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Resumo

RESUMO
A Identificação de Sistemas em Malha Fechada possui considerável apelo prático,
uma vez que oferece maior segurança durante a coleta experimental de dados e ao
mesmo tempo, em linhas gerais, proporciona a construção de modelos mais
adequados para servir de base ao projeto de sistemas de controle. Esta Tese
apresenta, como um de seus principais objetivos, a comparação dos Métodos Diretos
aplicados à Identificação em Malha Fechada com a classe dos Métodos de DoisPassos, que se enquadram na abordagem de Identificação Conjunta Entrada/Saída.
Complementando esta comparação, propõe-se um novo algoritmo em Dois-Passos, a
Dupla Filtragem. As propriedades de convergência deste método são analisadas em
detalhe. O desempenho alcançado pelos modelos identificados pelos Métodos
Diretos e com o uso dos Métodos de Dois-Passos aqui considerados – a saber,
Filtragem-u (VAN DEN HOF; SCHRAMA, 1993), Filtragem-y (HUANG; SHAH,
1997) e Dupla Filtragem – são comparados em uma abordagem estatística por meio
da aplicação de Simulações de Monte Carlo. Também se propõe uma variante ao
método da Filtragem-u, proporcionando duas formas distintas de descrever a função
de sensibilidade da saída associada ao processo sob estudo (FORSSELL; LJUNG,
1999). Os critérios de comparação de desempenho adotados nesta tese incluem
validações dos modelos identificados em simulações livres (operação em malha
aberta), em que os objetos de análise são respostas a pulsos retangulares e, com
maior ênfase, validações em malha fechada – que utilizam o mesmo controlador
instalado no sistema sob estudo. Nesta última situação são empregados sinais de
excitação de mesma natureza daqueles adotados nos ensaios de identificação, porém
com diferentes realizações. Cada uma dessas validações é acompanhada de seu
respectivo fit (LJUNG,1999), índice de mérito que mede a proximidade entre as
respostas temporais do sistema físico e de seu modelo matemático. Também são
consideradas as respostas em frequência do processo, que constituem a base para a
determinação do limite máximo para a incerteza associada ao modelo (ZHU, 2001).
Tomando como fundamento tais limites máximos de incerteza, em conjunto com as
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respostas em frequência dos modelos identificados, é possível associar graduações a
esses modelos (A, B, C, ou D). Desta forma, esta tese utiliza índices de mérito
fundamentados em ambas as respostas temporais e em frequência. Aspectos relativos
à influência da amplitude e do tipo de sinal de excitação aplicado à malha, bem como
à relação sinal-ruído estabelecida no sistema, são analisados. Também se investiga a
relação entre a qualidade do modelo identificado e o ponto de aplicação do sinal de
excitação: no valor de referência da malha de controle ou na saída do controlador.
Por fim, verifica-se como a sintonia do controlador afeta o modelo identificado.
Todas as simulações realizadas utilizam sinais de perturbação do tipo quase nãoestacionário, típicos da indústria de processos (ESMAILI et al., 2000). Os resultados
indicam que os Métodos Diretos são mais precisos quando a estrutura de modelo e
ordem adotadas são idênticas àquelas do processo real. No entanto, os Métodos de
Dois-Passos são capazes de fornecer modelos muito confiáveis mesmo quando a
estrutura e ordem do modelo diferem daquelas do processo sob estudo.
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Abstract

ABSTRACT
Closed-loop System Identification has considerable practical appeal, since it provides
increased security during the collection of experimental data and, at the same time,
provides the construction of suitable models for the design of high performance
control systems. This thesis presents, as one of its main objectives, a thorough
comparison between Direct Methods (applied to the closed-loop identification) and
Two-Step Methods. The latter ones belong to the Joint Input/Output approach.
Complementing this comparison, a new two-step algorithm – the Double Filtering –
is proposed. The convergence properties of this method are analyzed in detail. The
performance achieved by the models identified by Direct and Two-Step methods is
compared in a statistical approach through Monte Carlo simulations. The Two-Step
methods considered in this thesis are the u-Filtering (VAN DEN HOF; SCHRAMA,
1993), the y-Filtering (HUANG; SHAH, 1997) and the Double Filtering. A variant of
the u-Filtering method is proposed, providing two distinct ways of describing the
output sensitivity function associated with the process under study (FORSSELL;
LJUNG, 1999). The performance comparison criteria adopted in this thesis include
free-run model validations (open-loop operation), in which rectangular pulses
responses are analyzed. Greater emphasis is given to closed loop model validation,
which uses the same controller installed in the system under study. This type of
validation employs excitation signals similar to those adopted in the identification
tests, but with different realizations. Each of these validations is accompanied by its
corresponding fit (Ljung, 1999), a merit index that measures the proximity between
the time responses of the physical system and its mathematical model. Process
frequency responses are also considered, since they form the basis for determining
the model uncertainty upper-limit or upper-bound error (ZHU, 2001). The upperbounds, along with the frequency responses of each identified model, provides ranks
(A, B, C, or D) for these models. Therefore, this thesis uses merit indexes based on
both time and frequency responses. It is analyzed how the type and magnitude (or
equivalently, the signal-to-noise ratio) of the excitation signal applied to the loop
impacts the accuracy of the identified models. This work also investigates the
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relationship between the accuracy of the identified models and the point of
application of the excitation signal: the reference of the control loop or the controller
output. Finally, it is checked how the controller tuning affects the identified models.
All simulations employ quasi non-stationary disturbance signals, typical of the
process industries (ESMAILI et al., 2000). The results indicate that Direct Methods
are more accurate when the model structure and order adopted in the identification
are identical to those of the actual process. However, the Two-Step Methods are
capable of providing very reliable models even when the adopted structure and order
differ from those of the process under study.
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1. Introdução

1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo são expostos os objetivos do presente trabalho, a motivação para sua
realização e as possíveis contribuições para a área da Identificação de Sistemas em
Malha Fechada. Ao final do capítulo, segue o sumário estruturado e as principais
contribuições desta tese.

