz de covariância dos estados preditos. Na prática os valores exatos da 

matriz de covariância dos estados preditos são difíceis de determinar. Com isso, os 

elementos da matriz R podem ser tratados como parâmetros de sintonização do 

algoritmo DDR (Bai, 2005). No presente caso, a partir de diversos testes, essa matriz foi 

escolhida como: 

 
� = �

0,0005 0
0 0,002

� 
(6.2) 

Como as variáveis controladas possuem somente erros aleatórios com 

distribuição gaussiana sem correlação cruzada entre estas, a matriz de covariância dos 

erros de medição é baseada na variância das respectivas variáveis, conforme a Tabela 

4.2: 

 
� = �

0,0025 0
0 0,0025

� 
(6.3) 

 

Ao obter as matrizes R e V, é possível calcular o ganho do filtro DDR por meio 

da Equação 3.72: 

  

 
���� = �

0,1667 0
0 0,4444

� 
(6.4) 

 

Na Figura 6.2 são apresentados os resultados do sistema DDR utilizando o 

algoritmo DDR Preditor-Corretor. 
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Figura 6.2 Resposta do sistema DDR com algoritmo DDR Preditor-Corretor. 

 

Pode-se verificar, pela Figura 6.2, que o algoritmo DDR obteve um excelente 

desempenho na reconciliação de dados em ambas as variáveis, sendo os seus valores 

reconciliados praticamente idênticos a seus valores reais. Além disso, observa-se que o 

algorirtmo DDR obteve um ótimo desempenho nas variações dos setpoints em ambas as 

variáveis. 

 

6.1.3 Algoritmo MHE 
 

Para a implementação do sistema DDR utilizando o MHE, inicialmente deve-se 

definir o tamanho do horizonte de estimação (N). Quanto menor o tamanho de N pior o 

desempenho do estimador e quanto maior o N maior o desempenho deste, porém, com 
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um custo computacional mais elevado. No apêndice A é efetuado uma avaliação do 

custo computacional em relação ao tamanho do horizonte de estimação do MHE. 

A partir da análise do horizonte de estimação do MHE, foi adotado neste 

trabalho N=100, que fornece um alto desempenho do estimador com um custo 

computacional não tão elevado. Neste presente caso, não foram utilizadas restrições nas 

variáveis controladas. Na Figura 6.3, são mostrados os dados reconciliados utilizando o 

MHE em comparação com seus respectivos valores reais e medidos, onde pode-se 

observar que os dados reconciliados se aproximam dos seus respectivos valores reais. 

 
Figura 6.3 Resposta do sistema DDR com MHE para N=100. 

  



79 
 

6.1.4 Algoritmo CEKF 
 

Foi implementado o sistema DDR utilizando o estimador CEKF com os 

seguintes parâmetros iniciais: ��� = 0; ��� = 10�� e � = 2�. Estes parâmetros foram 

baseados na literatura estudada (Farias (2009), Jesus et al. (2011) e Tonel (2008)) e sem 

restrições nas variáveis controladas. A correção dos estados estimados é realizada pelo 

problema de otimização definido pela Equação 4.41.  

Na Figura 6.4, são apresentados os resultados da reconciliação de dados das 

variáveis controladas do processo em comparação aos respectivos valores medidos e 

reais. Verifica-se que o sistema de reconciliação dinâmica de dados utilizando o CEKF 

obteve um excelente desempenho na redução dos erros de medição inerente às 

variáveis, onde os dados reconciliados se aproximam muito dos respectivos valores 

reais. 

 

Figura 6.4 Resposta do sistema DDR com CEKF. 
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6.1.5 Comparação entre os estimadores 
 

A fim de avaliar quantitativamente o desempenho dos estimadores no sistema 

DDR e realizar a comparação entre esses estimadores, foi utilizado como índice de 

desempenho o erro médio quadrático (EQM) dos dados estimados para cada variável, 

definido como: 

 
��� =

1

�
�(

�

���

��� − ��)� 
(6.5) 

 

em que: ��� é o valor reconciliado e �� é o valor real. 
 

