
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  
ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE  

CONTROLADORES PREDITIVOS MULTIVARIÁVEIS 

 

 
 

 

 

 

Rodrigo Ribeiro Santos 

 

 

 

 

 

 

 

São Cristóvão - SE, Brasil  

Novembro de 2013



 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE  

CONTROLADORES PREDITIVOS MULTIVARIÁVEIS 

 

 

 

 

 

Rodrigo Ribeiro Santos 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica – PROEE, da 
Universidade Federal de Sergipe, como parte dos 
requisitos necessários à obtenção do título de Mestre 
em Engenharia Elétrica. 

Orientador: Prof. Dr. Oscar A. Z. Sotomayor 

 
 

 

 

 

 

 

São Cristóvão - SE, Brasil  

Novembro de 2013 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

              

  
Santos, Rodrigo Ribeiro  

S237a     Avaliação de desempenho de controladores preditivos 
multivariáveis / Rodrigo Ribeiro Santos ; orientador Oscar A. 
Z. Sotomayor. – São Cristóvão, 2013. 
    119 f. : il.  
 
    Dissertação (mestrado em Engenharia Elétrica) –
Universidade Federal de Sergipe, 2013. 
 

   O       
1. Engenharia Elétrica. 2. Desempenho de controladores 
– Avaliação. 3. Controle preditivo multivariável. 4. 
LQG benchmark. 5. IHMPC benchmark. 6. Índice de 
desempenho I. Sotomayor, Oscar A. Z., orient. II. 
Título. 

                                                                              
                                                      CDU: 621.3:681.5 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Adelmo e Alice, 
aos meus irmãos e à minha 
namorada, Gláucia. 

 

 



v 

 

Agradecimentos 

 
Aos meus pais, Adelmo e Alice, pelo apoio incondicional bem como pelo incentivo e suporte 

permanente nos meus estudos. 

À minha namorada, Gláucia, pelo inabalável apoio e inestimável carinho, assim como pela 

enorme paciência e compreensão.  

Aos meus irmãos, Clébio, Fabiano e Renata, e familiares pelo apoio e incentivo em minha 

trajetória no curso.  

Ao Prof. Dr. Oscar  A.  Z.  Sotomayor pela orientação e contribuição no desenvolvimento 

deste trabalho. 

Aos amigos do mestrado, Carlos Eduardo, Cássio, Iury, Manoel e Michael, pelo apoio e 

sugestões no desenvolvimento deste trabalho. 

Ao projeto AIPetro, UFS-UFRN-Petrobras, pelo auxílio financeiro e ao programa de recursos 

humanos da ANP, PRH/ANP/UFS-45, pela participação no mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

Resumo da Dissertação apresentada ao PROEE/UFS como parte dos requisitos necessários 
para a obtenção do grau de Mestre (Me.) 

 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE  
CONTROLADORES PREDITIVOS MULTIVARIÁVEIS 

 
 

Rodrigo Ribeiro Santos 
 
 
 

Novembro/2013 
 
 
Orientador: Prof. Dr. Oscar A. Z. Sotomayor 
 
 
Programa: Engenharia Elétrica 
 
 
Em controle avançado de processos, o controlador preditivo ou MPC (Model Predictive 
Control) pode ser considerado como a mais importante inovação dos últimos anos e a 
ferramenta padrão para aplicações industriais, devido ao fato do MPC manter a planta 
operando dentro das suas restrições de forma mais lucrativa. Entretanto, como todo algoritmo 
de controle, o MPC depois de algum tempo em operação dificilmente funciona como quando 
fora inicialmente projetado. Desta forma, com o objetivo de manter os benefícios dos sistemas 
MPC por um longo período de tempo, seu desempenho precisa ser monitorado e avaliado 
durante a operação. Esta tarefa requer a presença de ferramentas efetivas e confiáveis para 
detectar quando o desempenho do controlador estiver abaixo do desejável, para definir a 
necessidade, ou não, de um recomissionamento do sistema. Destarte, aborda-se neste trabalho 
o desenvolvimento de técnicas para monitoramento e avaliação de desempenho de 
controladores preditivos multivariáveis, sendo desenvolvidas duas novas ferramentas: LQG 
benchmark Modificado e IHMC benchmark. Os resultados obtidos a partir de simulações 
numéricas foram satisfatórios e coerentes com a literatura técnica aplicada no 
desenvolvimento dos avaliadores, os quais foram utilizados no monitoramento do sistema de 
controle MPC do processo de separação trifásica água-óleo-gás, oferecendo assim uma 
solução apropriada e fornecendo subsídios para implementações em sistemas industrias reais. 

Palavras chaves: avaliação de desempenho de controladores, controle preditivo 
multivariável, LQG benchmark modificado, IHMPC benchmark, índice de desempenho. 
 
 
 
 



vii 

 

Abstract of Dissertation presented to PROEE/UFS as a partial fulfillment of the requirements 
for the degree of Master. 

 
 
 
 

PERFORMANCE EVALUATION OF  
CONTROL PREDICTIVE MULTIVARIABLE 

 
 
 

Rodrigo Ribeiro Santos 
 
 
 

November/2013 
 
 
Advisors: Prof. Dr. Oscar A. Z. Sotomayor 
 
 
Department: Electrical Engineering 
 
 
In advanced process control, the Model Predictive Control (MPC) may be considered the 
most important innovation in recent years and the standard tool for industrial applications due 
to the fact that it keeps the plant operating in the constraints more profitable. However, like 
every control algorithm, the MPC after some time in operation rarely works as originally 
designed. Thus, to preserve the benefits of MPC systems for a long period of time, their 
performance needs to be monitored and evaluated during the operation. This task require the 
presence of reliable and effective tools to detect when the controller performance is below of 
the desirable, to define the need, or not, of recommissioning the system. Thus, the objective of 
this work is development of techniques for monitoring and evaluating the performance of 
multivariable predictive controllers, being developed two new tools: LQG benchmark 
Modified and IHMC benchmark. The results obtained from numerical simulations were 
satisfactory and consistent with the technical literature applied in the developments of the 
evaluators, which were used in the monitoring of the control system MPC of the oil-water-gas 
three-phase separation process, offering an appropriate solution and providing subsidies for 
implementations in real industrial systems.  

Keywords: performance evaluation of controllers, multivariable predictive control, LQG 
benchmark modified,  IHMPC benchmark, performance index. 

 

 



viii 

 

Sumário 

Lista de Figuras ........................................................................................................................ x 

Lista de Abreviaturas ............................................................................................................ xiv 

Lista de Símbolos .................................................................................................................... xv 

Capítulo 1 - Introdução ............................................................................................................ 1 

1.1. Motivação .................................................................................................................... 1 

1.2. Objetivos ...................................................................................................................... 3 

1.3. Revisão bibliográfica ................................................................................................... 4 

1.4. Estrutura do trabalho .................................................................................................. 13 

1.5. Publicações ................................................................................................................ 14 

Capítulo 2 - Avaliação de Desempenho de Controladores .................................................. 15 

2.1. Introdução .................................................................................................................. 15 

2.2. Avaliação de desempenho de controladores SISO .................................................... 19 

2.3. Avaliação de desempenho de controladores MPC .................................................... 21 

Capítulo 3 - Sistema de Tratamento Primário de Petróleo ................................................ 27 

3.1. Introdução .................................................................................................................. 27 

3.2. Simulador da unidade separação ................................................................................ 30 

3.3. Estratégia de controle regulatório .............................................................................. 31 

3.4. Controle avançado MPC aplicado na unidade de separação ..................................... 33 

Capítulo 4 - LQG Benchmark Modificado ........................................................................... 38 

4.1. Introdução .................................................................................................................. 38 

4.2. Concepção do LQG benchmark  a partir de dados em malha fechada ...................... 40 

4.3. LQG benchmark  modificado para avaliação de desempenho de controladores 
preditivos .............................................................................................................................. 45 

4.4. Índices de desempenho do LQG benchmark  modificado ......................................... 50 

4.5. Aplicação do LQG benchmark  Modificado .............................................................. 54 

4.5.1. Caso 1: MPC operando com modelo adequado do processo, fluxo de 
alimentação controlado e sintonia apropriada ................................................................. 55 



ix 

 

4.5.2. Caso 2: MPC operando com modelo degradado do processo, fluxo de 
alimentação controlado e sintonia apropriada ................................................................. 59 

4.5.3. Caso 3: MPC como modelo adequado, alimentação em padrão de golfadas e 
sintonia boa ..................................................................................................................... 65 

4.5.4. Caso 4: MPC como modelo adequado, fluxo de alimentação controlado e 
sintonia inadequada ......................................................................................................... 72 

Capítulo 5 - O IHMPC Benchmark ....................................................................................... 76 

5.1. Introdução .................................................................................................................. 76 

5.2. Concepção do IHMPC benchmark  a partir de dados em malha fechada .................. 80 

5.3. Aplicação do IHMPC benchmark .............................................................................. 85 

5.3.1. Caso 1: MPC operando com modelo adequado do processo, fluxo de 
alimentação controlado e sintonia apropriada ................................................................. 87 

5.3.2. Caso 2: MPC operando com modelo degradado do processo, fluxo de 
alimentação controlado e sintonia apropriada ................................................................. 89 

5.3.3. Caso 3: MPC como modelo adequado, alimentação em padrão de golfadas e 
sintonia adequada ............................................................................................................ 93 

5.3.4. Caso 4: MPC operando com modelo adequado do processo, fluxo de 
alimentação controlado e sintonia inadequada ................................................................ 96 

Capítulo 6 - Conclusões  e  Recomendações  de Trabalhos Futuros ................................ 100 

Referências Bibliográficas ................................................................................................... 102 

  

 

 

 

 

 

 



x 

 

Lista de Figuras 

Figura 1.1: Gráfico ilustrativo do desempenho de controladores preditivo (adaptação de 

Mitchell e Shook, 2003) ............................................................................................................. 2 

Figura 1.2: Principais causas de deterioração no desempenho de controladores preditivos. ..... 3 

Figura 2.1: Esquema simplificado de um sistema de avaliação de desempenho de sistema de 

controle (adaptação de Jelali , 2006) ........................................................................................ 16 

Figura 3.1: Vaso Separador Trifásico (adaptado de Nunes, 2007). .......................................... 29 

Figura 3.2: Estrutura do hidrociclone (Nunes, 2007). .............................................................. 29 

Figura 3.3: Unidade de Separação (adaptado de Silveira, 2006).............................................. 30 

Figura 3.4: Estratégia de controle regulatório (adaptado de Filgueiras, 2005) ........................ 32 

Figura 3.5: Arquitetura do sistema de controle. ....................................................................... 34 

Figura 3.6: Curvas de resposta ao degrau unitário. .................................................................. 35 

Figura 3.7: O layout do simulador no ambiente computacional Matlab/Simulink®. .............. 37 

Figura 4.1: Curva de compensação do LQG típica (adaptada de Liu et al., 2011). ................. 38 

Figura 4.2: Curva de compensação do LQG modificado. ........................................................ 50 

Figura 4.3: Índice de desempenho global LQG benchmark Modificado. ................................ 53 

Figura 4.4: Entradas e saídas do processo de separação trifásica considerando o MPC           

no caso 1. .................................................................................................................................. 56 

Figura 4.5: Análise de desempenho do MPC no caso 1. .......................................................... 57 

Figura 4.6: Índice de desempenho do MPC no caso 1. ............................................................ 58 

Figura 4.7: Índice de desempenho global do MPC no caso 1. ................................................. 59 

Figura 4.8: Entradas e saídas do processo de separação trifásica considerando o MPC           

no caso 2. .................................................................................................................................. 60 

Figura 4.9: Análise de desempenho do MPC no caso 2. .......................................................... 61 

Figura 4.10: Comparação do desempenho do MPC no caso 1 e no caso 2. ............................. 62 

Figura 4.11: Índices de desempenho do MPC no caso 2. ......................................................... 63 

Figura 4.12: Índice de desempenho global do MPC no caso 2. ............................................... 63 

Figura 4.13: Comparação dos índices de desempenho dos MPC no caso 1 e no caso 2. ......... 64 

Figura 4.14: Comparação dos índices de desempenho global dos MPC no caso 1 e                 

no caso 2. .................................................................................................................................. 65 

Figura 4.15: Fluxo de alimentação em regime de golfadas na entrada do vaso separador. ..... 66 



xi 

 

Figura 4.16: Entradas e saídas do processo de separação trifásica considerando o MPC          

no caso 3. .................................................................................................................................. 67 

Figura 4.17: Análise de desempenho do MPC no caso 3. ........................................................ 68 

Figura 4.18: Índices de desempenho do MPC no caso 3. ......................................................... 69 

Figura 4.19: Índice de desempenho global do MPC no caso 3. ............................................... 70 

Figura 4.20 – Comparação dos índices de desempenho de entrada e saída do MPC no caso 1 e 

no caso 3. .................................................................................................................................. 71 

Figura 4.21 – Comparação dos índices de desempenho global dos MPC no caso 1 e               

no caso 3. .................................................................................................................................. 71 

Figura 4.22: Entradas e saídas do processo de separação trifásica considerando o MPC no 

caso 4. ....................................................................................................................................... 72 

Figura 4.23: Análise de desempenho do MPC no caso 4. ........................................................ 73 

Figura 4.24 – Comparação dos índices de desempenho de entrada e de saída do MPC no caso 

1 e no caso 4. ............................................................................................................................ 74 

Figura 4.25 – Comparação dos índices de desempenho global dos MPC no caso 1 e no           

caso 4. ....................................................................................................................................... 74 

Figura 5.1: Curva de compensação do LQG e IHMPC: (a) N=5, (b) N=10, (c) N=15,            

(d) N=20, (e) N=40, (f) N=80 ................................................................................................... 86 

Figura 5.2: Análise de desempenho do MPC caso 1 (condições ideais) .................................. 88 

Figura 5.3: Comparação entre os índices de entrada e de saída do IHMPC e do LQG           

para N = 20 ............................................................................................................................... 88 

Figura 5.4: Comparação entre o índice de desempenho global do IHMPC e do LQG               

no caso 1 (condições ideais) ..................................................................................................... 89 

Figura 5.5: Análise de desempenho do MPC no caso 2 (modelo degradado). ......................... 90 

Figura 5.6: Comparação entre os índices de desempenho de entrada e de saída do MPC no 

caso 1 (condições ideais) e no caso 2 (modelo degradado). ..................................................... 91 

Figura 5.7: Comparação entre os índices de desempenho global do IHMPC no                    

caso 1 (condições ideais) e no caso 2 (modelo degradado). ..................................................... 91 

Figura 5.8: Comparação entre os índices de desempenho de entrada e de saída do IHMPC e do 

LQG no caso 2. ......................................................................................................................... 92 

Figura 5.9: Comparação entre os índices de desempenho global do IHMPC e do LQG            

no caso 2. .................................................................................................................................. 92 

Figura 5.10: Análise de desempenho do MPC para o caso 3 (com perturbação). .................... 93 



xii 

 

Figura 5.11: Comparação entre os índices de desempenho de entrada e de saída do IHMPC 

Benchmark no     caso 1 (condições ideais) e no caso 3 (com perturbação)............................. 94 

Figura 5.12: Comparação entre os índices de desempenho global do IHMPC Benchmark no 

caso 1 (condições ideais) e no caso 3 (com perturbação). ........................................................ 94 

Figura 5.13: Comparação entre os índices de desempenho de entrada e de saída do IHMPC e 

do LQG no caso 3 (com perturbação). ..................................................................................... 95 

Figura 5.14: Comparação entre os índices de desempenho global do IHMPC e do LQG no 

caso 3. ....................................................................................................................................... 95 

Figura 5.15: Análise de desempenho do MPC do caso 4 (sintonia inadequada). .................... 96 

Figura 5.16: Comparação entre os índices de desempenho de entrada e de saída do IHMPC 

Benchmark no     caso 1 (condições ideais) e no caso 4 (sintonia inadequada). ...................... 97 

Figura 5.17: Comparação entre os índices de desempenho global do IHMPC Benchmark no 

caso 1 (condições ideais) e no caso 4 (sintonia inadequada). ................................................... 98 

Figura 5.18: Comparação entre os índices de desempenho de entrada e de saída do IHMPC e 

do LQG no caso 4. .................................................................................................................... 98 

Figura 5.19: Comparação entre os índices de desempenho global do IHMPC e do LQG no 

caso 4. ....................................................................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

Lista de Tabelas 
 
Tabela 3.1: Parâmetros de sintonia dos controladores PI. ........................................................ 33 

Tabela 3.2: Parâmetros de sintonia do controlador QDMC. .................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

Lista de Abreviaturas 
 
CPMA Controller Performance Monitoring and Assessment  

DMC Dynamic Matrix Control 

IHMPC Infinite Horizon Model Predictive Control 

LQG Linear Quadratic Gaussian 

MIMO Multiple Input/Multiple Output 

MPC Model Predictive Control 

MSPC Multivariate Statistical Process Control 

MVC Minimum Variance Controller 

PID Proporcional Integral Derivativo 

QDMC Quadratic Dynamic Matrix Control 

RTO Real Time Optimization 

SISO Single Input Single Output 

 

  

 

 

 

 

 



xv 

 

Lista de Símbolos 
 

A Matriz de transição de estados do modelo na forma posicional.   Matriz de transição de estados do modelo na forma incremental. 

B Matriz que relaciona as entradas aos estados do modelo posicional.   Matriz que relaciona as entradas aos estados do modelo incremental. 

C Matriz que relaciona os estados às saídas do modelo na forma posicional.   Matriz que relaciona os estados às saídas do modelo na forma incremental. 

d Número de coeficientes da resposta ao impulso. 

D Matriz que relaciona as entradas às saídas do modelo na forma posicional.   Matriz que relaciona as entradas às saídas do modelo na forma incremental. 

e Ruído branco. 

 Erro na saída do processo.  

E[.]  Operador esperança. 

E Índice de desempenho da entrada. 

Gin Vazão da fase gasosa. 

hl Nível da fase oleosa na câmera de óleo do separador trifásico. 

hw Nível da interface água-óleo na câmera de separação do separador trifásico. 

 Índice de desempenho global do controlador. 

I Matriz identidade. 

 Função objetivo do IHMPC benchmark. 

 Função objetivo do LQG benchmark. 

 Função objetivo do controlador preditivo. 

 Matriz dos autovalores de A associada a parte estável. 

 Matriz dos autovalores de A associada a parte instável. 

 Ganho proporcional do controlador PI. 

K Matriz relacionada ao ruído branco do modelo na forma posicional.   Matriz relacionada ao ruído branco do modelo na forma incremental. 

Lin Vazão da fase oleosa. 

 Matriz que relaciona o ruído branco às saídas do modelo na forma posicional 

em malha fechada. 

 



xvi 

 

  Matriz que relaciona o ruído branco às saídas do modelo na forma incremental 

em malha fechada. 

 Matriz que relaciona as entradas às saída do modelo na forma posicional em 

malha fechada.   Matriz que relaciona as entradas às saída do modelo na forma incremental em 

malha fechada. 

m Horizonte de controle do MPC. 

 Número de saídas do processo. 

 Número de entradas do processo. 

 Horizonte dos benchmarks. 

 Horizonte do modelo do MPC. 

p Horizonte de predição do MPC. 

P Pressão interna do separador trifásico. 

Q Matriz de fatores de ponderação das saídas do MPC. 

 Matriz de fatores de ponderação das saídas do IHMPC Benchmark.   Matriz de ponderação do estado terminal. 

R Matriz de fatores de supressão das ações de controle do MPC. 

 Matriz de fatores de supressão das ações de controle do IHMPC Benchmark. 

Sl Abertura da válvula de óleo do separador trifásico. 

Sg  Abertura da válvula de gás do separador trifásico. 

So1 Abertura da válvula de topo do primeiro hidrociclone. 