1.1

Objetivos

O presente trabalho tem como principais objetivos:
O1. Apresentar um novo algoritmo em dois-passos – denominado Dupla
Filtragem (ALVES; GARCIA, 2010a e 2010b; GARCIA; ALVES, 2010) –
para a Identificação (paramétrica) de Sistemas em Malha Fechada e discutir
formalmente suas propriedades de convergência.

O2. Traçar comparativos do novo algoritmo com relação aos métodos de
mesma natureza propostos na literatura especializada – Filtragem-u (VAN
DEN HOF; SCHRAMA, 1993) e Filtragem-y (HUANG; SHAH, 1997) – e
também com relação aos métodos clássicos1 de Identificação Direta em Malha
Fechada (LJUNG, 1999).

O3. Fornecer um limite máximo para a incerteza associada aos parâmetros do
modelo identificado e atribuir índices de mérito (notas A, B, C ou D) a esses
modelos (ZHU, 2001).

1

Essa denominação é aplicada aos métodos de identificação fundamentados nos erros de predição,
também conhecidos como PEM (Prediction Error Methods) – vide Ljung (1999).
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O4. Verificar se existe uma relação entre a qualidade do modelo identificado e
o ponto de aplicação do sinal de excitação: no valor de referência da malha de
controle (Set-Point – SP) ou no terminal de saída do controlador (Manipulated
Variable – MV).
O5. Empregar diferentes sinais de excitação nos ensaios de identificação:
GBN – Generalized Binary Noise (TULLEKEN, 1990), versões filtradas
desses sinais e também excitação PRBS – Pseudo-Random Binary Sequence.
Verificar de que forma os modelos identificados são afetados por tal escolha.
O6. Analisar a influência da amplitude do sinal de excitação e também da
relação sinal-ruído (Signal to Noise Ratio – SNR) na exatidão dos modelos
identificados.
O7. Verificar como a sintonia do controlador instalado na malha afeta o
modelo identificado.
O8. Analisar os efeitos da introdução de sinais de perturbação do tipo quase
não-estacionário2.
O9. Apresentar uma análise estatística acerca dos métodos de identificação
aqui considerados, visando o estudo dos valores médios da polarização dos
parâmetros (consistência dos modelos) e também das variâncias médias
observadas. Para tanto, aplicam-se simulações do tipo Monte Carlo, nas quais
diversos conjuntos de dados são gerados a partir de diferentes realizações de
ruído branco utilizado como fonte de distúrbios.
O10. Aplicar os algoritmos de Identificação Direta e de Dois-Passos a um
processo multivariável – conhecido na literatura como Shell Benchmark – e
traçar comparativos (qualitativos) de desempenho entre os modelos
identificados por tais algoritmos.

2

Como será mencionado em momento oportuno, todas as simulações realizadas neste trabalho
utilizam sinais de perturbação do tipo quase não-estacionário. Garcia e Alves (2010) apresentam um
estudo completo em que se utilizam também sinais de perturbação estacionários. Um breve resumo
dos resultados obtidos pelos autores é exposto no Capítulo 5.
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O algoritmo proposto nesta tese (objetivo O1) se enquadra na categoria dos
Métodos de Identificação Conjunta Entrada-Saída – subcategoria dos Métodos de
Identificação em Dois-Passos – e fundamenta-se na escola de pensamento dos
Métodos de Erro de Predição (LJUNG, 1999).
Em contraste aos trabalhos publicados anteriormente, a presente abordagem
utiliza filtragem de ambos os sinais de entrada e saída do processo a ser identificado.
Por tal razão, o método de identificação aqui desenvolvido é denominado Dupla
Filtragem. A meta principal do algoritmo é a utilização de funções de sensibilidade
associadas ao sistema em malha fechada como filtros destinados a livrar – em grande
parte – os sinais de entrada e saída da influência de perturbações diversas e também
do ruído associado ao processo de medição. Isto culmina na transformação do
problema de identificação em malha fechada em uma aplicação direta dos métodos
de erro de predição a um sistema (praticamente) livre da influência de sinais que
prejudiquem o processo de identificação. O modelo matemático resultante, sob a
forma de função de transferência (caso SISO) ou matrizes de transferência (para
sistemas MIMO), capta então as principais características dinâmicas do sistema sob
análise.
Neste cenário, o algoritmo proposto se revela uma alternativa válida para a
identificação (aproximada3) de sistemas visando aplicação do modelo obtido como
base para o projeto de sistemas de controle de alto desempenho. A etapa de projeto
pode ser realizada tanto à luz da abordagem clássica (MACIEJOWSKI, 1989;
CRUZ, 1996) – em que se associa o modelo identificado à planta nominal – como a
partir do uso de técnicas iterativas de identificação-controle (SCHRAMA, 1992;
SCHRAMA; BOSGRA, 1993; GEVERS, 2002), nas quais o processo de
identificação – com base no controlador atual – e posterior projeto de controle –
tomando como referência o modelo atual – são repetidos até que o sistema de
controle atinja todos os requisitos de desempenho desejados (VAN DEN HOF et al.,
1995).

