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RESUMO

o objetivo deste estudo

é identificar as alternativas atuais para a implementação

de controladores digitais no controle de nível de geradores de vapor em centrais
nucleares PWR (Pressurized Water Reaetor). Pretende-se identificar quais os
tipos de controles digitais estão disponíveis do ponto de vista teórico e conceitual
para este fim. São levantadas as vantagens e desvantagens de cada modelo de
controlador. A partir desta avaliação são apontados os modelos mais adequados
em escala hierárquica. Esta avaliação serve também para sugerir possíveis tipos
de controle da instalação como um todo, onde o controle de nível dos geradores
de vapor torna-se somente um dos muitos controles que fazem parte da central.
Neste caso, o uso de controles digitais permite o tratamento não-linear e
multivariável que é característica de sistemas complexos, como é o caso das
centrais nucleares de geração de energia. O tratamento das não-linearidades e
dos aspectos multivariáveis permite um estudo mais aprofundado da estabilidade
destas instalações quando sujeitas a transientes e acidentes diversos, como é o
caso dos transientes de perda de energia elétrica externa. No caso específico dos
geradores de vapor, as instabilidades decorrem do aparecimento dos fenômenos
de shrink and swell, em função das variações de carga da usina termonuclear. Os
estudos da aplicação dos diversos tipos e controladores digitais, considerando
estas características inerentes ao controle de nível de geradores de vapor,
permitem inferir quais os tipos de controladores são mais apropriados para tratar
instabilidades deste tipo e fazer conjecturas no seu uso para os casos de
instabilidades mais complexas, considerando a integração de todos os controles
da usina nucleoelétrica.

Palavras-chave: Sistemas de controle. Controladores digitais. Controle de nível
de geradores de vapor. Indústria nuclear.
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INTRODUÇÃO
Os sistemas de instrumentação e controle desempenham um papel
importante na garantia da segurança das centrais nucleares, fornecendo funções
operacionais tais como proteção, controle, supervisão e monitoramento. As
centrais nucleares são normalmente operadas a partir de painéis de controle
principais e auxiliares em salas de controle principais ou remotas que contam com
as funções operacionais de segurança ou estritamente de produção, fornecidas
pelos sistemas de instrumentação e controle (I&C). Algumas das funções da I&C
são muito importantes para a segurança (I&C com classe de segurança nuclear),
outros influenciam a segurança em graus variados (relacionados com a
segurança), enquanto outros podem não ter nenhum impacto na segurança
(operacional) .
O problema da pesquisa desta monografia surge do fato de que várias
centrais nucleares em operação no mundo estão se aproximando do final de sua
vida útil ou estão atingido o ponto médio deste ciclo de vida, que é normalmente
de 40 anos, com possibilidade de extensão por mais 20 anos. Ao mesmo tempo,
tem havido grandes avanços nas tecnologias eletrônica, da informação e de redes
de computadores. Essas novas tecnologias digitais têm sido incorporadas ao
hardware e software dos sistemas de instrumentação e controle (I&C) disponíveis

atualmente. Entretanto, ainda que sistemas de I&C digitais avançados tenham
sido amplamente utilizados em muitas outras indústrias, a sua utilização na
indústria nuclear ainda é muito limitada. A razão principal para isto é o fato de que
somente um pequeno número de novas centrais nucleares iniciou sua construção
desde meados da década de 1980. Acrescenta-se a isto o fato de que o processo
de licenciamento de sistemas digitais de I&C é desafiador e complexo. Apesar
desses problemas, inúmeros projetos de modernização têm demonstrado que as
melhorias funcionais da tecnologia digital de I&C podem fornecer também
melhorias eficazes de segurança, custo e disponibilidade das centrais nucleares.
O objetivo desta pesquisa é identificar as alternativas atuais para a
implementação de controladores digitais no controle de nível de geradores de
vapor em centrais nucleares PWR (Pressurized Water Reaetor).
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A metodologia desta pesquisa orientou-se pela pesquisa qualitativa,
usando a pesquisa bibliográfica com base em estudos realizados sobre o tema
em artigos especializados sobre o controle digital do nível de geradores de vapor
e controle integrado e autônomo de centrais PWR.
Justifica-se a realização desta pesquisa pelo fato de que a central nuclear
de Angra-3 utilizará uma arquitetura digital de instrumentação e controle baseada
na experiência da empresa AREVA que projeta os reatores de terceira geração
denominados

EPR

(European

Pressurized

Reactor) ,

bem

como

pela

modernização das salas de controle das centrais nucleares de Angra-1 e Angra-2,
utilizando algum tipo de arquitetura digital semelhante à de Angra-3.
Aponta-se como hipótese de estudo para esta pesquisa a identificação dos
principais problemas relacionados ao projeto e licenciamento de controles digitais
em centrais nucleares, considerando as vantagens e desvantagens em termos de
desempenho operacional das técnicas de controle digital, tomando como exemplo
a aplicação em controle de nível de geradores de vapor.
A contribuição deste estudo, ou seja, a sua relevância é mostrar as
principais contribuições acadêmicas e/ou industriais que têm sido realizadas até a
presente data, organizar o material bibliográfico de maneira que se possam extrair
as principais vantagens e desvantagens de cada técnica de controle digital, e
apontar aquelas que têm maior possibilidade de sucesso na indústria nuclear.
A monografia está estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo trata
da descrição dos sistemas de controle de uma central PWR, para que se possa
perceber o papel do sistema de controle de nível dos geradores de vapor dentro
do contexto dos diversos controladores da usina e de que forma ele se relaciona
com os outros controles.
O segundo capítulo trata dos diversos tipos de controles digitais contínuos,
iniciando com a versão digital do controle P.I.D. clássico usado no controle
analógico do nível dos geradores de vapor.
O terceiro capítulo trata dos controles digitais do tipo discreto, onde não se
lida com as equações diferenciais envolvendo as variáveis de estado, mas com os
estados discretos do sistema de variáveis e as transições entre estados até que
se atinja um estado de equilíbrio e estabilidade do sistema controlado.
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O terceiro capítulo também trata dos métodos híbridos em que as técnicas
de controle contínuas e discretas são mescladas. A parte das conclusões desta
monografia avalia as respostas à hipótese de estudo mencionadas acima e
sugere algumas recomendações gerais para a aplicação na área nuclear.
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CAPíTULO I
SISTEMAS DE CONTROLE DE UMA CENTRAL PWR

1. Sistemas de controle de uma central PWR

o

controle de nível de geradores de vapor é apenas um dos vários

controles que são necessários para o controle de uma usina nucleoelétrica tipo
PWR em condições operacionais diversas. Deve-se destacar que os sistemas de
controle atuam em um nível hierárquico inferior ao do sistema de proteção do
reator que tem como objetivo principal o desligamento do reator (queda das
barras de controle do reator nuclear) quando são atingidos determinados pontos
(valores) de atuação de variáveis tais como pressão do reator, nível de geradores
de vapor, etc. Os sistemas de proteção também emitem sinais de partida de
sistemas de segurança, desligam ou isolam certos equipamentos e sistemas, bem
como atuam em intertravamentos. Em usinas alemãs do tipo PWR, há ainda um
terceiro nível de proteção que se denominado sistema de limitação, que atua
diversos sistemas e equipamentos, durante várias condições operacionais para
trazer a usina para um estado estável antes que se atinjam os pontos de atuação
do sistema de proteção. Existem cinco sistemas de controle importantes da usina
que são responsáveis pelo controle global em diversas situações operacionais.
Além destes, é claro, existem outros controles secundários específicos de
equipamentos e sistemas.
O controle mais importante da usina nuclear é o sistema de

movimentaçã~

das barras de controle do reator nuclear, que atua na velocidade e direção do
movimento das barras de controle de acordo com a diferença de potência entre a
potência gerada pelo reator nuclear e a potência medida na turbina a vapor, bem
como em consonância com um programa de manutenção da temperatura média
do reator nuclear (curva temperatura média versus potência do reator).
O segundo é o controle da pressão do pressurizador, cujo controlador atua
em válvulas de alívio ou spraye aquecedores elétricos para manter a pressão do
circuito de refrigeração do reator em torno de sua pressão nominal, necessária
para evitar ebulição do fluido de refrigeração (água) que remove calor do núcleo
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do reator a alta pressão para o gerador de vapor, que transfere este calor para o
circuito secundário convencional composto de um turbogerador e seus sistemas
de extração de vapor e condensado. O gerador de vapor serve então como uma
barreira entre o circuito de refrigeração do núcleo do reator e o circuito de vapor.
O terceiro é o sistema de controle de nível do pressurizador que controla o
nível do pressurizador em função da temperatura média do reator nuclear,
mantendo consequentemente o inventário de refrigerante no reator e controlando
a expansão e contração do refrigerante. Este sistema atua em válvulas e bombas
do circuito de controle químico e volumétrico que se conecta através de linhas de
injeçao e descarga no circuito de refrigeraçao do reator.
O quarto é o controle de nível do gerador de vapor que controla o nível do
gerador de vapor em função da potência gerada na turbina, atuando em bombas
e válvulas do sistema de alimentação principal do gerador de vapor. Este controle
recebe sinais de fluxo de vapor, fluxo de água de alimentação e nível de água dos
geradores de vapor. Os detalhes deste controlador serao fornecidos na seção 11.1.
O quinto é o controle de desvio de vapor da turbina, que no caso do
desligamento da turbina ou rejeição de carga, por exemplo, atua em válvulas que
desviam o vapor dos geradores de vapor para o condensador da turbina,
refrigerado por sistema de água de serviço (rio ou mar), agindo assim como uma
fonte fria necessária para remover calor do núcleo do reator, incluindo o seu calor
residual após o desligamento do reator. Este controle recebe sinais da
temperatura média do reator, pressao de vapor e carga do turbogerador.
Os controladores destes sistemas de controle utilizam controles tipo
proporcional-integrativo-derivativo (P.1.D.) clássicos. Na seçao 11.1 será mostrado
o detalhe deste controlador para um controlador de nível de geradores de vapor
de uma central PWR. Estes controles são considerados controles locais e tratam
os processos físicos que ocorrem no reator nuclear de maneira linear. As
interações complexas não lineares entre as variáveis de processo durante
condições operacionais diversas normais e de transientes e acidentes não são
contabilizadas pelo controlador, embora os cálculos interativos de projeto entre a
termohidráulica dos processos e os controladores forneçam as condições de
contorno para a atuação destes controladores.
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o

controle digital permite outras técnicas de controle além do controlador

PIO clássico, além de possibilitar o tratamento das não linearidades do sistema
que está sendo controlado não só em controladores locais de subsistemas, mas
também no controle do sistema de maneira global. Apesar destas possibilidades,
o tema deste trabalho irá focar apenas no controle local do nível dos geradores de
vapor. A extensão das técnicas para um controle da instalação como um todo,
envolvendo os cinco controles principais acima descritos, está fora do escopo
deste trabalho.
A importância deste controle reside no fato de que é uma causa de grande
parte dos desligamentos de reatores nucleares. Por exemplo, 13% de todos os
desligamentos não programados nos reatores nucleares da França são devido a
problemas de controle de nível dos geradores de vapor. As dificuldades no
controle de nível de geradores de vapor são devido às seguintes características
(KOTHARE, 2000):

1. Comportamento não linear de uma usina nuclear;
2. Comportamento de fase não mínima devido ao fenômeno de swe/l and
shrink, particularmente em baixa potência do reator;

3. Baixa confiabilidade das medidas dos sensores em baixa potência;
4. Restrições na quantidade de água que pode ser fornecida ao gerador de
vapor.

2. Modelo de simulação de um gerador de vapor para fins de controle

o modelo de simulação da dinâmica de um gerador de vapor mais utilizado
para efeito de controle é o modelo de Irving (IRVING et aI., 1980). A função de
transferência relacionando o nível de água com o fluxo de vapor e o fluxo de água
de alimentação é a seguinte:

onde Y(s), qw(s) e qv(s) são o nível de água, o fluxo de água de alimentação e o
fluxo de vapor respectivamente.

T1' Tz e

T são as constantes de tempo de
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amortecimento e o período de oscilação, respectivamente.

1

é o efeito da

G

s

capacidade de massa, - ~ é o efeito negativo térmico causado pelo efeito de
1+<2S

"swell and shrink", que exibe um comportamento exponencial em função das
mudanças nos fluxos de vapor e de água de alimentação, e

-2

2

G~S

-2

<1 +4n T- +2<1 s+s

2

éo

efeito de oscilação mecânica causado pelo fluxo de água de alimentação em
conjunto com a água removida do vapor que é recirculada e tem momento que
atua contra pequenas mudanças na água de alimentação. A variável G3 é
I

positiva, G2 é positiva e varia inversamente com a carga e G 1 é positiva e não
depende da carga. Para uma usina nuclear genérica, tipo PWR, os valores dos
parâmetros acima são:
Tabela 1 - Parâmetros do modelo de Irving
P(%potência)
Gl
G2
G3
1:" 1
1:"2

T

5
0,058
9,63
0,181
41,9
48,4
119,6

15
0,058
4,46
0,226
26,3
21,5
60,5

30
0,058
1,83
0,310
43,4
4,5
17,7

50
0,058
1,05
0,215
34,8
3,6
14,2

100
0,058
0,47
0,105
28,6
3,4
11,7

Fonte: Basher e March-Leuba (2001)

o modelo acima é linear. Este modelo foi utilizado na maioria das técnicas
de controle digital descritas neste trabalho. Quando um modelo não linear for
utilizado em algum exemplo de determinada técnica, isto será mencionado na
seção pertinente.
O efeito de "swell and shrink" consiste no seguinte: se o nível de água do
gerador de vapor cai, aumenta-se o fluxo de água de alimentação para aumentar
o nível; entretanto a água fria adicionada pelo sistema de água de alimentação
causa uma contração da água mais quente do gerador de vapor (colapso das
bolhas de vapor da fase líquida), diminuindo o nível ("shrink").
Se o fluxo de água de alimentação se reduz, então as bolhas de vapor
aparecem na fase líquida, expandindo o fluido e aumentando o nível ("swell").
Estes efeitos reversos confundem tanto o controle manual quanto o controle
automático.
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3. Diferenças entre controle contínuo e controle discreto
Sistemas de controle contínuos são modelados por equações diferenciais e
são controlados através de realimentação proporcional contínua dos valores de
saída por meio de sensores de medida a fim de manter continuamente este valor
de saída igual a um setpoint (ponto de ajuste) pré-determinado. A maior parte dos
sistemas utilizados atualmente na indústria é do tipo contínuo. Contínuo aqui se
refere ao tipo de realimentação e não ao tempo em si.
Podemos ainda ter sistemas de controle contínuos de tempo contínuo ou
de tempo discreto. Nos sistemas de tempo contínuo, as entradas, as saídas e os
estados são definidos em todos os instantes de tempo. No caso de sistemas de
tempo discretos, as entradas, as saídas e os estados são definidos em instantes
discretos do tempo.
Sistemas de controle discretos ou de eventos discretos são caracterizados
por um conjunto de estados distintos ou específicos do sistema e um conjunto de
transições entre estes estados. Estes sistemas são sempre sistemas de tempo
discreto. O controle de sistemas discretos é executado por meio de regras
sequenciais e combinacionais, que executam estas transições entre estados,
portanto, não tem características proporcionais aos valores de saída.
Muitas

vezes

estas

regras

são

regras

heurísticas

retiradas

do

conhecimento prático sobre a operação da instalação ou sistema que está sendo
controlado. Como estes sistemas de controle lidam com estados ou eventos
discretos, Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) são utilizados para o
controle destes sistemas por meio de linguagem de programação ladder.
Há, porém, limitações para uso de PLCs, dependendo da complexidade do
sistema que está sendo modelado. Se o sistema contém uma sequência única de
passos discretos (binários) que representam os diversos eventos do sistema, o
uso de PLCs é factível. Entretanto, se o sistema apresenta sequências diferentes
de passos discretos, dependendo das condições de contorno externas e internas
do sistema, então não é possível o uso de PLCs, pois este tipo de equipamento
não permite tal flexibilidade em sua programação, nem se integra bem com
algoritmos de controle contínuos (NUREG/CR-6812, 2003).
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4. Sistemas de controle baseados em rede