So2 Abertura da válvula de topo do segundo hidrociclone. 

So3 Abertura da válvula de topo do último hidrociclone. 

Su3 Abertura da válvula de água (fundo do último hidrociclone). 

 Tempo de amostragem. 

u Entrada do processo. 

 Vetor das ações de controle ótima do modelo posicional. 

umax Limite superior do valor das entradas no processo. 

umin Limite inferior do valor das entradas no processo. 

 Ação de controle ótima. 

 Variância. ∆  Variância da entrada do processo. 

∆  Variância ótima da entrada do processo. 



xvii 

 

 Variância da saída do processo. 

 Variância ótima da saída do processo. 

Win Vazão da fase aquosa. 

 Matriz dos autovetores de A associada a parte instável.  

 Matriz dos autovetores de A associada a parte estável. 

 Estado do modelo em espaço de estados. 

 Saída do processo. 

 Vetor das saídas ótimas do processo. 

 Saída ótima do processo. 

 Valor desejado da saída do processo. � Matriz associada ao valor ótimo da saída do modelo na forma posicional. �  Matriz associada ao valor ótimo da saída do modelo na forma incremental. 

Δu Entrada do processo na forma incremental. 

Δumax Limite máximo de incremento nas entradas. ∆  Vetor das ações de controle ótima do modelo incremental. 

λ Parâmetro da função objetivo dos benchmarks. � Índices de desempenho da saída. �  Índice comparativo para a avaliação do desempenho de controladores. �  Constante de tempo integral do controlador PI. � Matriz associada ação de controle ótima do modelo na forma posicional. �  Matriz associada ação de controle ótima do modelo na forma incremental. 

 



 

1 

 

Capítulo 1 

Introdução 

1.1.  Motivação 

Em controle avançado de processos, o controlador preditivo ou MPC (Model 

Predictive Control) pode ser considerado como a mais importante inovação dos últimos anos 

e a ferramenta padrão para aplicações industriais (Qin e Badgwell, 2003). O retorno do 

investimento e os benefícios significativos da aplicação desses controladores são gerados a 

partir da habilidade do controlador MPC de manter a planta operando dentro das suas 

restrições de forma mais lucrativas. 

O MPC tornou-se popular em aplicações industriais por ser direta a implementação 

de controle multivariável, podendo aceitar processos retangulares, ou seja, com número de 

entradas diferente do número de saídas; também por trabalhar com restrições nos atuadores e 

ponderações nas variáveis de saída do processo; ainda, por considerar distúrbios medidos; 

além disso, por associar objetivos econômicos ao problema de controle e, finalmente, por 

trabalhar com targets (alvos ótimos) e controle por faixa (Julien et al., 2004). Por essas 

razões, as estratégias de controle MPC, tais como as baseadas no controle por matriz dinâmica 

(Dynamic Matrix Control, DMC), têm-se tornado o padrão em aplicações de controle 

avançado na indústria de processos, como na indústria química e na petroquímica (Qin e 

Badgwell, 2003).  

Entretanto, como todo algoritmo de controle, o MPC depois de algum tempo em 

operação dificilmente funciona como quando fora inicialmente projetado (comissionado). O 

desempenho do controlador deteriora-se com o decorrer do tempo sendo comum encontrar 

aplicações MPC e RTO (Real-Time Optimization) funcionando muito aquém da capacidade 

original depois de 2 ou 3 anos da sua implementação (Treiber et al., 2003). Pesquisas que 

abordam sobre o desempenho das aplicações industriais com controle preditivo, apontam que 

25% dessas aplicações falham em seus objetivos alguns meses depois de entrarem em 

operação, já 40% delas falham depois de três anos de funcionamento devido à assistência 

irregular e a falta de monitoramento, outras 25% fornecem benefícios, apesar de que 

reduzidos, devido à assistência mediana, mas sem monitoramento e, por fim, 10% geram os 
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benefícios desejados ao longo do tempo, devido à assistência adequada e ao monitoramento 

contínuo (Mitchell e Shook, 2003), conforme ilustrado na Figura 1.1. 

 
Figura 1.1: Gráfico ilustrativo do desempenho de controladores preditivo (adaptação de Mitchell e Shook, 2003) 

A taxa de degradação no desempenho dos controladores MPC decorre de fatores 

internos e externos, conforme apresentado na Figura 1.2. Os fatores internos estão 

relacionados com a mudança na dinâmica do processo (erros de modelagem), má sintonia do 

controlador e estrutura de controle inadequada. Já os fatores externos estão associados com 

falhas na instrumentação (sensores e/ou atuadores), distúrbios no processo (perturbações 

persistentes não medidas), equipamentos defeituosos, variabilidade na alimentação, mudanças 

nas condições operacionais e alterações nas especificações do produto. Em geral, estes 

problemas aumentam no decorrer do tempo e movem o ponto de operação para outro 

diferente do ponto original, fazendo com que o erro planta/modelo seja mais acentuado, 

levando a uma degradação significativa do desempenho do controle (Conner e Seborg, 2005).  

Com o objetivo de manter os benefícios dos sistemas MPC por um longo período de 

tempo, seu desempenho precisa ser monitorado e avaliado em uma base constante (Morari e 

Lee, 1999). Esta tarefa requer a presença de ferramentas efetivas e confiáveis para detectar 

quando o desempenho do controlador estiver abaixo do desejável e diagnosticar as causas da 

baixa qualidade do controle, para definir a necessidade, ou não, de um recomissionamento do 

sistema, isto é, reidentificação do modelo do processo e reajuste dos parâmetros de sintonia 

do controlador usando o novo modelo. 
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Figura 1.2: Principais causas de deterioração no desempenho de controladores preditivos. 

Portanto, a importância das técnicas de monitoramento e avaliação de desempenho 

de controladores industriais, principalmente relativas ao controle MPC, tem motivado grande 

interesse tanto no meio acadêmico quanto no ambiente industrial (Schafer e Cinar, 2004), uma 

vez que essas técnicas surgem com o objetivo de garantir a eficácia do sistema de controle do 

processo de forma a manter a operação da planta industrial dentro de margens aceitáveis no 

tocante a segurança e a rentabilidade. 

1.2.  Objetivos 

O presente trabalho tem por objetivo principal o desenvolvimento de um sistema de 

monitoramento e avaliação de desempenho de controladores MPC, especificamente o LQG 

benchmark Modificado e o IHMPC benchmark. 

A metodologia será desenvolvida usando como base o simulador de um sistema de 

controle MPC aplicado em uma planta de processamento primário de petróleo, 

particularmente no processo de separação trifásica água-óleo-gás, implementado no ambiente 

computacional Matlab/Simulink®. Este simulador foi desenvolvido pelo grupo de controle da 

UFS como estudo de caso do projeto de pesquisa AIPETRO “Automação de Inteligente de 

Processos Petroquímicos”, financiado pela Petrobras e desenvolvido em parceira pela UFS e 

UFRN, no qual o presente trabalho encontra-se inserido.  

Deterioração no Desempenho do MPC 
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É necessário ressaltar que a presente proposta não pretende apresentar o sistema de 

monitoramento e avaliação de desempenho de sistemas MPC pronto para ser instalado em um 

processo de campo. A pesquisa é um estudo visando oferecer um melhor entendimento do 

problema e avaliar determinadas soluções, de forma a fornecer subsídios para a 

implementação em um sistema real, programada, se for o caso, para uma etapa posterior do 

projeto AIPETRO. 

1.3.  Revisão bibliográfica 

Na literatura técnico-científica foram propostos diversos trabalhos com métodos e 

técnicas de monitoramento e avaliação de desempenho de controladores (controller 

performance monitoring and assessment, CPMA). Entretanto, a grande maioria desses 

trabalhos aborda o CPMA de sistemas com uma entrada e uma saída (single input single 

output, SISO), com aplicação em controle regulatório. Os trabalhos relacionados com a 

avaliação de desempenho de sistemas MPC multivariáveis são mais recentes e em número 

mais reduzido, embora bastante significativos, se comparado aos sistemas de controle SISO 

regulatório. As técnicas de CPMA para controle MPC podem ser divididas em duas 

categorias: métodos baseados em modelo e métodos baseados em dados. A seguir são 

apresentadas análises sucintas sobre os principais trabalhos nesta área.  

Kesavan e Lee (1997) apresentam uma estratégia para detecção de desempenho 

insatisfatório de controladores MPC baseada em análise estatística e teoria de probabilidade. 

A análise é feita sobre o erro de predição, usando o modelo fenomenológico do processo, e a 

causa potencial da degradação do desempenho é identificada a partir de um modelo 

estocástico gaussiano do processo e de uma lista de possíveis causas que ocasionam baixo 

desempenho do controlador com o processo operando em malha fechada.  

Kadali e Huang (1999) usam dados do processo em malha fechada para gerar um 

modelo ARMAV (Auto Regressive Moving Average Vector) via identificação de sistemas. A 

proximidade entre a variância do erro de predição multi-passo e a variância da saída do 

processo, é usada como um indicativo do desempenho do controlador MPC. A trajetória da 

variância da predição com 95% de intervalos de confiança é colocada em um gráfico, e o 
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número de passos que a trajetória demora, para se aproximar do valor atual da variância do 

processo é usado na avaliação do desempenho do controlador. 

Huang e Shah (1999) propõem o controlador Linear Quadrático Gaussiano (Linear 

Quadratic Gaussian, LQG) como benchmark, sendo uma alternativa ao controlador de 

variância mínima (Minimum Variance Controller , MVC).  O MVC representa, teoricamente, 

o melhor controle possível no sentido que nenhum outro controlador pode fornecer menor 

variância que o MVC. O uso do MVC para avaliação do desempenho de controladores em 

sistemas SISO foi inicialmente proposto por Harris (1989) e depois aprimorado por 

Desborough e Harris (1992), que propuseram usar a razão entre a variância do MVC e a 

variância do controlador atual como índice de desempenho, também conhecido como índice 

MVC ou índice de Harris, que é muito usado na maioria dos pacotes comerciais de avaliação 

de controladores SISO. O LQG é mais geral que o MVC e pode ser projetado, utilizando o 

modelo do processo, em uma forma similar ao MPC. Este benchmark é representado por uma 

curva que mostra o desempenho realizável mínimo em termos das variâncias de entrada e 

saída. No entanto, o LQG não leva em conta restrições.  

Huang e Tamayo (2000) propõem um algoritmo de divergência de dois modelos para 

realizar validação e, consequentemente, para monitoramento do desempenho de sistemas 

MPC. O algoritmo valida o modelo da planta com relação às mudanças na dinâmica das 

perturbações. A proposta é atraente e aplicável para validação de modelo e detecção de 

mudanças em sistemas MPC, contudo não leva em consideração outros fatores que causam 

degradação de desempenho do MPC. 

Huang et al. (2000) analisam o desempenho e o troubleshooting (forma de resolver 

um problema) de um MPC industrial. O diagnóstico do desempenho deficiente do sistema é 

baseado em ferramentas tais como validação de modelo, análise de correlação e análise 

espectral, as quais foram obtidas usando somente dados operacionais do processo em malha 

fechada. A fonte do problema foi atribuída à seleção imprópria das variáveis de perturbações 

usadas no modelo do controlador MPC.  

Ko e Edgar (2001) apresentaram um benchmark baseado no controlador MVC de 

horizonte finito com restrições. O benchmark é obtido usando o conhecimento dos modelos 

do processo e do ruído, predição de horizonte finito das saídas e controle de horizonte móvel 

(Receding Horizon Control, RHC). A principal utilidade desta técnica é quantificar os efeitos 
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das restrições nos limites de desempenho do MPC. Quando as restrições ficam inativas, a 

metodologia proposta torna-se um MVC sem restrições.  

Kadali e Huang (2002) propõem um novo método para a obtenção do benchmark 

LQG a partir de dados do processo em malha fechada, para avaliar o desempenho de 

controladores. Como o benchmark LQG necessita do modelo paramétrico explicito do 

processo, então os autores propõem a utilização da abordagem por subespaços para obter o 

benchmark. O benchmark LQG é obtido diretamente das matrizes de subespaço 

correspondentes às entradas e saídas determinísticas e estocásticas, que são identificadas a 

partir de dados em malha fechada com excitação do setpoint. As variâncias obtidas do LQG 

são usadas para avaliar o desempenho do controlador. O método pode ser aplicado tanto em 

sistemas SISO como em MIMO. Apresentam-se os índices de desempenho do sistema de 

controle para as seguintes aplicações: ação feedback e sem perturbação medida, ação feedback 

mais feedforward e ação feedback com perturbação medida. 

Patwardhan et al. (2002) propõem que o projeto do MPC seja usado como um 

benchmark para avaliar o desempenho estatístico do MPC. A técnica proposta compara online 

a função objetivo alcançado com o seu valor de projeto. O valor da função objetivo pode ser 

obtido a partir do próprio controlador MPC, já a função objetivo esperada pode ser calculada 

fazendo uma ponderação adequada dos dados de entrada e saída em malha fechada. A técnica 

pode explicitamente levar em conta restrições e representar um índice para descobrir se o 

controlador está trabalhando como fora projetado ou não. Porém sua aplicação é limitada, 

porque a maioria dos algoritmos MPC comerciais não fornecem o valor de projeto da função 

objetivo.  

Patwardhan e Shah (2002) quantificam os efeitos de fatores tais como zeros de fase 

não mínima, restrições, incertezas no modelo, incertezas nas perturbações e não linearidade 

do processo no desempenho de controladores baseados em modelo, usando técnicas de 

controle por modelo interno (Internal Model Control, IMC). A contribuição destes fatores no 

desempenho esperado pode fornecer um indicativo da natureza da causa do desempenho 

inadequado do controlador.  

Loquasto e Seborg (2003) apresentam um método de monitoramento para MPC 

baseado no uso de redes neurais e classificação de padrões. O desempenho do MPC é 

comparado a uma base de dados de respostas do sistema em malha fechada, contendo várias 
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combinações de perturbações e mudanças na planta. A metodologia é usada para classificar o 

desempenho do sistema com MPC como normal ou anormal e para determinar se uma 

perturbação ou mudança significativa na planta ocorreu. Se uma mudança na planta é 

detectada, outros classificadores são usados para diagnosticar qual sub-modelo não está 

representando satisfatoriamente o processo.  

Grimble (2003) apresenta a função objetivo de um controlador preditivo LQG multi-

passo (Linear Quadratic Gaussian Predictive Control, LQGPC) como benchmark para 

avaliar controladores MPC. A função objetivo envolve os valores esperados do erro de 

rastreamento (tracking error) e a ponderação do sinal de controle nos instantes presente e 

futuros, cujos valores são obtidos a partir da solução apropriada das equações de Riccati e 

Lyapunov. Os resultados destacam a relação entre MPC e LQG e a forma como o 

desempenho de controladores MPC deve ser avaliado.  

Ghraizi et al. (2003) realizam o monitoramento de sistemas MPC analisando a série 

temporal do erro e a existência de padrões previsíveis associados com cada uma das variáveis 

controladas do processo. Baseado no enfoque de Harris, eles determinam um índice para 

avaliar o MPC, observando os resíduos entre o erro do controlador e uma predição do mesmo. 

Gao et al. (2003) realizam a avaliação do desempenho de 2 controladores industriais 

MPC. Eles utilizam a curva de resposta ao impulso multivariada normalizada (Normalized 

Multivariate Impulse Response, NMIR), que é uma representação gráfica da variância da 

saída quadrática, para analisar a relação entre perturbações e a saída do processo. Os 

resultados obtidos são comparados com o padrão MIMO-MVC. Outros padrões, tais como o 

desempenho de projeto ou histórico e o tempo de estabilização (settling time) são também 

usados, além de métodos que levam em conta as principais características do MPC como 

análise de restrições, propriedades de saturação das variáveis manipuladas, índice de 

capacidade das variáveis manipuladas e controladas, análise da otimização e análise de 

interações no domínio da freqüência, para avaliar as propriedades de redução de interações do 

MPC. 

Julien et al. (2004) propõem um benchmark para avaliação multivariada de 

controladores MPC. Usando dados operacionais e conhecimento do tempo morto do processo, 

duas curvas de desempenho são construídas. Uma representa a operação do MPC atual, 
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enquanto que a outra corresponde à operação de um MPC ideal. Se a distância entre ambas as 

curvas é significativa, isto é um indicativo da necessidade de um reprojeto do controlador. 

Lee et al. (2004) avaliam o desempenho do MPC a partir técnica de técnica de 

Controle de Processo Estatístico (Statistical Process Control, SPC). O método proposto 

associa um filtro de branqueamento com a Análise de Componentes Principais (PCA) para 

descorrelacionar as variáveis do processo. Dessa forma, o método identifica a causa de 

deterioração no desempenho do MPC, podendo ser degradação do modelo do processo ou 

perturbação presente na alimentação. 

Schäfer e Cinar (2004) propõem uma metodologia integrada, baseada no LQG 

benchmark e no conhecimento prévio sobre o processo, para monitoramento e avaliação de 

desempenho do sistema de controle MPC e para diagnosticar as causas que levam o sistema a 

possuir baixo desempenho. Para o monitoramento utiliza-se um índice baseado na razão do 

desempenho do benchmark histórico (calculado a partir da função objetivo com dados do 

processo cujo desempenho do controlador foi considerado bom) e do desempenho alcançado 

(calculado a partir da função objetivo com dados do processo). Já a razão entre o desempenho 

do projeto (calculado a partir da função objetivo com dados do modelo) e do alcançado é 

usada para diagnóstico. Um sistema em tempo real é desenvolvido para supervisionar as 

atividades de monitoramento e diagnóstico. Estudos de caso com modelos lineares e não-

lineares de um evaporador esclarecem a metodologia e as limitações de suposições de 

linearidade.  

Yang et al. (2004) usam o MIMO MVC como benchmark para monitorar o 

desempenho estocástico de um controlador MPC. Alternativamente, é usada a curva de 

resposta ao impulso NMIR para testar o desempenho dinâmico do controle. Além disso, os 

autores propõem o uso das funções de autocorrelação e correlação cruzada para analisar a 

presença de oscilações no sistema. 

Kern (2005) discute a adoção de indicadores de desempenho (Key Performance 

Indicators, KPI) para medir a utilização e os benefícios dos sistemas MPC. Estes indicadores 

são usados para identificar os pontos fracos dentro do sistema MPC que precisam de maior 

atenção, antes de implementar as camadas superiores da estrutura de controle hierárquica. 

Sotomayor e Odloak (2006) propõem uma metodologia para a avaliação de sistemas 

MPC industriais que operam em um esquema de rastreamento da saída, seguindo um conjunto 
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de setpoints ótimos providos por uma camada de otimização. A técnica proposta considera 

uma comparação contínua entre o desempenho esperado e o atual do MPC. O desempenho 

esperado é obtido a partir de um MPC ideal, usado no controle do modelo do processo. O 

benchmark proposto é construído em dois estágios, sendo um off-line, para obtenção do MPC 

sem restrições, e outro on-line, onde se resolve um problema de otimização com restrições 

combinando os controladores obtidos no estágio off-line. Um índice desempenho é proposto, 

similar ao índice de Harris, para avaliar o estado do MPC. A técnica proposta é testada por 

simulações em um processo industrial típico com resultados satisfatórios. 

Zhang e Li (2006) propõem um benchmark baseado na estatística de dados 

operacionais para monitorar e avaliar o desempenho de controladores preditivos MPC. O 

benchmark proposto é obtido a partir de um conjunto de dados de saída do processo de um 

período de operação cujo desempenho do controlador foi considerado bom de acordo com a 

seleção do usuário. Um modelo da componente independente é então construído e um filtro 

auto-regressivo com média móvel (auto-regressive moving average filter) é identificado para 

monitorar o controlador, dessa forma o índice de desempenho é calculado. Quando alterações 

no desempenho do MPC forem detectadas, o diagnóstico é realizado por meio da validação do 

modelo recursivo e pelo método da razão de verossimilhança generalizado (GLR). Assim, o 

diagnóstico do sistema de controle distingue as causas para degradação do desempenho, 

podendo ser devido à incompatibilidade de modelo da planta ou devido a uma perturbação 

não medida. Os resultados são avaliados em um sistema simulador de fracionamento de óleo 

pesado e bons resultados foram obtidos.  