A partir da Equação 6.5, foi calculado o EQM tanto das medições reconciliadas 

da variável temperatura como da variável nível, utilizando os sistemas de reconciliação 

dinâmica de dados implementados. Os resultados obtidos podem ser observados na 

Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 Desempenho dos estimadores sem restrições. 

Variável Controlada KF (EQM) DDR (EQM) MHE (EQM) CEKF (EQM) 

Temperatura 0,0016 (96,8%) 0,0024 (95,2%) 0,0013 (97,4%) 0,0023 (95,4%) 

Nível 0,0013 (97,4%) 0,0011 (97,8%) 0,0008 (98,4%) 0,0011 (97,8%) 

 
Da Tabela 6.1, observa-se que os quatro estimadores obtiveram um alto 

desempenho na reconciliação de dados, cujos percentuais de taxa de redução foram 

semelhantes, todos acima de 95%. Dentre os quatro estimadores implementados, aquele 

que obteve um melhor desempenho foi o MHE. Porém, o uso deste estimador requer um 

custo computacional bem maior em relação ao KF, CEKF e algoritmo DDR Preditor-

Corretor. 
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6.2 Sistema com restrições 

 

Nesta seção são mostrados os resultados da reconciliação dinâmica de dados do 

sistema CSTH considerando restrições nas variáveis controladas. O sistema DDR com 

restrições foi implementado utilizando as seguintes técnicas de estimação de dados: 

MHE com restrições e o CEKF. 

 

6.2.1 Algoritmo MHE  

 

Utilizou-se o MHE com restrições para a implementação do sistema DDR com 

restrições nas variáveis controladas. O algoritmo foi implementado com os parâmetros 

dados pela Tabela 6.2: 

 

Tabela 6.2 Parâmetros do MHE. 

Parâmetro Descrição Valor 

� Tamanho do Horizonte de Estimação 30 

���� Limite máximo das variáveis controladas [12,5 11]
 

���� Limite mínimo das variáveis controladas [11,5 10]
 

� Tempo de amostragem 1 s 

 

Na Figura 6.5, são mostrados os resultados do sistema DDR com restrições no 

processo CSTH utilizando o estimador MHE. As restrições foram impostas nas duas 

variáveis controladas do processo.  
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Figura 6.5 Resposta ao sistema DDR com restrições utilizando o MHE. 

A fim de avaliar o desempenho do sistema DDR com restrições, efetuaram-se 

variações nos setpoints, em que foram aplicados valores superiores e inferiores às 

restrições impostas ao processo.  

O setpoint da variável Nível varia de 12 mA a 13,2 mA nos instantes t=500s e 

t=1500s e retorna para o estado estacionário nos instantes t=1000s e t=2000s, sendo a 

restrição superior imposta no processo de 12,5 mA. Já o setpoint da variável 

Temperatura, varia de 10,5 mA a 9,5 mA nos instantes t=800s e t=1800s e retorna para o 

estado estacionário nos instantes t=1300s e t=2300s, sendo a restrição superior imposta 

no processo de 10,5 mA. 

Pode-se observar pela Figura 5.5 que o sistema DDR com restrições baseado no 

MHE apresentou um excelente desempenho. Dentro dos limites das restrições, os dados 

reconciliados se aproximam muito dos seus valores reais. Quando ocorre a variação do 

setpoint para um valor fora dos limites das restrições do processo, o sistema DDR 
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consegue efetuar com êxito esta restrição, sendo o valor de saída da variável 

reconciliada é praticamente idêntico ao valor da restrição imposta. 

6.2.2 Algoritmo CEKF 

 

Foi implementado o sistema DDR com restrições utilizando o CEKF com as 

restrições nas variáveis controladas. O algoritmo foi inicializado com os parâmetros 

dados pela Tabela 6.3, com base na literatura estudada (Farias (2009), Jesus et al. (2011) 

e Tonel (2008)). 

Tabela 6.3 Parâmetros do CEKF. 