Com o avanço das tecnologias digitais, os controladores digitais são
implementados em plataformas baseadas em PLCs ou microcontroladores e
podem também estar interligados em redes de comunicação de dados com fibra
ótica. As redes de comunicação industriais trazem inúmeras vantagens tais como
capacidade de comunicação melhorada, cabeamento reduzido e proteção contra
interferências eletromagnéticas, mas também trazem consequências negativas
tais como atrasos induzidos pela rede, perda de dados e erros de quantização.
Estes problemas podem degradar o desempenho de sistemas de controle e
causar instabilidade do sistema.
Nos últimos anos têm sido investigados os efeitos de uma rede de
comunicação de dados na estabilidade e desempenho de sistemas de controle
baseados em redes (SCBRs). Li (2011), por exemplo, concluiu que os efeitos de
atrasos induzidos pela rede são mais importantes do que a perda de dados ou
erros de quantização, quando avaliou o controle de nível de geradores de vapor
com redes Foundation Fieldbus H 1.
Segundo Hespanha et aI. (2007), o projeto de controladores para SCBRs
tem ignorado os efeitos provocados pela rede de dados, porque se parte de um
controlador que já foi projetado, ignorando aqueles efeitos, e depois se investiga
se tais controladores podem garantir estabilidade quando se acrescenta a rede.
Para dar um exemplo de como falhas na rede de dados pode provocar uma
situação de perda de segurança de usinas nucleares, cita-se o caso do evento
ocorrido em 19 de agosto de 2006 na usina nuclear de Browns Ferry, no qual se
perdeu o controlador do VFO (Variable Frequency Drive) das bombas de
recirculação de refrigerante do reator, aparentemente por um tráfico excessivo da
rede de comunicação de dados (NUREG/CR-6991, 2007).
Não é intenção deste trabalho a avaliação da estabilidade de controladores
digitais baseados em uma rede de comunicação de dados, embora seja uma
recomendação natural a avaliação dos controladores mais adequados apontados
neste trabalho sujeitos a falhas induzidas por SCBRs.
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CAPíTULO 11
MÉTODOS DE CONTROLE DIGITAIS CONTíNUOS

1. Controle clássico P.I.D.

Considerando o modelo de Irving da seção 1.2, podemos projetar e testar
um controlador tipo PIO para o controle de nível do gerador de vapor. Yoon et aI.
(2005) realizaram um estudo de otimização para aumentos de potência (4,5%)
para as usinas Yonggwang Nuclear Power Plants. (YGN #1,2) e Kori Nuclear

Power Plants. (KRN #3,4) que são usinas Westinghouse de 960 MWe. Kori 1/2
são usinas de 587 e 650 MWe similar à de Angra-1. Neste trabalho são citados os
parâmetros dos controladores proporcional-integrativos (PI) do nível de gerador
de vapor e seus diagramas de blocos, descritos abaixo.
O primeiro bloco é composto por _ 1 _ que filtra o sinal de nível do gerador
1+<30 5

de vapor. O segundo bloco é composto por _ 1 _ que filtra o nível programado em
1+<32 5

função da pressão de vapor no estágio de impulso da turbina. Os sinais
provenientes destes dois blocos são comparados e fornecem o sinal de erro no
nível, que é enviado para o controlador PI K 30

(_1_) que elimina os erros de
1+<315

nível na condição estacionária. O sinal de saída do controlador anterior é enviado
para um controlador de válvula de três modos. Este segundo controlador subtrai o
fluxo de água de alimentação do fluxo de vapor, adiciona o sinal de erro anterior,
e envia o resultado para outro controlador para eliminar o erro do fluxo de água de
alimentação no estado estacionário. A saída deste último controlador K31
.

(-1
1)
+<335

é o sinal de posição (abertura) da válvula controladora da água de alimentação
principal. Conforme YOON et aI. (2005), os valores dos controladores são:

Tabela 2 - Valores dos parâmetros dos controladores PI

3,3
Fonte: Yoon et aI. (2005)

200,0

1,0

200,0
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2. Controle ótimo por matrizes lineares (NUREG/CR-6812, 2003)

A técnica de matrizes lineares para controle é baseada nas equações de
espaço de estado. Esta técnica dispõe de muitas ferramentas matemáticas para
análise, síntese e simulação. Existem dois tipos básicos desta técnica. No
primeiro tipo, utilizam-se as ferramentas matemáticas para a otimização de certos
parâmetros

responsáveis

pelo

desempenho

do

controlador,

através

da

minimização ou maximização de funções objetivo que representam certos critérios
de desempenho. Este tipo é denominado de controle ótimo.
No outro tipo, utilizam-se outras ferramentas matemáticas que reduzem o
potencial para a ocorrência de ruído ou incertezas nos parâmetros da instalação
ou sistema que está sendo controlado. Este tipo caracteriza os chamados
métodos robustos. Na prática, existem três tipos de técnicas de matrizes lineares
para controle: o Controle Linear Quadrático Gaussiano (Linear Quadrafic
Gaussian - LQG), o Controle H-Infinito e o Controle LQG/LTR, onde LTR significa
Loop Transfer Recovery.

A vantagem dos métodos baseados na representação matricial é a
habilidade inerente no tratamento de sistemas multivariáveis. Entretanto, existe
uma desvantagem que consiste na sua faixa dinâmica restrita sobre a qual o
desempenho do sistema controlado pode ser garantido. Esta restrição surge do
fato de que se torna necessário nestes métodos uma Iinearização de um sistema
não linear em torno de um ponto de operação nominal, o que limita a operação
válida em torno da vizinhança deste ponto de operação.
Por causa desta característica, o desempenho do sistema pode ser muito
alterado

em

função

de

mudanças

nos

parâmetros

associados.

Consequentemente, o uso de técnicas de controle adaptativo pode ser requerido
em conjunto com este tipo de controle para dar robustez ao sistema, sacrificandose neste caso o desempenho do controlador.
Outra desvantagem é o fato de que este tipo de controlador não permite
um ajuste de campo muito fácil, quando comparado aos métodos clássicos de
controlador P.I.O., por causa da natureza multivariável das entradas e saídas do
controlador, bem como pela necessidade de cálculos matemáticos complexos do
ganho do controlador.
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A seguir vamos descrever brevemente as três técnicas de controle por
matrizes lineares e sua aplicação ao controle nível de geradores de vapor.

2.1. Controle LQG/LTR

o

regulador linear quadrático Gaussiano (LQG) está baseado na seguinte

equação diferencial estocástica (ASTROM e WITIENMARK, 1997) (AGUIRRE,

2007):

dx(t) = Ax(t)dt + Bu(t)dt + dvc

(2.1.1 )

onde a covariância incrementai de Vc é R 1cdt.

No caso do tempo discreto, se o sistema é amostrado no tempo (4<=kh,
onde h é o período de amostragem e k é o número identificando o instante da
amostra) e a entrada u(t) é constante durante o período de amostragem, a
solução da equação 2.1.1 para a situação em que não há ruído é

x(t) = <l>(t, kh)x(kh)

onde

:t

+ r(t, kh)u(kh)

<l>(t, kh) = A(t)<l>(t, kh), <l>(kh, kh) = I

e r(t, kh) =

J: <I>(t,s)B(s)ds
h

(2.1.2)
(2.1.3)
(2.1.4)

Para o caso de observação parcial das variáveis de estado com ruído
branco Gaussiano (processos de Wigner), temos:

+ h) = <l>(t, kh)x(kh) + r(t, kh)u(kh) + v(kh)
y(kh) = Cx(kh) + e(kh)

x(kh

(2.1.5)
(2.1.6)

onde v e e são processos de ruído branco Gaussiano discreto no tempo, com
covariâncias próprias e mútua R1, R2 e R12 .

O controle ótimo se estabelece quando se minimiza a função perda
(funcional) discreta no tempo:
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J=

E

f%.

[XT (kh)Q, x(kh)

+ 2xT(kh)Q12 u(kh) + u T(kh)Q2 u( kh) 1

+ XT(Nh)QoX(Nh)}
(2.1.7)

Para ruídos não correlacionados 012=0.
Simplificando a notação, o controle com malha fechada para o método
LOG é fornecido pelas seguintes equações:

x(k

+ 1) =

<l>x(k)

y(k) = Cx(k)
u(k)

+ e(k)

= -Li(klk -

1)

= <l>i(klk -

(2.1.8)
(2.1.9)
(2.1.10)

+ ru(k) + K(k) [y(k) - Ci(klk - 1)]
K(k) = <l>P(k)C T(R 2 + CP(k)CTy1
P(k + 1) = <l>P(k)<I>T + Ri - <l>P(k)C T(R 2 + CP(k)C T)-lCP(k)<I>T
L(k) = (Q2 + rTS(k + 1)r)- l r TS(k + 1)<1>
S(k) = [<I> - rL(k)Fs(k + 1)[<1> - rL(k)] + Qi + LT(k)Q2L(k) , S(N)=Oo
x(k

+ 11k)

+ ru(k) + v(k)

1)

(2.1.11)
(2.1.12)
(2.1.13)
(2.1.14)
(2.1.15)

onde as matrizes P e K são usadas para estimar as variáveis de estado do
sistema, utilizando a técnica de filtro de Kalman aplicado às medidas das
variáveis de saída. A matriz de ganho constante da realimentação de controle L
depende da matriz S, que é determinada através da solução da Equação de
Riccati associada, que deve ser resolvida algebricamente por métodos numéricos.
Uma regra prática para obter as matrizes de peso 0 1, 012 e 02 é escolher os
elementos da diagonal como os valores inversos dos quadrados dos desvios
permitidos.

O método LOR (Linear Quadratic Regulatof) difere do método LOG pelo
fato de que é necessária a observação completa dos estados do sistema (C=I e o
ruído e=O), o que, na prática, não é viável. O método LGO requer uma
observação parcial do estado do sistema através de y(t)=Cx(t), mas perde as
propriedades robustas do método LOR que garante margem de fase estável e
margem de ganho infinito.
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Uma solução na forma de tempo contínuo para o controlador LQR pode ser
elaborada pela dualidade entre a solução do problema de controle e a solução do
problema de estimação de estado. Neste caso, a solução é dada pelas equações
seguintes (ASTROM e WITIENMARK, 1997) (AGUIRRE, 2007):

=-K x(t)
K =(Q2r1ST p

u(t)

(2.1.16)
(2.1.17)

onde P é a solução da equação matricial algébrica de Riccati
PA-ATp-Q1+PS(Q2r1STp = O

(2.1.18)

Nos trabalhos recentes (SASHER e MARCH-LEUSA, 2001), (ISTVÁNSZILÁRD, 2007), as equações do modelo de tempo contínuo acima foram
combinadas com o modelo do gerador de vapor descrito na seção 1.2 anterior. Os
resultados mostraram que as oscilações no nível d'água do gerador de vapor
tendem a se reduzir rapidamente, entretanto, o overshoot torna-se maior à
medida que o nível de potência de operação da usina nuclear aumenta. Isto
mostra a necessidade de se melhorar técnica LaR tornando-a mais robusta ou
utilizando alguma técnica de controle adaptativo.
Lee (1994) estudou a influência do retardo da válvula de controle de
alimentação do gerador de vapor na dinâmica do sistema, utilizando as equações
acima de tempo discreto e concluiu que as respostas dinâmicas (transientes)
tornam-se mais lentas. Lee (1994) também analisou a estabilidade do sistema
com a função de transferência formada pelas equações de estado (2.1.8) a
(2.1.15) do método LaG, onde existem pólos associados ao controlador ótimo e
pólos associados ao observador do filtro de Kalman.
Lee (1994) concluiu que o aumento dos valores RIa das matrizes de pesos
afastam os pólos do controlador do centro do círculo unitário no plano dos
complexos, tornando-o mais vagaroso. O mesmo efeito ocorre com o aumento
dos ruídos das medições v e e: os pólos do observador tornam-se maiores,
indicando uma convergência mais lenta do sinal estimado. O pólo do observador
pode também ser mais dominante do que o desejado em relação ao pólo do
regulador. Para garantir as margens de estabilidade para todas as faixas de
potência, incluindo potência zero, Lee (1994) projetou, por conseguinte, um
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controlador digital proporcional-integrativo (PI) para compensar os efeitos
indesejáveis do controlador LOG tradicional, elaborando um algoritmo para
escolher adequadamente os pólos deste controlador que compensassem os
efeitos dos pólos do controlador ótimo e de seu observador do filtro de Kalman.
Saif (1989) seguiu uma linha diferente para resolver este problema. A lei de
controle ótimo (2.1.16) a (2.1.18) do método LOR admite uma solução
assintoticamente estável dada pelas seguintes equações:

X =AcX

(2.1.19)

Ac = A - BQi1BTp

(2.1.20)

A matriz Hamiltoniana H correspondente ao controlador linear quadrático
do método LOG tem 2n autovalores e os autovalores estáveis de H são os
mesmos de Ac. A expressão da matriz H é a seguinte:

(2.1.21)

A solução da equação 2.1.18 pode ser obtida de (2.1.21) como P=ab- 1,
onde V = (~) é um autovetor associado com os autovalores estáveis

Ài

de H. Saif

(1989) desenvolveu um algoritmo baseado na solução por autovalores acima, na
qual se identifica uma matriz peso 01 que forneça uma solução estável para a
equação 2.1.18. Saif (1989) aplicou este algoritmo às equações diferenciais
lineares acopladas de um reator PWR, para a usina nuclear de Robinson nos
E.U.A., na forma de equações de estado. Neste caso, o controle é integrado e
não somente local (do nível do gerador de vapor) de todas as variáveis de estado
do reator nuclear, incluindo o nível e o fluxo de água de alimentação dos
geradores de vapor. Os resultados mostraram que o algoritmo pode ser a
alternativa mais eficiente, pois não necessita de colocação de pólos adicionais
compensatórios, mas tão somente a escolha da matriz de peso que já faz parte
do método LOG.
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No método LTR (Loop Transfer Recovery), a idéia básica é projetar um
controlador LQG que tenha as propriedades de margem de fase e margem de
ganho de um controlador LQR.
As funções de transferências de malha aberta dos dois controladores são
(supondo tempo contínuo):