Zhang e Li (2007) propõem um MPC benchmark baseado em identificação por 

subespaços. Dois índices de desempenho são propostos para monitorar a malha de controle, 

os quais podem avaliar os benefícios de atualizar o modelo do processo. Além disso, curvas 

de desempenho, similar ao LQG benchmark, podem ser obtidas mudando certos parâmetros 

de sintonia, as quais podem ser usadas como referência na seleção dos verdadeiros parâmetros 

de sintonia do MPC. O benchmark proposto também é usado para avaliar os efeitos das 

restrições no desempenho da malha fechada.  

Xu et al. (2007) apresentam a utilização do método de desigualdades matriciais 

lineares (Linear Matrix Inequalities, LMIs) para avaliar o desempenho de um sistema de 

controle MPC simulado bem como de um experimento em escala piloto. O método 
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apresentado utiliza dados operacionais do processo assim como a matriz de ganho em estado 

estacionário para avaliar também o desempenho econômico do controlador. 

Agarwal et al. (2007a) avaliam o desempenho de sistema de controle preditivo MPC 

com restrições operacionais por meio de análise probabilística. O sistema proposto relaciona a 

variabilidade do processo, as restrições do processo e o desempenho econômico do MPC. A 

abordagem proposta considera as incertezas induzidas pela variabilidade do processo e avalia 

o desempenho econômico por meio de cálculos probabilísticos. Já Agarwal et al. (2007b)  

realizam o mesmo desenvolvimento que Agarwal et al. (2007a), todavia a abordagem de 

proposto é baseado na análise Bayesiana para avaliar o desempenho econômico do MPC. 

Zhao et al. (2008) desenvolvem a abordagem do método de predição de erro 

estendido para monitorar o desempenho de controlador MPC. Motivado pela abordagem de 

predição de erro de Huang et al. (2006), Zhao et al. (2008) desenvolvem medições em malha 

fechada da previsão de erros que são mais relevantes para problemas práticos. O sistema 

proposto é testado em dois sistemas de controle MPC industriais. A abordagem de predição 

de erro mostrou-se promissora na avaliação do MPC, mas tem certas limitações nas 

aplicações. 

Lee et al. (2008) apresenta um software de avaliação de desempenho de 

controladores MPC, chamado de Performance Analysis Toolbox and Solutions (PATS), 

desenvolvido com colaboração entre universidades e indústrias de processo. O software opera 

com dados do processo de diferentes fontes, tais como dados históricos, dados do servidor em 

tempo real OPC e dados simulados de plantas virtuais. Uma das principais finalidades do 

PATS é realizar o monitoramento de desempenho de controladores MPC em indústrias de 

processo.  

Yuan et al. (2009) abordam sobre algumas técnicas de monitoramento de 

desempenho para controle multivariável. Inicialmente, apresentam-se dois requisitos 

fundamentais para qualquer algoritmo CPMA, sendo o primeiro a capacidade de detectar 

qualquer alteração no desempenho do sistema de controle e o segundo a aptidão de identificar 

o potencial de melhoria que pode ser obtido no desempenho do controlador, a partir de uma 

sintonia ou projeto do mesmo. A capacidade das atuais técnicas multivariáveis de CPMA são 

revisadas, tais como benchmark  MVC, benchmark  LQG e benchmark  histórico, e uma 
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estratégia de monitoramento para aplicação em sistemas de controle multivariáveis é 

proposta.  

Zhao et al. (2009) apresentam uma abordagem para a avaliação do desempenho 

econômico de sistemas de controle preditivo MPC. O método baseia-se em técnicas de 

otimização econômica em estado estacionário e utiliza o LQG benchmark para estimar a 

potencial redução da variância. Segundo os autores, o controle LQG é uma referência de 

desempenho mais prática em relação ao MVC, uma vez que considera as variâncias de 

entrada e de saída, e, portanto, fornece uma base desejada para determinar o potencial 

benefício econômico teórico máximo decorrente da redução da variabilidade. Dessa forma, 

combinando o benchmark LQG diretamente com o potencial benefício do sistema de controle 

MPC, tanto o benefício econômico quanto a condição de operação ótima podem ser obtidos 

resolvendo o problema de otimização econômica.  

AlGhazzawi e Lennox (2009) abordam sobre técnicas de controle de processos 

estatísticos multivariáveis (MSPC) com o intuito de avaliar o desempenho de sistemas de 

controle MPC. Os autores utilizam duas técnicas distintas do MSPC, Análise de Componentes 

Principais (Principal Component Analysis, PCA) e Mínimos Quadrados Parciais (Partial 

Least Squares, PLS), para realizar o monitoramento do desempenho do controle MPC. As 

técnicas propostas comparam o desempenho atual do controlador MPC com o desempenho 

obtido a partir de um modelo MSPC derivado de um conjunto de dados que representa o 

desempenho do controlador ideal. Dessa forma, é possível identificar e diagnosticar o baixo 

desempenho do controlador. 

Y. Wang e X. Wang (2010) abordam sobre o benchmark de covariância baseado em 

dados para monitorar o desempenho do controlador MPC através da verificação do modelo do 

processo.  Para implementação do benchmark proposto é necessário dados do processo cujo 

modelo do processo é aceitável, ou seja, considerado bom, dessa forma o desempenho do 

controle MPC é considerado satisfatório. As direções de desempenho melhor ou pior no 

período monitorado são identificadas através da análise de autovalor generalizado. Um 

método de inferência estatística é desenvolvido para obter os intervalos de confiança dos 

autovalores. Os índices de covariância baseados no desempenho dentro dos isolados 

subespaços de desempenho pior e melhor são derivados para avaliar a degradação do 

desempenho do controle MPC.  
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Tian et al (2011a) propõem a utilização de métodos estatísticos para monitorar o 

desempenho do controlador preditivo multivariável MPC. O erro do modelo de predição é 

incluído no conjunto de variáveis monitoradas e uma norma de referência baseada na 

covariância é apresentada. Ao comparar os dados de um período de monitoramento 

operacional com um bom desempenho do controlador previamente conhecido, o método pode 

avaliar o desempenho de um controlador MPC na fase operacional monitorada. A informação 

de direção característica é extraída a partir da decomposição de valores singulares da matriz 

de covariância dos dados operacionais e as classes correspondentes são construídas. O ângulo 

de autovetores é definido para descrever a semelhança entre o conjunto de dados atual e as 

classes estabelecidas, e um classificador baseado naquele ângulo é introduzido para identificar 

a causa raiz da degradação do desempenho do MPC quando um mau desempenho é detectado. 

Assim como outros métodos baseado em dados, a abordagem proposta é flexível no 

monitoramento de desempenho do MPC, pois, se o desempenho do controlador monitorado 

for melhor do que a referência de um conjunto de dados operacionais ideal, o benchmark pode 

ser substituído por um novo.  

Tian et al. (2011b) propõem um framework unificado, baseado na Análise de 

Componentes Principais (PCA), para monitorar e avaliar o desempenho de sistema 

multivariáveis MPC com restrições. A técnica proposta utiliza um benchmark  baseado na 

PCA dinâmica para avaliar o desempenho do controlador, enquanto o diagnóstico de 

desempenho é realizado utilizando um sistema unificado de medida de similaridade 

ponderada dinâmica PCA.  

Liu et al. (2011) utilizam o LQG benchmark para avaliar o desempenho econômico e 

otimização de controladores preditivos MPC. 

Pannocchia et al (2013) apresentam as principais razões para a degradação do 

desempenho de controlador MPC bem como a aplicação de um método para detectar quando 

o desempenho do controle não é ideal. Este método baseia-se na análise do erro de predição, 

ou seja, a diferença entre a saída real medida e a previsão do modelo correspondente, e utiliza 

três ferramentas principais: um teste estatístico na sequência do erro de predição, um método 

de identificação por subespaços e um algoritmo de otimização não-linear encontrar os 

parâmetros ótimos do estimador. 
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1.4.  Estrutura do trabalho 

No primeiro capítulo são apresentados a motivação e os objetivos do trabalho, uma 

ampla revisão bibliográfica sobre técnicas de avaliação de desempenho de controladores 

preditivos MPC bem como a lista de trabalhos técnicos publicados em congressos de áreas 

relacionadas ao tema desta dissertação. 

No segundo capítulo são apresentados conceitos referentes à avaliação de 

desempenho de controladores de uma forma geral e também focando em controladores 

preditivos. São apresentadas também as principais técnicas dos grupos de métodos baseados 

em modelo e também daqueles baseados em dados. 

No terceiro capítulo são apresentadas informações concernentes ao processo de 

estudo de caso, ou seja, o sistema de tratamento primário de petróleo. Apresenta-se a 

descrição do processo de separação trifásica água-óleo-gás, assim como as estratégias de 

controle regulatório e a estrutura hierárquica do MPC aplicadas no controle do processo. 

No quarto capítulo é apresentada a teoria do LQG benchmark  tradicional e também 

as alterações que foram realizadas para transformá-lo no LQG benchmark  Modificado, para 

poder aplicá-lo diretamente na avaliação de desempenho do controle MPC. Além disso, são 

apresentados os índices de desempenho clássicos do método e também o índice de 

desempenho global desenvolvido neste trabalho. Os resultados obtidos no estudo de caso do 

controlador MPC do sistema de tratamento primário de petróleo são apresentados e 

discutidos.  

No quinto capítulo é apresentado o desenvolvimento da ferramenta IHMPC 

benchmark , os  índices de desempenho desse método e os resultados obtidos no estudo de 

caso do controlador MPC do sistema de tratamento primário de petróleo. Apresenta-se ainda 

um comparativo com os resultados obtidos com o LQG benchmark  Modificado. 

No sexto capítulo são apresentadas as principais conclusões sobres os resultados 

obtidos assim como as perspectivas futuras de continuação deste trabalho. 
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1.5.  Publicações 

Os resultados obtidos durante a elaboração desta dissertação de mestrado originaram 

cinco artigos que foram publicados ou aceitos em importantes congressos, conforme 

apresentados a seguir. 

 

“Controle não-linear de poços de petróleo operados por gás-lift contínuo”, dos autores 

Rodrigo R. Santos, Ive T. A Teixeira e Oscar A. Z. Sotomayor. Este artigo foi publicado na   

X Conferência Brasileira de Dinâmica, Controle e Aplicações – (DINCON 2011), realizada 

em Águas de Lindóia-SP entre os dias 29 de Agosto a 2 de Setembro de 2011. 

“MPC Com Controle das Saídas por Faixas de um Processo de Produção de Petróleo 

Offshore”, dos autores Rodrigo R. Santos e Oscar A. Z. Sotomayor. Este artigo foi publicado 

no XIX Congresso Brasileiro de Automática (CBA 2012), que foi realizado em Campina 

Grande-PB entre os dias 2 e 6 de setembro de 2012.  

“Controle Hierárquico de um Sistema de Tratamento Primário de Petróleo”, dos autores 

Rodrigo R. Santos e Oscar A. Z. Sotomayor. Este trabalho foi publicado no Rio Oil & Gas 

Expo and Conference 2012, que foi realizado no Rio de Janeiro-RJ entre os dias de 17 a 20 de 

setembro de 2012.  

“Avaliação de Desempenho do Sistema de Controle MPC de um Separador de Produção 

Offshore”, dos autores Rodrigo R. Santos e Oscar A. Z. Sotomayor. Este trabalho foi  

publicado no 11º Congresso Interamericano de Computação Aplicado na Indústria de 

Processos, realizado na cidade de Lima no Peru entre os dias de 21 a 24 de outubro de 2013.  

"Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Sistema de Controle Preditivo de uma 

Planta de Processamento Primário de Petróleo", dos autores Rodrigo R. Santos e Oscar A. 

Z. Sotomayor. Este trabalho publicado no 7º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e 

Gás (PDPETRO), realizado em Aracaju-SE entre os dias de 27 a 30 de outubro de 2013.  
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Capítulo 2 

Avaliação de Desempenho de Controladores  

2.1.  Introdução  

Os métodos de monitoramento e avaliação de controladores (CPMA) têm como 

objetivo fundamental verificar se o controlador do processo está trabalhando de maneira 

satisfatória, ou seja, se está executando a função determinada no estabelecimento do projeto 

do sistema de controle. Isto decorre do fato de que diversos fatores alteram o comportamento 

da planta e, consequentemente, impossibilitam o correto funcionamento do sistema de 

controle, que pode ter os ganhos financeiros reduzidos com a deterioração do desempenho do 

controlador. Desta forma, é essencial ter o conhecimento sobre o desempenho do sistema de 

controle. Em geral, os métodos de CPMA pretendem responder às seguintes perguntas 

(Sotomayor et al., 2006): 

 O controlador está saudável? 

 Ele está trabalhando de acordo com as expectativas? 

 Se não, pode o seu desempenho ser melhorado de forma significativa usando 

a mesma instrumentação e configuração do controle?  

 Se a resposta for negativa, pode o desempenho ser melhorado por uma 

reconfiguração do controle e/ou aplicação de estratégias de controle 

avançado? 

 Se a resposta à pergunta anterior for positiva, os benefícios foram 

alcançados? 

Na Figura 2.1: pode ser observado um esquema simplificado de um sistema de 

avaliação de desempenho de sistema de controle. A partir desse esquema verifica-se que o 

sistema de avaliação monitora o controlador durante a operação, detectando, se houver, 

diminuição no desempenho do controlador, normalmente, associado a valores                     

pré-estabelecidos do limite mínimo desejado. Esse monitoramento pode estabilizar o 

processo, no tocante ao desempenho do controlador, e, consequentemente, aumentar a 

confiabilidade da planta por operar de forma mais contínua próximo aos pontos ótimos de 
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operação, visando assim produzir resultados imediatos na eficiência do sistema de controle e 

gerar de vários benefícios, tais como aumento de produtividade, aumento da qualidade do 

produto final, aumento da vida útil dos equipamentos, redução de custos operacionais e de 

manutenção, atendimento às exigências ambientais, entre outros benefícios. Enfim, todas as 

vantagens do processo produtivo industrial podem ser influenciados com a implementação de 

técnicas de CPMA.  

 
Figura 2.1: Esquema simplificado de um sistema de avaliação de desempenho de sistema de controle (adaptação 
de Jelali , 2006) 

O baixo desempenho do sistema de controle de processos industriais pode ser 

atribuído a diversos fatores, tais como (Jelali, 2006):  

 Projeto inadequado do controlador e falta de manutenção:  

Isto pode ser relacionado ao fato do controlador nunca ter sido sintonizado de 

maneira adequada ou ter sido sintonizado baseado em um modelo que não 

representa adequadamente a dinâmica no processo, ou até mesmo ao uso de 

uma estrutura inadequada para o sistema de controle. A principal causa do 

baixo desempenho do sistema de controle é que uma vez sintonizado na fase 

de comissionamento, e com o decorrer do tempo e mudanças no processo, o 

controlador permanece com a mesma sintonia, perdendo assim o desempenho 

e prejudicando, consequentemente, a eficácia do controle. Os fatores que 

podem motivar aquela causa são: (1) mudanças nas características dos 

materiais ou produtos; (2) modificações nas condições operacionais do 

processo; (3) mudanças nos equipamentos (desgastes, alterações na planta); 
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(4) sintonia inadequada do controlador, sendo que, em vários casos, os 

controladores são ajustados de forma conservadora, isto é, para o pior caso, 

de tal forma que quando ocorrem mudanças nas condições de operação da 

planta, principalmente em sistemas não-lineares, a atuação do controlador 

tende a ser lenta; (5) capacitação de poucas pessoas para ficarem responsáveis 

por toda a manutenção do sistema de automação e, na maioria das vezes, é 

dada pouca atenção ao estudo de possíveis melhorias a serem agregadas ao 

sistema em operação; (6) falta de mão-de-obra qualificada para compreender 

sobre análise de desempenho do sistema de controle.  

 Mau funcionamento dos equipamentos ou projeto imperfeito: 

O desempenho deficiente do sistema de controle pode ser o resultado de 

falha, ou funcionamento incorreto, de sensores e atuadores, por exemplo, 

devido ao atrito excessivo ou atrito estático. No entanto, o problema mais 

grave é quando o processo, ou componente do processo, não está 

devidamente projetado.   

 Compensação feedforward ineficiente:  

Se não forem consideradas as perturbações externas, caso existam no 

processo, elas podem deteriorar o desempenho do sistema de controle. Desta 

forma, quando perturbações no processo são medidas, recomenda-se a 

compensação dessas perturbações com o emprego da ação feedforward (ações 

antecipatórias) no controlador do processo. 

 Estrutura de controle inadequada:  

Relações de entrada/saída do processo inadequadas, ignorando interações 

mútuas entre as variáveis do sistema, controladores concorrentes, graus 

insuficientes de liberdade, presença de fortes não-linearidades e a falta de 

compensação do tempo-morto são características básicas para a definição de 

problemas na estrutura de controle. 

 

Com o intuito de viabilizar as técnicas de CPMA, essas devem contemplar alguns 

procedimentos básicos na avaliação do sistema de controle, entre os quais se destacam (Jelali, 

2006): 
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 Determinação da capacidade de controle do sistema:  

Envolve a medição quantitativa do desempenho atual. Dados medidos 

(dinâmicos) são analisados e então se avalia o desempenho, por exemplo, 

através da variância do sistema de controle atual. 

 Seleção e projeto de um benchmark (controlador de referência) para 

avaliação de desempenho: 

Este passo especifica o benchmark com relação ao qual o desempenho do 

controlador atual será avaliado, utilizando para isso um critério adequado que 

indique quanto os dados do sistema podem variar em um intervalo de tempo. 

 Avaliação e detecção de malhas de controle com baixo desempenho:  

Neste estágio é verificado o desvio do desempenho do controle atual em 

relação ao comportamento de referência (benchmark) selecionado. Como a 

maioria das plantas industriais possui várias malhas de controle localizadas 

em diferentes níveis de hierarquia, é importante definir se será realizada uma 

estratégia de bottom-up (do básico às malhas de controle de supervisão) ou 

estratégia top-down (de supervisão para malhas de controle de base). Como o 

MPC situa-se em uma camada intermediária na arquitetura de controle, 

englobando assim a camada de controle regulatório, para este tipo de 

controlador usualmente utiliza-se a estratégia top-down. Além disso, a 

abordagem top-down é preferível porque o controle MPC pode estar 

diretamente relacionado com os objetivos econômicos (qualidade do produto, 

processo de fator de serviço, equipamentos, segurança e lucro planta), dessa 

forma a avaliação de desempenho do controlador pode indicar possíveis 

perdas financeiras no processo.    

 Sugestões de medidas de melhoria:  

Após isolar as causas do baixo desempenho, ações corretivas devem ser 

empregadas para recuperar o potencial do sistema de controle. Na maioria 

dos casos, controladores com desempenho insatisfatório podem ser 

melhorados através de ressintonia, ou seja, ajustando novos valores dos 

parâmetros de sintonia. Caso o desempenho do controlador não melhore 

mesmo com a ressintonia, deve-se então realizar um novo projeto da estrutura 

do sistema de controle. 
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Nos últimos anos, várias funcionalidades foram adicionadas ao conceito de CPMA, 

tais como a averiguação e validação dos dados analisados, diagnóstico das causas que 

originam comportamentos inadequados do sistema, e, principalmente, procedimentos de 

ressintonia e reestruturação do sistema de controle (Horch e Dumont, 2003). Entretanto, essas 

funcionalidades fogem ao escopo deste trabalho, que é a avaliação do desempenho de 

controladores, especificamente controladores MPC.  