Parâmetro Descrição Valor 

��� Estimativa inicial 0 

�� Matriz de covariância do erro de estimação 10�� 

� Matriz de covariância do erro dos ruídos observados 2� 

���� Limite máximo das variáveis controladas [12,5 11]
 

���� Limite mínimo das variáveis controladas [11,5 10]
 

� Tempo de amostragem 1 s 

 

Na Figura 6.6, são apresentados os resultados do sistema DDR com restrições no 

processo CSTH utilizando o estimador CEKF. As restrições foram impostas nas 

variáveis controladas, como pode ser observado na Tabela 6.3. Da mesma forma que na 

seção anterior, foram alterados os setpoints das variáveis controladas com o propósito 

de avaliar o desempenho do sistema DDR com restrições utilizando o estimador CEKF. 
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Figura 6.6 Resposta ao sistema DDR com restrições utilizando CEKF. 

 

Pode-se constatar pela Figura 6.6 que o sistema DDR com restrições baseado no 

estimador CEKF obteve um ótimo desempenho. Os valores das medições reconciliadas 

se aproximam muito de seus respectivos valores reais, quando o sistema está operando 

dentro dos limites das restrições do problema.  

No momento em que os setpoints das variáveis do processo são alterados para 

valores fora dos limites das restrições do problema, o sistema DDR conseguiu efetuar 

com êxito estas restrições. Os valores reconciliadas são praticamente os valores das 

restrições impostas.  
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6.2.3 Comparação entre os estimadores 
 

Para efetuar a comparação dos dois estimadores implementados com o propósito 

de realizar a reconciliação dinâmica de dados em sistemas com restrições nas variáveis 

controladas, foi utilizado como índice de desempenho o erro médio quadrático entre o 

valor restringido dado pelo sistema DDR e seu respectivo valor de restrição nominal, 

definido como: 

 
��� =

1

�
�(

�

���

��� − ���)�   
(6.6) 

 
em que ��� é o valor restringido e ��� é o valor da restrição imposta. 
 

Assim, o cálculo do EQM, para efeito de comparação entre os estimadores, 

somente será efetuado nos momentos em que as variáveis controladas ultrapassem as 

restrições impostas, com a finalidade de verificar o desempenho do sistema DDR com 

restrições. Na Tabela 6.4 são mostrados os resultados do cálculo do EQM das variáveis 

restringidas tanto do estimador CEKF como do MHE: 

 

Tabela 6.4 Desempenho do sistema DDR com restrições. 

Variável Controlada MHE CEKF 

Temperatura 2,7521 × 10�� 1,7311 × 10�� 

Nível 5,8638× 10�� 8,7602 × 10�� 

 
Pode-se, observar a partir da Tabela 6.4, que os dois estimadores obtiveram um 

altíssimo desempenho na implementação do sistema de reconciliação dinâmica de dados 

com restrições. Os valores dos EQM calculados foram consideravelmente reduzidos, 

mostrando que o valor restringido dado pelo sistema DDR é praticamente idêntico ao 

valor de restrição nominal. Dentre os dois estimadores com restrições implementados, o 

que obteve um melhor desempenho foi o MHE, visto que seu EQM foi inferior ao do 

CEKF. 
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6.2.4 Estudo de caso com perturbação externa 
 

As simulações realizadas na seção anterior foram efetuadas para demonstrar o 

funcionamento do sistema de reconciliação de dados com restrições, efetuando as 

variações dos setpoints para valores fora das restrições impostas pelo problema. Porém, 

em casos reais, o que ocorrem são perturbações externas ou internas ao processo, que 

alteram os valores das variáveis controladas do processo para valores não permissíveis. 

Ou seja, que possam de alguma forma danificar a planta do processo. A fim de evitar 

que as variáveis tenham esse tipo de alteração, utilizam-se os limites das restrições, 

tornando mais seguro o funcionamento do processo.  

Para simular o efeito de perturbação externa no estudo de caso, foi efetuada a 

simulação da abertura da válvula de água quente da planta, cuja ativação ocorre no 

instante t=600s, utilizando o sistema DDR com restrições baseado no MHE com N=10. 

Foi escolhido um horizonte de estimação pequeno, pois o desempenho do MHE não é 

fator primordial neste caso. Nessa simulação os setpoints permaneceram constantes em 

ambas as variáveis. 

Na Figura 6.7 é apresentada a abertura da válvula de água quente do sistema 

CSTH, simulando uma perturbação externa que ocorre no instante t=600s. Já na Figura 

6.8 são apresentados os resultados do sistema DDR com restrições sujeitas à 

perturbação externa inserida no sistema.  
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Figura 6.7 Abertura da válvula de água quente do CSTH. 