H(S)LQR

= L(sI -

H(S)LQG

= L(sI - A + BL

(2.1.22)

A)-lB

+ KFK C)-lKFK (sI -

A)-lB

(2.1.23)

Assim, podemos projetar um controlador LQR equivalente a um controlador
LQG com ganho de malha aberta:

(2.1.24)

Prova-se que, quando o sistema não tem zeros no lado direito do plano dos
complexos, e as matrizes de covariância de ruído são escolhidas como R2=1 e
R1=g 2SST a função de transferência do controlador LQG converge para a função
de transferência do controlador LQR, quando g---+oo, ou seja, quando o ruído
aumenta, o controlador LQG recupera a robustez do controlador LQR (MANOS,
2007).
Azadegan (2002) aplicou o método LQG/LTR para um modelo modificado
de simulação de gerador de vapor dos reatores nucleares da Electricité de France
(EDF) (KOTHARE et aI., 2000) diferente do descrito na seção 1.2, utilizando duas
faixas de potência (10% e 80%) térmica nuclear e mostrou que o controle de nível
apresenta robustez satisfatória diante de perturbações nas variáveis de estado
em torno do ponto de equilíbrio. Abdennour et aI. (1992) também aplicaram o
método LQG/LTR às equações lineares de um modelo de um reator PWR
(Pressurized Water Reactor) e obteve resultados que demonstram a estabilidade

com relação a perturbações nas variáveis de estado. Entretanto, o método
LQG/LTR pode exigir vários controladores deste tipo para várias faixas de
potência, cobrindo a operação desde a partida do reator à condição de potência
nominal.
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2.2 Controle H-infinito (AGUIRRE, 2007) (TEWARI, 2002)

Tanto o método H-infinito quanto o método H2 baseiam-se nas normas que
levam o mesmo nome de funções analíticas complexas. No controle H-infinito,
projetam-se controladores desde o iníci9 para manter o desempenho do sistema e
os erros do sistema dentro de uma faixa de tolerância mesmo sobre a presença
de ruídos. As equações de estado do sistema são colocadas de forma tal que
haja uma separação dos sinais de distúrbio e os sinais de saída controláveis do
restante dos sinais. Assim, as equações de estado tomam a seguinte forma:

dx(t) = Ax(t)dt + Buu(t)dt + Bww(t)dt, u(t) = ur(t)+ vu(t), ur(t) = K Yr(t)
z(t) = Cz(t)x(t) + Dzuu(t) + Dzww(t)
y(t)

=Cyx(t) + Dyww(t), Yr(t) =y(t) + v(t),

onde w é um sinal de distúrbio,

Ur

(2.2.1)
(2.2.2)
(2.2.3)

é um sinal de controle gerado pelo controlador

K na malha de realimentação a partir do sinal de saída Yr do sistema, Vu e v são
sinais de ruído que se superpõe aos sinais de controle

Ur

e ao sinal de saída do

sistema y, e z é a saída "controlada" do sistema.
Em termos de função de transferência, obtém-se a matriz da função de
transferência do processo G(s), da entrada U(s), da saída Y(s) e da malha de
realimentação H(s). Há ainda o vetor de entradas externas ou distúrbios w(s) e o
vetor z(s) de erros ou saídas controladas. A matriz da função de transferência do
processo pode ser dividida em quatro blocos:

onde os blocos Gap

=Ca(sI -

A)-lBp

+ Dap(Dyu=o).

Assim, obtém-se as seguintes equações de estado em forma matricial:

z(s) = G 11 (S)W(s) + G 12 (S)U(s)
Y(s) = G 21 (S)W(s) + G22 (S)U(s)
U(s) = H(s)Y(s)

(2.2.4)
(2.2.5)
(2.2.6)
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Substituindo a lei de controle

(2.2.6)

nas outras duas equações anteriores

podemos escrever a expressão para a saída controlada z(s) como:

z(s) = [G 11 (s) + G12(s)H(s)(I-G22(s)H(s)r1G21(s)]w(s)=F(s)w(s)

(2.2.7)

A síntese de controle ótimo H-infinito consiste em achar um controlador
estabilizador com função de transferência H(s), tal que a norma H-infinita da
matriz da função de transferência de malha fechada é minimizada. A norma Hinfinita é um escalar definido como o supremo do máximo valor singular da matriz
F(jw) , quando a freqüência w é variada:

IIF(jw)II .. =suPw[omax(F(jw}}]

(2.2.8)

Dentro desta definição, o problema LQG é a minimização da norma H2.
Assumindo que os pares (A,Bu) e (A,Bw) são controláveis, os pares (Cz,A) e (Cy,A)
são observáveis, e as normalizações (Dzu)TDzu=1 e Dzw(Dzw}T=1 tenham sido feitas,·
a solução do problema H-infinito recai numa solução conjunta de duas equações
de Riccati:

+ X(y- 2 8 1 8[ - 8 2 8Dx=0

(2.2.9)

+AY+81 8[ + Y(y- 2 C[C1 - CiC2 )Y=0

(2.2.10)

ATX +XA+C[C1

YA T

com duas matrizes Hamiltonianas

(2.2.11)
(2.2.12)

Aplicando estas equações e usando um filtro Ws(s} como uma matriz de
função de transferência refletindo a faixa de freqüência sobre a qual as saídas do
sistema são sujeitas ao controle, Parlos e Rais (2000) utilizaram um algoritmo
iterativo para calcular o compensador H(s) que garante (2.2.8).
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Os resultados mostraram que o controlador H-infinito exibe mais robustez
do que o controlador LQG/LTR em relação às incertezas de parâmetros, mas
perde em termos de tempo de assentamento e erro de estado estacionário, por
que não dispõe de ação integral. Entretanto estes efeitos não são tão importantes
para o controle de nível dos geradores de vapor.
Por causa destas características, o método tem sido investigado para o
controle de nível de geradores de vapor de usinas nucleares francesas da
Electricité de France (EDF) (AMBOS et aI., 1996). Além disto, o método H-infinito,
ao contrário do método LQG/LTR, não assume perturbações no sistema que são
modelados por ruído tipo Gaussiano ou branco, o que não ocorre na maioria dos
distúrbios em diversas condições operacionais de centrais nucleares.

2.3 Síntese-J.I
No método da síntese-IJ, são modeladas as incertezas estruturais no
sistema por três vias:

G(s) = GO(S)+L\A(S)

(2.2.13)

G(s) = Go(s)[I+L\MI(s)]

(2.2.14)

G(s) = [1+L\Mo(s)]Go(s)

(2.2.15)

onde: Go(s) é matriz da função de transferência nominal da instalação;
L\A(S) é a incerteza estruturada aditiva;
L\MI(S) é a incerteza estruturada multiplicativa das variáveis de entrada;
L\Mo(S) é a incerteza estruturada multiplicativa das variáveis de saída.

As incertezas modeladas nos métodos LQG/LTR e H-infinito são ruídos de
processo e denominadas não estruturadas, diferente das incertezas reais dos
sistemas de uma instalação, que são estruturadas.
A incerteza aditiva é modelada por uma estrutura matricial diagonal que
contém blocos de elementos escalares ou matrizes. Dentro desta estrutura as
incertezas de um conjunto de elementos são independentes daquelas de outro
conjunto:
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AA(s)=diagonal{A 1(s) ... Am(s)}

(2.2.16)

Cada bloco dentro da diagonal é estável e obedece a seguinte regra
IIAj(iw)II .. <8.

Pode-se tratar um sistema de malha fechada com realimentação e
incertezas estruturadas como um sistema constituído de uma malha adicional de
realimentação provido com um controlador fictício AA(S). A malha adicional contém
variáveis incertas U1(s) e Y 1(s), correspondente à entrada e à saída do
controlador fictício (TEWARI, 2002). Assim, as equações do sistema ficam na
forma abaixo (H(s) é a função de transferência do compensador):

Y(s) )
( Ui (s) P11 (s)

[P11 (S) P12 (S)] (Yd(S))
P2i (S)

P22 (S)

(2.2.17)

Yi (s)

= Go(s)H(s)[I + Go(s)H(S)]-l

(2.2.18)

Na síntese-IJ, há o conceito central de valor singular estruturado, que para
a matriz P22 (S), é definido no domínio da freqüência como:

Jl(P22 (iw)) =

se det[I - P22 (iW)Ll j (iW:] *" O.'v'Llj(iW)]
se det[I - P22 (tw)Llj (tw)] = O
(2.2.19)

o cálculo de Jl(P22 (iw)) pode ser realizado pela seguinte desigualdade:
(2.2.20)
onde U é uma matriz unitária UU T =1 e O é uma matriz diagonal. p(P) é definido
como o raio espectral da matriz quadrada P como p(P)=maxj=\Àj(P)\, onde Àj(P)
é um autovalor de P e obedece a seguinte desigualdade IMP)ISp(P)SOmax(P). As
desigualdades se tornam igualdades (o limite inferior é na verdade uma
igualdade) se AA(S) não tiver mais do que 3 blocos sem repetição.
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o
síntese-~

objetivo da síntese de valor singular estruturado (também chamado
é achar um controlador estabilizador H(s) e uma matriz diagonal de

normalização O tal que 1l0P22 (iw)O-11l .. <1.
O método da síntese-~ tem sido investigado para o controle de nível de
geradores de vapor de usinas nucleares francesas da Electricité de France (EOF)
(AMBOS et aI., 1996), na análise da robustez com relação à estabilidade e
desempenho da lei de controle obtida com o método H-infinito na presença de
incertezas paramétricas, onde a frequência é tratada como um parâmetro real
incerto.
Ambos et aI. (1996) compararam o desempenho de controladores H-infinito
utilizando a

síntese-~

com controladores clássicos PIO já instalados nas usinas

francesas, acoplando-os a um modelo não linear de usinas nucleares para gerar
grandes e abruptas variações de carga, a fim de testá-los em regimes
desafiadores. Os resultados mostraram que o controlador H-infinito, avaliado pela
síntese-~

no domínio da freqüência, tem desempenho superior aos controladores

PIO clássicos com relação às margens de estabilidade.

3. Controle não-linear
Diferente do campo dos sistemas de controle lineares, o controle não linear
não possui um corpo de estudo estruturado, portanto não existe uma teoria de
controle não linear unificada. Para cada tipo de sistema não linear existe uma
grande variedade de técnicas e métodos disponíveis que terão que ser escolhidos
caso a caso, em função das características específicas do sistema não linear.
Aguirre (2007) aborda cinco tipos principais de síntese de controle para
sistemas não-lineares:

1. Método baseado em funções de Lyapunov
2. Método de sistemas de estrutura variável (SEV) ou de modos deslizantes
3. Método de backstepping
4. Controle H-infinito não-linear
5. Método de Controle de Caos ou Método OGY (OTT, GREBOGI E YORKE,
1990)
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Aguirre (2007) também menciona outras técnicas tais como linearização
por realimentação de estados ou de saída ou técnicas de passividade.
No método de controle H-infinito não linear, os sistemas não lineares são
descritos como sistemas lineares a parâmetros variantes (LPV-Linear Parameter

Varying). Estes parâmetros são funções dependentes do estado do sistema. Ao
linearizar o sistema não linear, pode-se aplicar o método de H-infinito para
sistemas lineares.
Ao sistema linearizado aplica-se a condição de ganho induzido Lz :::; y que
corresponde à condição da norma H ... Utilizando uma Função de Lyapunov que
depende do parâmetro variante, obtém-se uma lei de realimentação de estado
que satisfaça a um conjunto de Desigualdades Matriciais Lineares (DML)
correspondente a teoremas de estabilidade de Lyapunov, que atenda à condição
de ganho induzido acima. As equações são descritas conforme abaixo:

x=
Zl

A(p(t))x

+ B1 (p(t))w + Bz(p(t))u

(3.1)
(3.2)

= C1 (p(t))x

+u

Zz = Cz(p(t))x

o

(3.3)

Lema seguinte (AGUIRRE, 2007) fornece a lei de controle para o

sistema acima:

(WU et aI., 1996) Se existir uma função matricial contínua diferenciável
X(p(t)) >0 para todo p(t)
E(p)
C1 (p)X(p)
[
B[(p)

X(p)C[(p)
-[
O

~

P que satisfaz
Bl(P)]
O

<O

(3.4)

_yz[

sendo
E(p) = L~l ±

(Vi ::) + Ã(p)X(p) + X(p)Ã(p)T -

Bz (p)BI (P)

(3.5)

e Ã(p) = A(p) - Bz(p)Cz(P),

(3.6)

então, com Lei de Realimentação do Estado u = -(BZ(p)X-l(p) + Cz(p))x,

(3.7)

o sistema em malha fechada possui ganho Lz
para toda trajetória paramétrica p(t)EF~.

~

Y,
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Outro procedimento diferente do acima descrito seria caracterizar o método
H-infinito por um conjunto de Desigualdades Matriciais Lineares dependentes do
estado do sistema, cujas soluções podem ser encontradas por um algoritmo
numérico (por exemplo, método do ponto inferior de Nesterov e Nemirovski,
1994).

Uma função de Lyapunov é uma função real continuamente diferenciável
que depende dos estados do sistema e possui duas características: (a) é
localmente ou globalmente definida positiva e (b) sua derivada é localmente ou
globalmente semidefinida negativa. Um sistema não linear que admita uma
Função de Lyapunov é estável. Neste caso, a técnica se resume em encontrar
uma lei de controle com a qual se garanta estas duas características tanto com o
controle nominal quanto na presença de perturbações. Como não existe uma
metodologia para encontrar uma função de Lyapunov, ela é definida geralmente
como a soma dos quadrados dos estados do sistema (AGUIRRE, 2007).
O objetivo no método SEV é introduzir uma descontinuidade no sistema
não

linear

ou

explorar

alguma

característica

matemática

natural

de

descontinuidade neste sistema que leve o sistema a um ponto de equilíbrio
desejado através de uma superfície de deslizamento dentro do espaço de estado
do sistema, o qual apresenta descontinuidade, ponto de equilíbrio este que é
diferente dos pontos de equilíbrio naturais do sistema. A superfície de
deslizamento é um subconjunto do espaço de estado descontínuo e é
determinado por uma Função de Lyapunov.
O sistema não linear é colocado na seguinte forma:
dx
dt

= [(t, x)

+ g(t, x)u(t, x)

(3.8)

onde x é o vetor de estado e u é a função de controle descontínua, que
apresenta descontinuidade quando o vetor de estado pertence ao conjunto

s = {X€]R{n, tal que a(x) = D}
Para encontrar S, a função
Lyapunov:

(3.9)

a deve satisfazer a seguinte função de
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1 2
•
aadx
V ( 0") = -2 O" (X) ;::: O; V(O") = O" -ax -dt < O

(3.10)

Para sintetizar o controle u, podemos dividir o controle em duas partes:

(3.11)

onde ueq(x) é a ação de controle para compensar as não-linearidades do sistema
e UN(X) é a parte do controle que garantirá que V(O") = O"aaadx < O.
x dt

Substituindo a equação do sistema não linear e a equação do controle na
equação da derivada da Função de Lyapunov, e fazendo os cálculos necessários,
encontramos, utilizando a expressão para a derivada de Lie:

U(X) = -[LgO"(x)

r

1

(LfO"(X) - Ksgn(O"))

(3.12)

LgO"(x) = :: g(x)

(3.13)

aa
LfO"(x) = ax[(x)

(3.14)

No método de backstepping, utiliza-se uma Função de Lyapunov para
estabilizar o sistema através de um controle virtual, e se aplica mais uma vez a
técnica de Lyapunov para achar uma lei de controle que gere aquele controle
virtual. A diferença entre este método e o método clássico de Lyapunov anterior é
que no método de backstepping, o sistema não linear é representado na forma
triangular inferior, onde a variável de controle virtual representa a dinâmica
(derivada) da variável de controle real. As equações são descritas conforme
abaixo na forma triangular inferior:

i]

= [(TJ) + g(TJ)(

(3.15)

{=u

(3.16)

( = cp (TJ ) (controle virtual)

(3.17)

U

= cP(TJ) - :~ g(TJ) -

c«( - cp(TJ))

onde V(Il) é uma função de Lyapunov.

