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5. SISTEMA DE CONTROLE GAIN SCHEDULING 
 

5.1 INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE GAIN SCHEDULING 

 

 O sistema de controle tipo gain scheduling [14] é um sistema adaptativo [15], onde os 

parâmetros do controlador PID, que neste caso são Kp, Ti e Td, são mudados de acordo com 

mudanças na dinâmica da planta. Trata-se de um tipo de controle adaptativo que tem a vantagem 

de se auto-adaptar com rapidez, sendo que para que seu uso seja aplicado é necessário conhecer 

bem a mudança da dinâmica da planta a qual estamos controlando. Neste caso, o controlador PID 

irá se auto ajustar de acordo com a mudança na vazão de água na parte dos tubos. Foi visto no 

capítulo 3 que a planta apresenta uma variação dos parâmetros K, τ e θ de sua função de 

transferência com a vazão de água na parte dos tubos. Para cada valor de vazão, existe uma 

sintonia dos parâmetros Kp, Ti e Td do controlador PID que faz com que o sistema controlado 

atinja as especificações do controle. Uma outra adaptação a ser feita é a adaptação dos parâmetros 

Ka, τa e θa do Preditor de Smith. A vantagem deste sistema de controle é o fato de que o usuário 

não tem a necessidade de ajustar os parâmetros Kp, Ti e Td manualmente, já que o próprio 

software ajusta estes parâmetros de acordo com o valor de vazão de água.  

 O diagrama de blocos da figura 5.1 mostra a planta controlada pelo sistema de controle 

adaptativo estrutura gain scheduling. A vazão de água é forçada manualmente pelo usuário e o 

sistema de controle implementa a adaptação dos parâmetros do controle PID. Neste sistema de 

controle implementado, sempre foi utilizado o Preditor de Smith, tanto em simulações como em 

ensaios experimentais. 

 

 
 

Figura 5.1. Diagrama de blocos do sistema de controle gain scheduling. 

 

 

Adaptação 
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5.2 ALGORITMO DE ADAPTAÇÃO 

 

 O algoritmo de adaptação deste sistema de controle baseia-se no teste da variável que 

contém o valor da vazão de água no lado dos tubos. Foram vistas no capítulo 4 as sintonias do 

controle PID para seis valores diferentes de vazão de água na parte dos tubos. O sistema de 

adaptação simplesmente irá testar o valor de vazão corrente e selecionar a sintonia do PID de 

acordo com a tabela 4.1 mostrada no capítulo 4. Para valores intermediários de vazão, o algoritmo 

irá realizar uma interpolação linear entre dois pontos para o valor de sintonia correto. Repare que 

os valores de Td não variam na tabela, portanto, a adaptação é feita somente nos parâmetros Kp e 

Ti conforme mostram os gráficos das figuras 5.2 e 5.3. 

Adaptação do parâmetro Kp em função da vazão
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Figura 5.2. Adaptação do parâmetro Kp em função da vazão. 

Variação do parâmetro Ti em função da vazão
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Figura 5.3. Adaptação do parâmetro Ti em função da vazão. 

      Adaptação do parâmetro Ti em função da vazão 
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 A adaptação dos parâmetros Kp e Ti pode ser feita através de uma simples estrutura 

condicional implementada no software o qual foi desenvolvido em plataforma Delphi.  O código 

da figura 5.4 mostra o algoritmo de adaptação do parâmetro Kp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Algoritmo de adaptação do parâmetro Kp.  

 

 No código da figura 5.4, para cada trecho de vazão, foi implementada uma equação de reta 

que implementa a interpolação para o cálculo de Kp. Repare que foram realizados seis ensaios 

para seis valores diferentes de vazão de água na parte dos tubos e para cada valor de vazão foi 

Procedure Adapta_Kp; 
begin 
 
if (vazão>=12,45) and (vazão<14,95) then 
begin 
Kp:=0,5*vazão+12,45; 
end; 
 
if (vazão>=14,95) and (vazão<17,44) then 
begin 
Kp:=0,252*vazão+16,23; 
end; 
 
if (vazão>=17,44) and (vazão<20,06) then 
begin 
Kp:=20,63; 
end; 
 
if (vazão>=20,06) and (vazão<22,43) then 
begin 
Kp:=-0,252*vazão+25,68; 
end; 
 
if (vazão>=22,43) then 
begin 
Kp:=-0,5*vazão+31,22; 
end; 
 
end; 
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feita uma sintonia de controle PID. Portanto existem cinco intervalos de valores de vazão onde é 

feita esta interpolação linear para o cálculo do PID. 