 

Figura 6.8 Resposta ao sistema DDR com perturbação externa. 

 



88 
 

Por meio da Figura 6.8, observa-se que o sistema de reconciliação de dados com 

restrições apresenta um excelente comportamento quando uma perturbação externa é 

inserida no sistema, que levaria os valores das variáveis controladas do processo para 

valores fora do intervalo de operação proposto.  

No caso simulado, a variável nível pôde operar entre 11,5 a 12,5 mA e a variável 

temperatura entre 10 a 11 mA. Com a inserção da perturbação externa simulada pela 

abertura de água quente do sistema CSTH no instante t=600s, como pôde ser ilustrada 

pela Figura 6.7, os valores das variáveis controladas atingem níveis elevados, fora do 

limite de restrições impostas, chegando a valores próximos de 25 mA e 13 mA, para as 

variáveis nível e temperatura, respectivamente.  

Com o sistema de reconciliação de dados com restrições, nesse caso utilizando o 

MHE, o sistema conseguiu restringir as variáveis controladas com êxito, mantendo os 

valores dentro dos limites das restrições de operação do sistema. 

A finalidade do DDR com restrições é quanto à sua utilização dentro de uma 

estrutura de controle hierárquica, em que as saídas reconciliadas são entradas para 

níveis inferiores da estrutura de controle, ou quanto à utilização dos dados reconciliados 

em etapas à jusante do processo, evitando que níveis indesejados das variáveis fora das 

faixas de operação, ou até mesmo erros grosseiros, sejam propagados e degradem o 

desempenho do sistema. 

É importante salientar, que no presente caso, o sistema DDR com restrições foi 

implementado em um processo operando sob controle MPC, em que é possível 

restringir as variáveis controladas no próprio controlador, não permitindo que estas 

variáveis atinjam valores indesejáveis. No entanto, as restrições nas variáveis 

controladas não foram implementadas no MPC, sendo estas encarregadas ao sistema 

DDR com restrições. Desta forma, o uso do DDR com restrições pode ser estendido a 

processos que operem sob outros tipos de controladores que não permitam a inserção de 

restrições nas variáveis de saída internamente. 

 

  



89 
 

Capítulo 7                 

Aprimoramento do desempenho do 

MPC usando reconciliação 

7.1 Introdução 

 

O sistema DDR pode ser utilizado para aprimorar o desempenho de 

controladores tais como controladores PID e controladores avançados do tipo MPC, 

através da realimentação destes, utilizando dados reconciliados. A combinação entre o 

estimador, o processo e o controlador é ilustrada na Figura 7.1. 

 

Figura 7.1 Estimação de estado e controle feedback de estado (Tonel, 2008). 

 

Abu-el-zeet et al. (2002) utilizaram um sistema de reconciliação de dados 

baseado no MHE para o aprimoramento do desempenho de controladores do tipo MPC. 

Como estudo de caso, os autores utilizaram um sistema de dois tanques CSTH 

conectados em série submetido a um controlador do tipo MPC. Porém, os autores não 

utilizaram nenhum índice para especificar o grau de melhoria deste controlador, 

mostrando a melhoria somente de forma gráfica.  

Bai et al. (2005) aplicaram um sistema de reconciliação baseado no algoritmo 

DDR preditor-corretor para a melhoria no desempenho de controladores PID e 
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compararam esta técnica com o uso de filtros digitais. Foram utilizados dois sistemas 

como estudos de caso: um tanque de armazenamento sendo um processo SISO e uma 

coluna de destilação de petróleo, que é um processo MIMO com quatro variáveis 

controladas e quatro variáveis manipuladas. Estes dois processos são submetidos a 

controladores PID. Para efeito de comparação, foram utilizados índices estatísticos tais 

como a integral do erro quadrado (ISE) e a integral da diferença do erro quadrático 

(ISDU). Os autores puderam concluir que utilizando o sistema DDR houve um 

aprimoramento no desempenho dos controladores PID, quando comparado a um sistema 

sem reconciliação e a sistemas utilizando filtros digitais. 