(3.18)
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No método de controle de caos, se explora duas propriedades inerentes
dos sistemas caóticos: de ter um sem número de órbitas periódicas instáveis, em
torno de um atrator caótico, e de transitividade (dinâmica ergódica) eventual das
órbitas caóticas para estas órbitas periódicas instáveis (aproximação nas
vizinhanças destas).
A técnica de controle do caos se resume em introduzir perturbações em um
parâmetro do sistema não linear que seja acessível, perturbações estas que
consigam manter o sistema próximo de uma destas órbitas periódicas instáveis,
quando a trajetória do sistema caótico se aproxima o suficiente das mesmas.
Assim, o sistema permanecerá em um movimento periódico, porém regular. No
entanto, é preciso atentar que a escolha de uma destas órbitas periódicas
instáveis está associada a uma condição operacional específica do sistema não
linear, cuja ocorrência é desejável.
Na técnica de linearização por realimentação de estados, dado um sistema
não linear, devemos achar uma transformação que aplicada a este sistema
fornece um sistema linear invariante no tempo. Aqui, transformação significa uma
lei de controle e uma mudança de variáveis. Uma vez que o sistema linear
invariante no tempo foi obtido utilizam-se as técnicas normais de projeto de
sistemas de controle lineares para identificar uma segunda lei de controle que
seja adequada às especificações de projeto (MARQUEZ, 2003).
Existem duas formas básicas de realizar esta linearização. A primeira é a
linearização entrada-estado, que usa uma lei de controle de realimentação de
estado mais uma transformação de coordenadas. A segunda é a linearização
entrada-saída que usa uma lei de controle para obter uma equação diferencial
linear relacionando a entrada u com a saída y. Como esta última alternativa será
usada em um artigo comentado mais adiante, será detalhado a seguir.
O sistema não linear deve estar na seguinte forma:

d.x
dt

= [(x) + g(x)u

y= h(x)

Diferenciando a equação de saída, obtemos

(3.19)

(3.20)
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(3.21)

onde Lfh(x) é a derivada de Lie da função escalar h(x) em relação ao campo
vetorial f(x). Há dois casos a considerar:

se :: ::1= O então u =

Lg~(X) [Lfh(x) + v]

(3.22)

o que fornece
dy
dt

se

= v

(3.23)

:h = O, então se diferencia y até aparecer u =
X

yr =

(r \ )

~~

hW

[-Líh(x)

+ v] (3.24)
(3.25)

V

Sistemas dissipativos aproveitam o conceito de circuitos elétricos de que a
energia entregue ao sistema menos a energia dissipada pelo sistema é igual a
energia armazenada pelo sistema. O conceito de dissipação em sistemas de
controle passa pela identificação de funções de armazenamento de energia do
sistema que depende de uma função representativa da taxa de fornecimento de
energia.
A taxa de fornecimento de energia é uma função das variáveis de entrada e
saída. O sistema é dissipativo se a função de armazenamento é finita. Prova-se
que os sistemas dissipativos são estáveis do ponto de vista de Lyapunov. Ao
provar que os sistemas dissipativos têm um ganho não linear Lz ~ Y finito obtémse as desigualdades clássicas de Hamilton-Jacobi. Estas desigualdades são
muito difíceis de resolver, mas um teorema garante uma lei de controle associada
a estas desigualdades (MARQUEZ, 2003).
O sistema é dissipativo se atende a esta desigualdade:

(3.26)

onde

cp é

a função de armazenamento de energia e w é a taxa de fornecimento

de energia ao sistema. Colocando o sistema não linear na forma anterior e a
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equação acima na forma diferenciável, pode-se usar a taxa de fornecimento de
energia numa forma que garante a estabilidade por demonstração (lema)

(3.27)

obtém-se (fazendo as contas necessárias) as desigualdades de Hamilton-Jacobi:

(3.28)

o problema

cp que maximize
de modo que se tenta na prática achar um cp que limite y.
de achar uma função

1f é de difícil solução,

Na última década, porém, houve um interesse crescente por um novo
método dissipativo que nasceu da analogia com as equações de Euler-Lagrange
e de Hamilton de sistemas mecânicos. Van der Schaff (2004) introduz o conceito
de sistemas port-Hamiltonian system (PHS) e port-controlfed Hamiltonian (PCH).
Considerando q como as coordenadas generalizadas e p como o momento
generalizado de um sistema mecânico, temos as seguintes equações mecânicas,
com H sendo a Hamiltoniana do sistema representando a energia total do
sistema:

.
8H (
)
q=8p q, P

P=

_

8H

8p

(3.29)

(q , p)

Y = B T( q)

8H

8p

+ B(q)u

(q, p)

(3.30)
(3.31)

onde, B(q) é a matriz de forças de entrada, B(q)u são as forças generalizadas
devido à entrada u, o espaço de estado (u,q) é o espaço de fase. Por analogia,
podemos definir um sistema PHS como um sistema descrito pelas equações
abaixo:

x = J(x) ~: (x) + g(x)u
Y=9

J(x)

T( x ) 8H
8x (x)

= _JT(X)

(3.32)
(3.33)

(3.34)
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e J(x) é a matriz estrutura do sistema.
Esta estrutura lembra também a estrutura de circuitos que são modulares e
podem se interconectar, bem como com o meio ambiente, assim como dispõe de
elementos passivos e dissipativos (de energia). No caso de sistemas de controle
que tem analogia com as equações anteriores, o par (J(x), g(x»

captura a

estrutura de interconexão, sendo que g(x) representa as portas de interconexão
do sistema. Se o sistema tem elementos resistivos dissipadores de energia, então
temos as seguintes equações:

[g(x)

gR(X)]

Y _ 9 T(x)

[~] = g(x)u + gR(X)UR
ax (x)
aH

(3.35)

1

b.l- lg~(x) :: (x)

(3.36)

(3.37)

Se os elementos resistivos forem lineares então

UR

= SYR' As equações do

modelo do sistema ficam então assim:

x = U(x) Y= 9

R (x)] :: (x) + g(x)u

T( x) aH
ax (x)

R(x) = gR(X)S9k(X)

(3.38)
(3.39)
(3.40)

Este é um PHS dissipativo. Há dois tipos de controle básicos para um
sistema descrito acima: controle por interconexão e controle baseado na
passividade. No controle por interconexão, considera-se que o sistema a ser
controlado está interconectado com outro sistema PHS que é o sistema
controlador, via interconexão de realimentação padrão: u=-yc+e, uc=y+ec, onde e,
e c são sinais externos inseridos na malha de realimentação. Isto leva a uma
equação do sistema PHS formado pelos dois sistemas PHS (sistema +
controlador) com a seguinte forma:
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x=

U(x) - R (x)] ôô; (x)

(3.41)

onde Hs=H(x)+Hc(G(x)+c) e G(x) são soluções do seguinte conjunto de equações
advindas do acoplamento entre sistema e controlador:

ôTc
ôC
ax
(x)l(x) ôx (x) = Ic(O
ôC

R(x) ôx (x)

= O = Rc(O

ôTc
ax
(x)l(x) = gC(OgT (x)

(3.42)
(3.43)
(3.44)

No controle baseado na passividade, pode-se chegar à mesma solução se
admitirmos uma lei de controle baseado na passividade:

U

T

= a(x) = -gc (G(x)

+ c) ôH
ô{c (G(x) + c)

(3.45)

Não foi encontrado nenhum artigo empregando a teoria de controle do caos
no controle de nível de geradores de vapor, mas as outras seis técnicas têm sido
investigadas. Kim et aI. (1999) utilizaram o método de H-infinito com LPVe ganho
L2

::;

Y ao modelo de gerador de vapor da seção 1.2 e resolveu as OMLs

associadas por técnicas de álgebra linear (GAHINET e APKARIAN, 1994). Os
resultados mostram desempenho superior em relação aos métodos PIO clássicos
além de incorporar as vantagens já mencionadas do método H-infinito em relação
aos métodos LQG/LTR.
Park e Cho (1993) utilizaram o método de linearização global (GLC Global Linearizing Control) que consiste na realimentação da inversa dos termos

não lineares que aparecem no modelo do reator nuclear, o qual inclui um modelo
mais simplificado dos geradores de vapor (comparado com a seção 1.2). Este
algoritmo utiliza a técnica de linearização entrada-saída, descrita anteriormente,
para transformar o sistema não linear em um sistema linear equivalente. Neste
caso,
(3.46)
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onde rd é a taxa de saída desejada de mudança e Yd é a trajetória desejada
prescrita.
Em um modelo PI clássico, a lei de controle proporcional-integrativa PI usa
o desvio entre a trajetória desejada e a saída medida atual. A técnica força a
saída do sistema igual a um valor de referência. Então,

(3.47)

Park e Cho (1993) utilizaram então um termo feedforward para tratar
pontos de trajetórias não suaves tais como em seguimento de carga da usina
termonuclear. Em seguida, usaram uma Função de Lyapunov que tem termos
quadráticos em função do erro de trajetória e = Y - Yd e das constantes do
controlador PIF, para determinar estas constantes e, portanto, a nova lei de
controle.
Para evitar um grande pico inicial do erro causado pela introdução do termo
feedforward (ação de controle de malha aberta), foi introduzido uma nova lei de

controle que regula o pico inicial do erro da trajetória dentro de uma camada de
contorno pré-fixada

E.

Para esta nova lei de controle foi escolhido o modelo de

estrutura variável (SEV) quando

Ilel!

2=

E,

para trazer de volta o controle para

região desejada numa trajetória deslizante na superfície de deslizamento
associada à camada de contorno. Seguindo as equações de controle deste
modelo descritas anteriormente obtemos:

(3.48)

Park e Cho (1993) concluíram dos resultados que o controlador apresenta
robustez mais eficiente do que o controlador PI convencional, mas recomendam
um estudo do erro de trajetória para sistemas amostrados e a consideração da
dinâmica de sensores e atuadores para uma demonstração de um controlador na
prática do mundo real.
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Oong et aI. (2008) desenvolveram um método similar ao PCH descrito
acima, com teoremas que garantem a lei de controle. As equações são as
seguintes:

x=
y

U(x) + S(x)]VH(x) + g(x)u

(3.49)

= gT(x)VH(x)

i =

(3.50)

U(i) + S(i)]VH(i) + KT(i)[y - gT(i)VH(i)] (estimador de estado)

(3.51)

KT(i)gT(i) - Sei) ~ O

(3.52)

g(x)M(i)gT(i) - S(x) ~ O

(3.53)

u(i,y) = -K(i)VH(i) - M(i)y (lei de controle de realimentação)

(3.54)

onde M(i) e K T(i) são matrizes de ganho de realimentação. As equações de
estimador de estado transformam o sistema não linear anterior em um sistema
Hamiltoniano dissipativo. Se os distúrbios nos sinais são modelados, as equações
do sistema são ampliadas para:

x = U(x) + S(x)]VH(x) + g(x)u + h(x)w

(3.55)

Y = gT (x)VH(x)

(3.56)

z= Qy

(3.57)

KT(i)gT(i) - Sei) ~ O

(3.58)

g(x)M(i)gT(i) - S(x) - - ; [(X)[T(X) - ~ g(X)QTQgT(X) ~ O

(3.59)

u(i, y) = -K(i)VH(i) - M(i)y

(3.60)

2y

2

onde, x é o vetor de estado, u é a entrada de controle, y é saída do sistema, z é o
sinal de avaliação, w representa os erros do modelo e os distúrbios de entrada e
Q é uma matriz de pesos. Os teoremas também garantem a estabilidade L 2 $;

y.

Ao aplicar estas equações ao modelo não linear de um gerador de vapor,
Oong et ai (2008) compararam os resultados do seu modelo (OFDC - Oufpuf
Feedback Dissipafion ConfroD com os do controlador PIO clássico e observaram

que quanto mais rápido for a alteração na carga, mais difícil fica manter a
estabilidade do nível de água no gerador de vapor. Se a variação de 20% a 100%
se der em 120s, por exemplo, os dois controladores podem garantir esta
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estabilidade. Entretanto, se for em 60s, o controlador PIO não consegue manter a
estabilidade, enquanto que o controlador OFOC consegue.

4. Controle inteligente
Controles inteligentes são baseados nas analogias biológicas do controle
cognitivo do pensamento e do comportamento. Nesta categoria se enquadram as
redes neuronais ou neurais e os sistemas nebulosos ou difusos, que serão
descritos aqui nesta seção. O terceiro método constitui os sistemas especialistas
que serão abordados na seção de controle por eventos discretos. As regras de
inferências tipo SE (condições) ENTÃO (ação ou controle) que compõe um
sistema especialista podem ser extraídas do sistema a ser modelado através das
outras duas técnicas, daí a razão para esta separação.
O trabalho de doutorado do autor (ALVARENGA, 1997) desta monografia
tratou justamente da extração destas regras através de uma rede neuronal com
aprendizado não-supervisionado (rede de Kohonen) com o espaço de estado
sendo particionado através de conjuntos nebulosos triangulares, otimizados por
algoritmo genético. Estas três técnicas podem ser utilizadas isoladamente ou
combinadas por diversas maneiras para se extrair o melhor de cada uma delas.
As regras extraídas podem ser usadas tanto para diagnóstico (no caso da tese
acima mencionada) quanto para controle.