3

Todo modelo matemático, seja ele simples ou bastante sofisticado, consiste em uma aproximação de
um sistema real. O significado do termo aproximado aqui empregado se refere à captura dos aspectos
essenciais da dinâmica do sistema real e não de suas particularidades. Esta acepção é a que será
adotada nesta tese.
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O leitor atento deve ter notado uma aparente contradição no parágrafo anterior
que clama por um esclarecimento. De fato, tanto a abordagem clássica como as mais
recentes técnicas iterativas de projeto de sistemas de controle de alto desempenho
tomam por base modelos nominais (fixos ou atuais) na forma de espaço de estados.
A eventual utilização dos algoritmos descritos nesta tese para a identificação dos
processos envolvidos exigiria uma etapa adicional de conversão dos modelos
identificados para uma representação em espaço de estados. Além disso, as
abordagens descritas nas referências do parágrafo anterior fazem uso de estimativas
em frequência dos erros de modelagem, novamente associadas a modelos em espaço
de estados. Estas estimativas são também fornecidas nesta tese sob a forma dos
limites máximos para as incertezas, porém associadas a cada modelo identificado.
Assim, no caso multivariável, um estudo simples seria necessário para a
determinação de qual destes limites máximos para as incertezas é, de fato, o mais
relevante para a situação sob análise. Por último, pode-se notar uma tendência (não
intencional) ao projeto de sistemas de controle robusto. Não é objetivo desta tese
advogar o uso dos métodos aqui descritos no projeto de tais sistemas. Ao contrário,
procura-se apenas apontar alternativas para a identificação dos chamados modelos
nominais, necessários aos procedimentos de projeto.

1.2

Motivação

A identificação de sistemas dinâmicos com base em dados coletados em
condições experimentais de malha fechada é um problema altamente relevante em
diversas aplicações industriais (VAN DEN HOF, 1998). Os modelos identificados
geralmente são utilizados para realizar predições, como ponto de partida para o
projeto de sistemas de controle ou mesmo para detecção de falhas. Caso seja possível
determinar – ou, em um cenário ideal, conhecer a priori – a estrutura real do
processo e também de seu modelo de perturbações, o modelo identificado será ótimo
no sentido estatístico, independentemente do propósito ao qual o modelo se destina.
Assintoticamente, tais modelos identificados serão também estimativas de máxima
verossimilhança. Entretanto, em qualquer situação real, é quase impossível conhecer
a estrutura de modelo perfeitamente adequada a um determinado processo. As razões
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para tal fato são de cunho prático e incluem mudanças nas condições de operação do
processo, mudanças das propriedades das perturbações presentes na malha de
controle e não-linearidades inerentes ao processo. Assim, a melhor alternativa
cabível é a seleção de um modelo matemático que, embora não seja o modelo
definitivo do processo, destaque-se como o mais adequado ao propósito de uso
(GOPALUNI et al., 2003).
O cenário descrito anteriormente justifica o crescente interesse da comunidade
científica pela busca de modelos confiáveis para aplicação em controle de processos
industriais. Esta área do conhecimento, denominada Identificação para Controle,
culminou na extensão dos métodos clássicos de identificação de sistemas que operem
em malha aberta.
Tais técnicas, fundamentadas nos erros de predição, foram recentemente
ampliadas a um enfoque mais abrangente. Resultados obtidos durante a década de
1990 mostram como lidar também com o problema da identificação de modelos
aproximados4 de processos, construídos a partir de observações realizadas em malha
fechada.
Ao final da década de 1990 e início dos anos 2000, grande atenção foi dada à
identificação de modelos relevantes ao projeto de controladores preditivos – MPC
(HUANG; WANG, 1999; GOPALUNI et al., 2003; GOPALUNI et al., 2004). Nos
controladores preditivos, os algoritmos de controle utilizam saídas preditas em um
horizonte finito de tempo (discreto) para o cálculo da ação de controle a ser imposta
em cada instante de amostragem. Assim, o projeto MPC exige modelos que
forneçam predições confiáveis múltiplos passos à frente.
Atualmente, é clara a necessidade da criação de alternativas para a obtenção
de modelos confiáveis para sistemas em malha fechada que operem sob condições
adversas ainda não exploradas, tais como a presença de perturbações quase nãoestacionárias (objetivo O8), típicas de processos químicos (ESMAILI et al., 2000). É
neste cenário que se encaixa o presente trabalho.

4

Os diversos métodos de identificação de sistemas em malha fechada serão brevemente apresentados
e discutidos no Capítulo 2 desta tese. Maior interesse será devotado à classe de técnicas conhecida
como Métodos de Dois-Passos, assunto a ser abordado no Capítulo 3.
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A seguir, justifica-se o porquê do interesse em experimentos de identificação
em malha fechada e também qual a importância da obtenção de modelos
matemáticos aproximados dos sistemas envolvidos em tais experimentos.