No presente caso, é implementada a realimentação ao controlador do tipo MPC 

com o sistema DDR, baseado nos estimadores KF, algoritmo DDR preditor-corretor e 

MHE, a fim de obter um melhor desempenho do controlador.  

7.2 Resultados 

 

Nas Figuras 7.2 a 7.7, são mostradas as respostas do sistema CSTH com seus 

respectivos gráficos das variações nas variáveis manipuladas. Neste caso, utilizou-se o 

controlador MPC com realimentação a partir dos dados obtidos do sistema DDR sem 

variação do setpoint. Nas Figuras 7.2 e 7.3 é utilizado o KF, nas Figuras 7.4 e 7.5 

utiliza-se o algoritmo DDR Preditor-Corretor e nas Figura 7.6 e 7.7 é utilizado o MHE 

com N=100. 

Nas Figuras 7.8 a 7.13, são apresentadas a resposta do sistema CSTH com 

variação de setpoint e suas respectivas variáveis manipuladas a partir da realimentação 

ao controlador MPC, utilizando dados provenientes do sistema de reconciliação de 

dados. Nas Figuras 7.8 e 7.9 é utilizado o KF, nas Figuras 7.10 e 7.11 utiliza-se o 

algoritmo DDR Preditor-Corretor e nas Figuras 7.12 e 7.13 é utilizado o MHE.  

Em todos os casos, a realimentação ao controlador a partir dos dados 

provenientes do sistema DDR foi ativada no instante � = 1000�. 
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Figura 7.2 Realimentação do controlador MPC sem variação de setpoint com dados do KF. 

 

Figura 7.3 Variáveis manipuladas utilizando realimentação com dados do KF. 
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Figura 7.4 Realimentação do controlador MPC sem variação de setpoint com dados do DDR. 

 

Figura 7.5 Variáveis manipuladas utilizando realimentação com dados do DDR. 
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Figura 7.6 Realimentação do controlador MPC sem variação de setpoint com dados do MHE. 

 

Figura 7.7 Variáveis manipuladas utilizando realimentação com dados do MHE. 
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Figura 7.8 Realimentação do controlador MPC com variação de setpoint com dados do KF. 

 

Figura 7.9 Variáveis manipuladas com variação de setpoint utilizando realimentação com dados do KF. 
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Figura 7.10 Realimentação do controlador MPC com variação de setpoint com dados do DDR. 

 

Figura 7.11 Variáveis manipuladas com variação de setpoint utilizando realimentação com dados do DDR 
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Figura 7.12 Realimentação do controlador MPC com variação de setpoint com dados do MHE. 

 

Figura 7.13 Variáveis manipulada com variação de setpoint utilizando realimentação com dados do MHE. 
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Como se pode observar, através das Figuras 7.2, 7.4 e 7.6, em um sistema sem 

variação de setpoint, antes da ativação da reconciliação de dados na realimentação do 

controlador, as saídas do processo estavam sujeitas a um elevado nível de erros de 

medição. Após a ativação do sistema DDR, que ocorre no instante � = 1000�, há uma 

redução significativa dos erros. Pode-se verificar, pelas Figuras 7.3, 7.5 e 7.7, que as 

ações do controlador são reduzidas de maneira bastante significativas com a ativação do 

sistema DDR na realimentação do controlador, diminuindo assim o custo do 

controlador, a fim de manter as variáveis no setpoint desejado.  

Os resultados da realimentação ao controlador utilizando o sistema DDR no 

estudo de caso sem variação de setpoint foram bastante semelhantes utilizando tanto o 

estimador MHE quanto o KF e o algoritmo DDR Preditor-Corretor. 

No sistema estudado, com variação de setpoint, o resultado da ativação do 

sistema DDR na realimentação do controlador também acarretou numa redução 

significativa dos ruídos aos quais as variáveis controladas estavam sujeitas, conforme 

podem ser visualizados pelas Figuras 7.8, 7.10 e 7.12. A realimentação dos dados 

reconciliados na realimentação do controlador MPC também resultou na diminuição das 

ações de controle deste controlador, conforme são verificados pelas Figuras 7.9, 7.11 e 

7.13. Igualmente ao sistema sem variação de setpoint, os resultados do sistema com 

variação de setpoint foram equivalentes, utilizando os três estimadores implementados.  