2.2.  Avaliação de desempenho de controladores 

SISO 

Várias técnicas CPMA foram propostas na literatura nos últimos anos, muitas destas 

sendo incorporadas em pacotes comerciais. Estas técnicas podem ser divididas em duas 

grandes categorias (Qin, 1998): métodos estocásticos e métodos determinísticos. Porém, em 

geral, todas as técnicas CPMA, explícita ou implicitamente, incorporam uma comparação da 

qualidade do controlador atual com a qualidade de um padrão ou benchmark, isto é, um 

controlador de referência ideal (ou o melhor controlador teórico possível) que não pode ser 

implementado. 

O benchmark define um padrão comportamental para uma determinada variável do 

processo e, quando comparado com o valor real medido, permite realizar a avaliação do 

desempenho do controlador. Normalmente, é usado um índice comparativo para a avaliação 

do desempenho, como, por exemplo:  

 

 � =  (2.1)  

sendo que: 

Jdesejado – valor de referência do índice de desempenho; 

J real  – valor real (medido) da variável do processo. 

 

As técnicas CPMA estocásticas avaliam o desempenho da malha de controle para 

mudanças de média zero, tais como perturbações randômicas, ruído de medição etc. Estas 
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técnicas utilizam medidas estocásticas, como a variância, para avaliar o desempenho do 

controlador. Para estes casos, o índice de desempenho �  da Equação (2.1), refere-se à análise 

da variabilidade relativa do sistema, comparando a variância de um comportamento de 

referência com a variância real alcançada pelo sistema de controle. Assim, caso o índice �  se 

aproxime do valor unitário é um indicativo que o sistema de controle está operando de 

maneira satisfatória, já para o caso do índice �  se aproximar do valor zero é um indicativo 

que o sistema de controle está trabalhando muito aquém do comportamento de referência. 

Com relação ao valor de referência para a variabilidade, há vários tipos de 

benchmarks que podem ser utilizados. No entanto, a maior contribuição nesta área foi dada 

por Harris (1989) que propôs o uso do controlador de variância mínima (minimum variance 

controller, MVC), como benchmark para comparar o desempenho de controladores feedback 

SISO. A base para esta metodologia foi definida por Åström (1970) com a apresentação de 

formulações para a predição ótima de processos estacionários lineares discretos, da qual a 

teoria MVC é derivada. O uso do MVC para avaliação do desempenho de controladores em 

sistemas SISO foi aprimorada por Desborough e Harris (1992), que propuseram desenvolver 

o benchmark apenas com dados rotineiros do processo em malha fechada ou aberta e o 

conhecimento prévio do tempo morto. Além disso, eles também propuseram usar a razão 

entre a variância do MVC e a variância do controlador atual como índice de desempenho, 

também conhecido como índice MVC ou índice de Harris, similar à Equação (2.1), que é 

muito usado na maioria dos pacotes comerciais de avaliação de controladores SISO. 

Para sistemas lineares, o MVC representa, teoricamente, o melhor controle possível 

no sentido que nenhum outro controlador pode fornecer menor variância que o MVC. No 

entanto, sua implementação na prática não é recomendável devido a problemas de robustez e 

à necessidade de ações de controle muito violentas, que podem levar à saturação e desgaste do 

atuador, fazendo com que a comparação com a saída do processo seja desleal. Como uma 

alternativa, Grimble (2002) propôs o uso do controlador de variância mínima generalizada 

(generalised minimum variance, GMV), na qual a ação de controle é ponderada, fazendo com 

que se torne um benchmark mais real. Grimble (2004) apresenta o controlador de variância 

mínima integral (integral minimum Variance, IMV) para levar em conta a ação integral, 

característica desejada em todo controlador industrial. Contudo, as técnicas MVC são as mais 

usadas e tem sido estendidas para avaliação de desempenho de controladores 

feedforward/feedback SISO (Desborough e Harris, 1993), controladores feedback MIMO 
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(multiple-input/multiple-output) (Harris et al., 1996; Huang et al., 1997; Huang e Shah, 1998), 

controladores feedforward /feedback MIMO (Huang et al., 2000b), controladores em cascata 

(Ko e Edgar, 2000) e controladores multi-malha (Kariwala et al., 2005).  

Por outro lado, as técnicas CPMA determinísticas avaliam o desempenho do sistema 

em malha fechada para mudanças de média não-zero, tais como mudanças no setpoint e 

perturbações na carga, e utilizam medidas determinísticas como o tempo de acomodação, 

tempo de subida, integral do erro quadrático etc, como índices de desempenho. Neste 

contexto, Åström (1991) discute alternativas para avaliar o desempenho de controladores PID 

(Proporcional-Integral-Derivativo). 

2.3.  Avaliação de desempenho de controladores 

MPC 

Conforme descrito na seção anterior, o MVC tem sido usado como um benchmark de 

comparação de desempenho de controladores SISO, muito usado no primeiro nível de uma 

estrutura de controle hierárquica. A utilização do MVC para comparação de desempenho de 

controladores SISO, tal como o PID, é razoável, uma vez que o objetivo da maioria dos 

controladores SISO é manter a saída do processo em torno do setpoint. No entanto, 

controladores MPC têm objetivos mais sofisticados que meramente manter a saída do 

processo no setpoint. Esses controladores são usualmente implementados no nível 

intermediário de uma estrutura de controle hierárquica onde, em uma camada superior, um 

algoritmo de otimização em estado estacionário calcula on-line um conjunto de valores 

ótimos para as variáveis manipuladas, as quais são passadas ao MPC para sua implementação, 

levando em conta restrições operacionais (Maciejowski, 2002; Qin e Badgwell, 2003; Engell, 

2007). Naturalmente, o MPC, embora use um modelo linear do processo, torna-se um 

controlador não-linear especialmente quando opera dentro de restrições. Neste caso, o uso do 

MVC é inadequado, devido a algumas limitações inerentes impostas pelas restrições serem 

omitidas e, portanto, o desempenho de variância mínima se torna inatingível para o MPC 

(Zhang e Henson, 1999).  

Entre as técnicas de CPMA existentes para controladores MPC podem-se destacar 

dois grandes grupos (Huang e Kadali, 2008): técnicas baseadas em modelos e técnicas 
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baseadas em dados. Entre as técnicas baseadas em modelos destacam-se: o LQG benchmark 

(Huang e Shah, 1999), associado à curva de compensação (tradeoff) LQG/MPC (Patwardhan 

et al., 2002); o benchmark de dados históricos (Qin e Yu, 2007); a validação do modelo 

online (Kesavan e Lee, 1997); a abordagem por desempenho alcançado versus desempenho 

projetado (Zhang e Henson, 1999) e a abordagem de simulação baseada em modelo (Ko e 

Edgar, 2001). A característica comum deste grupo de algoritmos é a necessidade de um 

modelo explicito do processo, o que pode ser uma desvantagem dependendo do processo, pois 

em alguns casos a modelagem do sistema é inviável, uma vez que não se consegue identificar 

corretamente o modelo dinâmico do processo. 

A curva de compensação LQG (Patwardhan et al., 2002), que ilustra a variância da 

saída versus a variância da entrada, obtida através do LQG benchmark (Huang e Shah, 1999), 

é utilizada para avaliar a interação entre a gestão de ativos e os objetivos do controle. Um 

esforço de controle reduzido significa manutenção mínima no atuador, como, por exemplo, 

uma válvula de controle. Sendo assim, é útil conhecer o quão longe está o desempenho do 

sistema de controle em comparação com o melhor desempenho possível para qualquer esforço 

de controle pré-especificado. Como todos os controladores lineares somente podem operar 

acima da curva de compensação, então alguns índices de desempenho podem ser obtidos para 

avaliar o desempenho do sistema de controle MPC utilizando como referência o LQG 

benchmark. Portanto, a curva representa o limite de desempenho e pode ser utilizada para 

efeitos de avaliação de desempenho, em particular para os controladores mais restritivos, tal 

como o MPC. Além disso, em um sistema integrado CPMA, a curva de compensação LQG 

pode oferecer novas oportunidades de pesquisas, como, por exemplo, avaliar o impacto das 

modificações na sintonia do MPC em programas de manutenção de atuadores. A vantagem do 

LQG benchmark é a sua capacidade em identificar variâncias mínimas realizáveis para a saída 

com restrições na variância de entrada. Portanto, é um ponto de referência mais realista do 

que o controle de variância mínima na avaliação de sistemas MPC. A desvantagem é o 

requisito de um modelo do processo. 

O benchmark de dados históricos (Qin e Yu, 2007) relaciona dados do benchmark 

como período I e dados monitorados como período II. Assim, um índice é gerado para 

detectar alterações no desempenho do MPC baseado em uma proporção dos determinantes 

das matrizes de covariância dos dados I e dos dados II. Se a relação for menor que um, o 

desempenho do período monitorado, em geral, é pior do que o período de referência. Além 
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disso, é possível encontrar, com base no autovalor generalizado e seu correspondente 

autovetor, a direção ao longo da qual ocorre maior variância. Assim, esta abordagem pode ser 

usada para identificar a direção que tem a maior influência na variância do processo. A 

vantagem do benchmark de dados históricos é a simplicidade e o fato de que nenhuma 

informação a priori é necessária. A desvantagem é que ele não estabelece um limite inferior 

absoluto e a seleção do padrão de referência dos dados histórico é um critério subjetivo. 

A abordagem por validação do modelo online (Kesavan e Lee, 1997) fundamenta-se 

no princípio de que o controlador preditivo já é por natureza um otimizador, nesse caso 

enquanto o modelo do processo for satisfatório o controlador trabalhará em seu melhor 

desempenho. Assim, a qualidade do modelo é um dos aspectos essenciais da avaliação de 

desempenho do MPC. Para fins de monitoramento on-line geralmente utilizam-se testes de 

máxima verossimilhança para a validação de parâmetros do modelo. 

A abordagem por desempenho alcançado versus desempenho projetado (Zhang e 

Henson, 1999) é fundamentada no princípio de que o projeto do MPC baseia-se na otimização 

de uma função objetivo, normalmente de forma quadrática, como, por exemplo, para o caso 

do QDMC, então a avaliação de desempenho do controlador pode ser realizada comparando o 

desempenho alcançado (da planta) com o desempenho desejado (do projeto). Um índice de 

desempenho pode, portanto, ser definido como apresentado na Equação (2.1), onde o 

desempenho desejado é o valor de projeto e o desempenho real é o valor obtido da planta. 

Enquanto o valor da função objetivo alcançada pode ser calculado a partir de dados reais de 

entrada e saída do processo, o cálculo da função objetivo desejada necessita do modelo 

completo do processo. Para evitar o problema de modelagem, o valor desejado normalmente é 

escolhido como uma estimativa do valor alcançado, utilizando para isso um conjunto de dados 

históricos com um desempenho aceitável, que é semelhante ao cálculo do benchmark de 

dados históricos. A vantagem desta abordagem é a sua relativa simplicidade. No entanto, a 

função objetivo do controlador pode ser somente um critério subjetivo, e muitas vezes tratado 

como um parâmetro de ajuste para o projeto do MPC, que pode não está diretamente ligado ao 

objetivo verdadeiramente desejado, como benefícios econômicos. Assim, a realização do 

valor projetado não significa, necessariamente, alcançar o desempenho ideal. 

A abordagem de simulação baseada em modelo (Ko e Edgar, 2001) utiliza os 

modelos do processo, se disponíveis, para avaliar o desempenho do MPC através de 

simulações diretas. Os modelos de perturbação, quando desconhecidos, podem ser estimados 
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a partir dos dados de saída da planta. Dessa forma, com ambos os modelos de processo e de 

perturbação disponíveis, a trajetória real do MPC pode ser simulada e propriedade estatísticas, 

tais como variância ou covariância, podem ser calculadas para a avaliação do desempenho 

MPC. A vantagem desta abordagem é que ela visa analisar diretamente o desempenho do 

MPC e é capaz de considerar as restrições operacionais. A limitação é a exigência completa 

dos modelos de processo e, além disso, o resultado será mais sensível a erros de modelagem, 

uma vez que é uma abordagem baseada em simulação.  

O segundo grupo de métodos de avaliação de desempenho de controladores MPC 

possui abordagem independente de modelos, isto é, utilizam somente dados coletados 

diretamente do processo. Neste caso, não utilizam, a priori, um benchmark para comparação 

e, além disso, geralmente não são paramétricos. Em virtude desses fatores são, a princípio, 

mais atraentes para aplicações industriais, pois vários processos nem sempre possuem 

modelos disponíveis. Quando comparados com o primeiro grupo de métodos, contudo, 

apresentam uma maior imprecisão no monitoramento, visto que o conhecimento do sistema, a 

partir de um modelo, provê importantes informações que possibilitam uma visão mais clara 

do processo como um todo e das interações entre as variáveis do processo. O grupo de 

métodos baseados em dados inclui a técnica da curva de resposta ao impulso (Huang e Shah, 

1999), a abordagem por erro de predição (Zhao et al., 2008), a cadeia de Markov (Harris e 

Yu, 2003) e a análise estatística multivariada (AlGhazzawi e Lennox, 2009). 

A técnica da curva de resposta ao impulso (Huang e Shah, 1999) representa uma 

relação dinâmica entre o distúrbio e a saída do processo. Esta curva normalmente reflete o 

quão bem o controlador regula distúrbios estocásticos. No caso monovariável, os primeiros d 

coeficientes da resposta ao impulso são invariantes no controlador por realimentação, em que 

d é o atraso de tempo do processo. Portanto, se o processo está sob o controle de variância 

mínima, os coeficientes da resposta de impulso devem ser iguais a zero depois de uma 

defasagem − 1. A resposta ao impulso normalizado multivariada (NMIR) também reflete 

esta idéia. Os primeiros d coeficientes da NMIR são invariantes, onde  agora é a ordem do 

matriz de interação. Se o sistema está sob controle de variância mínima multivariada, então os 

coeficientes de NMIR devem cair até zero após uma defasagem − 1. A soma dos quadrados 

abaixo da curva NMIR é equivalente ao traço da matriz covariância dos dados. Semelhante à 

curva de resposta ao impulso convencional, a NMIR pode ser utilizado para avaliar o 

desempenho do controle de sistemas MIMO. 
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A cadeia de Markov (Harris e Yu, 2003) pode ser aplicada na avaliação de 

desempenho do MPC, monitorando o grau de liberdade de restrições a partir da análise dos 

dados do processo. Além disso, o modelo via cadeia de Markov pode também ser utilizado 

para monitorar outras propriedades de sistemas MPC, tais como a estabilidade do sistema e o 

desempenho econômico. Dois índices são utilizados no monitoramento: o índice de fora de 

controle (out-of-control index, OCI) e o índice de tendência de transição (transition tendency 

índex, TTI). Para um processo de múltiplas variáveis, o OCI é definido como o número de 

variáveis fora de controle. A análise da cadeia de Markov executada no OCI pode revelar o 

desempenho, a estabilidade do processo, sob o MPC. O TTI é definido na matriz de 

probabilidades de transição do OCI. Ele fornece um índice padronizado sobre a tendência de 

transição do processo. Ao aplicar o modelo de cadeia de Markov de funções objetivas do 

MPC estimado a partir dos dados, a análise semelhante de vantagens econômicas pode ser 

realizada. Uma das vantagens da abordagem por cadeia de Markov é que se pode obter algum 

esclarecimento relacionado com o estado transiente e estável do sistema de controle, como, 

por exemplo, a matriz de probabilidades de transição revela como o processo evolui a partir 

de um estado para outro, a distribuição de equilíbrio prevê que o processo será mais 

provavelmente no estado de equilíbrio, o tempo e os detalhes de passagem para explicar como 

o processo se comporta em uma transição, etc. 

A análise estatística para avaliação de desempenho de controladores MPC 

(AlGhazzawi e Lennox, 2009) é fundamentada nos princípios das técnicas de controle de 

processos estatístico multivariado (multivariate statistical process control, MSPC). O MSPC 

refere-se a um conjunto de algoritmos que podem ser usados para extrair informação do 

processo a partir de grandes conjuntos de dados multivariados. Embora esses algoritmos 

possam diferir estruturalmente de forma considerável, eles compartilham a semelhança de 

normalmente identificar diversas variáveis artificiais como combinações lineares ou não 

lineares das variáveis originais. O principal benefício que as técnicas MSPC oferece é que nas 

situações com grande correlação entre as variáveis originais, como, por exemplo, com dados 

de processo industrial, elas podem descrever a maioria da informação do conjunto de dados 

usando um número reduzido de variáveis artificiais, o que torna a análise do conjunto de 

dados do processo mais simplificada. As duas técnicas do MSPC mais utilizadas na avaliação 

de desempenho de controladores preditivos são: análise de componentes principais (PCA) e 

mínimos quadrados parciais (partial least squares, PLS). No entanto, novas técnicas têm 

surgido com o mesmo objetivo, principalmente aquelas utilizadas em sistemas de detecção de 
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falhas, tal como a análise de componentes independentes (independent component analysis, 

ICA). 

Atualmente existe um interesse crescente no desenvolvimento de novas metodologias 

de avaliação do desempenho de controladores industriais MPC. Avaliação de desempenho é o 

primeiro passo na análise dos controladores MPC. Uma vez estabelecido o desempenho 

inadequado do sistema, atividades de diagnóstico são necessárias para determinar as causas da 

degradação. Esta tarefa é um problema ainda não resolvido e representa uma área de desafios 

futuros (Hugo, 2000; Shah et al., 2001; Patwardhan e Shah, 2002). 

Para o presente trabalho, a avaliação do controle MPC será realizada a partir de dois 

novos métodos desenvolvidos a partir da teoria do LQG benchmark, LQG benchmark 

Modificado e IHMPC benchmark, ambos na plataforma computacional Matlab/Simulink®.  
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Capítulo 3 

Sistema de Tratamento Primário de 

Petróleo 

Neste capítulo é apresentado o sistema que será utilizado no estudo de caso para a 

avaliação de desempenho de controladores preditivos multivariáveis utilizando as ferramentas 

desenvolvidas neste trabalho, isto é, o LQG Benchmark Modificado e IHMPC Benchmark. É 

importante ressaltar que o projeto dos controladores do sistema de tratamento primário não 

fez parte do escopo deste trabalho, ou seja, o sistema de controlador MPC já operava em uma 

arquitetura e sintonia feitas em etapas anteriores. Desse forma o objetivo deste capítulo é 

apresentar as informações que serão utilizadas como referências para o desenvolvimento dos 

avaliadores de desempenho do MPC. Para maiores informações sobre o projeto dos 

controladores MPC e PI consultar Azevedo Jr e Sotomayor (2010) e Santos e Sotomayor 

(2012a) 

3.1.  Introdução 

No processo de produção de petróleo, o tratamento primário consiste, em linhas 

gerais, em separar o fluido multifásico recém-extraído em suas diferentes fases. Nas 

plataformas de produção offshore, esta operação inicia-se na unidade de separação. A 

interligação direta desta unidade aos poços de produção a faz responsável por absorver as 

golfadas da corrente de alimentação como também promover a separação do fluxo multifásico 

água-óleo-gás (Azevedo Jr e Sotomayor, 2010).  

O fluxo multifásico proveniente dos poços de produção é constituído basicamente de 

água, óleo e gás natural. A separação dessas fases faz-se necessária, pois o óleo e o gás 

apresentam relevante interesse econômico para a indústria, e a água, por apresentar elevado 

teor de sal em sua composição, gera uma série de problemas nos sistemas de bombeio e 

transferência, além de representar volume ocioso em tanques de armazenamento de petróleo e 

gerar problemas como o acúmulo de sólidos e corrosão nos oleodutos de exportação (Santos e 
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Sotomayor, 2012a). Nesse contexto, o objetivo do processamento primário de petróleo é de 

separar gás, óleo e água e tratar essas correntes, de maneira a especificá-las aos padrões de 

envio aos terminais e refinarias (óleo e gás) e de descarte (água oleosa), visando atender às 

exigências estabelecidas pelos órgãos regulamentadores. 