1.2.1. Experimentos em Malha Fechada: Por que utilizá-los?

Uma revisão da literatura revela que a diferença crucial entre a identificação
em malha fechada e aquela realizada em malha aberta reside na origem dos dados
experimentais e não necessariamente nos métodos utilizados no processo de
identificação (FORSSELL, 1997). A configuração típica de um sistema em malha
fechada é vista na Figura 1.1.
Entrada extra
(Excitação)

Referência
(Excitação)

+

Controlador

+
+

Entrada

Perturbações
externas

Planta / Processo

+
+

Saída

+
+

Ruído de
medição

Figura 1.1: Configuração típica em malha fechada

De fato, a maioria dos processos industriais opera sob controle fundamentado
em realimentação. Os possíveis comportamentos instáveis das plantas, ou mesmo
requisitos de segurança e/ou eficiência, implicam na coleta de dados experimentais
sob condições de malha fechada. Além disso, diversos processos em áreas nãoindustriais, tais como sistemas biológicos e econômicos, possuem malhas de
realimentação inerentes e que, portanto, não podem ser ignoradas, manipuladas ou
mesmo removidas (VAN DEN HOF, 1998).
Ao longo dos anos a comunidade científica tem devotado grande interesse no
estudo de técnicas especiais de identificação que sejam aplicáveis a conjuntos de
dados obtidos em experimentos de malha fechada. Outra corrente de pensamento
enfoca a análise do comportamento dos métodos clássicos já existentes (voltados
para o uso em malha aberta) quando aplicados aos mesmos dados experimentais
citados anteriormente. Nesta escola, um dos primeiros resultados relevantes foi
publicado por Akaike (1967) em seu estudo acerca do efeito das malhas de
realimentação de um sistema sobre as análises de correlação e espectral.
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Na década de 1970, as questões acerca da identificação em malha fechada
foram investigadas de maneira intensa e diversos métodos de identificação
paramétrica foram propostos, como atestam Gustavsson et al. (1977). Tais métodos,
denominados clássicos na literatura especializada, direcionavam-se tipicamente à
solução do problema da estimação consistente dos parâmetros e assumiam como
hipótese básica que tanto o processo como o modelo de perturbações estão presentes
no conjunto de estruturas escolhidas para a identificação (VAN DEN HOF, 1998).
A partir de meados da década de 1970 e início da década de 1980, outra frente
de pesquisa buscava determinar as condições exatas sob as quais um sistema
dinâmico seria identificável em malha fechada. As principais contribuições à solução
deste problema foram fornecidas por Ljung et al. (1974), Söderstrom et al. (1976) e
por Anderson e Gevers (1982). O leitor interessado encontrará nestas referências
diversas condições de identificabilidade que utilizam pontos de vista diferentes5.
Uma nova onda de crescimento do número de publicações na área de
identificação em malha fechada surgiu com o crescente interesse em técnicas de
controle de alto desempenho fundamentadas em modelos de processos. De fato, são
diversos os motivos pelos quais experimentos em malha fechada são mais aprazíveis,
quando o objetivo da aplicação do modelo identificado é o projeto de sistemas de
controle. Esses motivos contemplam:
i) aspectos de polarização e variância das estimativas,
ii) controle da potência dos sinais de entrada e/ou saída do processo durante o
experimento,
iii) projeto ótimo do experimento e, principalmente,
iv) o fato de que o controlador instalado pode tornar linear o comportamento
da malha em torno de um ponto de operação relevante, possibilitando o uso de
modelos lineares bastante confiáveis.

5

O conceito de identificabilidade recebeu, ao longo dos anos, diversas definições na literatura
especializada. A abordagem mais comum consiste em relacionar a propriedade da identificabilidade
com a consistência das estimativas dos parâmetros do modelo. Desta forma, o conjunto “real” 0 de
parâmetros do modelo é dito identificável se a sequência de estimativas convergir para 0 em algum
sentido estocástico pré-estabelecido. Ljung et al. (1974) e Söderstrom et al. (1976) adotam esta linha
de pensamento, enquanto Anderson e Gevers (1982) escolhem uma abordagem que utiliza fatoração
espectral.
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As alíneas i e ii acima se referem ao fato de que as expressões relativas à
polarização dos modelos e a variância das estimativas relacionam-se com os
espectros de potência dos sinais envolvidos no experimento de identificação, como
será discutido no Capítulo 2. Assim, o projetista do experimento de identificação
deve garantir que o modelo obtido seja confiável nas regiões de frequência em que o
processo será operado. Os experimentos em malha fechada proporcionam essa
possibilidade.
A análise das expressões que governam a polarização dos modelos convida à
criação de uma estratégia de projeto ótimo do experimento6. De fato, com relação à
alínea iii, Gevers e Ljung (1986) mostraram que, caso o modelo identificado seja
utilizado no projeto de um controlador de mínima variância, o experimento de
identificação deve ser realizado em malha fechada, incluindo o candidato a
controlador ótimo de mínima variância nesta malha. De forma geral, pode-se mostrar
que o projeto ótimo de experimentos com restrições de variância nos sinais de saída
do sistema implica em soluções de malha fechada (FORSSELL; LJUNG, 1999).
Já em concordância com a alínea iv, Forssell e Ljung (1999, apud
CALLAFON et al., 1993; EGARDT, 1997; ZANG et al., 1995) atestam que na
Identificação para Controle, o objetivo é a construção de um modelo adequado para o
projeto de um sistema de controle robusto7.
No início de década de 1990, em contraste à situação clássica, parte da
comunidade científica devotou grande atenção ao estudo das propriedades dos
modelos identificados em malha fechada. As pesquisas da época lidaram com a
situação – mais realista – em que as dinâmicas do processo e das perturbações não
estavam presentes de forma exata nas estruturas de modelo pré-definidas. Soma-se a
isso o fato de que diversas linhas de pesquisa investigaram a possibilidade de moldar
arbitrariamente a distribuição em frequência da polarização das estimativas dos
parâmetros do modelo identificado, garantindo a obtenção de modelos aproximados
adequados para o projeto de sistemas de controle. As contribuições mais importantes
6