4.1 Controle nebuloso (lógica nebulosa)
Controle nebuloso é um método de controle no qual as variáveis de estado
do sistema a ser controlado são representados por conjuntos nebulosos, incluindo
as variáveis de controle. Conjuntos nebulosos são conjuntos de valores que
podem ser assumidos por determinada variável, representando as incertezas
nestes valores que são normalmente expressas por variáveis linguísticas tais
como alto, baixo, médio, rápido, lento, muito alto, muito baixa, pouco alta, pouco
baixa, muito rápido, muito lenta, etc. Assim temos expressões tais como

temperatura alta, pressão muito baixa, velocidade muito lenta, etc. Cada uma
destas expressões define um conjunto nebuloso, de tal maneira que o espaço de
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estado da variável pode ser descrito ou particionado por um número fixo de
conjuntos nebulosos (uma partição do espaço de estado).
O intervalo de valores correspondente a determinado conjunto nebuloso
pode sobrepor-se ao intervalo de valores de outro conjunto nebuloso de uma
mesma variável, refletindo as incertezas das variáveis linguísticas. Por exemplo,
se a variável for a altura de um ser humano, podemos definir MUITO ALTO como
o intervalo-de 1,82m a 2,10m, e ALTO como o intervalo de 1,75m a 1,88m,
havendo uma sopreposição na região de 1,82m a 1,88m.
Pode haver vários conjuntos nebulosos com o mesmo intervalo de valores.
Entretanto, o que pode variar é o denominado grau de pertinência de determinado
valor a um conjunto nebuloso específico. Este grau de pertinência é estabelecido
pela forma e expressão matemática que define o conjunto nebuloso. Podemos,
então, ter conjuntos nebulosos com forma triangular ou Gaussianas, por exemplo,
com graus de pertinência entre O (grau mínimo) e 1 (grau máximo) no intervalo de
valores.
Com isto podemos utilizar regras de controle do tipo inferencial tal como:

SE a temperatura está muito baixa ENTÃO a velocidade do motor é muito lenta

Esta é uma regra do tipo SE (condições) ENTÃO (ação ou controle), onde
a parte de condições possui variáveis de estado de entrada e a parte de ação ou
controle possui variáveis de controle de saída. Como existem muitas variáveis de
estado e pode haver mais de uma variável de controle, podem existir
teoricamente m vezes n regras, sendo m o número de conjuntos nebulosos
considerando todas as variáveis de entrada e n o número de conjuntos nebulosos
considerando as variáveis de controle na saída.
Entretanto, cada uma destas regras é disparada com um peso específico

w

que representa a força ou incerteza da regra para o controle de determinado
sistema. Isto implica que cada conjunto nebuloso de determinada variável de
controle pode ser disparado com um grau diferente determinado pela sua força.
Com isto, torna-se necessário algum método de contabilizar estes disparos de
regras, calculando um valor específico para a variável de controle na saída, ou
seia, fazendo a defuzzificação da variável de controle.
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Um sistema de controle nebuloso, portanto,

requer três fases de

elaboração Na primeira fase, se executa a fuzzificação das variáveis de estado e
de controle, ou seja, determinam-se os conjuntos nebulosos associados a cada
variável. Na segunda fase, calculam-se os pesos de cada regra nebulosa. Na
terceira fase, procede-se a defuzzificação das variáveis de controle, para achar o
valor absoluto de cada uma delas.
A fuzzificação é um processo a princípio empírico, determinado pelo
especialista de controle. Dada uma perturbação no sistema, ao aplicar-se a lei
controle (regras nebulosas) ao sistema na prática, verifica-se o erro, através de
simulação da dinâmica do sistema (simuladores ou cálculo), entre ponto de ajuste
requerido para a variável controlada e o valor determinado pela regras nebulosas.
Este erro pode ser utilizado para ajustar os parâmetros da expressão matemática
dos conjuntos nebulosos e, assim, alterar os graus de pertinência dos valores das
variáveis nos conjuntos nebulosos. Com isto o sistema pode ter um caráter
adaptativo, pois pode fazer constantemente este ajuste em tempo real.
Este processo de ajuste, ou seja, a otimização dos parâmetros, pode ser
executado por diversos algoritmos. Um dos mais utilizados é o algoritmo genético
que possui características não lineares e será explicado mais adiante em seção
específica.
A determinação dos pesos das regras é normalmente executada por redes
neurais que tem a capacidade de aprender ou serem treinadas no controle da
dinâmica do sistema. Para isto, utilizam-se dados de treinamento prévios retirados
da prática ou calculados por outro método de controle. Entretanto, a rede neural
tem também características adaptativas e pode fazer este treinamento ou
aprendizado on-Iine em tempo real, realimentando o erro calculado em relação ao
ponto de ajuste pré-determinado.
A rede neural apresenta comportamento não-linear e será descrita mais
adiante em seção específica. Ao se unir estas duas técnicas, redes neurais e
lógica nebulosa,

obtém-se as redes neuro-fuzzy (neuronebulosas),

muito

utilizadas em sistemas de controle nos diversos setores tecnológicos da indústria.
A terceira fase (defuzzificação) pode ser feita de diversas maneiras,
entretanto a mais empregada surge do teorema SAM (Standard Additive Model).
O termo aditivo neste teorema vem do fato de que as contribuições das diversas
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regras nebulosas para uma determinada variável de controle fuzzificada na saída
são combinadas em um tipo de soma que é convertida em um escalar ou vetor de
saída.
Para explicar o teorema SAM utilizaremos o excelente livro-texto de Bart
Kosko (KOSKO, 1997). Um sistema nebuloso tipo SAM armazena m regras da
forma "SE X = Aj ENTÃO Y = B(, com pesos Wj. As funções de conjunto aj: Rn ~
[0,1] definem a parte SE da regra, ou seja, o conjunto Aj. O vetor de entrada x E X
pertence ao conjunto nebuloso Aj c Rn a um grau de pertinência aj(x) E [0,1]. O
valor de saída y E Y pertence ao conjunto nebuloso Bj c RP a um grau de
pertinência bj(x) E [0,1].
O conjunto nebuloso Bj c RP da parte ENTÃO da regra tem área ou volume
Vj e centróide

Cj.

Os vetores X e Y são compostos por n e p valores escalares,

respectivamente, representando as diversas variáveis de estado e de controle.
Considerando que F(x) é o valor defuzzificado do conjunto nebuloso generalizado,
composto pela combinação dos conjuntos Bj, ou seja, F(x)=centróide(B(x», o
teorema SAM estabelece o seguinte:

(4.1)
(4.2)
(4.3)
(4.4)

No caso de multivariável, o vetor de entrada tem

n

componentes. No caso

das condições estarem unidas através do operador ANO, temos que utilizar o
operador min:

(4.5)

Uma alternativa para o operador min é usar o operador de multiplicação ou
produto:
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(4.6)

Para operadores OR, podemos usar o operador

max. Para o caso de saída

multidimensional, temos que F(x)=(F 1(x), ... , Fp(x)) e Cj=(cf, ... , cf).
Um caso particular da forma SAM é o método TSK ou simplesmente TK de
Takagi e Sugeno. Neste método, o conjunto nebuloso Sj é substituído por uma
função:

F(x) =

r/ft=l aj~)fj(Xl ..... Xn) =
Lj=l aj(x)

Lj=.l aj(X)[b~+!{Xl +b~X2+"'+b~Xn]

(4.7)

Lj=l aj(x)

assim, a regrajfica na forma: SE X = Aj ENTÃO Y = b6

+ b{Xl + b4x2 + ... + b~xn'

As técnicas de mínimos quadrados recursivas ou o Filtro de Kalman são
usadas para identificar os parâmetros b~, dadas as amostras de treinamento [x,y]
fornecidas por um método de controle alternativo. Um método alternativo é o
método da retropropagação do erro baseado no método do gradiente
descendente. Uma terceira alternativa é a utilização de algoritmos genéticos.
Na (1998) utilizou algoritmos genéticos para identificar tanto os parâmetros
(média e desvio padrão) dos conjuntos nebulosos Gaussianos das variáveis de
estado de entrada (nível de água e fluxo de vapor) quanto dos coeficientes b~ da
variável de controle na saída do sistema nebuloso, ou seja, o fluxo de água de
alimentação, para o controle de nível do gerador de vapor. Utilizou-se como
função penalidade do algoritmo genético o erro na variável de saída do sistema
dinâmico, ou seja, o nível do gerador de vapor. A dinâmica do gerador de vapor
utilizada foi aquela descrita na seção 1.2 acima.
Na (1998) utilizou algoritmos genéticos no lugar da retropropagação de
erro, pois devido às instabilidades inerentes no controle de nível de geradores de
vapor, esta técnica também apresentaria instabilidades no processo de iteração.
Não existe um teorema que garanta a convergência e estabilidade do método de
retropropagação do erro. Por outro lado, a técnica de algoritmos genéticos é cara
do ponto de vista computacional, pois exige grande esforço de cálculo. No
entanto, Na (1998) conseguiu demonstrar que o controlador nebuloso assim
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obtido apresentava bem menos overshoot e undershoot comparado com o
método clássico PI, reduzindo o impacto dos fenômenos de swell e shrink dos
geradores de vapor.
Kim et aI. (2004) melhoraram o desempenho da técnica empregada por Na
(1998) ao incorporar na função penalidade do algoritmo genético, além do erro na
saída do nível d'água do gerador de vapor, também uma métrica da excessiva
sobreposição entre conjuntos nebulosos adjacentes, o que ocorre quando se usa
apenas a função erro. Para simular a dinâmica do gerador de vapor, Kim et aI.
(2004) usaram tanto o modelo de Irving descrito na seção 1.2 quanto o simulador
da usina nuclear de Kori na Coréia do Sul, usina similar a de Angra-1. Seus
resultados são similares às de Na (1998) com a vantagem de uma função
penalidade mais adequada.
Existem outras diferenças no método de Kim et aI. (2004) comparado com
o de Na (1998). A primeira é o fato de que o nível do gerador de vapor também é
incorporado na entrada do sistema nebuloso, com dois valores representando os
instantes de tempo t-1 e t-2, imediatamente anteriores. A segunda reside no fato
de que a otimização genética é feita em duas etapas independentes, uma para os
parâmetros dos conjuntos nebulosos, com uma função penalidade que leva em
conta tanto a sobreposição de conjuntos nebulosos quanto o erro no nível, e outra
para o controlador nebuloso utilizando tanto o erro no nível quanto no fluxo de
água de alimentação na função penalidade. Os parâmetros da função linear da
saída do nível do gerador de vapor são determinados pelo método de mínimos
quadrados linear.

4.2 Redes neurais artificiais
Uma rede neural, à semelhança de uma rede de neurônios no cérebro
humano, consiste de vários elementos de processamento de informações (os
neurônios) não linear, interligados através de conexões uni- ou bidirecionais,
dentro de uma arquitetura específica, que pode ter várias camadas, formando um
grafo, com alguns elementos determinados para entrada e saída de sinais ao
mundo exterior.
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Os neurônios da rede processam vários sinais de entrada, incluindo a de
outros neurônios, com uma função de ativação que limita a saída entre O e 1.
Assim, temos que as entradas não são limitadas, mas a saída é limitada. Esta
característica é que dá à rede neural a sua natureza não linear. Ela funciona,
portanto, como um filtro não linear. As conexões entre os neurônios possuem
pesos que devem determinados ou aprendidos por meio de uma lei de
aprendizado, quando a rede é exposta às amostras de sinais de entrada e saída
pré-determinadas (dados de treinamento). Esta característica é que dá à rede
neural a sua natureza adaptativa.
O

aprendizado

pode

ser

de

dois

tipos,

não

supervisionado

e

supervisionado. No segundo caso, a rede aprende a correspondência entre sinais
de entrada e saída, ajustando os valores dos pesos das conexões, através de
uma penalidade que é proporcional ao erro gerado entre entrada e saída com os
pesos

atuais.

Fazem

parte

deste

tipo

de

aprendizado

as

redes

de

retropropagação de erro com algoritmos de mínimos quadrados, utilizando redes
de várias camadas intermediárias entre a camada de entrada e a camada de
saída.
No aprendizado não supervisionado não há punição para erros da rede.
Simplesmente a rede procura padrões estatísticos na massa de dados de
treinamento sem restrições ou penalidades. Normalmente, para se conseguir esta
identificação de padrões, a rede dispõe de conexões entre neurônios da mesma
camada que servem de competição entre eles para determinar o vencedor, ou
seja, o neurônio que vai ser associado com os padrões de entrada de sinais.
Assim, se identificam centróides na amostra de dados de treinamento da rede
com uma região em torno do mesmo, ou seja, se executa uma classificação de
padrões, enquanto que no treinamento supervisionado, a classificação de padrões
é pré-determinada e oferecida à rede para aprendizado.
A rede neural pode simular um sistema de regras nebulosas com
inferências do tipo IF (condições) ENTÃO (ações). Neste caso temos pelo menos
3 camadas de neurônios: uma para entrada de dados, outra para a saída e a
terceira camada intermediária para executar a lógica, ou seja, unir uma
combinação ANO dos sinais de saída de neurônios na entrada com a entrada de
neurônios na camada de saída. As funções de ativação dos neurônios da entrada
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e da saída podem ser usadas para executar a fuzzificação (Gaussianas, por
exemplo) ou defuzzificação dos sinais de entrada e saída, respectivamente. Se
uma operação OR é necessária na lógica, pode-se acrescentar uma nova camada
de neurônios com a função de ativação conveniente (somatório ou produto
limitado a 1). A operação ANO na camada intermediária é executada por uma
função de ativação que representa o operador de mínimo. Tais redes são
denominadas redes neuronebulosas e são empregadas largamente em sistemas
de controle.
Para dar forma matemática às explicações e descrições acima, vamos
fornecer a seguir as expressões matemáticas para o processamento de
informações nos neurônios e as leis de aprendizado dos pesos das conexões
entre eles (KOSKO, 1992). O sinal de saída Yj do neurônio é dado pela
expressão:

(4.8)

onde Si é a função de ativação do neurônio i, Xi é a soma das entradas no
neurônio i do neurônio i e mij é o peso da conexão entre o neurônio i e o neurônio
j. As funções de ativação mais comuns são:

=

g

a função limiar

S(x)

a função sigmóide

S(x) -

a função Gaussiana

S(x) =e~

x 2: O
sex < O

se

1

l+e- ax

(4.9)
(4.10)

_(x-X)2

(4.11)

Exemplos de leis de aprendizado são:
1. Lei de aprendizado supervisionado não competitivo
A
Llmi}'

iJE
iJE iJi'
= -TI -iJmij
= -:;;-,
TI e, uma constante d e aprend'lza d o e
iJ iJmij
1

(4.12)
onde T é a saída desejada e

f é a saída atual do neurônio na camada de saída.