 Para a adaptação do parâmetro Ti, basta uma única equação de reta, pois através do gráfico 

da figura 5.3 vemos que a mesma se aproxima muito de uma reta. A equação de reta resultante é: 

 

                                                    33,1301.95,32 +−= VAZÃOTi                                       (5.1) 

 

 Para ambas as adaptações feitas em Kp como em Ti, o valor da vazão de água na parte dos 

tubos deve ser expresso em kg/min e os valores de Kp e Ti calculados estão expressos em mA/ºC 

e segundos respectivamente.  

 Quanto à adaptação do Preditor de Smith, a mesma é realizada com base nos gráficos das 

figuras 5.5, 5.6 e 5.7, que representam os valores apresentados na tabela 4.1. 

 
Figura 5.5. Adaptação do ganho Ka do Preditor de Smith. 

Adaptação do ganho Ka em função da vazão 
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Figura 5.6. Adaptação da constante de tempo τa do Preditor de Smith. 

 

Figura 5.7. Adaptação do tempo morto θa do Preditor de Smith. 

 

 Como a planta apresenta uma variação dos parâmetros de sua função de transferência com 

a vazão de água na parte dos tubos, então o Preditor de Smith deve mudar seus parâmetros de 

acordo com a vazão, de modo a que o modelo do preditor sempre acompanhe o modelo da planta. 

O código da figura 5.8 mostra o algoritmo de adaptação do parâmetro Ka (ganho) do Preditor de 

Smith. 

 

 

Adaptação da constante de tempo ττττa em função da vazão 

Adaptação do tempo morto θθθθa em função da vazão 
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Figura 5.8. Algoritmo de adaptação do parâmetro Ka do Preditor de Smith. 

 

 A adaptação dos parâmetros τa e θa são feitas através das seguintes equações: 

 

                                                   33,1300.95,32 +−= VAZÃOaτ                                       (5.2) 

 

                                                   95,50.2068,1 +−= VAZÃOaθ                                       (5.3) 

 

 Na adaptação dos parâmetros Ka, τa e θa, a vazão deve ser expressa em kg/min. 

Procedure Adapta_Ka; 
begin 
 
if (vazão>=12,45) and (vazão<14,95) then 
begin 
Ka:=-0,48*vazão+14,47; 
end; 
 
if (vazão>=14,95) and (vazão<17,44) then 
begin 
Ka:=-0,40*vazão+13,28; 
end; 
 
if (vazão>=17,44) and (vazão<20,06) then 
begin 
Ka:=-034*vazão+12,22; 
end; 
 
if (vazão>=20,06) and (vazão<22,43) then 
begin 
Ka:=-0,21*vazão+9,61; 
end; 
 
if (vazão>=22,43) then 
begin 
Ka:=-0,08*vazão+6,69; 
end; 
 
end; 
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5.3 RESULTADOS SIMULADOS 

  

 A figura 5.9 a seguir mostra o resultado simulado do sistema de controle gain scheduling. 

Podemos observar que existem distúrbios na variável controlada quando muda-se a vazão de água 

na parte dos tubos. Observando os gráficos da planta controlada pelo sistema de controle gain 

scheduling, vemos que os requisitos de desempenho mostrados no capítulo 4 são atendidos. 
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Figura 5.9. Resultado de simulação do sistema de controle gain scheduling. 
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 A próxima simulação mostra o resultado do controle PID quando muda-se a vazão de água 

na parte dos tubos. Percebe-se que o controle gain scheduling apresenta uma resposta transitória 

melhor que no caso do controle PID quando muda-se o valor do setpoint. 