O sistema de tratamento primário de petróleo é composto por vários equipamentos, 

sendo o mais importante deles o vaso separador trifásico, responsável pela separação das três 

fases (óleo, água e gás), que por possuírem densidades diferentes são separadas pela ação da 

gravidade, em um fenômeno conhecido como decantação. Outra função do vaso separador é o 

amortecimento das oscilações do fluxo de entrada, as golfadas, o que exige equipamentos com 

grandes dimensões, aumentando consideravelmente o peso e o espaço ocupado nas 

plataformas. 

Na Figura 3.1: é ilustrado o esquema básico de um vaso separado trifásico. Este tipo 

de vaso é constituído basicamente pela câmara de separação onde se localizam as placas 

paralelas responsáveis pela eficiência da separação entres as fases de óleo e água e a câmara 

de óleo que contém a fase oleosa. Estas duas seções são separadas por um vertedouro, 

denominado de chicana. A força gravitacional promove a segregação das fases na câmara de 

separação formando-se uma fase rica em água, uma fase rica em óleo e uma interface entre 

ambas as fases. A fase rica em óleo transborda sobre a chicana para a câmara de óleo, sendo 

posteriormente transferida aos tratadores, que retiram sais e resíduos de água. O gás, já 

separado do óleo e da água é canalizado para compressores sendo, então, direcionado a uma 

planta de tratamento, onde sua umidade é retirada, para ser enviado ao continente por 

gasoduto. A fase rica em água é encaminhada à unidade de tratamento formada por uma 

bateria de hidrociclones, para redução de resíduos de óleo nos padrões especificados para ser 

descartada ou reinjetada (Santos e Sotomayor, 2012b). 

O hidrociclone é um equipamento constituído por um tubo composto de trechos 

cilíndricos e cônicos justapostos que efetua a separação da fase dispersa pela ação de um 

campo centrífugo resultante pela configuração do equipamento e pelo modo com que a 

suspensão o alimenta. O princípio de operação deste equipamento consiste na entrada 

tangencial de água oleosa, sob pressão, no trecho de maior diâmetro, sendo direcionada 

internamente, em fluxo espiral, em direção ao trecho de menor diâmetro. O decréscimo de 

diâmetro faz com que este fluxo seja acelerado, gerando uma força centrífuga que força o 
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componente mais pesado (água) contra as paredes (Santos e Sotomayor, 2012a). O diagrama 

esquemático do hidrociclone pode ser observado na Figura 3.2. 

 
Figura 3.1: Vaso Separador Trifásico (adaptado de Nunes, 2007). 

Nessa conjuntura, o processo que foi levado em consideração neste trabalho é o 

sistema integrado formado pela unidade de separação trifásica associado com uma bateria de 

três hidrociclones em série, conforme apresentado na Figura 3.3.  

 
Figura 3.2: Estrutura do hidrociclone (Nunes, 2007). 
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Figura 3.3: Unidade de Separação (adaptado de Silveira, 2006) 

3.2.  Simulador da unidade separação 

O simulador da unidade de separação utilizado neste trabalho foi implementado no 

ambiente computacional Matlab/Simulink®. Este simulador é baseado em modelos 

fenomenológicos do vaso separador trifásico e do hidrociclone disponíveis na literatura. O 

sistema de controle do simulador é formado por uma estrutura hierárquica constituída por 

duas camadas, sendo uma camada inferior composta por controle regulatório PI e uma 

camada superior composta pelo controle avançado QDMC.   

Para o vaso separador trifásico utilizou-se um modelo dinâmico simplificado com 

sete estados de conservação de massa, que descrevem balanço de massa global na câmara de 

separação, balanço de massa da fase aquosa na câmara de separação, balanço de massa da fase 
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oleosa na câmara de óleo, balanço de massa da fase gasosa, balanço de massa da água 

dispersa na fase oleosa na câmara de separação, balanço de massa de óleo disperso na fase 

aquosa na câmara de separação e balanço de massa de água dispersa na fase oleosa na câmara 

de óleo. Para maiores detalhes sobre o modelo, tais como as equações diferenciais e os 

parâmetros do processo, consultar Nunes (1994) e Nunes (2007). 

Para os hidrociclones utilizou-se o modelo baseado na modelagem hidrodinâmica 

que descreve a perda de carga das linhas de topo e de fundo deste equipamento. Este modelo 

adota o diferencial de pressão entre a corrente de alimentação e a corrente de descarga 

superior do hidrociclone e o diferencial de pressão entre a corrente de alimentação e a 

corrente de descarga inferior do hidrociclone. Para maiores detalhes sobre o modelo consultar 

Filgueiras (2005) e Silveira (2006). 

Para simular o escoamento em regime de golfadas utilizou-se o modelo de um poço 

de petróleo operando por injeção contínua de gás (gas lift), conforme descrito em Santos et al. 

(2011). Trata-se de um modelo dinâmico com três estados que descreve o balanço de massa 

de gás no tubo anular, balanço de massa de gás no tubo de produção e balanço de líquido no 

tubo de produção. 

3.3.  Estratégia de controle regulatório 

Para o processo em estudo, o controle regulatório trata-se de um sistema multimalha 

com controladores do tipo PI, conforme mostrado na Figura 3.4. Neste esquema, a pressão no 

separador (P), o nível da fase oleosa na câmera de óleo (hl) e o nível da interfase água-óleo na 

câmera de separação (hw) é realizada pela manipulação das aberturas da válvula de gás (Sg), 

válvula de óleo (Sl) e válvula de água (Su3), respectivamente. Além disso, a unidade de 

separação inclui um controle de razão que é um tipo especial de controle feedforward, onde 

duas perturbações são medidas e é mantida uma relação constante entre elas. Assim, para o 

último hidrociclone, usa-se um controlador PI para manter constante a relação entre as quedas 

de pressão da corrente de topo e de fundo (R) pela manipulação da abertura da válvula de topo 

(So3), garantindo, desta forma, uma melhor eficiência de separação. É importante notar que no 

esquema de controle as aberturas das válvulas So1, So2 e Su3 obedecem ao mesmo sinal de 

comando.  
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Figura 3.4: Estratégia de controle regulatório (adaptado de Filgueiras, 2005) 

Todos os controladores PI’s utilizados são discretos cuja estrutura é definida pela 

Equação (3.1).  

  =  − 1 +    −  − 1 +  �  ∙ ( − 1)     (3.1)  

sendo que:   �  – constante de tempo integral 

 – ganho proporcional do controlador 

 – tempo de amostragem 

( ) – sinal de controle    – sinal de erro atuante =   − , sendo y a saída controlada e  o 

setpoint. 

Os parâmetros de sintonia dos controladores PI são mostrados na Tabela 3.1, 

considerando um tempo de amostragem igual a 2 segundos. 
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Tabela 3.1: Parâmetros de sintonia dos controladores PI (Filgueiras, 2005) 

Controlador �� ��  

Gás (PID d_P) -0.096 14.6667 

Óleo (PID d_hl) -0.5156 366.228 

Interface (PIDd_S01) -2.7749 366.228 

Interface (PIDd_S02) -2.7749 366.228 

Interface (PIDd_hw) -2.7749 366.228 

Razão (PIDd_S03) 0.1 8 

3.4.  Controle avançado MPC aplicado na unidade 

de separação 

 O controle da unidade de separação é por definição um problema multivariável e, 

portanto, o controle preditivo tende a ser a melhor escolha para este propósito. No presente 

caso, o sistema de controle MPC opera como parte integrante de uma estrutura de controle 

hierárquica, como mostrado na Figura 3.5, onde no nível superior o controlador MPC atua nos 

controladores PI que por sua vez atuam no processo. As variáveis manipuladas e controladas 

do MPC são os setpoints e as variáveis controladas dos PI’s, correspondentes à pressão no 

separador (P), nível da fase oleosa na câmera de óleo (hl) e nível da interfase água-óleo na 

câmera de separação (hw), respectivamente. 

O MPC utilizado na estrutura de controle é o algoritmo QDMC (Quadratic Dynamic 

Matrix Control) de García e Morshedi (1986), amplamente usado na indústria de petróleo e 

gás (Qin e Badgwell, 2003). Basicamente, o QDMC usa um modelo de convolução discreta 

de resposta ao degrau para predição, através do qual calcula os valores das variáveis 

manipuladas (ações de controle) que minimizam a diferença entre os valores preditos e 

desejados das variáveis controladas, sujeitas a restrições nas variáveis manipuladas. Em geral, 

o QDMC minimiza a função objetivo linear-quadrática apresentada em (3.2) sujeito às 

restrições (3.3) e (3.4). 
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Figura 3.5: Arquitetura do sistema de controle. 

      ∆     +  −     +  −   +      ∆  + − 1 ∆  + − 1 
=1

 

=1

    (3.2) 

Sujeito às restrições: 

 −∆ ≤ ∆  + − 1 ≤ ∆    ,       = 1, ,    (3.3)  

 
  ≤  + − 1 ≤ ,       = 1, ,      (3.4)  

Sendo  ( + )  o valor previsto da saída, ysp o setpoint, Δu(k+j-1)= u(k+ j-1)-u(k+ j-2) o 

incremento nas entradas, p o horizonte de predição, m o horizonte de controle, umax e umin são 

os limites máximos e mínimos das entradas, Δumax é o limite máximo de incremento nas 

entradas, Q e R são matrizes diagonais de ponderação positiva definida e positiva semi-

definida, respectivamente. O problema de otimização (3.2) sujeito às restrições (3.3) e (3.4) é 

resolvido usando programação quadrática (QP). Note-se que só a primeira ação de controle do 

vetor Δu(k) é aplicada na planta. 
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 A implementação do controlador QDMC requer um modelo linear estável do 

processo. Para o levantamento deste modelo considerou-se os controladores PI como parte 

integrante do processo. Assim, assumindo um escoamento de alimentação controlado, ou seja, 

em regime permanente, o tradicional teste de resposta ao degrau foi aplicado individualmente 

nos setpoints dos controladores PI (variação de 10% em relação ao valor do estado de 

operação nominal), obtendo-se nove curvas de resposta entrada-saída normalizada. Estas 

respostas, mostradas na Figura 3.6, foram usadas na construção da matriz com as 

características dinâmicas do processo para o MPC. 

 
Figura 3.6: Curvas de resposta ao degrau unitário. 



 

36 

 

Na  Tabela 3.2 são apresentados os parâmetros de sintonia do controlador QDMC. 

O leiaute do simulador no ambiente computacional Matlab/Simulink®, incluindo o sistema de 

controle PI e MPC, é apresentado na Figura 3.7.  

 Tabela 3.2: Parâmetros de sintonia do controlador QDMC. 

Parâmetro Descrição Valor 

 Números de saídas 3 

 Número de entradas 3 

 Tempo de amostragem (seg) 10 

 Horizonte do modelo 300 

 Horizonte de predição (otimização) 30 

 Horizonte de controle 2 

 Limite mínimo das entradas [0.4, 0.4, 9.3]T 

 Limite máximo das entradas [0.6, 0.6, 9.7]T ∆  Limite máximo de incremento nas entradas [0.02, 0.05, 0.05]T 

Q Fator de ponderação das saídas [100 100 20] 

R Fator de supressão das entradas [40 80 80] 

 



 

37 

 

 
Figura 3.7: O layout do simulador no ambiente computacional Matlab/Simulink®. 
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Capítulo 4 

LQG Benchmark Modificado 

4.1.  Introdução  

Em geral, as especificações de qualidade mais rigorosas de produtos finais em 

processos industriais requerem menor variação na saída do processo, contudo, geralmente, 

exigem um esforço maior do sistema de controle. Portanto, é interessante conhecer até que 

ponto o desempenho do controlador é o melhor alcançável para qualquer esforço de controle 

pré-especificado, ou seja, é importante encontrar qual o valor mínimo da variância da saída 

para uma determinada entrada no processo. A solução desse problema pode ser encontrada 

através da curva de compensação conforme mostrado na Figura 4.1:. Essa curva pode ser 

obtida resolvendo o problema LQG (Kwakernaak e Sivan, 1972; Boyd e Barratt, 1991), sendo 

a função objetivo é definida pela Equação 4.1 (Zhao et al., 2008). A curva de compensação 

LQG é utilizada como referência para avaliar a interação entre a gestão de ativos e os 

objetivos do controle, representando assim o limite de desempenho ótimo no procedimento de 

avaliação de desempenho de controladores.  

 

Figura 4.1: Curva de compensação do LQG típica (adaptada de Liu et al., 2011). 
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 (�) =    2 + �  ( )2  (4.1) 

Em que: 

y(t) é a saída do processo (variável controlada). 

u(t) é a entrada do processo (variável manipulada). 

E é o operador esperança matemática. 

λ é o parâmetro da função objetivo.  

 
A partir da variação do parâmetro λ na Equação 4.1, várias soluções ótimas de    2  e  ( )2  podem ser calculadas, se o valor de λ for igual a zero tem-se o controle de variância 

mínima, já para o caso de λ ser infinito o controle é denominado de energia mínima. Dessa 

forma, a curva com a variância dos valores ótimos de  ( )2  no eixo da abscissa e com a 

variância dos valores ótimos de    2  na ordenada gera a curva de compensação LQG, 

como apresentado na Figura 4.1:. 

Qualquer controlador linear poderá somente operar na região acima da curva de 

compensação (Boyd e Barratt, 1991). É evidente que dado um valor da variância de entrada o 

valor mínimo da variância da saída pode ser encontrado a partir daquela curva. 

Consequentemente, a curva de compensação represente o limite de desempenho ótimo e pode 

ser utilizada na avaliação de desempenho de controladores. 

Para avaliar o desempenho do controle, compara-se a variância atual do controlador, 

em termos da saída e da entrada, com a variância ideal do sistema de controle ótimo. Sendo 

assim, o procedimento de avaliação de desempenho do controlador leva em consideração a 

relação entre a variância de entrada e a variância de saída do processo. Como a característica 

principal do controle LQG é o compromisso entre os valores das variâncias de entrada e de 

saída do controlador, pode-se utilizá-lo de forma a representar um limite para a avaliação de 

desempenho de controladores em termos das variâncias de entrada e de saída.  

A vantagem do LQG benchmark é a sua capacidade para identificar variância 

mínima alcançável da saída sujeita a restrições na variância de entrada, assim, é um ponto de 

referência mais realista do que o controle de variância mínima na avaliação de controladores 

com restrições, como o MPC. Todavia, para utilizar o LQG benchmark  é necessário possuir o 

modelo completo do processo e do ruído (Huang, 1997; Huang e Shah, 1999), o que pode ser, 

dependendo do processo, um requisito complicado ou mesmo na prática muito difícil de 

obter, pois um teste em malha aberta para obter o modelo do processo nem sempre é 
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praticável. Nessa conjuntura, utiliza-se, normalmente, associado ao LQG benchmark alguma 

técnica de identificação do modelo do processo, tal como a abordagem de identificação 

baseada em matrizes de subespaço. A principal vantagem da identificação por subespaços é 

que o modelo do processo é obtido utilizando-se dados em malha fechada com excitação do 

setpoint da planta (Sotomayor et al., 2009). No entanto, as técnicas de reindentificação em 

malha fechada não fazem parte do escopo deste trabalho. 

4.2.  Concepção do LQG benchmark  a partir de 

dados em malha fechada 

O desenvolvimento do LQG benchmark  apresentado nesta seção foi baseado em 

Huang e Kadali (2008), partindo de um sistema linear discreto invariante no tempo descrito 

em espaço de estados conforme apresentado nas Equações (4.2) e (4.3). 

 
  + 1 =    +    +     (4.2) 

   =    +    +    (4.3) 

Em que:   ∈ ℝ  é o vetor de estados.    ∈ ℝ  é o vetor de entradas.   ∈ ℝ  é o vetor de saídas.   ∈ ℝ  é o vetor de ruído branco. 

Para obter as variâncias ótimas do LQG benchmark, inicialmente, deve-se obter a 

expressão em malha fechada entre as entradas e as saídas do processo e também com relação 

ao ruído presente no mesmo. Assim, um ruído aleatório  0 =  0 é introduzido no sistema 

descrito pelas Equações (4.2) e (4.3), no tempo t =  0, quando o sistema está em estado 

estacionário. Considera-se, inicialmente, que o ruído esteja presente somente no primeiro 

instante de amostragem (t =  0), sendo igual zero nos instantes seguintes (t >  0). 

Posteriormente, a expressão em malha fechada que considera o ruído presente em cada 

instante de amostragem será obtida aplicando o princípio da superposição. 

Assim, a propagação desse ruído no sistema dentro de um horizonte N, aplicando a 

recursividade nas Equações diferenças (4.2) e (4.3), resulta no que segue: 
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Para t =  0:    0 =   0 +   0 + 0   0 =   0 + 0  

Para t =  1:      1 =   1 +   1   1 =     0 +   0 +  0 +   1   1 =   0 +   1 +  0 

Para t =  2:     2 =   2 +   2   2 =     1 +   1  +   2   2 =     0 +   0 +  0 +   1 +   2   2 =    0 +   1 +   2 +  0 

Para t =  3:        3 =   3 +   3   3 =     2 +   2  +   3   3 =     1 +   1  +   2 +   3   3 =  2   1  +   1 +   2 +   3   3 =  2    0 +   0 +  0 +   1 +   2 +   3   3 =  2   0 +   1 +   2 +   3 + 2  0 

 
Dessa forma, seguindo com a propagação até o tempo t =  N – 1 obtém-se: 

  − 1 =  −2   0 + −3   1 +  …  +     − 1 +  −2  0 

 
Os resultados obtidos da propagação do ruído aleatório 0  no sistema podem ser 

colocados na forma matricial, conforme apresentado na Equação (4.4).   

 

  
  0  1  2  − 1   

 
=   

 0          0         …  0
         0         …  0

−2

   −3

    
               …  0
                 … …−4    …   

 
  
  0  1  2  − 1   

 
 

                                             +   
 

−2   
 

0 
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A Equação (4.4) pode ser escrita utilizando-se a notação vetorial compactada 

apresentada na Equação (4.5). 

 
  0 − 1 =  0 − 1 + 0 (4.5) 

Onde as matrizes  e  são definidas pelas Equações (4.6) e (4.7), respectivamente. 

 
 

 
=   

 0          0         …  0
         0         …  0

−2

   −3

    
               …  0
                 … …−4    …   

 
                                         (4.6) 

 

=   
 

−2   
 

                                                                                                    (4.7) 

 

A função objetivo do controle LQG com horizonte finito N é expressa pela Equação 

(4.8) supondo a trajetória de referência igual a zero, sendo λ o parâmetro da função objetivo e 

E o operador esperança matemática.  

 
 

=    +  �     

−1

=0

  (4.8) 

 
A Equação (4.8) também pode ser escrita da forma apresentada na Equação (4.9), ou 

seja, como o produto interno entre dois vetores e seguindo a mesma notação da Equação (4.5). 

 

=  0 − 1 ∙  0 − 1 +  0 − 1 ⋅  �  ⋅  0 − 1  (4.9) 

 
Sendo assim, para encontrar a lei de controle ótima deve-se minimizar a função 

objetivo descrita na Equação (4.9), em função dos dados de entrada e de saída do sistema em 

malha fechada. Desse modo, substituindo a Equação (4.5) na Equação (4.9), obtém-se o 

resultado apresentado na Equação (4.10). 