O projeto ótimo de experimentos de identificação não está no escopo do presente estudo. O leitor
interessado pode encontrar uma estratégia bastante elegante e simples em Zhu (2001).
7

Nos primórdios da Identificação para Controle, o enfoque era fortemente relacionado ao projeto de
sistemas de controle robusto. No entanto, a afirmação dos autores é, atualmente, muito restritiva.
Deve-se estendê-la também ao projeto de controladores preditivos, como visto em Huang e Wang,
(1999); e também em Gopaluni et al., (2003 e 2004).
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foram resumidas por Gevers (1993) e também por Van den Hof e Schrama (1995).
Neste enfoque, os aspectos relevantes a esta tese são apresentados a seguir.

1.2.2. Modelos Aproximados: Por que utilizá-los?

No contexto da área de Identificação pra Controle, a identificação de sistemas
dinâmicos realizada a partir da coleta de dados experimentais (presumidamente)
proporciona a construção de modelos adequados que sirvam como alicerce para o
projeto de sistemas de controle de alto desempenho.
Desta forma, o projeto de sistemas de controle torna-se uma importante área
consumidora de modelos identificados. Em contrapartida, o projeto de sistemas de
controle fundamentados em modelos apóia-se na hipótese de que o modelo
disponível para o processo seja fiel o suficiente para o alcance dos requisitos de
desempenho impostos ao sistema. Estas afirmações parecem apontar para duas linhas
de pesquisa que se inter-relacionam em diversos pontos. No entanto, a comunidade
científica pareceu discordar deste fato (VAN DEN HOF; SCHRAMA, 1995). Em
verdade, até meados da década de 1990 a Identificação de Sistemas e o Projeto de
Sistemas de Controle Fundamentados em Modelos desenvolveram-se em direções
separadas.
A importância de se dispor de modelos de qualidade associados a processos
dinâmicos aumentava bruscamente à medida que o Projeto de Sistemas de Controle
Fundamentados em Modelos evoluía para o Controle Robusto. Além desses modelos,
denominados modelos nominais da planta, o projeto de sistemas de controle robusto
emprega também uma indicação máxima (limite máximo) acerca da incerteza
associada ao modelo do processo sob análise. Consequentemente, torna-se possível
avaliar a robustez da estabilidade e/ou a robustez do desempenho da planta
controlada (MACIEJOWSKI, 1989; CRUZ, 1996). O paradigma do projeto de
controle robusto assume como hipótese primordial o conhecimento a priori do
modelo nominal e da incerteza (máxima) associada a tal modelo. Entretanto, em uma
visão mais realista, se aceita o fato de que os modelos nominais utilizados nos
projetos de controle não reproduzem com total fidelidade todas as características
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dinâmicas da planta. Em outras palavras, o modelo nominal é uma aproximação8 do
processo real. Evidentemente, quanto mais fiel o modelo, maiores podem ser as
exigências de desempenho impostas ao sistema de controle robusto.
Em contrapartida, na área da Identificação (paramétrica) de Sistemas, grande
ênfase é devotada aos aspectos de consistência das estimativas, uma vez que esses
conceitos relacionam-se à reconstrução do processo real que explica os dados
coletados. Entretanto, nas situações práticas, os modelos identificados sempre serão
contaminados por erros advindos da polarização (submodelagem) e variância das
estimativas dos parâmetros envolvidos. Mesmo após a introdução das expressões
assintóticas para a distribuição da polarização presente nos métodos fundamentados
nos erros de predição (WAHLBERG; LJUNG, 1986), ainda não é possível formular
resultados explícitos acerca da confiabilidade dos modelos identificados. De fato,
geralmente se adota como medida de confiabilidade os intervalos de confiança
assintóticos, válidos somente no caso de modelagem consistente (LJUNG, 1999). Em
resumo: existem ainda muitos problemas com relação à quantificação da qualidade
dos modelos identificados. Uma alternativa para essa quantificação, proposta por
Zhu (2001), será adotada nesta tese.
Ao final da década de 1980 a comunidade científica se deparava com diversas
técnicas de identificação e projeto de controle que não se relacionavam de forma
alguma. Isto se devia, principalmente, a duas razões (VAN DEN HOF; SCHRAMA,
1995):
i) a impossibilidade, na grande maioria dos casos, de obtenção do limite
máximo para a incerteza associada ao modelo identificado e
ii) a dificuldade de se estabelecer um critério de seleção para determinar qual
é o melhor modelo para a utilização em um projeto de sistemas de controle.
Apesar do impasse, pesquisadores de ambas as áreas concordavam acerca da
relevância e importância da questão: “Como alcançar desempenhos adequados em
plantas industriais com sistemas de controle fundamentados em modelos de
processos que, por sua vez, são construídos e validados a partir da coleta de dados
experimentais?” (VAN DEN HOF; SCHRAMA, 1995).
8

Vide nota de rodapé nº 3.