 

 
Figura 5.10. Resultado de simulação com o controle PID. 
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 Vemos através destas simulações que o controle gain scheduling apresenta um resultado 

melhor que o controle PID convencional. Na simulação da figura 5.10, após mudar o valor de 

vazão de água na parte dos tubos para 15 kg/min, mudou-se o ponto de operação da planta. Como 

o controle usado é um simples controlador PID, seus parâmetros Kp, Ti e Td, assim como os 

parâmetros do preditor não são atualizados automaticamente. Desta forma quando aplicamos um 

novo setpoint, a resposta transitória apresenta um resultado diferente do especificado em projeto. 

Na simulação da figura 5.10, o valor inicial de vazão é de 20 kg/min, o que equivale a um 

Ti=621,1 de acordo com a tabela 4.1. Quando mudamos o valor de vazão de água na parte dos 

tubos para 15 kg/min o valor correto de Ti deveria ser 800,0, porém como um simples controlador 

PID não possui adaptação, o valor de Ti para esta vazão continua sendo 621,1. Repare que o valor 

de Ti necessário para uma boa resposta transitória neste caso é 800,0 (um valor maior que 621,1) 

portanto quando aplicamos um segundo setpoint em aproximadamente 2000 segundos, a resposta 

ao degrau apresenta sobressinal elevado. A não adaptação do parâmetro Ti assim como a não 

adaptação dos parâmetros Kp, Ka, τa e θa contribuem para uma resposta transitória não 

satisfatória. 

 

5.4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

 A figura 5.11 mostra o resultado do controle PID quando muda-se a vazão de água na 

parte dos tubos e a figura 5.12 mostra um ensaio do sistema de controle adaptativo gain 

scheduling com o uso do algoritmo preditivo estrutura Preditor de Smith.  
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Figura 5.11. Ensaio com o controle PID quando muda-se a vazão de água na parte dos tubos. 

 



5 SISTEMA DE CONTROLE GAIN SCHEDULING                                                     __     

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

65 

 
Figura 5.12. Ensaio com o controle adaptativo gain scheduling. 
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Figura 5.13. Adaptação dos parâmetros do preditor para o ensaio da figura 5.12. 
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 Verifica-se um transitório na variável controlada quando se varia o valor da vazão de água 

no lado dos tubos, mesmo quando o regime é atingido, isto pode ser observado na figura 5.12. 

Observe que a variável controlada retorna ao valor do setpoint, mesmo com a mudança no valor 

da vazão. Isto ocorre devido ao uso da parcela integrativa no controle. A variação da vazão é feita 

manualmente pelo controle manual do conversor de freqüência existente no software. 

 Para o resultado experimental da figura 5.11, vemos que quando aplica-se um segundo 

setpoint obtemos uma resposta transitória com sobressinal relativamente elevado fora da 

especificação de projeto da planta. Isto acontece devido a mudança de vazão de água na parte dos 

tubos que ocorreu antes da aplicação do segundo setpoint. Esta mudança na vazão de água mudou 

o ponto de operação da planta. Como o controlador PID convencional não adapta seus 

parâmetros, o sistema controlado neste caso apresenta resultados diferentes dos especificados em 

projeto. 

 A figura 5.14 a seguir mostra um ensaio mais prolongado com o controle adaptativo gain 

scheduling, onde é possível ver os distúrbios gerados na saída controlada quando se muda a vazão 

de água na parte dos tubos, além da adaptação dos parâmetros Kp e Ti do controlador PID. 
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Figura 5.14. Resultado experimental do controle adaptativo gain scheduling. 
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Figura 5.15. Adaptação dos parâmetros do preditor para o ensaio da figura 5.14. 
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 Através dos resultados experimentais e simulados, vimos que o controle adaptativo gain 

scheduling apresenta uma melhor capacidade em lidar com mudanças da dinâmica da planta em 

comparação com o controle PID convencional. O controle gain scheduling pode ser usado para 

fins didáticos e principalmente para atividades na planta piloto que utilizem o trocador de calor e 

necessitem de um sistema de controle com sintonia automática de modo que o usuário tenha uma 

maior facilidade em operar a planta. 

 

 