  



98 
 

7.3 Avaliação do desempenho do controlador 

MPC 

 

Com o propósito de avaliar a melhoria no desempenho do controlador MPC 

utilizando dados reconciliados, foi utilizado um índice similar à função objetivo do 

controlador, definido como:  

 
� = � ��(�)

�

���

��(�) + ∆��(�)�∆�(�) 
(7.1) 

em que N é a janela de avaliação, Q e R são matrizes de ponderação do controlador, � é 

o erro entre a variável controlada e o setpoint e ∆� é a variação da ação de controle. 

O índice J da Equação 7.1 pode refletir a função custo do desempenho do 

controlador. Quanto menor este índice, menor será o custo das ações de controle e maior 

será o desempenho deste.  

A fim de verificar o desempenho do controlador MPC utilizando os dados 

reconciliados, foram realizados dois testes: o primeiro com o setpoint constante e o 

segundo com a alteração de setpoint, onde a variável nível teve o setpoint alterado de 12 

a 13,2 mA e a variável temperatura teve o setpoint alterado de 10,5 a 9,5 mA, tanto para 

o sistema sem reconciliação como para cada estimador utilizado no sistema DDR.  

Na Tabela 7.1 é apresentado o desempenho do controlador MPC com setpoint 

constante para uma janela de avaliação de 1500s. Já na Tabela 7.2, é mostrado o 

desempenho do controlador MPC com alteração de setpoint. 

Tabela 7.1 Desempenho do controlador MPC sem setpoint constante. 

Estimador Função Custo Taxa de Redução 

Sem reconciliação 21,8693 --------------------- 

DDR Preditor-Corretor 0,0152 99,93 % 

Filtro de Kalman 0,0151 99,93 % 

MHE (N=100) 0,0146 99,94 % 
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Constata-se que utilizando os dados provenientes do sistema de reconciliação 

dinâmica de dados no controlador MPC, quando não ocorre variação de setpoint do 

processo, obtém-se um incremento no desempenho do controlador em que houve uma 

redução da função custo do controlador em valores que se aproximam dos 100%. 

Verifica-se, pela Tabela 7.1, que os três estimadores implementados apresentaram 

resultados bastante similares. O maior desempenho foi obtido com o MHE com N=100, 

porém, com um custo computacional bem maior em comparação ao DDR e o KF. Neste 

caso, recomenda-se a utilização do algoritmo DDR Preditor-Corretor, que obteve um 

resultado praticamente idêntico aos outros estimadores, embora com um custo 

computacional bem inferior. 

 

Tabela 7.2 Desempenho do controlador MPC com alteração de setpoint. 

Estimador Função Custo Taxa de Redução 

Sem reconciliação 33,5546 --------------- 

DDR Preditor-Corretor 7,3543 78,08 % 

Filtro de Kalman 7,2748 78,31 %  

MHE (N=100) 7,1931 78,56 % 

 

Efetuando a variação de setpoint das variáveis controladas, pode-se verificar que 

houve um incremento do desempenho do controlador MPC utilizando a realimentação 

dos dados obtidos a partir do sistema de reconciliação de dados. Houve uma redução em 

torno de 78% da função custo do controlador em todos os casos. O melhor desempenho 

foi obtido pelo MHE, porém, como dito anteriormente, este estimador possui um custo 

computacional mais elevado quando comparado aos outros dois estimadores estudados, 

em virtude dele solucionar um problema de otimização. 
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7.4 Estudo de Caso com Perturbação Externa 

 

Foi simulado o efeito da perturbação externa no controlador com dados 

provenientes do sistema DDR com restrições. A realimentação ao controlador MPC é 

ativada no instante t=1000s e a abertura da válvula de água quente no instante t=1200, 

sendo nesse caso utilizado o estimador MHE com N=30. 

Na Figura 7.14, é apresentado o gráfico da abertura da válvula de água quente do 

sistema CSTH para simular uma perturbação externa. Na Figura 7.15 são apresentadas 

as respostas das variáveis controladas do sistema à perturbação externa quando o 

controlador está submetido à realimentação dos dados provenientes do sistema DDR 

com restrições. Por fim, na Figura 7.16 são apresentadas as respectivas variáveis 

manipuladas do sistema. 