11

1. Introdução

A busca para a solução desse problema levou a uma nova área de pesquisa, a
já citada Identificação para Controle. Os assuntos investigados por esta área podem
ser reunidos em dois núcleos, segundo Van den Hof e Schrama (1995):

N1. Determinação de métodos de identificação que resultem em modelos
nominais para os processos sob análise. Alguns desses métodos fornecem
também uma região de incerteza para o modelo (LJUNG, 1998; GEVERS et
al., 1999; ZHU, 2001).

N2. Projeto de um controlador, fundamentado no modelo nominal, sob a
hipótese de que sejam conhecidas as regiões de incerteza do modelo
(MACIEJOWSKI, 1989; CRUZ, 1996). O desempenho alcançado pelo
sistema de controle será, portanto, altamente dependente do modelo nominal e
da incerteza a ele associada.

A partir do exposto anteriormente, nota-se o estabelecimento de duas escolas
de pensamento na área da Identificação para Controle, como ilustrado na Figura 1.2
(VAN DEN HOF; SCHRAMA, 1995).

Projeto de Controle
(Desempenho robusto / nominal)

Quantificação da
incerteza do modelo

Identificação de um
modelo nominal
adequado

Figura 1.2: As escolas de pensamento da Identificação para Controle

O ramo da esquerda ilustra a demanda da teoria de controle robusto por uma
quantificação do erro associado ao modelo nominal. O ramo direito se concentra na
identificação de um modelo nominal apropriado para a construção de um sistema de
controle de alto desempenho. É neste ramo que se encaixa o trabalho desenvolvido
nesta tese.
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1.2.3. Resumo

Experimentos executados em malha fechada possibilitam a identificação de
modelos nominais que sejam adequados para o projeto de sistemas de controle de
alto desempenho. Por sua vez, esse desempenho é altamente dependente da qualidade
do modelo nominal identificado. Logo, quanto mais preciso o modelo, mais eficiente
será o controle. Também se faz necessária a determinação de uma barreira máxima
de incerteza associada ao modelo identificado.
O presente trabalho aborda estes dois problemas ao propor um novo método
de identificação de sistemas, com modelos construídos a partir de experimentos
realizados em malha fechada, e ao classificar tais modelos segundo os critérios de
máxima incerteza propostos por Zhu (2001).

1.3

Sumário Estruturado da Tese

Os assuntos abordados nesta tese são discutidos em concordância com a
seguinte estrutura:


O Capítulo 2 trata dos aspectos gerais da Identificação em Malha Fechada.

Nele é fornecida uma breve descrição da Identificação de Sistemas como um todo,
em conjunto com os conceitos básicos que regem esta área do conhecimento.
Resultados teóricos relativos aos Métodos de Erro de Predição são discutidos
brevemente. Também são apresentados os três enfoques de abordagem ao problema
da identificação em malha fechada.


O Capítulo 3 dá ênfase aos métodos de identificação em malha fechada

realizados em dois-passos. Nele são descritos a Filtragem-u, proposta por Van den
Hof e Schrama (1993), a Filtragem-y, desenvolvida por Huang e Shah (1997) e o
método da Dupla Filtragem, proposto nesta tese (objetivo O1). As propriedades
assintóticas das estimativas advindas destes métodos são discutidas em detalhe.
Também é proposta uma variante para o método da Filtragem-u (GARCIA; ALVES,
2010; ALVES; GARCIA, 2010a).
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O Capítulo 4 se inicia com a apresentação dos modos de operação do

simulador desenvolvido nesta tese. Cada uma das opções de simulação é discutida
em detalhe. Em seguida, apresentam-se resultados preliminares do uso dos Métodos
de Dois-Passos contra a Identificação Direta em malha fechada. No cenário do
Capítulo 4, uma única coleta de dados é realizada para o procedimento de
identificação. Os modelos identificados são comparados (entre si e também com o
processo real) por meio do índice fit (LJUNG, 1999), das respostas a pulsos
retangulares e também das respostas em frequência. Os modelos gerados são então
graduados segundo a estratégia proposta por Zhu (2001).

Nos Capítulos 5 e 6, em contraste à metodologia de trabalho adotada no
Capítulo 4, aplicam-se simulações de Monte Carlo para a análise da polarização e
variância dos parâmetros dos modelos identificados à luz dos objetivos O2 à O9.
Diversos modos de operação da malha de controle proposta são analisados e, com
base nos resultados de polarização e variância dos parâmetros dos modelos
identificados, aponta-se qual(is) método(s) é(são) recomendável(is) para uso. Mais
especificamente:



No Capítulo 5 são tratados aspectos relativos à influência do ponto de

aplicação (SP ou MV) do sinal de excitação do tipo GBN sobre a qualidade do
modelo identificado e, também, como tais modelos são impactados pela amplitude da
excitação aplicada (objetivos O4, O6 e O9). Por fim, procura-se determinar como o
tipo de excitação pode influenciar a qualidade do modelo identificado. São testados
três sinais: GBN, PRBS e versões filtradas do GBN. Assim, são cobertos os objetivos
O5 e O9.