 

 =   0 − 1 + 0 ∙   0 − 1 + 0  

+  0 − 1 ⋅  �  ⋅  0 − 1  
(4.10)  
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Desenvolvendo a Equação (4.10), tem-se: 

 

 =    0 − 1  +  0  ∙   0 − 1 + 0   

                                                                    +  0 − 1 ⋅  �  ⋅  0 − 1     

 

  =   0 − 1 + 0  ∙   0 − 1 + 0   

                                                                     +  0 − 1 ⋅  �  ⋅  0 − 1     

 

 =  0 − 1  0 − 1 +  0 − 1 0 + 0  0 − 1  

                                                            + 0 0 +  0 − 1 ⋅  �  ⋅  0 − 1     

 

=  0 − 1  + �   0 − 1 +  0 − 1 0       

                                                               + 0  0 − 1 + 0 0 

(4.11) 

 

Para obter o valor de  0 − 1  que minimiza  , ou seja, o valor ótimo da lei de 

controle, calcula-se a derivada parcial dessa função objetivo em função de  0 − 1  e em 

seguida iguala a zero. � �  0 − 1 = 0 

 � �  0 − 1 = 2 + �    0 − 1 + 0 + 0 = 0 

 

Assim, encontra-se a lei de controle ótima que minimiza a função objetivo  , 

conforme apresentada na Equação (4.12). 

 

  0 − 1 = − + �  −1

0 (4.12) 

 

Substituindo a Equação (4.12) na expressão da saída apresentado na Equação (4.5), 

encontra-se a expressão que corresponde à saída ótima do sistema, conforme mostrado na 

Equação (4.13). 

  0 − 1 =  −  + �  −1  0 (4.13) 
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Seguindo o desenvolvimento, definem-se as matrizes apresentadas em (4.14) e 

(4.15), as quais estão associadas, respectivamente, com a ação de controle ótima e com o 

valor ótimo da saída correspondente do sistema. 

  �0�1� −1

 = − + �  −1  (4.14) 

  �0�1� −1

 =  −  + �  −1   (4.15) 

 

Quando o ruído aleatório ocorre a cada instante de amostragem, pode-se aplicar o 

princípio da superposição para obter a seqüência ótima da ação de controle, como apresentado 

a seguir: 

(0) = �0 0 

(1) = �0 1 + �1 0 

(2) = �0 2 + �1 1 + �2 0 

                      − 1 = �0 −1 + �1 −2 + + � −1 0 

 

Dessa forma, os coeficientes da ação de controle ótima, (0| − 1), podem ser 

obtida a partir da Equação (4.16).   

 

   =  � −−1

=0

 (4.16) 

 

Similarmente, a sequência de saída ótima correspondente a ação de controle expressa 

em (4.16) pode ser obtida conforme apresentado na Equação (4.17). 

 

   =  � −−1

=0

 (4.17) 
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A partir das Equações (4.16) e (4.17) pode-se calcular as variâncias do LQG 

benchmark  relacionadas com as entradas e as saídas do processo, conforme apresentado nas 

Equações (4.18) e (4.19).  

 

 
     =  �        �−1

=0

 (4.18) 

 
     =  �        �−1

=0

 (4.19) 

 

Como se pode observar nas Equações (4.18) e (4.19), somente as matrizes  e , 

Equações (4.14) e (4.15), respectivamente, são necessárias para obter as variâncias das 

entradas e das saídas do LQG benchmark .  

Para obter a curva de compensação do LQG benchmark , define-se: 

 

 =            (4.20) 

 =            (4.21) 

 

Para diferentes valores do parâmetro λ na função objetivo do LQG, mostrada na 

Equação (4.8), os valores de  e  são obtidos. O gráfico de  versus  representa 

a curva de compensação do LQG benchmark, Figura 4.1:, a qual pode ser utilizada para 

avaliação de desempenho de controladores. 

4.3.  LQG benchmark  modificado para avaliação de 

desempenho de controladores preditivos 

A teoria do LQG benchmark  vista na seção anterior, baseada em Huang e Kadali 

(2008), não pode ser diretamente aplicada na avaliação de desempenho de controladores 

preditivos, pois a função objetivo utilizada no controle LQG, para gerar a curva de 

compensação, não é compatível com a função objetivo de um controlador preditivo típico. Em 

geral, o MPC minimiza a função objetivo linear-quadrática apresentada na Equação (4.22) 
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(Santos e Sotomayor, 2012a). Schäfer e Cinar (2004) mencionam que o LQG benchmark  

possui aplicação ideal quando utilizado em um grupo especial de controladores MPC 

caracterizado pela igualdade dos horizontes de controle (m) e de predição (p), bem como 

ausência de restrições operacionais. Entretanto, Zhao et al. (2008) afirmam que a aproximação 

do LQG benchmark  como referência na avaliação de controladores preditivos, mesmo 

aqueles cujo horizonte de predição seja diferente do horizonte de controle (maioria dos casos), 

geram resultados adequados, uma vez que a exatidão do método, principalmente em questões 

qualitativas, não é muito alterada. Ainda segundo Zhao et al. (2008) um valor finito (N) do 

horizonte do LQG benchmark  é, geralmente, suficiente para alcançar a solução aproximada 

para aplicação em controle MPC.  

=     +  −     +  −  +  ∆  + − 1 ∆  + − 1 
=1=1

 (4.22) 

 

Sendo  ( + ) o valor de predição da saída, ysp o setpoint, Δu(k+j-1)= u(k+ j-1)-u(k+ j-2) o 

incremento nas entradas, p o horizonte de predição, m o horizonte de controle, Q e R são 

matrizes diagonais de ponderação positiva definida e de supressão positiva semi-definida, 

respectivamente. 

Comparando as Equações (4.22) e (4.8), constatam-se três diferenças fundamentais: 

1. A função objetivo do MPC possui uma matriz de ponderação das saídas, ou 

seja, indica quais saídas são mais importantes. Nesse caso, a saída menos 

importante possui uma variação em torno do setpoint maior que outra saída 

mais importante. 

2. A função objetivo do MPC possui uma matriz de supressão das entradas, ou 

seja, restringe a variação de uma variável manipulada. Nesse caso, quanto 

maior o peso atribuído a uma entrada menor será sua dinâmica de atuação no 

processo. 

3. A função objetivo do MPC opera com a entrada no modo incremental. Nesse 

caso, o modelo de espaço de estados discreto utilizado pelo MPC é aquele no 

formato incremental. 
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Nesse contexto, as três diferenças apresentadas modificam a dinâmica das variâncias 

de entrada e de saída do processo, sendo assim a comparação direta do LQG benchmark  para 

a avaliação do MPC não originaria resultados satisfatórios. Dessa forma, realizou-se o mesmo 

desenvolvimento da seção anterior, porém utilizando a função objetivo do controle LQG 

apresentada na Equação (4.23). 

 
=    + ∆  �   ∆  −1

=0

  (4.23) 

 

A função objetivo (4.23) foi mencionada por Schäfer e Cinar (2004), entretanto 

como se tratava de uma revisão sobre técnicas de CPMA o desenvolvimento matemático não 

fora exposto para construção da curva de compensação LQG. Nessa conjuntura, utilizando os 

conceitos apresentados por Huang e Kadali (2008) e alterando a função objetivo do LQG 

conforme apresentado na Equação (4.23), realizou-se neste trabalho o desenvolvimento 

matemático completo para formação da curva de compensação LQG para o MPC, doravante 

denominada de compensação LQG/MPC, para ser aplicada diretamente na avaliação de 

desempenho do controle MPC.  

Inicialmente, o modelo em espaço de estados apresentado nas Equações (4.2) e (4.3) 

foi convertido para a forma incremental usando a relação mostrada em (4.24). 

   =  − 1 + ∆    (4.24) 

Substituindo a relação (4.24) nas Equações (4.2) e (4.3) pode-se obter o sistema apresentado 

em (4.25) e (4.26).  

 

   + 1 
( )

 =  
0

  ( )

( − 1)
 +    ∆   +  

0
     (4.25) 

   =       
( − 1)

 +  ∆   +    (4.26) 

Dessa forma, o novo modelo em espaços de estados, no formato incremental, foi 

definido conforme apresentado em (4.27) e (4.28). 

 

  + 1 =   ( ) +   ∆   +      (4.27) 

   =   ( ) +   ∆   +    (4.28) 



 

48 

 

Realizando o mesmo procedimento feito para a concepção do LQG benchmark 

tradicional, obteve-se a função objetivo ponderada e em modo incremental apresentada em 

(4.29). 

 

 =  0 − 1 ∙ ∙  0 − 1 + ∆  0 − 1 ⋅  �  ⋅ ∆  0 − 1  

 

Novamente, para encontrar a lei de controle ótima minimiza-se a função objetivo 

descrita em (4.29), conforme realizado a seguir.  

 

 

 
=   ∆  0 − 1 +  

0 ∙ ∙   ∆  0 − 1 +  
0   

                                                                 + ∆  0 − 1 ⋅  �  ⋅ ∆  0 − 1           
(4.30)  

 

Desenvolvendo a Equação (4.30), tem-se: 

 

  = ∆  0 − 1      + �   ∆  0 − 1 +

                          ∆  0 − 1    
0 + 0

   ∆  0 − 1 + 0
   

0                      
(4.31)  

 

Derivando   em função de ∆  0 − 1 , tem-se: 

 � � ∆  0 − 1 = 0 � �  0 − 1 = 2    + �   ∆  0 − 1 +    
0 +    

0 = 0 

 

Assim, encontra-se a lei de controle ótima que minimiza a função objetivo  , conforme 

apresentada na Equação (4.32). 

 

 ∆  0 − 1 = −    + �  −1    
0 (4.32) 

 

Substituindo a Equação (4.32) na expressão da saída obtém-se a saída ótima do sistema, 

conforme mostrado na Equação (4.33). 

 

  0 − 1 =  −      + �  −1     0 (4.33) 
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Seguindo o desenvolvimento, definem-se as matrizes apresentadas em (4.34) e (4.35), as 

quais estão associadas, respectivamente, com a ação de controle ótima e com o valor ótimo da 

saída correspondente do sistema.  

 

  
� 0� 1� −1  = −    + �  −1     (4.34) 

  � 0� 1� −1

 =  −      + �  −1      (4.35) 

 

Dessa forma, os coeficientes da ação de controle ótima, ∆ (0| − 1), podem ser obtidos a 

partir da Equação (4.36). 

 ∆   =  � −−1

=0

 (4.36) 

Similarmente, a sequência de saída ótima correspondente a ação de controle expressa em 

(4.36) pode ser obtida conforme apresentado na Equação (4.37).  

   =  � −−1

=0

 (4.37) 

A partir das Equações (4.36) e (4.37), pode-se calcular as variâncias do LQG 

benchmark  Modificado para o modelo na forma incremental relacionadas com as entradas e 

as saídas do processo, conforme apresentado nas Equações (4.38) e (4.39).  

 
  ∆    =  �        � −1

=0

 (4.38) 

 
     =  �        � −1

=0

 (4.39) 

Para obter a curva de compensação do LQG benchmark  Modificado, defini-se: 

 ∆ =     ∆        (4.40) 

 =            (4.41) 
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Para diferentes valores do parâmetro λ na função objetivo do LQG, mostrada na 

Equação (4.23), os valores de ∆  e  são obtidos. O gráfico de ∆  versus  

representa a curva de compensação do LQG benchmark  Modificado a qual pode ser utilizada 

para avaliação de desempenho de controladores preditivos. 

4.4.  Índices de desempenho do LQG benchmark  

modificado 

A principal vantagem do LQG benchmark é que o desempenho de controladores 

pode ser avaliado em termos das variâncias da entrada e da saída do processo. A curva de 

compensação do LQG modificado, mostrada na Figura 4.2: , representa o limite máximo de 

desempenho do controlador, em termos das variâncias do processo. Como o controle MPC, 

que é um controlador linear, somente pode trabalhar na região acima da curva, então alguns 

índices de desempenho podem ser obtidos a partir da curva do LQG benchmark  Modificado 

para avaliar o desempenho do MPC, tais como o índice de variação da entrada, o índice de 

variação da saída e os índices de máxima melhoria possível.  

 
Figura 4.2: Curva de compensação do LQG modificado. 

A análise em questão considera o caso do controlador com ação feedback atuando 

sobre o processo e as variâncias atuais da entrada e da saída do processo assim como as 
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respectivas variâncias ótimas da entrada e da saída representadas por ∆ , , ∆  e , 

respectivamente.   

Para sistemas MIMO a variância correspondente da entrada e da saída do processo é 

composta pela contribuição de cada variância individual multiplicada pela respectiva 

supressão, para entrada, e respectiva ponderação, para saída, definidas na sintonia do 

controlador MPC (Zhao at el., 2008;  Xu et al, 2011), conforme apresentado nas equações 

(4.42) e (4.43), respectivamente. 

 ∆ =  
=1

∆  (4.42) 

 
=  

=

 (4.43) 

Onde: 

nu – número de entradas. 

ny – número de saída. 

r i – valor de supressão associado à entrada i. 

qj – valor de ponderação associado à saída j. 

VΔui – variância associada à entrada i. 

Vyj – variância associado à saída j. 

VΔu – variância geral da entrada do processo. 

Vy – variância geral da saída do processo. 

 

Quanto mais próximo os valores de �  e  estiverem da curva de compensação do 

LQG, melhor será o desempenho do controlador, pois este estará operando próximo de seu 

desempenho ótimo que é representado pela curva. Dessa forma, pode-se definir os índices de 

desempenho da saída (�) e da entrada ( ) do processo apresentados nas Equações (4.44) e 

(4.45), respectivamente.  

 � =  (4.44) 

 
=

��  (4.45) 
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Os índices � e  podem variar entre 0 e 1. Se o índice � for igual a 1, para um dada 

variância da entrada,  então o controlador estará operando no desempenho ideal com respeito 

a variância da saída do processo, caso contrário o desempenho não será ideal e haverá espaço 

para melhorias. Similarmente, se  for igual a 1, para uma dada variância da saída, então o 

controlador estará operando com desempenho ótimo com relação a variância de entrada do 

processo, senão, o desempenho não será ótimo e haverá espaço para reduzir a variância da 

entrada. 

Os valores de  ∆  e   foram obtidos a partir da função matemática da curva de 

compensação, esta função foi encontrada a partir da interpolação de função de potência, 

Equação 4.46, utilizando os valores do conjunto de pontos ∆  e , onde  representa os 

valores de ∆  e     o resultado da função, ou seja, . Os parâmetros da interpolação 

a, b e c foram selecionados de forma a ajustar a curva pelo conjunto de pontos ∆  e .   

  = ∗ +  (4.46) 

Dessa forma, 

= ∗ ∆ +  (4.47) 

e 

∆ =  −
 (4.48) 

Para complementar os índices de avaliação do desempenho do controlador preditivo, 

foi desenvolvido o Índice de Desempenho Global (IG) do controlador, que avalia o 

controlador de uma forma geral, considerando as variâncias de entrada e de saída. Para 

implementação do IG considera-se a menor distância entre o ponto de desempenho atual     

( ∆ , ) com a curva de compensação, conforme indicado na Figura 4.3. Dessa forma, esse 

índice foi modelado matematicamente como exposto na Eq.(4.49). 

=
 ∆ ,   ∆ ,   

(4.49) 
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Sendo: 

 ∆  e  o ponto da curva de compensação mais próximo do ponto de 

desempenho atual ( ∆ , ), ou seja, aquele que gera menor distância entre a curva 

de compensação e o ponto de desempenho. 

  ∆ ,   norma do vetor  ∆ ,   

  ∆ ,   norma do vetor  ∆ ,   

O índice de desempenho geral, IG, também possui variação de valor entre 0 e 1. Caso 

IG possua tendência para 1, dada as variâncias da entrada e da saída, então o controlador 

estará operando no desempenho ideal com respeito as variâncias do processo, uma vez que é 

um indicativo que o ponto de desempenho está sob a curva de compensação, isto é, a norma 

do vetor  ∆ ,   é igual a norma do vetor  ∆ ,  . Já se a tendência do IG for para 0, ou 

seja, quando o ponto de desempenho  ∆ ,   estiver muito distante da curva de 

compensação,  então o desempenho não será ideal e haverá espaço para melhorias. Neste 

caso, deve-se avaliar, individualmente, os índices de desempenho da saída, �, e da entrada, E. 

 
Figura 4.3: Índice de desempenho global LQG benchmark Modificado. 

Para determinar a distância mínima do ponto de desempenho  ∆ ,   à curva de 

compensação utilizou-se à fórmula da distância no plano cartesiano entre dois pontos. Dessa 

forma, o quadrado da distância entre o ponto de desempenho  ∆ ,   e um ponto genérico 

qualquer  , ( )  da curva de compensação gerada pela Eq.(4.46) é dado pela Eq.(4.50). 
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  = 2 = ( ∆ − )2 + ( − ( ))2 (4.50) 

Para encontrar o ponto ( ∆ , ) da curva que seja mais próximo possível do ponto  ∆ ,   deve-se fazer ′ ∆   igual a zero. Sendo assim: 

′ ∆  = 2 ∆ − ∆   −1 + 2 −   ∆    − ′ ∆   = 0  

′ ∆    ∆  −  +  ∆ − ∆  = 0 

1′ ∆  = −  ∆  −∆ − ∆  

 

(4.51) 

Dessa forma, o ponto da curva de compensação que satisfaz a Eq.(4.51) possui a 

menor distância com relação ao ponto de desempenho do MPC. Após obter o ponto cuja a 

distância é mínima, aplica-se à fórmula da distância no plano cartesiano entre dois pontos para 

encontrar a distância do ponto à curva.  

4.5.  Aplicação do LQG benchmark  Modificado 

Nesta seção é apresentado um estudo de caso para avaliação do controlador MPC 

aplicado em um sistema de tratamento primário de petróleo utilizando a ferramenta LQG 

Benchmark  Modificado desenvolvida neste trabalho. 

Usando os conceitos teóricos apresentados na seção 4.3, o LQG benchmark  

Modificado foi implementado para avaliação de desempenho do controlador MPC da unidade 

de separação trifásica. É necessário enfatizar que no processo simulado foi adicionado um 

ruído aleatório com variância de 0,0001 para as saídas de nível de óleo e de água, e de 0,001 

para a saída de pressão do separador.  

Os testes da aplicação do LQG benchmark Modificado foram divididos em quatros 

casos. No caso 1 são apresentadas as condições ideais de operação do MPC, que é possuir 

tanto o modelo do processo quanto o valor dos parâmetros de sintonia adequados e 

considerando entrada da alimentação constante. Este caso é o padrão de comparação para os 

próximos casos, pois tem como resultado o máximo desempenho possível que o MPC pode 

trabalhar. Já no caso 2 é abordado o MPC operando nas mesmas condições do caso 1, exceto 
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pelo fato de utilizar um modelo degradado do processo. Este caso foi utilizado para avaliar o 

efeito de erros na modelagem do processo. Por outro lado, no caso 3 é mostrado o MPC 

operando com o modelo do processo e sintonia adequados, entretanto o fluxo de alimentação 

de entrada no vaso separador em padrão de golfadas. Este caso teve por objetivo avaliar o 

efeito de perturbações não medidas no sistema. Por fim, no caso 4 é analisado o MPC 

operando nas mesmas condições do caso 1, exceto pelo fato da sintonia do controlador não 

possuir valor apropriado. Este caso objetivou analisar o efeito da sintonia inadequada do 

MPC. 

4.5.1.  Caso 1: MPC operando com modelo adequado do 

processo, fluxo de alimentação controlado e sintonia apropriada 

Inicialmente, considerou-se o MPC controlando a unidade de separação trifásica 

utilizando o modelo adequado do processo, ou seja, aquele obtido na etapa de modelagem do 

processo durante a fase de projeto do sistema de controle. O modelo, na forma de espaço de 

estados discreto, com tempo de amostragem de 10 segundos, é apresentado em (4.52). 