 

Figura 7.14 Abertura da válvula de água quente do CSTH. 
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Figura 7.15 Realimentação do controlador MPC com perturbação externa. 

 

Figura 7.16 Variáveis manipulada com perturbação externa. 
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Pode-se observar, na Figura 7.15, o efeito da perturbação ocasionada pela 

abertura da válvula do processo, mostrada na Figura 7.14. Essa perturbação, que ocorre 

a partir do instante t=1200s, é provocada num sistema com realimentação ao 

controlador a partir dos dados reconciliados (que ocorre a partir do instante t=1000s), 

podendo ser observado também na figura que o sistema conseguiu restringir com êxito 

as variáveis controladas, mantendo essas variáveis dentro dos limites de restrições 

impostas ao problema. A partir da Equação 7.1 foi calculado o índice da função custo 

do controlador, sendo neste caso de 2,4056. 

Comparando a resposta do sistema dado pela Figura 7.15 com o sistema com 

perturbação externa sem realimentação, cuja resposta foi mostrada pela Figura 6.8, 

pode-se notar uma considerável melhoria no desempenho do sistema com realimentação 

ao controlador a partir dos dados reconciliados sem ocorrências de variações abruptas, 

em suas saídas, como ocorre no caso que não possui realimentação ao controlador dos 

dados reconciliados. 
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Capítulo 8                               

Conclusões e Recomendações 
 

A presente dissertação teve como objetivo a implementação de um sistema de 

reconciliação dinâmica de dados baseada em estimadores, com o propósito de reduzir 

significativamente os ruídos e as imprecisões inerentes aos processos. Os estimadores 

implementados no sistema DDR foram: o KF; o algoritmo DDR Preditor-Corretor; o 

CEKF e o MHE. O sistema DDR foi testado no processo CSTH submetido a controle 

avançado do tipo MPC. 

Primeiramente, foi implementado o sistema de reconciliação dinâmica de dados 

baseado nos estimadores KF, algoritmo DDR preditor-corretor, MHE e o CEKF. O 

sistema DDR foi testado no processo CSTH operando sob controle avançado do tipo 

MPC. Este sistema conseguiu reduzir com grande eficácia os erros aleatórios inerentes 

às variáveis do processo, obtendo taxas de redução superiores a 95%. Cabe ressaltar que 

o estimador MHE obteve um melhor desempenho, chegando a taxas de redução em 

torno de 98%, porém, com um custo computacional bem mais elevado. 

Posteriormente, implementou-se o sistema de reconciliação de dados 

considerando restrições nas variáveis controladas do processo. Foram utilizados os 

estimadores MHE com restrições e o CEKF para a implementação do sistema. Os dois 

estimadores utilizados conseguiram um altíssimo desempenho, permitindo ao sistema 

restringir as variáveis controladas com êxito.  

Efetuando a realimentação dos dados reconciliados ao controlador MPC, a fim 

de aumentar a eficiência deste, obteve-se um incremento no seu desempenho, que foi 

avaliado usando um índice de desempenho similar à função objetivo do controlador. Os 

resultados obtidos foram satisfatórios para os três estimadores, sendo o MHE aquele que 

obteve o maior incremento do desempenho do controlador. Do ponto de vista prático, 

recomenda-se o uso do algoritmo DDR preditor-corretor na realimentação do 

controlador MPC, que forneceu um índice de desempenho semelhante ao algoritmo KF 

e ao MHE, porém, com um custo computacional bem inferior. 
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Uma recomendação para trabalhos futuros é o uso de outras técnicas propostas 

na literatura tais como: a Transformada Wavelet; Redes Neurais Artificiais e Análise de 

Componentes Principais para a implementação de um sistema de reconciliação dinâmica 

de dados. 

Além disso, sugere-se a detecção e o tratamento de erros grosseiros, visto que a 

reconciliação dinâmica de dados somente é possível ser efetuada com variáveis que 

contenham erros aleatórios. Existem alguns métodos propostos na literatura para efetuar 

a detecção de erros grosseiros, sendo a maioria destes baseados em técnicas estatísticas. 