Pela regra da cadeia aplicada sucessivamente às camadas intermediárias,
podemos encontrar a derivada do erro em relação à saída do neurônio.
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2. Lei de aprendizado não supervisionado competitivo diferencial:

(4.13)

Um exemplo de uma rede de multicamadas nebulosa com aprendizado do
erro por retropropagação para uso em controle de nível de geradores de vapor se
encontra em Munasinghe et aI. (2005). Este controlador neuronebuloso de cinco
camadas e conjuntos nebuloso trapezoidais tem cinco entradas, 80 regras
nebulosas de Terano-Sugeno (TS), 532 parâmetros e uma saída global.
A rede foi treinada com resultados gerados por um controlador PI
previamente ajustado aplicado ao modelo de Irving modificado por Kim (1990), no
qual as dinâmicas reversas do vapor e da água de alimentação não são idênticas.
Foram gerados cinco tipos de dados: erro no nível do gerador de vapor, erro
percentual no fluxo de alimentação, erro no nível acumulado, erro no fluxo
acumulado e taxa percentual de mudança no fluxo.
A rede foi então testada com dados randômicos de alterações no nível do
gerador de vapor. Esta simulação levou 10 horas para testar a estabilidade do
controlador e verificar um baixo erro médio quadrático no nível. Este é uma das
desvantagens do método - a dificuldade em termos computacionais para provar a
estabilidade do controlador.
Entretanto,

o

controlador

neuronebuloso,

quando

comparado

ao

controlador PI, que lhe serviu de base de treinamento, mostrou erros menores.
Isto se deve ao fato de que foram usados cinco controladores PI em diversos
níveis de potência, para gerar os dados de treinamento. O controlador
neuronebuloso consegue aprender a dinâmica sobreposta em vários níveis de
potência, por causa dos conjuntos nebulosos utilizados e, assim, pode gerar um
controle mais suave entre diferentes níveis de potência.
Um exemplo de rede neuronebulosa com aprendizado de centróides
representativos de classes de amostras de treinamento está em Zarandi et aI.
(2007). Trata-se de uma rede de duas camadas, na qual a segunda camada (de
saída) determina a ação e controle. As camadas de entrada são fuzzificadas com
conjuntos nebulosos Gaussianos (funções radiais). A métrica de Mahalonobis é
usada para determinar a região de influência de cada centróide na amostra de
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dados. Dados de treinamento previamente gerados são usados para treinar esta
rede, ajustando os parâmetros da função Gaussiana. Quando comparado ao
controlador PIO convencional esta rede mostrou desempenho superior em termos
de tempo de assentamento, tempo de ascensão e overshoot.

4.3 Algoritmos genéticos

São usados como algoritmos não lineares para otimizar os parâmetros
diversos da rede neural e dos conjuntos nebulosos. Baseado numa população
inicial randômica de cromossomos que são cadeias de Os e 1s, cujos
agrupamentos representam os valores das diversas variáveis que compõe as
equações representativas do sistema (um sistema de codificação e decodificação
para binário se torna necessário - que seja eficiente para não gerar uma cadeia
binária muito longa). Aplicam-se nas diversas iterações os operadores de
reprodução, miscigenação e mutação a esta população.
Uma função penalidade previamente fixada de acordo com cada problema
avalia cada cromossomo de acordo com a sua importância para a solução do
problema específico. Os mais importantes (que se aproximam da solução)
sobrevivem e são reproduzidos. Alguns outros são escolhidos em pares para
serem miscigenados. Um ponto de corte é escolhido randomicamente na cadeia
binária e as partes da direita ou da esquerda de cada cromossomo são trocadas
entre si. O operador de mutação faz uma mudança de O para 1 ou 1 para O em
uma posição randomicamente escolhida de uns poucos cromossomos. O
operador de mutação é usado esporadicamente para não destruir a população
que já evoluiu em direção à solução do problema. Entretanto serve para tirar a
iteração da convergência em direção a um mínimo locál. Os algoritmos genéticos
foram idealizados por Holland (1975).
5. Controle adaptativo (baseado em modelos dinâmicos)

O controle adaptativo possui esta denominação por estar constantemente
ajustando de forma dinâmica os parâmetros do sistema que está sendo
controlado para manter a estabilidade e desempenho satisfatórios. Para isto, é
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preciso um modelo do sistema e, portanto, este tipo de controle muitas vezes é
denominado de Controle Baseado em Modelo (CBM). Este modelo está baseado
nas equações diferenciais dos processos físicos do sistema, que são identificadas
através dos princípios e leis da física do processo ou através de técnicas de
identificação de sistemas.
Há dois tipos de CBM: diretos e indiretos. No método direto, o modelo
matemático simula o processo em tempo mais rápido do que o real, o que permite
avaliar e simular várias ações de controle e escolher de maneira ótima uma
destas alternativas. Como se pode perceber de imediato, pela sua própria
característica intrínseca, este método requer muito esforço computacional, que
torna inviável na prática o seu uso para qualquer sistema que tenha razoável
complexidade.
Nos métodos indiretos, se usa um modelo matemático simplificado
incorporado ao sistema de controle para permitir a adaptação de ganhos e
parâmetros diversos. Dois tipos básicos se destacam entre os métodos indiretos.
O primeiro é o método de auto-ajuste (self-funing). O segundo é o controle inverso
que depende de um modelo inverso do sistema que suavize a suas não
linearidades e dinâmica associada (NUREG-CR/6812, 2003).
Aguirre (2007) usa a expressão Controle Preditivo Baseado em Modelo
(CPBM) em vez de CBM e afirma que é uma das técnicas de maior sucesso na
indústria já que pode ser aplicado tanto a sistemas monovariáveis como
multivariáveis lineares e não lineares. Os algoritmos de CPBM possuem uma
estrutura peculiar composta de:

A. Modelos do processo e das perturbações para predizer a saída do
processo;
B. Uma função objetivo ou de otimização que deve ser minimizada;

Existem três tipos de modelos de processo lineares. No primeiro tipo, a
predição é uma função dos N primeiros valores da saída:

(5.1)
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onde t:m(k) = u(k) - u(k - 1), hi e gi são as amostras da saída relativas a uma
entrada tipo impulso ou degrau. Este tipo de modelo tem a desvantagem de não
poder ser aplicado a sistemas instáveis e necessitam de muitos parâmetros para
descrever o sistema se o sistema tiver um atraso grande.
No segundo tipo de modelo usamos o modelo de entrada e saída, com
uma função de transferência G=NB, sendo A e B expressos com polinômios em
Z-1,

ou seja, o operador atraso unitário:

y(k

+ jlk)

=

:~;=:~ u(k + jlk)

(5.2)

Este modelo pode ser aplicado a sistemas instáveis e necessita de poucos
parâmetros para descrever o sistema, mas tem a desvantagem de se conhecer a
priori a ordem dos polinômios de A e B.

O terceiro tipo de modelo é baseado na representação de espaço de
estados:

x(k) = Mx(k - 1)

+ Nu(k -

(5.3)

1)

(5.4)

Y = Qx(k)
y(k + jlk)

= Qi(k + jlk) = Q[Mix(k) + r.{=1 M i - 1 Nu(k + j

- ilk)]

(5.5)

A vantagem deste modelo é poder ser aplicado diretamente a sistemas
multivariáveis, mas tem a desvantagem de requerer muitas vezes o uso de
observadores de estado e consequentemente de aumentar o esforço de cálculo.
No caso de modelos não lineares podemos usar redes neurais e lógica nebulosa.
O modelo mais utilizado para as perturbações é o modelo auto-regressivo
de médias móveis (Aufo-Regressive and Infegrafed Moving Average - ARIMA):

n(k) =

C(z-l)e(k)
D(Z-l)

onde O possui um integrador 1_z-1 e e(k) é um ruído branco.

(5.6)
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A função objetivo é normalmente uma medida do erro entre as predições
de saída 51(k

+ jlk)

e a referência futura conhecida ou predita w(k+j) que penaliza

o controle u(k) ou a variação àu(k):

No controle preditivo baseado em modelo não linear (CPBMNL), utiliza-se
um modelo de predição não linear

51 =

<I> (x, u) e a função objetiva terá uma forma

quadrática:

x(k

+ 1) =

t(x(k), u(k))

(5.8)

y(k) = g(x(k))

(5.9)

51 = <I> (x, u)

(5.10)

] = (<I>(x,u) -W)TQ(<I>(X,u) -w) +uTRu

(5.11 )

onde Q e R são matrizes de pesos.
O controle adaptativo é usado quando os parâmetros da modelagem do
sistema são desconhecidos ou variam com o tempo. Neste caso se fala em
estimação de parâmetros ao invés de predição de parâmetros como no caso
anterior dos CPBMs. Embora o modelo do sistema possa ser linear assim como o
controlador, a adaptação dos parâmetros em malha fechada faz com que o
sistema de controle na sua forma final seja não linear. O controle com estimação
de parâmetros também é conhecido como controle adaptativo auto-sintonizado.
A estimação de parâmetros pode ser combinada com qualquer técnica de
controle a princípio. As técnicas de controle mais. utilizadas são: Variância
Mínima,

Variância

Mínima Generalizada,

Controle

Preditivo

Generalizado,

Alocação de Pólos e Controle Linear Quadrático Gaussiano. As técnicas de
estimação de parâmetros recursivas são utilizadas para permitir o controle em
tempo real: Mínimos Quadrados Recursivos, Mínimos Quadrados Extendido,
Métodos de Erros de Predição e Variáveis Instrumentais (AGUIRRE, 2007).
Kothare (2000) utiliza o modelo baseado no espaço de estados, uma
função objetivo na forma quadrática e o filtro de Kalman (solução por equação de
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Riccati) para modelar as perturbações, aplicado ao modelo dinâmico dos
geradores de vapor de quarta ordem usado pela Electricité de France em suas
pesquisas de sistemas de controle. O controlador mostrou um desempenho
bastante superior em termos de tempo de sobressinal (overshoot) , tempo de
acomodação e tempo de subida em relação aos controladores PIO e aos
controladores CBM com variação linear de parâmetros (VLP).
Hu e Yuan (2008) utilizaram também o modelo baseado no espaço de
estados, uma função objetivo na forma quadrática, mas nenhuma técnica para
modelar as perturbações. Foi usada, entretanto, uma síntese OMI (Desigualdade
Matricial Linear) com funções quadráticas dependentes de parâmetros, usando a
técnica de complemento de Schur, que transforma uma desigualdade convexa
não linear resultante em uma OMI.
As OMls tem a vantagem de reduzir a complexidade computacional e
aumentar a eficiência de implementação, além de ser garantida intrinsecamente a
estabilidade em malha fechada. Este modelo foi denominado de RMPC - Robust
Model Predictive Control e foi aplicado ao modelo de Irving de geradores de
vapor, com vários submodelos para diversas faixas de potência (baixa, média e
alta). Os resultados entre o RMPC e o CBM-VLP mostraram um desempenho
superior em termos dos tempos já mencionados acima e tem a vantagem de se
garantir a estabilidade.
Na (2001 a) utilizou também o modelo baseado no espaço de estados e
uma função objetivo na forma quadrática, mas resolveu as equações pela técnica
de multiplicadores de Lagrange para achar a lei de controle. Aplicou então esta lei
ao modelo Irving e depois a um modelo não linear e obteve resultados
compatíveis com os de Hu e Yuan (2008).
Na (2001b) utilizou o modelo de entrada e saída com função de
transferência e o modelo ARIMA para as perturbações, bem como uma função
objetivo quadrática. Este método é conhecido por modelo CARIMA (Contro/led
Auto-Regressive and Integrated Moving Average). Combinando as equações
associadas chega-se a uma lei de controle onde aparecem termos feedforward e
termos de um controlador PIO padrão, de modo que este modelo fixa
automaticamente os ganhos de um controlador PIO que está naturalmente
embutido em suas equações.
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Assim como nos outros métodos CBMs, as matrizes de fatores de peso da
entrada u(k) que aparecem na função objetivo quadrática são ajustados conforme
o nível de potência (neste caso variam inversamente) para dar melhor
desempenho e estabilidade. Inicialmente os fatores de peso tinham sido fixados
em Q=1 e R=50000.
Pelos cálculos Na (2001 a) achou que R varia aproximadamente de 50000
até 5000 linearmente com a potência (O a 30%, respectivamente). Depois, em
outra reta linear de 5000 (30%) até aproximadamente 2500 (50%) e deste ponto
quase estável (pouca variação) até 100%.
Na (2003) também obteve uma lei de controle aplicando a técnica de
multiplicadores de Lagrange como fez em Na (2001a), mas desta vez a um
modelo CARIMA como em Na (2001b). Aplicou da mesma maneira que em Na
(2001, February) a um modelo linear (Irving) e a um modelo não linear (LEE e NO,
1990). A ordem dos polinômios A e B no modelo entrada e saída do sistema
foram 4 e 3 respectivamente. Para o algoritmo de estimação de parâmetros
recursivo, referente ao controlador, foram 4 e 2, respectivamente.
Assim como em outros casos de controladores digitais, este modelo teve
desempenho superior ao controlador PI convencional, neste caso otimizado por
algoritmo genético (NA, 1998). Entretanto, devido ao fato de ser difícil estabelecer
a ordem dos polinômios característicos da instalação não linear (modelo de
entrada e saída), a estimação dos parâmetros mudou significativamente quando
os transientes passaram a ser mais violentos, com mudanças buscas e violentas
no nível de água, fluxo de água de alimentação e fluxo de vapor do gerador de
vapor.

6. Controle de Multimodos
A ideia por de trás do controle de multimodos é ter vários dos métodos de
controle anteriormente descritos disponíveis para calcular a ação de controle e,
através de um esquema ou procedimento de escolha, optar por um destes sinais
de controle calculados para aplicar ao sistema a ser controlado. Entre os
esquemas, incluem-se (1) préfixação de regimes ou condições operacionais
específicas que estão mais associadas com determinado tipo de controle, (2)
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utilização de um controlador extra para combinar os sinais de controle (por
exemplo, controlador por conjuntos nebulosos ou algum tipo de validação do
comando de controle) (NUREG/CR-6812, 2003).