=

   
   
     0.8986   −0.0695    0    0    0 0   0 0

   0.0371    0.9986    0    0    0 0    0 0

0 0    0.9466    −0.0576    0 0    0  0

0 0    0.0760 0.9977   0 0    0 0

0 0    0   0 0.9531 −0.0316     0 0

0 0    0    0 0.0381    0.9994    0 0

 0 0    0    0    0    0    0.4904    −0.4263

 0 0    0    0    0    0    0.2284     0.9257    
   
  
 

 

=

   
   
     1.1858    0    0

   0.0236    0    0

   0    1.2168    0

   0    0.0480    0

   0    1.2206    0

   0    0.0240    0

   0 0    1.8274

   0 0    0.3187   
   
  
 

 

(4.52)  

 

=     0.0841   0.0586     0.0973    −0.0045 0 0 0 0

0 0 0 0 0.0383 0.0258 0 0

 0 0 0 0 0 0    0.0900    0.2333

  
=   0 0 0

0 0 0

0 0 0
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Conforme abordado por Santos et al. (2011), as perturbações no fluxo multifásico de 

alimentação do vaso separador, em regime de golfadas, podem ser controladas nos poços 

através da manipulação das válvulas choke na entrada do separador de produção. Nesse 

contexto, considerou-se, nesta aplicação do LQG benchmark Modificado, que o fluxo de 

alimentação estava, a principio, sendo controlado, ou seja, não havia perturbações na entrada 

do vaso separador, com fase aquosa (Win) igual a 0,012 m3/s, fase oleosa (Lin) igual a 0,013 

m3/s e fase gasosa (Gin) igual a 0,12 m3/s. 

Na Figura 4.4 pode-se observar a resposta do processo de separação trifásica sendo 

controlado pelo MPC considerando o modelo adequado do processo. Nos gráficos das 

entradas e das saídas verifica-se o ruído aleatório que foi inserido no processo, de forma que 

pudesse ser feita uma melhor análise do sistema de avaliação de desempenho do MPC.  

 
Figura 4.4: Entradas e saídas do processo de separação trifásica considerando o MPC no caso 1. 
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Com os dados de entrada e de saída do processo sendo controlado pelo MPC com o 

modelo adequado, Figura 4.4, obteve-se o resultado da curva de compensação do LQG 

benchmark Modificado mostrada na Figura 4.5. Nesta figura cada ponto “*” equivale ao 

desempenho do controlador MPC dentro de um horizonte com 80 amostras (obtido através de 

simulações numéricas), sendo que cada amostra foi coletada na mesma taxa de amostragem 

do controlador preditivo. Dessa forma, como a janela de análise é móvel, então vários pontos 

de desempenho foram obtidos durante a simulação do sistema de controle do processo e todos 

mostrados no mesmo gráfico, como apresentado na Figura 4.5. Observa-se por meio desta 

figura que o desempenho do controlador encontra-se abaixo do desempenho ótimo, uma vez 

que o valor calculado (pontos) localiza-se acima da curva de compensação LQG, contudo 

este resultado já era esperado mesmo com o MPC operando com o modelo adequado, pois, 

segundo a literatura, todos os controladores lineares operam acima da curva de compensação. 

Além disso, ressalta-se que as restrições operacionais embutidas na otimização realizada pelo 

MPC também afetam o desempenho do controlador quando comparado com a curva de 

referência ótima.  

 
Figura 4.5: Análise de desempenho do MPC no caso 1. 
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desempenho do controlador para a curva de compensação LQG. Para isso a curva de 

compensação foi convertida em um polinômio utilizando a técnica de interpolação por função 

de potência nos valores ótimos solucionados da função objetivo do LQG. Na Figura 4.6 são 

apresentados os índices de desempenho da saída (η) bem como da entrada (E). Os valores dos 

índices variam de acordo com mudanças no processo, no caso desta simulação foi relacionada 

ao ruído presente no sistema. Como a análise foi baseada em uma janela de horizonte móvel 

com 80 amostras, então para cada conjunto de amostras foi calculado um valor do índice de 

desempenho. Constata-se novamente que as restrições operacionais do MPC ocasionam 

diminuição do desempenho quando comparado ao LQG benchmark Modificado, pois esta 

referência não considera as restrições na solução da função objetivo, ou seja, LQG benchmark 

Modificado pode ser comparado a um MPC que fornece soluções ótimas, isto é, aquele que 

não possui restrições na otimização. Sendo assim, partindo-se da premissa básica de que o 

desempenho do MPC é bom quando o modelo reflete satisfatoriamente a dinâmica do 

processo, então os índices de desempenho obtidos expressam o máximo desempenho que o 

MPC pode alcançar nas condições da simulação numérica realizada. 

 
Figura 4.6: Índice de desempenho do MPC no caso 1. 

3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
índice de desempenho da saída (n)

n

3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

índice de desempenho da entrada (E) 

Tempo(h)

E



 

59 

 

Na figura 4.7 é apresentado o índice de desempenho global do controlador preditivo. 

Esse índice expressa de forma unificada os índices de saída e de entrada, dessa maneira   

pode-se realizar uma análise sobre o desempenho do controlador de uma forma generalizada. 

 

tempo(h) 

Figura 4.7: Índice de desempenho global do MPC no caso 1. 
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Na Figura 4.8 observa-se a resposta do sistema utilizando o MPC com um modelo 

degradado do processo, ou seja, um modelo que não reflete totalmente a dinâmica do 

processo. As condições da simulação foram às mesmas do teste com o modelo adequado, a 

mudança somente ocorreu na modelagem do processo.   

 
Figura 4.8: Entradas e saídas do processo de separação trifásica considerando o MPC no caso 2. 
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apresentados na Figura 4.5 (o caso do MPC com o modelo adequado), os pontos que 

expressam o desempenho do MPC se afastaram com relação à curva de compensação, 

indicando assim que o desempenho do controlador MPC diminui, sendo, portanto, necessário 

realizar um estudo no processo para descobrir os fatores que causaram a degradação do 

desempenho do controlador, principalmente no tocante ao modelo do processo. 

 
Figura 4.9: Análise de desempenho do MPC no caso 2. 
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processo. A análise foi baseada novamente em uma janela de horizonte móvel com 80 

amostras, então para cada conjunto de amostras foi calculado um valor do índice de 

desempenho.  

 
Figura 4.10: Comparação do desempenho do MPC no caso 1 e no caso 2. 
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Figura 4.11: Índices de desempenho do MPC no caso 2. 

 
Figura 4.12: Índice de desempenho global do MPC no caso 2. 
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Para visualizar melhor a comparação realizada entre os resultados obtidos do 

desempenho do MPC com o modelo adequado e com o modelo degradado ambos os índices 

foram esboçados em um mesmo gráfico, conforme apresentado na Figura 4.13. 

Já na Figura 4.14 são comparados os índices de desempenho global do controlador 

para os dois casos. Nestes gráficos constata-se que os índices associados ao MPC com 

modelo bom são maiores, indicando assim melhor desempenho. 

 
Figura 4.13: Comparação dos índices de desempenho dos MPC no caso 1 e no caso 2. 
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Figura 4.14: Comparação dos índices de desempenho global dos MPC no caso 1 e no caso 2. 
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Figura 4.15: Fluxo de alimentação em regime de golfadas na entrada do vaso separador. 
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regime de golfadas. Nos gráficos das entradas e das saídas verifica-se o ruído aleatório 

presente no processo assim como os picos resultantes nas saídas provenientes das oscilações 

(golfadas) na linha de alimentação da produção oriunda dos poços de petróleo.  
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Figura 4.16: Entradas e saídas do processo de separação trifásica considerando o MPC no caso 3. 

Com os dados de entrada e de saída do processo sendo controlado pelo MPC na 

presença de perturbação, obteve-se o resultado da curva de compensação do LQG benchmark 

Modificado mostrada na Figura 4.17. Nesta figura cada ponto “*” equivale ao desempenho do 

controlador MPC dentro de um horizonte com 80 amostras, sendo que cada amostra foi 

coletada na mesma taxa de amostragem do controlador preditivo. Dessa forma, como a janela 

de análise é móvel, então vários pontos de desempenho foram obtidos durante a simulação do 

sistema de controle do processo e todos mostrados no mesmo gráfico, como apresentado na 

Figura 4.17.  
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Analisando qualitativamente o resultado desta figura, observa-se que o desempenho 

do controlador foi alterado consideravelmente em vários momentos, pois diversos pontos 

ficaram muito distantes da curva de referência. Isso ocorreu devido à presença da perturbação 

(golfadas) no fluxo multifásico de entrada no vaso separador.  

 
Figura 4.17: Análise de desempenho do MPC no caso 3. 
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É importante comparar os resultados desta figura com o fluxo de entrada no 

separador exposto na Figura 4.15, sendo apurado que o desempenho do controlador tende a 

zero justamente no momento dos picos do fluxo multifásico. Na Figura 4.19 é apresentado o 

índice de desempenho global do controlador preditivo. 

 
Figura 4.18: Índices de desempenho do MPC no caso 3. 
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Figura 4.19: Índice de desempenho global do MPC no caso 3. 

Na Figura 4.20 é apresentada a comparação entre os índices de desempenho do MPC 

controlando o sistema com e sem perturbação no fluxo de entrada no vaso separador. Os 

índices do sistema sem perturbação foram calculados no caso 1. Observa-se que o LQG 
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da perturbação persistente não medida.  

Dessa forma, conforme indicado no capítulo 2, a presença da perturbação prejudicou 

consideravelmente o desempenho do controlador preditivo. Sendo assim, é importante 

reduzir, ou eliminar, a perturbação na entrada do vaso como, por exemplo, apresentado na 

proposta de Santos et al. (2011).  
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do controlador no caso 3 e no caso 1, sendo constatado novamente que o LQG benchmark 

Modificado detectou diminuição de desempenho do MPC causada pela perturbação não 

medida no processo. 
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Figura 4.20 – Comparação dos índices de desempenho de entrada e saída do MPC no caso 1 e no caso 3. 

 
Figura 4.21 – Comparação dos índices de desempenho global dos MPC no caso 1 e no caso 3. 
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4.5.4.  Caso 4: MPC como modelo adequado, fluxo de 

alimentação controlado e sintonia inadequada 

De forma a avaliar os efeitos de uma sintonia inadequada do controle MPC, os 

valores de alguns parâmetros de sintonia do MPC foram alterados, com relação à sintonia 

adequada do caso 1. Especificamente, alterou-se os valores do horizonte de modelo, de 300 

para 200, o horizonte de predição, de 30 para 20, o horizonte de controle, de 2 para 4, e a 

máxima variação das entradas, de [0.02 0.05 0.05]T para [0.1 0.1 0.2]T. O fluxo de 

alimentação no vaso separador foi considerado a princípio controlado. 

Na Figura 4.22 pode-se observar a resposta do processo de separação trifásica sendo 

controlado pelo MPC considerando o modelo adequado do processo e a sintonia alterada.  

 
Figura 4.22: Entradas e saídas do processo de separação trifásica considerando o MPC no caso 4. 
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Com os dados de entrada e de saída do processo apresentados na Figura 4.22, 

obteve-se o resultado da curva de compensação do LQG benchmark Modificado mostrada na 

Figura 4.23. Nesta figura é feita a comparação do resultado obtido no caso 1 (condição ideal 

de operação do MPC), sendo observado que os pontos de desempenho para o caso do MPC 

com sintonia inadequada são mais dispersos, principalmente no tocante a entrada, indicando 

assim, qualitativamente, a degradação no desempenho do controlador preditivo.  

 
Figura 4.23: Análise de desempenho do MPC no caso 4. 

Os índices de desempenho, para a análise quantitativa, associados ao controlador 

MPC operando com sintonia inadequada foram calculados baseado na distância entre o ponto 

calculado do desempenho do controlador para a curva de compensação do LQG. Na Figura 

4.24 são apresentados os índices de desempenho da saída (η) bem como da entrada (E), nesta 

figura também é feita o comparativo com o melhor desempenho possível que o MPC pode 

trabalhar, ou seja, as condições apresentadas no caso 1. Os valores dos índices variam de 

acordo com mudanças no processo, no caso desta simulação foi relacionada ao ruído presente 

no sistema. Como a análise foi baseada em uma janela de horizonte móvel com 80 amostras, 

então para cada conjunto de amostras foi calculado um valor do índice de desempenho. Já na  

Figura 4.25 observa-se o índice de desempenho global do controlando operando nos mesmos 

casos.  
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Figura 4.24 – Comparação dos índices de desempenho de entrada e de saída do MPC no caso 1 e no caso 4. 

 
Figura 4.25 – Comparação dos índices de desempenho global dos MPC no caso 1 e no caso 4. 
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Constata-se que houve diminuição no desempenho do controle MPC, pois os índices 

associado ao MPC com sintonia inadequada foram menores que o caso de referência. Sendo 

assim, novamente verifica-se que o LQG benchmark Modificado pode ser utilizado como 

uma referência comportamental para a análise de desempenho de controladores preditivos, 

pois mesmo no caso de mudança de sintonia do MPC o LQG benchmark Modificado 

conseguiu detectar uma diminuição no desempenho do MPC. 
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Capítulo 5 

O IHMPC Benchmark 

Tomando como base o LQG benchmark Modificado e a teoria de controladores MPC 

de horizonte infinito (IHMPC), cuja principal característica é a estabilidade garantida, no 

presente capítulo é apresentado o desenvolvimento de uma nova ferramenta para avaliação de 

desempenho de controladores MPC, a qual será denominada IHMPC benchmark. 

5.1.  Introdução  

A função objetivo do Controlador Preditivo de Horizonte Infinito (IHMPC) pode ser 

definida como um somatório infinito de dois termos, sendo um relacionado com a saída e 

outro relacionado com a entrada, conforme apresentado na Eq. (5.1). 

=  ( + ∆ ∆ )

∞
=0

     (5.1) 

Sendo ( + ) o valor de predição da saída, Δu(k+j-1)= u(k+ j-1)-u(k+ j-2) o incremento nas 

entradas, Q matriz diagonal positiva definida de ponderação das variáveis controladas e R são 

matriz diagonal positiva definida de supressão das variáveis manipuladas. 

O somatório infinito apresentado em (5.1) pode ser decomposto em duas parcelas, 

conforme mostrado em (5.2), sendo o somatório da primeira parcela do horizonte N até o 

infinito e o segundo de zero até o horizonte N - 1, isso porque as ações de controle são 

consideradas iguais a zero nos instantes maiores que N, ou seja, Δuj =  0 para j >  N. 

=  ∞
=

+  ( + ∆ ∆ )

−1

=0

     (5.2) 
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Aplicando a recursividade sobre o modelo em espaço de estados a partir do instante N, tem-se 

que: 

=  

+1 = +1 =  + ∆  =  

+2 = +2 =  +1 + ∆ +1 = +1 =   + ∆   = 2  

    

+ =  

 

Dessa forma, 

 ∞
=

=  ∞
=0

   

Assim, 

 ∞
=

=   ∞
=0

   ∞
=0

 =     ∞
=0

  (5.3) 

Substituindo (5.3) em (5.2), tem-se que:  

=     ∞
=0

 +  ( + ∆ ∆ )

−1

=0

     (5.4) 

Definindo   como a matriz de ponderação do estado terminal, então: 

 =    ∞
=0

 (5.5) 

A série converge se a planta for estável, dessa forma: 

 =     ∞
=1

    (5.6) 
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Como, 

   ∞
=1

=    ∞
=0

−    0

=0

=  −   (5.7) 

Logo, substituindo (5.7) em (5.6), encontra-se:  −  =  −     (5.8) 

A Eq.(5.8) é conhecida como equação discreta de Lyapunov, e pode fornecer o valor da 

matriz de ponderação do estado terminal,  , a partir das matrizes A e C do modelo do 

processo e da matriz de ponderação Q do controlador preditivo. Além disso, a matriz   será 

positiva definida se a matriz Q for positiva definida e a matriz A possui todos os autovalores 

dentro do círculo unitátio do plano Z, ou seja, se a planta for estável. Dessa forma a função 

objetivo do IHMPC pode ser escrita conforme apresentado em (5.9). 

=  +  ( + ∆ ∆ )

−1

=0

     (5.9) 

A Eq.(5.9) apresenta a formulação da lei de controle do IHMPC em um horizonte finito de 

tamanho N, com uma matriz de ponderação do estado terminal,  . 

Para sistemas instáveis, há duas razões principais pelas quais não se pode aplicar 

diretamente o desenvolvimento anteriormente apresentado: 

 É necessário impor restrições para que os modos instáveis sejam iguais a zero 

no final do horizonte de controle. 

 A série infinita em (5.5) não converge. 

Para contornar esses problemas, deve-se realizar a decomposição do sistema em 

partes estável e instável, através da decomposição da matriz A do modelo em espaço de 

estados na forma normal de Jordan, isto é, em matrizes de autovalores e de autovetores, como 

mostrado em (5.10), sendo os índices u e s indicativos da parte instável e da parte estável, 

respectivamente. 

= −1 =     0

0
       (5.10) 
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Os modos instáveis e estáveis, xu e xs respectivamente, podem ser obtidos a partir de (5.11). 

 ( )

( )
 =     ( ) (5.11) 

E esses modos evoluem a partir da equação geral do modelo em espaço de estados. 

 ( + 1)

( + 1)
 =  0

0
  ( )

( )
 +     ( ) (5.12) 

Para que o somatório em (5.3) seja convergente, ou seja, possua valor finito, os modos 

instáveis do sistema precisam atender a seguinte restrição:  +  =    = 0 (5.13) 

Sendo assim, a lei de controle deve anular os modos instáveis para instantes maiores ou iguais 

ao horizonte N, dessa forma somente os modos estáveis contribuem no somatório. Portanto, 

realizando o mesmo procedimento para o caso estável, tem-se que: 

= =    ,

,
 =  , + ,  = ,  

+1 = , +1 =  , +  ∆  = ,  

    

+ = ,  

Assim, 

 ∞
=

= ,     ∞
=0

 ,  (5.14) 

Definindo a matriz �, 

� =    ∞
=0

 (5.15) 

Cuja solução é dada pela equação discreta de Lyapunov: 

� − � = −  (5.16) 
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Assim, 

 ∞
=

= , Σ , = Ws
TΣW s =   (5.17) 

Logo, para sistema instáveis a matriz de ponderação do estado terminal é dada por:  = Ws
TΣW s  (5.18) 

5.2.  Concepção do IHMPC benchmark  a partir de 

dados em malha fechada 
 

O objetivo principal do desenvolvimento do IHMC Benchmark é que se pretende 

obter uma ferramenta com melhor aproximação para avaliar o MPC, que leve em 

consideração a característica de estabilidade garantida do sistema de controle, que é dada pela 

solução de Lyapunov. 

O desenvolvimento do IHMPC Benchmark foi baseado nos mesmos procedimentos 

realizados no LQG Benchmark Modificado, entretanto, a função objetivo adotada no 

desenvolvimento deste benchmark foi a da Eq.(5.9). 

=  +  ( + ∆ ∆ )

−1

=0

     

Dessa forma, a função objetivo do novo benchmark torna-se da forma apresentada em (5.19). 

Verifica-se novamente que se trabalha com a saída y e não com o erro e, pois como o setpoint 

possui, normalmente, valor constante, este não influencia na variância da saída do processo. 

Para os casos que o setpoint varia, como, por exemplo, em sistema hierárquico de controle 

com camada de otimização estacionária, os dados de saída provenientes do processo são 

manipulados antes de serem analisados pelo novo benchmark, fazendo-se uma subtração do 

valor da saída do processo pelo valor do seu respectivo setpoint.  

=    + �  �  �  +   −1

=0

  (5.19) 
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O último termo da Eq.(5.19) é a contribuição do IHMPC na função objetivo do LQG 

Modificado. Dessa forma, com a modificação realizada na função objetivo do LQG, este será 

chamado daqui em diante de IHMPC Benchmark, ou seja, um benchmark baseado na teoria 

do LQG Benchmark, mas que possui modificações fundamentadas nos princípios do IHMPC. 