No Capítulo 6 são discutidos os resultados acerca de como a sintonia do

controlador existente na malha sob estudo pode influenciar na qualidade dos modelos
identificados. Três sintonias são empregadas na análise: típica, moderada e agressiva,
contemplando o objetivo O7. Adota-se um sinal GBN de frequência mista como
padrão para excitação, aplicado ora no terminal SP, ora no terminal MV.

1. Introdução
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O Capítulo 7 apresenta um sistema MIMO 2x2, conhecido na literatura

especializada como Shell Benchmark (COTT, 1995a, 1995b). A seguir, projeta-se um
controlador PI multimalha para tal processo e então são aplicados os métodos de
Identificação Direta e de Dois-Passos à malha resultante. Novamente, traçam-se
comparativos entre estas duas abordagens de identificação, utilizando como critério
de análise as respostas ao degrau unitário e em frequência para o sistema em malha
aberta. As discussões deste capítulo referem-se ao objetivo O10 desta tese.



O Capítulo 8 sumariza as conclusões obtidas nos Capítulos 4, 5, 6 e 7 e

discute as contribuições desta tese, traçando perspectivas para trabalhos futuros.

1.4

Principais Contribuições
Faz-se oportuno mencionar neste ponto quais as principais contribuições desta

tese para a área da Identificação (paramétrica) de Sistemas em Malha Fechada.
Em primeiro lugar, a revisão bibliográfica aqui apresentada – seja no aspecto
do desenvolvimento histórico das pesquisas que culminaram no advento dos
Métodos de Dois-Passos, seja na análise técnica detalhada acerca da convergência,
polarização e variância das estimativas dos parâmetros dos modelos – fornece ao
leitor um amplo panorama acerca dos métodos de Identificação Conjunta Entrada/
Saída aqui estudados9.
Outra contribuição é o desenvolvimento da Dupla Filtragem, um novo
algoritmo para a identificação em dois-passos. Entre outras propriedades, a filtragem
dos sinais de entrada e saída do processo sob estudo (fato que dá nome ao algoritmo)
permite a geração de modelos de qualidade mesmo quando a relação sinal-ruído
presente no experimento de identificação seja pequena. Soma-se a isso o fato de que
a Dupla Filtragem, assim como seus algoritmos de dois-passos co-irmãos, gera
modelos confiáveis mesmo quando a estrutura adotada no processo de identificação
difira daquela do sistema real. As expressões analíticas e simulações que corroboram
estas afirmações são apresentadas e discutidas nos Capítulos 3 a 6.

9

É importante ressaltar que o escopo adotado para este estudo não contempla as técnicas que fazem
uso de métodos de subespaços, decomposições em fatores coprimos e as chamadas fatorações
espectrais. O leitor interessado pode consultar Van Overschee e De Moor (1996) e Vidyasagar (1985).
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Por fim, o presente estudo apresenta comparações extensivas de desempenho
entre os métodos de Identificação Direta e de Dois-Passos. Para tanto, utilizou-se
índices de mérito fundamentados em respostas temporais e em frequência. Diversos
aspectos são analisados, tais como: ponto de aplicação, amplitude e natureza do sinal
de excitação aplicado à malha de controle e sintonia do controlador empregado. Com
base nos resultados e análises dessas comparações, o leitor pode, se desejar,
extrapolar os cenários adotados e tomar decisões acerca de qual(is) método(s) é(são)
mais aconselhável(is) para a situação particular de seu interesse.

2. Identificação em Malha Fechada
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2. IDENTIFICAÇÃO EM MALHA FECHADA

Neste capítulo apresentam-se os conceitos básicos que regem a área de Identificação
de Sistemas e as propriedades estatísticas das estimativas obtidas quando da
aplicação de métodos de identificação que se fundamentem nos erros de predição. A
seguir, conceitua-se a operação em malha fechada e as três abordagens de
identificação utilizadas neste contexto – Identificação Direta, Identificação Indireta e
Identificação Conjunta Entrada/Saída. As expressões assintóticas para a polarização
e variância dos parâmetros dos modelos identificados, contemplando cada uma das
abordagens citadas, são apresentadas em uma estrutura geral. As especificidades
relevantes a esta tese serão abordadas no Capítulo 3.

2.1

Identificação de Sistemas – Conceitos Básicos
A Identificação de Sistemas (ou de processos10) é o campo da modelagem

matemática de sistemas dinâmicos que utiliza dados experimentais para a construção
de modelos. Em uma visão macroscópica, os métodos de identificação utilizados
nessa área do conhecimento podem ser classificados em três grandes categorias:

C1. Métodos de erro de predição (LJUNG, 1999).
C2. Métodos de subespaço (VAN OVERSCHEE; DE MOOR, 1996).
C3. Métodos de identificação não-paramétricos: análise de correlação e
análise espectral (BRILLINGER, 2001).

10

Nesta tese, os termos sistema e processo serão tratados como sinônimos. Alguns autores, como Zhu
(2001), aplicam o termo processo exclusivamente às plantas de processamento industriais.
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Neste trabalho, atenção exclusiva é dada à categoria C1. Além disso,
considera-se que o sistema dinâmico sob análise opere em malha fechada, como
discutido na seção 2.3. A seguir, são estabelecidas as bases sob as quais se sustenta a
Identificação de Sistemas.