7. Controle Supervisório Hierárquico
Em muitos sistemas complexos, como é o caso de usinas nucleares,
existem vários controladores locais responsáveis pelo controle de determinados
sistemas ou equipamentos, que possuem prioridades diferentes entre si,
dependendo

das

condições

operacionais

específicas,

definindo

uma

hierarquização de controle entre eles. O controle supervisório hierárquico
coordena esta hierarquização de controle de acordo com os estados operacionais
do sistema e otimiza o fluxo de energia e materiais no processo que está sendo
controlado, pelo ajuste de pontos de ajuste de variáveis e outros parâmetros nos
controladores locais.
Dentro desta filosofia, o controle supervisório hierárquico permite a partida
e parada (duas condições operacionais comuns a todos os tipos de sistemas)
automatizada do sistema (instalação) bem como o diagnóstico automatizado.
Frequentemente, o controle supervisório hierárquico envolve métodos de controle
contínuos e discretos (que lida com estados ou eventos operacionais específicos),
que vem a ser na verdade o controle híbrido discutido mais adiante (NUREG/CR6812,2003).
Como o controle de nível de geradores de vapor é apenas um dos
controladores locais da usina nuclear (ver seção 1.1 anterior), este tema é de
interesse somente para o controle global da instalação, o que está sendo
investigado para os reatores nucleares de quarta geração (WOOD et aI., 2004)
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CAPíTU LO 111

MÉTODOS DE CONTROLE DIGITAIS DISCRETOS

1. Sistema de Controle Especialista com regras SE-ENTÃO

Como já foi descrito anteriormente para sistemas baseados em conjuntos
nebulosos, uma regra inferencial do tipo proposicional é uma regra do tipo SE
(condições) ENTÃO (ação ou controle), onde a parte de condições possui
variáveis de estado de entrada e a parte de ação ou controle possui variáveis de
controle de saída. As condições da regra estão relacionadas a certas condições
lógicas das variáveis, sendo esta lógica tanto aristotélica (valor O ou 1) quanto
nebulosa (graus de pertinência entre O e 1). A diferença aqui é que o sistema de
controle é discreto e não contínuo. Há dois tipos de controle especialistas que
podem ser combinados entre si: baseado em estados e baseado em dados.
No controle baseado em estado, os estados do sistema que está sendo
controlado formam a base da estrutura do sistema de controle. As transições
entre os vários estados do sistema é iniciada por um conjunto de condições que
iniciam uma série de ações de controle específicas para direcionar o sistema de
um determinado estado a um outro estado desejado. No controle baseado em
dados, o foco está nas atividades externas e internas que envolvem o fluxo de
dados e comunicações.
2. Controle baseado em agentes Inteligentes
Agentes inteligentes são programas de computador autônomos que
executam determinada ação de controle (controladores) em função do estado do
sistema identificado pelos sensores, de acordo com objetivos operacionais prédeterminados que direcionam a ação de controle. Agentes inteligentes podem
aprender da experiência como modificar as suas regras e são adaptáveis a
situações que divergem dos estados operacionais conhecidos. Agentes agem em
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um ambiente interativo (multiagentes), são socialmente organizáveis e tomam
decisões não necessariamente dirigidos para objetivos ou metas. Assim existem 4
critérios para definir agentes inteligentes: são localizados, autônomos, flexíveis
(podem ser responsivos ou proativos dependendo da situação específica) e
sociais (LUGER, 2004).
Agentes são diferentes de objetos na programação orientada por objetos.
Existe similaridades entre os dois conceitos, porque objetos são entidades
computacionais com estado encapsulado, possuindo métodos associados com
este estado que executam ações no seu ambiente de atuação e que também
podem se comunicar com outros objetos enviando mensagens que vão iniciar
métodos de outros objetos. Entretanto, a diferença principal reside no fato de que
objetos não possuem controle sobre o seu próprio comportamento (autonomia), já
que agentes não requerem a iniciação de métodos entre si e sim ações que
devem ser executadas. Além disto, agentes exibem um comportamento flexível e
social que não existem em objetos. Apesar disto, a programação orientada para
objetos pode servir de uma plataforma para a construção de agentes (LUGER,
2004).
Há bastante pesquisa sobre a aplicação de agentes inteligentes em
controle de processos, já que estes controladores exibem comportamento
autônomo e flexível e são normalmente sistemas distribuídos.

3. Controle baseado em Modelo de Fluxo em Multiníveis
Os modelos de fluxo em multiníveis (Multilevel Flow Modelling-MFM) é uma
técnica inventada por Morten Lind (UNO, 1982), em que o sistema é dividido em
vários níveis hirárquicos denominados níveis de abstração funcional que são os
seguintes:

forma

física

(localização,

constituição

material

e forma

dos

equipamentos e componentes), funções físicas (processos elétricos, mecânicos e
químicos de componentes e equipamentos), funções generalizadas (funções
padronizadas de processos, malhas de controle, transferência de calor, etc.),
funções abstratas (estrutura causal, topologia do fluxo de informação, massa e
energia, etc.), e propósitos ou objetivos funcionais (que pode ser de produção ou
segurança).
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Para exemplificar, considere-se uma máquina de lavar. Os objetivos
funcionais são as especificações de lavagem (produção) e os requisitos
ambientais de rejeitos (segurança ambiental). As funções abstratas são
representadas pela topologia do fluxo de energia, água e detergente. As funções
genéricas são lavagem, drenagem, secagem, aquecimento e controle de
temperatura. As funções físicas são movimento do tambor de lavagem, função
das válvulas e bombas diversas, circuito de aquecimento a gás ou elétrico. A
forma física é fornecida pela configuração, peso, tamanho, estilo e cor dos
equipementos e componentes.
Numa usina nuclear, os objetivos funcionais são dois: segurança nuclear e
produção de energia. Um exemplo de função abstrata do tipo segurança é a
remoção de calor do núcleo do reator para a fonte fria. Um exemplo de função
abstrata relacionada ao objetivo de produção é a conversão de energia do reator
para o sistema elétrico. Para caracterizar as funções generalizadas temos os
vários circuitos ou sistemas de refrigeração interligados entre si, com os sistemas
de alimentação elétrica e de controle associados, cada um deles interligados a
uma função abstrata de segurança ou de produção. Por exemplo, o controle de
nível do gerador de vapor pode ser entendido como uma função genérica entre
outras existentes nas usinas nucleares.
Finalmente nas funções e forma física, estão os diversos equipamentos e
sistemas com a sua localização e forma, os quais compõe os diversos sistemas
que representam as funções generalizadas. Todas estas entitades estão
interligadas atarvés de um balanço de massa, energia e informação.
A tarefa do sistema de controle (que inclui a tarefa de diagnóstico de falhas
do sistema) é agir sobre o sistema de tal maneira que o estado atual do sistema
seja igual ao estado desejado do sistema para uma determinada condição
operacional normal, anormal ou de acidente. Observamos aqui que o método
MFM pode incorporar regras especialistas ou agentes inteligentes para realizar
uma alteração entre estados do sistema (atual para o desejado), absorvendo
assim as duas técnicas anteriores. O conceito de níveis hierárquicos de abstração
também realiza o conceito de hierarquização, descrito anteriormente no controle
supervisório hierárquico.
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Como exemplo, temos várias tarefas de segurança da usina nuclear que
são executadas em determinada sequência de acordo com o acidente em curso
(condição de acidente diagnosticada). Uma destas tarefas, como exemplificação,

é a Partida do Sistema de Água de Alimentação de Emergência, cuja regra
especialista pode ser assim escrita:
SE (o nível de um gerador de vapor < 5 metros) ENTAo (inicie o sinal de
isolamento para as válvulas do sistema de alimentação principal do gerador de
vapor, inicie o sinal de partida dos geradores diesel e inicie o sinal de partida do
sistema de água de alimentação de emergência).
Um controle de nível de gerador de vapor em condições de operação
normal pode ser implementado com regras nebulosas ou neuro-nebulosas, já
descritas em outras seções. Algumas vezes, os parâmetros do sistema de
controle de algum equipamento em condição de acidente ou anormal precisam
ser modificados por regras especialistas para se adaptar a nova condição. Por
exemplo, os pontos de ajuste com as suas margens de variação admissíveis
podem ser alteradas em função de estados operacionais específicos.
A tarefa do sistema de controle pode ser realizada em qualquer nível
hierárquico. Por exemplo, durante a partida de um usina nuclear a tarefa percorre
todos os níveis hierárquicos de baixo para a cima (forma física para o propósito).
Durante transientes anormais e acidentes, entretanto, uma das decisões de
controle importantes é escolher o nível de abstração na qual a tarefa deve ser
inicialmente considerada. Uma vez que este nível é determinado, o estado alvo e
as razões para atingi-lo devem ser encontradas nos níveis acima do nível da
tarefa de controle, enquanto que os recursos disponíveis, ou seja, como
implementar as ações de controle devem ser encontrdas nos níveis abaixo. Assim
temos

a

tríade

O

QUÊ

(processo),

PORQUÊ

(propósito)

e

COMO

(implementação) (RASMUSSEN, 1986).
Este tipo de sistema de controle e diagnóstico pode incorporar um modelo
cognitivo do operador e diagnosticar estados de falhas da equipe de operadores
da instalação e fazer uma alocação dinâmica de tarefas de controle entre os seres
humanos e os sistemas de controle automáticos. Uma das vantagens do MFM é
sua facilidade para ser representado graficamente, o que permite um projeto
sistemático e coerente da interface homem-máquina. De fato, este tipo de
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interface tem sido denominado de ElO (Ecological Interface Design) (VICENTE,
1990).
MONTA et aI. (1992) descrevem um sistema de suporte aos operadores
baseado no MFM e que será incorporado aos ABWR (Advanced Boiling Water
Reactor) japoneses. Este sistema de suporte pode atuar no nível baseado em

conhecimento (RASMUSSEN, 1986) no qual existem situações operacionais não
familiares

aos operadores,

nas quais podem

não existir procedimentos

operacionais disponíveis ou completamente aplicáveis. Neste caso, este sistema
de suporte é capaz de diagnosticar tal situação e montar on-Iine os procedimentos
operacionais adequados à situação.
O sistema usa a base de conhecimento que reflete as leis da física
aplicadas à engenharia dos processos junto com a hierarquização de funções da
instalação para derivar as sequências operacionais de ações na instrumentação e
controle, considerando o diagnóstico das falhas de equipamentos e componentes.
O sistema de suporte possui um controlador do sistema global que atua nos
controladores locais dos sistemas da instalação. Entretanto, os controladores
locais ainda são projetados externamente ao sistema global modelado por MFM.
Uma visão da aplicação específica de MFMs a sistemas de controle pode
ser vista em Ouyang et aI (2005), no caso de diagnóstico de falhas de um reator
PWR e Heussen (2009), no caso de controle de sistemas de potência. Heussen
(2009) afirma que o método MFM é capaz de capturar o conhecimento de controle
implícito em sistemas complexos, que seria difícil formalizar por meio de outras
técnicas de controle. O que permite isto é o fato de que no método MFM o
sistema é representado por um modelo conceitual mostrando os seus
interrelacionamentos entre funções operacionais e de segurança, fluxo de
energia, massa e informação e objetivos operacionais e de segurança, do qual se
extrai regras de controle através de raciocínio qualitativo, quando os diversos
parâmetros e variáveis do sistema se alteram (relações causais, tipo causa-efeito,
ver ).
Vários objetivos operacionais estão relacionados com sistemas de controle.
Um deles poderia especificar as margens de estabilidade, por exemplo. As
malhas ou circuitos formados pelas relações de conexão entre os fluxos de massa
e energia e os fluxos da estrutura de controle são relações conceituais, portanto,
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não representam a estrutura de uma malha de realimentação de um sistema de
controle.
O conceito de realimentação só se realiza quando se insere o fluxo de
informações ou sinais de controle segundo Heussen (2009). Segundo Levenson
et aI. (2004), os sistemas de controle que atuam em sistemas complexos, os
quais são descritos pelos níveis hierárquicos de abstração, devem ser
interpretados como estruturas que pertencem a um nível de abstração impondo
restrições de comportamento (no fluxo de massa e energia)

no nível

imediatamente abaixo, ou seja, o nível mais alto de abstração impõe restrições a
um nível mais baixo. Estas restrições de controle sao relações causais entre as
variáveis ou parâmetros das estruturas dos níveis adjacentes que correspondem
a um estado desejado ou seguro do sistema a ser controlado.
Heussen e Lind (2010) analisam os critérios de controlabilidade de
sistemas modelados pelo método MFM, utilizando um modelo MFM de uma
central termelétrica em que o gerador de vapor de uma usina nuclear é
substituído por uma caldeira de vapor que também é alimentada por uma bomba
de água de alimentação como no caso nuclear. O método MFM para aplicação
em sistemas de controle, entretanto, ainda requer pesquisa adicional para ser
utilizado em aplicações práticas.
Uma das questões a ser discutida é a quantificação das restrições de
controle em termos de relações causais. Com se sabe, no raciocínio qualitativo
utilizado nas modelagens MFM, uma equação como a lei Ohm, V=lxR, é
representada como M=[I]+[R], onde M

representa o sinal de V. Equações

diferenciais podem também ser representadas desta maneira. Por exemplo,
F=ôV, representa a equação F=MxA (supondo que a massa M é constante).
Qualquer sistema de equações algébricas e diferenciais pode ser
representadas por confluências iguais a estas. Entretanto, muitas das operações
algébricas que são usadas para tratar as funções analíticas não são válidas em
álgebras fracas tais como as utilizadas nas confluências. Como as relações
causais resultantes destas confluências são usadas para propagar informações,
isto não se torna uma dificuldade. Porém, em casos onde as soluções algébricas
são desejáveis, como pode ser o caso de leis de controle, deve se combinar
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algum tipo de operação algébrica com algum tipo de regra de passagem para as
abstrações qualitativas (FORBUS, 1996).
Lind (2005) identifica 8 estruturas de controle para o modelo MFM. Ainda
assim, recomenda que os trabalhos futuros devem investigar os aspectos
temporais

destas

estruturas.

Obviamente,

deve

estar

se

referindo

às

características quantitativas que são introduzidas pelos aspectos temporais. Os
estudos da quantificação tornam-se importantes, para que o modelo MFM possa
de fato dispensar as modelagens matemáticas formais da teoria de controle
clássica/moderna e a base de regras nos sistemas especialistas, como descrito
nas seções anteriores.

4. Métodos Formais (operadores matemáticos)

Métodos formais empregam operadores matematicamente precisos para
representar estados, modos operacionais e ações de controle em método de
controle discreto. Um exemplo deste tipo de método foi o esforço de colaboração
a nível internacional em 1996 para aplicar métodos de especificações formais s
fim de formular um sistema de controle para uma caldeira a vapor a partir de
documentos de especificação (NUREG/CR-6812, 2003). Este esforço devido a
Abrial et aI. (1996) produziu 33 métodos de soluções por meio de linguagens
formais a partir da análise de diversos estudantes. Métodos formais são mais
usados para automatizar o projeto do sistema de controle.

5. Controle Orientado a Objetos (C++, etc.)

O controle orientado para objetos usa as características das programações
orientadas para objetos relacionadas com classes de objetos, herança entre
classes de objetos e mensagens trocadas entre objetos para definir de maneira
natural tanto os componentes do sistema que deve ser controlado quanto o
próprio sistema de controle, tornando o trabalho de projeto dos sistemas de
controle menos árduo.
Um gerador de vapor, por exemplo, pode ser interpretado como um objeto
constituinte de uma classe de trocadores de calor, possuindo variáveis de
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processo e de estado que são usadas por métodos (funções definidas
internamente na classe de objetos) para representar os processos de balanços de
massa e energia do gerador de vapor. Este objeto troca mensagens com outros
objetos nos circuitos de refrigeração pertinentes, de acordo com as variáveis
definidas nas equações diferenciais que são implementadas dentro dos métodos
de cada objeto (ROBINSON e OTADUY, 1988).
Os sistemas de controle passam a ser mais um método definido dentro da
classe do objeto que impõe restrições ao comportamento das variáveis de
processo ou de estado. Assim como no caso anterior, esta metodologia é usada
para tornar menos dispendioso o projeto e a implementação de sistemas de
controle que utilizam as técnicas matemáticas clássicas e modernas do capítulo
anterior.