Do sistema em espaço de estados, tem-se que:   =       
 

Então, o estado pode ser obtida a partir da pseudoinversa da matriz (C+) multiplicada pela 

saída. 

   = + ( ) 
 

(5.20) 

Substituindo em (5.20) em (5.19), obtém-se: 

=    + �  �  �  +  +     ( + ( ))

−1

=0

  
=    + �  �  �  +    +  + ( )

−1

=0

  (5.21) 

Colocando a Eq.(5.21) na forma vetorial, tem-se que: 

=   0 − 1 ∙ ∙  0 − 1 + ∆  0 − 1 ⋅  �  ⋅ ∆  0 − 1 +    +  + ( ) 
(5.22) 

Sendo que:  0 − 1  representa o vetor com os valores de (0) até ( − 1). 

Δ  0 − 1  representa o vetor com os valores de Δ (0) até Δ ( − 1). 

( ) representa o valor de  no instante . 

Concatenando os termos do vetor y, tem-se que: 

=   0 − 1    ∙  0

0  +  ( +)
 ∙   0 − 1    + ∆  0 − 1 ⋅  �  ⋅ ∆  0 − 1  

=  0  ∙  0

0  +  ( +)
 ∙  0  + ∆  0  ⋅ �  0

0 0
 ⋅ ∆  0   
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Definindo as matrizes  e  como, 

=  0

0  +  ( +)
            =  0

0 0
       (5.23) 

Então, a função objetivo do IHMPC Benchmark é dada por: 

=  0  ∙ ∙  0  + ∆  0  ⋅ � ⋅ ∆  0   (5.24) 

Substituindo a expressão em malha fechada do sistema, Eq.(4.5), na Eq.(5.24), tem-se:  

=   ∙ ∆  0  +  ∙ 0 ∙ ∙   ∙ ∆  0  +  ∙ 0  +  ∆  0  ⋅  �  ⋅ ∆  0    

Desenvolvendo a equação, tem-se: 

= ∆  0  ∙ [ ∙ ∙  + � ] ∙ ∆  0  + ∆  0  ∙ [ ∙ ∙  ∙ 0] +  [ 0 ∙  ∙ ∙  ] ∙ ∆  0  + 0 ∙  ∙ ∙  ∙ 0 

 

Derivando   em função de ∆  0  , tem-se: 

 � � ∆  0  = 0 

� �  0  = 2 ∙   ∙ ∙  + �  ∙ ∆  0  +   ∙ ∙  ∙ 0 +   ∙ ∙  ∙ 0 = 0  

Assim, encontra-se a lei de controle ótima que minimiza a função objetivo  , conforme 

apresentada na Eq (5.25). ∆  0  = −  ∙ ∙  + �  −1  ∙ ∙   ∙ 0 (5.25) 

Se   = 0 obtém-se os valores ótimos da entrada para o caso do LQG Modificado: 

∆  0  = −  ∙ ∙  + �  −1  ∙ ∙   ∙ 0 

Se Q = I e R = I obtém-se os valores ótimos da entrada para o caso do LQG tradicional: 

∆  0  = −  ∙  + �  −1  ∙   ∙ 0 
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Substituindo a Eq.(5.25) na expressão da saída em malha fechada, Eq.(4.5), obtém-se a saída 

ótima do sistema:  0  =  (−   ∙ ∙  + �  −1  ∙  ) +  ∙ 0 (5.26) 

  Se   = 0 obtém-se os valores ótimos da entrada para o caso do LQG Modificado: 

 0  =   −  ∙ ∙  + �  −1 ∗   ∙   +  0 

Se Q = I e R = I obtém-se os valores ótimos da entrada para o caso do LQG tradicional: 

 0  =  −  −  ∙  + �  −1    0 

Verifica-se nas equações acima que caso   seja uma matriz nula, ou seja, não exista o termo 

relacionado ao IHMPC, e também  e R sejam matrizes diagonais com todos os elementos da 

diagonal principal iguais a um, ou seja, sem ponderações das entradas e das saídas, então a 

entrada e a saída ótimas correspondem exatamente ao LQG Benchmark tradicional. 

Seguindo o desenvolvimento, definem-se as matrizes � e �, Eq.(5.27) e Eq.(5.28), as quais 

estão associadas, respectivamente, com a ação de controle ótima e com o valor ótimo da saída 

correspondente do sistema.  

   
 � 0� 1� −1�    

 
= −  ∙ ∙  + �  −1  ∙ ∙    (5.27) 

  
 � 0� 1� −1�   

 
=  −   ∙ ∙  + �  −1  ∙  +  ∙  (5.28) 

Dessa forma, os coeficientes da ação de controle ótima, ∆ (0| ), podem ser obtidos a 

partir da Eq.(5.29). 

∆   =  � −
=0

 (5.29) 
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Similarmente, a sequência de saída ótima correspondente a ação de controle pode ser obtida 

conforme apresentado na Equação (5.30).  

  =  � −
=0

 (5.30) 

A partir das Equações (5.29) e (5.30), pode-se calcular as variâncias do IHMPC 

Benchmark : 

  ∆    =  �        � 
=0

 (5.31) 

     =  �        � 
=0

 (5.32) 

Para obter a curva de compensação do IHMPC Benchmark , define-se: 

 

 ∆ =     ∆         

 =             

 

Para diferentes valores do parâmetro λ na função objetivo do IHMPC, mostrada na 

Eq.(5.21), os valores de ∆  e  são obtidos. O gráfico de ∆  versus  representa a 

curva de compensação do IHMPC Benchmark  a qual pode ser utilizada para avaliação de 

desempenho de controladores preditivos. 

A curva de compensação do IHMPC Benchmark , igualmente formulada pela Figura 

4.2, representa os limites de desempenho do controlador, em termos das variâncias de entrada 

e de saída do processo. 

Os índices de desempenho do IHMPC Benchmark  possuem formulação idêntica ao 

do LQG Benchmark , ou seja, considera o caso do controlador com ação feedback atuando 

sobre o processo e as variâncias atuais da entrada e da saída do processo assim como as 

respectivas variâncias ótimas da entrada e da saída representadas por ∆ , , ∆  e , 

respectivamente. Quanto mais próximo os valores de ∆  e  estiverem da curva de 

compensação do IHMPC melhor será o desempenho do controlador, pois este estará operando 
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próximo de seu desempenho ótimo que é representado pela curva. Dessa forma, pode-se 

definir os índices de desempenho da saída (�), da entrada ( ) e índice global conforme 

mostrado nas Eq.(4.44),  Eq.(4.45) e Eq.(4.49), respectivamente. 

5.3.  Aplicação do IHMPC benchmark  

O IHMPC Benchmark  foi implementado no ambiente computacional 

Matlab/Simulink® e associado ao simulador do sistema de tratamento primário de petróleo, 

de forma a fazer a avaliação de desempenho do controlador MPC da unidade de separação 

trifásica, que é basicamente um MPC. Os resultados obtidos com o IHMPC Benchmark  

foram comparados com os resultados do LQG Benchmark , com o objetivo de realizar uma 

análise comparativa entre os dois métodos desenvolvidos neste trabalho para a avaliação de 

desempenho de controladores preditivos multivariáveis. 

Inicialmente, fez-se um estudo comparativo do horizonte N das ferramentas IHMPC 

Benchmark  e LQG Benchmark , tendo em vista que, segundo a literatura técnica, a medida 

que o horizonte N cresce os resultados da função objetivo do LQG convergem para o 

IHMPC, dessa forma os dois métodos de avaliação de desempenho tendem a possuir os 

mesmos resultados. 

Na Figura 5.1 são apresentados os gráficos das curvas de compensação do IHMPC 

Benchmark e do LQG Benchmark para diferentes valores do horizonte N. A partir desses 

resultados verifica-se que a medida que o horizonte N cresce, a curva do LQG vai se 

aproximando do IHMPC. Dessa forma, constata-se que o limite máximo para onde a curva do 

LQG converge, neste caso especificado pelo horizonte N, pode ser obtido a partir da curva do 

IHMPC, que neste caso funciona como uma referência. Embora as curvas sejam diferentes, 

principalmente para os casos onde o horizonte é de baixo valor, esse resultado já era 

esperado, pois é necessário o mínimo de informação do controlador para se obter uma curva 

que descreva satisfatoriamente o desempenho ótimo do mesmo.  
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Figura 5.1: Curva de compensação do LQG e IHMPC: (a) N=5, (b) N=10, (c) N=15, (d) N=20, (e) N=40,          
(f) N=80 
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Em seguida, foram realizados os testes da aplicação do IHMPC Benchmark 

divididos em quatros casos, os mesmos feitos com o LQG Benchmark . No caso 1 é 

apresentado as condições ideais de operação do MPC, que é possuir tanto o modelo do 

processo quanto o valor dos parâmetros de sintonia adequados e considerando entrada da 

alimentação constante. Este caso é o padrão de comparação para os próximos casos, pois tem 

como resultado o máximo desempenho possível que o MPC pode trabalhar. Já no caso 2 é 

abordado o MPC operando nas mesmas condições do caso 1, exceto pelo fato de utilizar um 

modelo degradado do processo. Este caso foi utilizado para avaliar o efeito de erros na 

modelagem do processo. Por outro lado, no caso 3 é mostrado o MPC operando com o 

modelo do processo e sintonia adequados, entretanto o fluxo de alimentação de entrada no 

vaso separador em padrão de golfadas. Este caso teve por objetivo avaliar o efeito de 

perturbações não medidas no sistema. Por fim, no caso 4 é analisado o MPC operando nas 

mesmas condições do caso 1, exceto pelo fato da sintonia do controlador não possuir valor 

apropriado. Este caso objetivou analisar o efeito da sintonia inadequada do MPC. Para todos 

os casos foi considerado um horizonte N igual a 20. 

5.3.1.  Caso 1: MPC operando com modelo adequado do 

processo, fluxo de alimentação controlado e sintonia apropriada 

Com os dados de entrada e de saída do processo sendo controlado pelo MPC com o 

modelo bom, obteve-se o resultado da curva de compensação do IHMPC Benchmark 

mostrado na Figura 5.2. Observa-se também neste gráfico que a curva de compensação do 

IHMPC é superior a curva do LQG Benchmark, neste caso, em termos qualitativos, o IHMPC 

indica melhor desempenho do MPC. Nesta figura, cada ponto equivale ao desempenho do 

MPC dentro de um horizonte móvel de 20 amostras.  

Os índices de desempenho associados ao controlador MPC operando com o modelo 

bom do processo foram calculados utilizando as ferramentas desenvolvidas, ou seja, tanto 

para o IHMPC Benchmark quanto para o LQG Benchmark. Na Figura 5.3 são apresentados 

os índices de desempenho da saída (n) bem como da entrada (E), já na Figura 5.4 é 

apresentado o índice de desempenho global do MPC. Verifica-se que o IHMPC Benchmark 

apresenta melhores índices do que o LQG Benchmark. 
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Figura 5.2: Análise de desempenho do MPC caso 1 (condições ideais) 

 

Figura 5.3: Comparação entre os índices de entrada e de saída do IHMPC e do LQG  para N = 20 
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Figura 5.4: Comparação entre o índice de desempenho global do IHMPC e do LQG no caso 1 (condições ideais) 
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Figura 5.5: Análise de desempenho do MPC no caso 2 (modelo degradado). 
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Figura 5.6: Comparação entre os índices de desempenho de entrada e de saída do MPC no caso 1 (condições 

ideais) e no caso 2 (modelo degradado). 

 

Figura 5.7: Comparação entre os índices de desempenho global do IHMPC no caso 1 (condições ideais) e no 
caso 2 (modelo degradado). 
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Figura 5.8: Comparação entre os índices de desempenho de entrada e de saída do IHMPC e do LQG no caso 2. 

 
Figura 5.9: Comparação entre os índices de desempenho global do IHMPC e do LQG no caso 2. 
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5.3.3.  Caso 3: MPC como modelo adequado, alimentação em 

padrão de golfadas e sintonia adequada 

Neste teste foram consideradas perturbações no fluxo multifásico de alimentação do 

vaso separador em regime de golfadas. Com os dados de entrada e de saída do processo sendo 

controlado pelo MPC com o modelo adequado, obteve-se o resultado da curva de 

compensação do IHMPC Benchmark mostrado na Figura 5.10. Analisando qualitativamente o 

resultado desta figura, observa-se que o desempenho do controlador foi alterado 

consideravelmente em vários momentos, pois vários pontos ficaram muito distantes da curva 

de referência. Isso ocorreu devido à presença da perturbação (golfadas) no fluxo multifásico 

de entrada no vaso separador. 

Na Figura 5.11 são apresentados os índices de desempenho do MPC indicados pelo 

IHMPC Benchmark. A partir deste gráfico, verifica-se que a perturbação no fluxo de entrada 

prejudicou consideravelmente o desempenho do MPC, sendo que em vários momentos o 

desempenho do controlador diminui significativamente, isso ocorreu justamente no momento 

dos picos do fluxo multifásico. Na Figura 5.12 é apresentado o índice de desempenho global 

do MPC, sendo verificado novamente que o IHMPC Benchmark consegue detectar alterações 

no desempenho do MPC devido à perturbação no sistema. 

 
Figura 5.10: Análise de desempenho do MPC para o caso 3 (com perturbação). 
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Figura 5.11: Comparação entre os índices de desempenho de entrada e de saída do IHMPC Benchmark no     
caso 1 (condições ideais) e no caso 3 (com perturbação). 

 

Figura 5.12: Comparação entre os índices de desempenho global do IHMPC Benchmark no caso 1 (condições 
ideais) e no caso 3 (com perturbação). 
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Na Figura 5.13 é apresentada a comparação dos índices de desempenho do IHMPC e do LQG, 

verifica-se que o IHMPC Benchmark apresenta melhores índices do que o LQG Benchmark, 

inclusive o índice de desempenho global, conforme mostra na Figura 5.14. 

.  

Figura 5.13: Comparação entre os índices de desempenho de entrada e de saída do IHMPC e do LQG no caso 3 
(com perturbação). 

 

Figura 5.14: Comparação entre os índices de desempenho global do IHMPC e do LQG no caso 3. 
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5.3.4.  Caso 4: MPC operando com modelo adequado do 

processo, fluxo de alimentação controlado e sintonia inadequada 

De forma a avaliar os efeitos de uma sintonia inadequada do controle MPC, os 

valores de alguns parâmetros de sintonia do MPC foram alterados, com relação à sintonia 

adequada do caso 1. Especificamente, alterou-se os valores do horizonte de modelo, de 300 

para 200, o horizonte de predição, de 30 para 20, o horizonte de controle, de 2 para 4, e a 

máxima variação das entradas, de [0.02 0.05 0.05]T para [0.1 0.1 0.2]T. O fluxo de 

alimentação no vaso separador foi considerado a princípio controlado. 

Com os dados de entrada e de saída do processo, obteve-se o resultado da curva de 

compensação do IHMPC Benchmark mostrada na Figura 5.15, sendo observado que os pontos 

de desempenho para o caso do MPC com sintonia inadequada são mais dispersos, 

principalmente no tocante a entrada, indicando assim, qualitativamente, a degradação no 

desempenho do controlador preditivo.  

 
Figura 5.15: Análise de desempenho do MPC do caso 4 (sintonia inadequada). 

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

var(du)

va
r(

y)

Análise de Desempenho-Sintonia inadequada

 

 

curva LQG

curva IHMPC
desempenho caso 1

desempenho caso 4



 

97 

 

Na Figura 5.16 são apresentados os índices de desempenho do MPC indicados pelo 

IHMPC Benchmark. A partir deste gráfico, constata-se que houve diminuição no desempenho 

do controle MPC, pois os índices associado ao MPC com sintonia inadequada foram menores 

que o caso de referência. Sendo assim, novamente verifica-se que o IHMPC Benchmark pode 

ser utilizado como uma referência comportamental para a análise de desempenho de 

controladores preditivos, pois mesmo no caso de mudança de sintonia do MPC a ferramenta 

desenvolvida conseguiu detectar uma diminuição no desempenho do MPC. Na Figura 5.17 é 

apresentado o índice de desempenho global do MPC, sendo verificado novamente que o 

IHMPC Benchmark consegue detectar alterações no desempenho do MPC devido à sintonia 

inadequada do controlador MPC. 

 

Figura 5.16: Comparação entre os índices de desempenho de entrada e de saída do IHMPC Benchmark no     
caso 1 (condições ideais) e no caso 4 (sintonia inadequada). 
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Figura 5.17: Comparação entre os índices de desempenho global do IHMPC Benchmark no caso 1 (condições 
ideais) e no caso 4 (sintonia inadequada). 

Na Figura 5.18 é apresentada a comparação dos índices de desempenho do IHMPC e 

do LQG, sendo verificado que o IHMPC Benchmark apresenta melhores índices do que o 

LQG Benchmark, inclusive o índice de desempenho global, conforme mostra na Figura 5.19. 

 
Figura 5.18: Comparação entre os índices de desempenho de entrada e de saída do IHMPC e do LQG no caso 4. 
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Figura 5.19: Comparação entre os índices de desempenho global do IHMPC e do LQG no caso 4. 
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Capítulo 6 

Conclusões  e  Recomendações  de 
Trabalhos Futuros 

Neste trabalho foram desenvolvidas duas novas ferramentas, LQG Benchmark 

Modificado e IHMPC Benchmark, para o monitoramento e avaliação de desempenho de 

controladores preditivos multivariáveis, sendo essas ferramentas aplicadas na avaliação do 

MPC de um sistema de tratamento primário de petróleo. Os benchmarks desenvolvidos 

calculam os índices de desempenho do controlador, tanto para a variabilidade da entrada e da 

saída, quanto para o índice de desempenho global do sistema de controle avançado. O sistema 

foi implementado no ambiente computacional Matlab/Simulink®. 

Os resultados obtidos com as ferramentas desenvolvidas foram satisfatórios e 

coerentes com a literatura técnica aplicada no desenvolvimento dos benchmarks. Com relação 

à análise do horizonte N, constatou-se que a curva de compensação do IHMPC Benchmark 

funcionou como uma referência ótima para o LQG, sendo possível fazer a seleção do 

horizonte N do LQG que melhor se adéqua ao monitoramento do controlador, obtendo assim 

um avaliador mais coerente com a estrutura de operação de um MPC típico.  

Verificou-se também que os índices de desempenho do controlador foram melhores 

na avaliação de desempenho utilizando a ferramenta IHMPC Benchmark, comparando-os 

com os resultados obtidos com o LQG Benchmark, isso decorre do fato do IHMPC levar em 

consideração a estabilidade garantida do sistema de controle, que é fornecida pela solução de 

Lyapunov. Além disso, tanto o IHMPC quanto o LQG Benchmark conseguiram detectar 

diminuição no desempenho do MPC para três casos típicos que ocorrem nos processos 

industriais (degradação do modelo, perturbação não medida e sintonia inadequada), 

confirmando assim a eficácia dos Benchmarks desenvolvidos como técnica de avaliação de 

desempenho de controladores preditivos. 

Portanto, a partir dos resultados obtidos neste trabalho conclui-se que as ferramentas 

desenvolvidas para avaliação de desempenho de controladores preditivos obtiveram êxito 

dentro dos objetivos almejados, sendo que embora não sejam produtos prontos para serem 
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aplicados em sistemas reais, oferecem uma solução apropriada e fornecem subsídios para 

implementações posteriores em campo. 

Lista-se a seguir algumas perspectivas futuras deste trabalho: 

 Implementação das técnicas desenvolvidas, LQG Benchmark modificado e 

IHMPC Benchmark, em sistemas reais. 

 Comparação das ferramentas desenvolvidas com técnicas de avaliação de 

desempenho baseadas em dados. 
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