Por fim, recomenda-se a aplicação do sistema de reconciliação dinâmica de 

dados implementados em uma aplicação real da indústria química, a fim de verificar a 

sua eficácia. 
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Apêndice A -                           

Avaliação Comparativa do MHE 
Dado o Estimador de Horizonte Móvel apresentado no Capitulo 4, foi efetuada 

uma avaliação comparativa deste, a fim de realizar a reconciliação dinâmica de dados 

no estudo de caso do CSTH, que foi apresentado no Capítulo 5.  

Na avaliação comparativa do MHE, foi alterado o tamanho do horizonte de 

estimação (N) com o propósito de avaliar a sua eficiência na redução dos erros 

aleatórios contidos no processo analisado. Para a avaliação do desempenho do MHE foi 

utilizado o erro médio quadrático como índice de desempenho. Na Tabela A.1 são 

apresentados os EQM tanto das medições reconciliadas da variável temperatura como 

da variável nível do processo CSTH para diversos valores de N com suas respectivas 

taxas de redução destas variáveis.  

Tabela A.1 Comparação quantitativa do MHE. 

Tamanho do Horizonte Temp. (EQM) Taxa de Redução Nível (EQM) Taxa de Redução 

N = 5 0,0253 49,4% 0,0085 83% 

N = 10 0,0143 71,4% 0,0049 90,2% 

N = 20 0,0073 85,4% 0,0022 95,6% 

N = 30 0,0043 91,4% 0,0015 97% 

N = 40 0,0030 94% 0,0011 97,8% 

N = 50 0,0023 95,4% 0,00087 98,26% 

N = 75 0,0014 97,2% 0,000643 98,71% 

N = 100 0,0012 97,6% 0,000562 98,87% 

N = 125 0,0013 97,4% 0,000529 98,94% 

N = 150 0,0015 97% 0,000517 98,96% 

N = 175 0,0018 96,4% 0,000512 98,98% 

N = 200 0,0021 95,8% 0,000499 99% 
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A partir da Tabela A.1, observa-se inicialmente que aumentando o tamanho do 

horizonte de estimação, maior será a taxa de redução do EQM para as duas variáveis 

analisadas. Isto pode ser observado comparando a taxa de redução do EQM para N=5 e 

N=10,  resultando em um aumento significativo desta. Porém, aumentando o tamanho 

do horizonte para valores muito elevados, isto é, para valores acima de 100, não se 

observa redução significativa do EQM das variáveis analisadas. 

Também foi efetuada uma avaliação do custo computacional do MHE para 

diferentes valores do horizonte de estimação. A fim de avaliar quantitativamente o custo 

computacional do MHE, foi utilizado como parâmetro o tempo de simulação deste para 

efetuar a reconciliação dinâmica de dados no processo CSTH. Na Tabela A.2 são 

mostrados os tempos de simulação em segundos para cada valor de horizonte de 

estimação correspondente. O computador utilizado nas simulações destes experimentos 

foi um Intel Core I5 3,2 GHz com 8 GB de memória RAM e sistema operacional 

Windows 7. 

Tabela A.2 Custo Computacional do MHE. 

Tamanho do Horizonte Tempo de Simulação (s) 

N = 5 5,24 

N = 10 5,83 

N = 20 6,37 

N = 30 7,04 

N = 40 7,96 

N = 50 8,90 

N = 75 12,19 

N = 100 17,24 

N = 125 32,02 

N = 150 54,87 

N = 175 93,96 

N = 200 127,02 
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Pode-se verificar que para valores pequenos de N, aumentando o tamanho deste, 

ocorre um pequeno acréscimo no tempo de simulação, não sendo o aumento deste muito 

relevante, portanto com um custo computacional praticamente semelhante. Todavia, 

aumentando o tamanho do horizonte de estimação para valores muito elevados, o tempo 

de simulação aumenta de forma demasiada, tornando o custo computacional muito 

elevado. Através da Figura A.1, efetuando uma análise gráfica do custo computacional 

do MHE, pode-se verificar que este possui um comportamento que se assemelha a uma 

curva exponencial. 

 

Figura A.1 Análise gráfica do custo computacional do MHE. 

 

 

 