6. Métodos de controle híbridos
O sistema de controle contínuo tem muitas vezes dificuldade para alcançar
seus objetivos devido à dinâmica do sistema do sistema que está sendo
controlado, ou seja, as oscilações em parâmetros e variáveis do sistema, as
falhas de componentes, os estados finitos de componentes e as alterações nas
interconexões dos componentes do sistema. O controle híbrido combina técnicas
de controle contínuo com controle de eventos discretos para poder tratar de todas
as situações e configurações que um sistema complexo pode apresentar.
De forma natural, esta combinação leva a uma hierarquização do sistema
de controle, com os controladores contínuos executando as tarefas de controle a
níveis mais baixos, enquanto que os controladores de eventos discretos
supervisionam e coordenam a operação destes controladores e ficam com a
responsabilidade de tomadas de decisão estratégicas no nível mais abstrato, em
função das alterações de configuração e condições operacionais específicas do
sistema a ser controlado.
Um exemplo típico pode ser uma bomba, cuja velocidade deve ser
controlada com um controlador contínuo, mas que contém subsistemas vitais para
o seu funcionamento que requerem controle a eventos discretos, tais como
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alimentação elétrica para o motor da bomba, bombas de lubrificação e
posicionadores de válvulas.
Outra forma de controle híbrido é o controle autônomo que será empregado
em reatores nucleares de quarta geração (WOOD, 2004). Neste tipo de controle,
torna-se necessário que o sistema de diagnóstico de falhas (que pode ser
executado por um sistema especialista ou baseado em MFM) seja integrado com
os diversos sistemas de controle para minimizar os riscos operacionais e de
segurança. Agentes inteligentes podem fazer o acompanhamento destas
atividades de diagnóstico.
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CONCLUSÕES
Neste trabalho foram revistas as técnicas de controle disponíveis para o
controle de nível de geradores de vapor que apresenta não linearidades devidas
não só as características não lineares intrínsecas de uma usina nuclear, mas
também devido ao comportamento local das variáveis no controle de nível dos
geradores de vapor, particularmente relacionado ao fenômeno "swell" e "shrink",
que se acentua em baixas potências e durante a partida em potência da
instalação nuclear.
A primeira constatação que se faz ao final deste trabalho é que as técnicas
de controle com eventos discretos são mais apropriadas para um controle
supervisório hierárquico, quando se combina em um controle híbrido os controles
contínuos locais com controle de eventos discretos, no qual os controladores
locais, nos níveis mais baixos de abstração do modelo MFM (Multilevel Flow
Mo de Is) , são projetados por métodos de controle contínuo (exceto para aqueles
poucos sistemas que lidam intrinsecamente com estados finitos), enquanto que
nos níveis de abstração mais elevados, principalmente no nível de objetivos e
propósitos da instalação, são utilizados os métodos de controle de eventos
discretos.
Isto se configura de maneira natural, porque nos níveis de abstração mais
elevados, os objetos de interesse são os estados do sistema normais ou
anormais, e a tomada de decisão de qual será a forma mais segura e produtiva de
levar o sistema (instalação) de um estado não desejado para um estado
desejado, através de controles diversos dos equipamentos e subsistemas (um
destes é o controle de nível de geradores de vapor), nos níveis de abstração mais
abaixo. Para tal é necessário que se disponha de um sistema de diagnóstico de
falhas, incluindo suas causas que devem ser buscadas nos níveis hierárquicos
inferiores.
As tomadas de decisão são constituídas por regras de controle do tipo que
se encontra em sistemas especialistas (SE condições ENTÃO ações), mas que
devem estar agrupadas em estruturas do tipo agentes inteligentes específicos
para que se possa lidar com diversas situações e condições operacionais, nas
quais as variações de parâmetros e variáveis de estado podem variar de forma
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significativa de uma condição operacional para outra, além de manter um caráter
adaptativo e evolutivo (capacidade de aprendizado com a experiência) destas
estruturas, ou seja, são dotados de regras que podem mudar com o tempo e de
acordo com circunstâncias especiais ou não familiares.
Assim temos todos os métodos de controle com eventos discretos reunidos
(ver itens sublinhados acima) dentro desta concepção de controle híbrido
discutido acima, exceto pelos métodos formais e orientados por objetos. Estes
dois métodos são utilizados atualmente mais no sentido de automatizar, facilitar,
testar e modificar o projeto de sistemas de controle baseados nas outras técnicas,
do que criar uma estrutura de controle baseada inteiramente nos recursos das
linguagens formais (linguagem Z, por exemplo) ou orientadas para objetos
(linguagem C++, por exemplo).
Após a análise acima, resta avaliar as vantagens e desvantagens de cada
técnica de controle contínuo para o controle de nível dos geradores de vapor de
usinas nucleares, exceto o controle supervisório hierárquico, que foi tratado
dentro do escopo das técnicas de controle por eventos discretos, e o controle de
multímodos que trata de algoritmos de escolha de um tipo de técnica de controle
contínuo ou a combinação de vários tipos de técnicas de controle contínuo, de
acordo com a situação operacional específica.
Devemos distinguir dois tipos de técnicas de controle contínuo: os métodos
de controle contínuo lineares e os métodos de controle contínuo, não lineares.
Entre os primeiros encontram-se os métodos de controle ótimo LQG, LQG/LTR,
síntese tJ e H-infinito. Entre os métodos não lineares encontram-se os seguintes:

1. Método baseado em funções de Lyapunov
2. Método de sistemas de estrutura variável (SEV) ou de modos deslizantes
3. Método de backstepping
4. Controle H-infinito não-linear
5. Método de Controle de Caos ou Método OGY (OTT, GREBOGI E YORKE,
1990)

6. Técnicas de linearização por realimentação de estados ou de saída
7.

Técnicas de passividade.
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Além destes, existe outro método, o controle preditivo baseado em modelo
não linear (CPBMNL), que apesar de ser uma área recente de intensa pesquisa,
não foi encontrado nenhum trabalho aplicando esta técnica ao controle de nível
de geradores de vapor. O mesmo se aplica para o método de controle de caos ou
método OGY. Portanto, estas duas técnicas estão fora da análise das conclusões
deste trabalho.
Entre os métodos lineares e não lineares ficam dois tipos de técnicas. A
primeira delas é o controle adaptativo ou controle baseado em modelos, que
apesar de ser considerada uma técnica linear, a sua característica de
realimentação com estimação ou predição de variáveis de estado confere a esta
técnica um caráter não linear.
O segundo tipo de técnica é constituído pelos métodos de controle
inteligente, ou seja, redes neurais, controle por regras nebulosas e algoritmos
genéticos. Na verdade, estes três tipos podem se resumir em uma só, as redes
neuronebulosas, pois este tipo de rede apresenta em sua arquitetura uma
realização natural das regras proposicionais dos sistemas especialistas (SE
condições ENTÃO ações) com as incertezas de parâmetros e variáveis sendo
tratadas por conjuntos nebulosos.
As redes neurais são utilizadas para extrair as regras especialistas das
amostras de dados das variáveis de estado e de controle, independendo,
portanto, dos especialistas humanos. Os algoritmos genéticos são mais utilizados
para otimizar tanto os parâmetros da rede neural (pesos sinápticos, funções de
ativação) quanto dos conjuntos nebulosos (média e desvio padrão de funções
Gaussianas, por exemplo).
As redes neuronebulosas são modelos não lineares e adaptativos (contém
capacidade de aprendizado através da experiência com as amostras de dados) e
são tolerantes ao erro (funcionam mesmo na presença de falhas em algumas das
conexões sinápticas ou na presença de ruído). Porém, diferentemente dos
métodos não lineares propriamente ditos, elas não necessitam que se conheça o
modelo matemático do sistema ou da instalação a ser controlada (talvez este
modelo nem sequer exista ou sequer seja conhecido).
Comparando estes quatro grupos de técnicas de controle contínuo, a
primeira assertiva a ser feita é de que se não há necessidade de alto nível de
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tolerância a falhas e se existe um modelo matemático capaz de representar o
sistema a ser controlado, não há necessidade de se utilizar técnicas de controle
inteligente. Uma desvantagem em relação aos outros métodos é que podem ser
necessários testes computacionais dispendiosos para provar a convergência e
estabilidade do controlador neuronebuloso. Se as outras técnicas de controle
contínuo oferecem resultados satisfatórios não é recomendado que se utilize
técnicas de controle inteligente.
Com relação aos métodos estritamente lineares, verificou-se que o método
LQR (Linear Quadratic Regu/ator) difere do método LGQ pelo fato de que é
necessária a observação completa dos estados do sistema (C=I e o ruído e=O), o
que, na prática, não é viável. O método LGQ requer uma observação parcial do
estado do sistema através de y(t)=Cx(t), mas perde as propriedades robustas do
método LQR que garante margem de fase estável e margem de ganho infinito.
Alguns autores encontraram certas soluções, para compensar os efeitos
indesejáveis do controlador LQG tradicional por meio de um algoritmo para
escolher adequadamente os pólos deste controlador, que compensassem os
efeitos indesejados dos pólos do controlador ótimo e de seu observador do filtro
de Kalman.
Uma alternativa mais eficiente foi encontrada no método LTR (Loop
Transfer Recovery) , cuja idéia básica é projetar um controlador LQG que tenha as

propriedades de margem de fase e margem de ganho de um controlador LQR.
Entretanto, o método LQG/LTR pode exigir vários controladores deste tipo para
várias faixas de potência, cobrindo a operação desde a partida do reator à
condição de potência nominal.
Tanto o método H-infinito quanto o método H2 baseiam-se nas normas que
levam

o mesmo nome de funções analíticas complexas.

Dentro desta

conceituação, o problema LQG é a minimização da norma H2" portanto, um caso
particular da norma H-infinito.
Os resultados da aplicação ao controle de nível de geradores de vapor
mostraram que o controlador H-infinito exibe mais robustez do que o controlador
LQG/LTR em relação às incertezas de parâmetros, mas perde em termos de
tempo de assentamento e erro de estado estacionário, por que não dispõe de
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ação integral. Entretanto estes efeitos não são tão importantes para o controle de
nível dos geradores de vapor.
Por causa destas características, o método tem sido investigado para o
controle de nível de geradores de vapor de usinas nucleares francesas da
Electricité de France (EOF) (AMBOS et aI., 1996). Além disto, o método H-infinito,
ao contrário do método LQG/LTR, não assume perturbações no sistema que são
modelados por ruído tipo Gaussiano ou branco, o que não ocorre na maioria dos
distúrbios em diversas condições operacionais de centrais nucleares.
O método da

síntese-~

tem sido investigado para o controle de nível de

geradores de vapor de usinas nucleares francesas da Electricité de France (EOF)
(AMBOS et aI., 1996), aplicado na análise da robustez com relação à estabilidade
e desempenho da lei de controle obtida com o método H-infinito na presença de
incertezas paramétricas, onde a frequência é tratada como um parâmetro real
incerto.
Ambos et a\. compararam o desempenho de controladores H-infinito
utilizando a

síntese-~

com controladores clássicos PIO já instalados nas usinas

francesas, acoplando-os a um modelo não linear de usinas nucleares para gerar
grandes e abruptas variações de carga, a fim de testá-los em regimes
desafiadores. Os resultados mostraram que o controlador H-infinito, avaliado pela
síntese-~

no domínio da freqüência, tem desempenho superior aos controladores

PIO clássicos com relação às margens de estabilidade
Pelo que foi discutido acima, pode-se concluir que o controlador H-infinito
avaliado quanto ao desempenho pela síntese-J.( é considerada a melhor técnica
do tipo matriz linear para o controle de nível dos geradores de vapor.
Os métodos não lineares, com a exceção do método de controle de caos,
foram aplicados ao controle de nível de gerador de vapor e mostraram todos eles
desempenho superior aos controladores PIO (em termos de tempo de sobressinal
(overshoot) , tempo de acomodação e tempo de subida), incluindo a técnica

anterior, H-infinito, estendida para o caso não linear. Como estes métodos podem
tratar naturalmente os efeitos não lineares de sistemas complexos, devem ser
escolhidos como as técnicas de melhor desempenho. Contudo, torna-se
necessário que sejam testadas em todas as situações operacionais com a
consideração da dinâmica de sensores e atuadores para uma demonstração de
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um controlador na prática do mundo real. Escolher entre os métodos não lineares
requer também uma comparação específica entre eles na aplicação de controle
de nível de geradores de vapor, o que ainda não se pode observar na literatura, o
que deve ser tema para pesquisa futura.
A técnica que pode rivalizar com as técnicas não lineares são as técnicas
de Controle Preditivo Baseado em Modelo (CPBM), pois conforme Aguirre (2007)
afirma, é uma das técnicas de maior sucesso na indústria já que pode ser
aplicado tanto a sistemas monovariáveis como multivariáveis lineares e não
lineares.
Entretanto, estas técnicas requerem algum conhecimento a priori ou podem
possuir uma característica peculiar que pode dificultar a sua aplicação prática. Por
exemplo, existem três tipos de modelos de processo lineares para a aplicação
destas técnicas.
No primeiro tipo, a predição é uma função dos N primeiros valores da
saída. Este tipo de modelo tem a desvantagem de não poder ser aplicado a
sistemas instáveis e necessitam de muitos parâmetros para descrever o sistema
se o sistema tiver um atraso grande.
No segundo tipo de modelo usamos o modelo de entrada e saída, com
uma função de transferência G=AlB, sendo A e B expressos com polinômios em
Z-1,

ou seja, o operador atraso unitário. Este modelo pode ser aplicado a sistemas

instáveis e necessita de poucos parâmetros para descrever o sistema, mas tem a
desvantagem de se conhecer a priori a ordem dos polinômios de A e B. Devido a
isto, em uma das aplicações analisadas observou-se que a estimação dos
parâmetros mudou significativamente quando os transientes passaram a ser mais
violentos, com mudanças buscas e violentas no nível de água, fluxo de água de
alimentação e fluxo de vapor do gerador de vapor.
O terceiro tipo de modelo é baseado na representação de espaço de
estados. A vantagem deste modelo é poder ser aplicado diretamente a sistemas
multivariáveis, mas tem a desvantagem de requerer muitas vezes o uso de
observadores de estado e consequentemente de aumentar o esforço de cálculo.
Com a capacidade crescente dos computadores atualmente, este não chega a ser
um problema muito preocupante. Esta é, então, a melhor versão deste método.
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Entretanto, assim como nos outros métodos CBMs, as matrizes de fatores
de peso·da entrada u(k) que aparecem na função objetivo quadrática devem ser
ajustadas conforme o nível de potência (neste caso variam inversamente) para
dar melhor desempenho e estabilidade. Esta é mais uma informação externa ao
método que deve ser fixada pelo especialista de controle.
A princípio, não se espera que se fixem parâmetros a priori nos métodos
não lineares, como é o caso das matrizes de peso nos métodos CBMs. Portanto,
as técnicas não lineares podem ser consideradas, por tudo que foi dito acima,
como as ferramentas mais poderosas em termos conceituais e com potencial de
aplicações práticas mais abrangentes.
Por outro lado, não foi intenção deste trabalho a avaliação da estabilidade
de controladores digitais baseados em uma rede de comunicação de dados
(SCBRs), embora seja uma recomendação natural a avaliação dos controladores
mais adequados apontados neste trabalho sujeitos a falhas induzidas por redes
de comunicação de dados.

·"""'·""··'~"'~-_I
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