2.1.1. Definições
Seja u(t) o sinal aplicado à entrada do sistema sob análise no instante t e y(t) o
sinal de saída coletado no mesmo instante de tempo11. A abordagem típica da
Identificação de Sistemas consiste em descrever os valores futuros da saída como
função das entradas e saídas passadas. Para atingir esse objetivo utiliza-se o preditor
yˆ  t|t  1  f   t   .

(2.1)

Em (2.1), (t) simboliza o vetor de regressão constituído pelas entradas e
saídas passadas, ou seja,
  t   u  t  1 u  t  2

y  t  1

y  t  2

T

 .

(2.2)

Estabelecida essa base, enuncia-se o Problema da Identificação de Sistemas
(FORSSELL, 1997) como a determinação de uma função f adequada [equação (2.1)]
de forma que os erros de predição
  t   y  t   yˆ  t|t  1

(2.3)

sejam pequenos, segundo algum critério de qualidade bem definido. Os erros de
predição decorrem do fato de que nenhum modelo matemático, por mais sofisticado
que possa ser, explica o comportamento de um sistema dinâmico em sua totalidade.
Além disso, as perturbações atuantes – tais como ruído de medição ou distúrbios
não-modelados – e também dinâmicas não-modeladas associadas ao processo

11

O texto dessa subseção admite, implicitamente, que os sistemas analisados possuem uma única
entrada e uma única saída. Não há perda de generalidade quando o objeto de análise é um sistema
MIMO. De fato, basta admitir a existência de vetores de sinais de entrada e saída e, por consequência,
matrizes de regressores.
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contribuem para o desvio observado entre o comportamento real e aquele
reproduzido pelo modelo.
De fato, um critério adequado para a escolha da função f que define o preditor
determina que os erros de predição sejam brancos no sentido estatístico
(FORSSELL, 1997). Tal característica implica em que todo o conteúdo relevante dos
dados coletados foi utilizado no processo de identificação e, portanto, os erros de
predição sejam descorrelacionados com os sinais u(t) e y(t).
Caso a identificação seja realizada no domínio do tempo, costuma-se adotar f
como uma função paramétrica para a minimização de um funcional (norma) dos
erros de predição com respeito aos parâmetros adotados. Essa é a abordagem
considerada em diversos métodos de identificação que recebem a denominação geral
de Métodos de Erro de Predição. O presente trabalho lida exclusivamente com tais
métodos.

2.1.2. O Ciclo da Identificação de Sistemas

Zadeh (1962 apud ZHU, 2001) fornece uma definição rigorosa para esta área
do conhecimento. Segundo o autor, “com base na coleta de dados experimentais de
entrada e saída, a Identificação de Sistemas consiste na determinação de um modelo
matemático – inserido em determinada estrutura pré-definida – que seja equivalente
ao sistema sob análise dentro de certos critérios de qualidade”.
Segue diretamente da definição anterior que as entidades básicas envolvidas
no procedimento de Identificação de Sistemas são (LJUNG, 1999):

E1. Um conjunto de dados experimentais coletados segundo um planejamento
prévio que inclui, entre outros aspectos, o projeto dos sinais de excitação, a
determinação de quais sinais serão medidos, o intervalo de amostragem
adequado, a relação sinal-ruído presente na coleta e também a duração do
experimento. O objetivo principal desta etapa é a obtenção de um conjunto de
dados informativo, ou seja, um registro experimental cujo estudo seja capaz
de captar as principais características da dinâmica do sistema sob análise.

2. Identificação em Malha Fechada
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E2. Uma estrutura adequada de modelo matemático, capaz de reproduzir
(com fidelidade) o comportamento dinâmico presente nos dados coletados. A
escolha de tal estrutura é tarefa difícil e, sempre que possível, deve utilizar o
conhecimento prévio acerca da dinâmica do sistema e dos fenômenos nele
inseridos. Essa medida pode ser fator conclusivo para o sucesso de um
procedimento de identificação. Nesta etapa, o projetista deve responder
questões como:
 Que tipo de modelo deve ser utilizado (linear, não-linear, SISO,
MIMO, etc)?
 O modelo deve ser parametrizado?
 Qual o número adequado de parâmetros?

Neste contexto, a classe de estrutura de modelos cujos parâmetros encerram
significado físico é denominada “caixa cinza”. Em contrapartida, os modelos
em que os parâmetros são meros veículos utilizados em sua construção e,
portanto, não guardam significado físico algum, são chamados modelos
“caixa preta”.

E3. Um critério, denominado método de estimação, segundo o qual o modelo
será construído. Neste cenário, a qualidade de um modelo fundamenta-se em
sua capacidade de reproduzir os dados coletados.

Após a obtenção de um modelo, o próximo passo consiste em sua validação.
Em linhas gerais, o objetivo do processo de validação resume-se a verificar se o
modelo estimado é suficientemente adequado para a aplicação a que se destina. Em
um primeiro momento, é aconselhável verificar se o comportamento do modelo está
em concordância com as características conhecidas do sistema. Posteriormente,
investiga-se em que grau o modelo explica os dados experimentais, ou seja, com que
fidelidade o modelo reproduz os dados coletados. Nesta etapa, é prudente utilizar um
conjunto de dados que não seja parte integrante do processo de estimação dos
parâmetros do modelo. A escolha do critério de validação deve contemplar o fato de
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que diferentes usos do modelo construído impõem diferentes requisitos de
desempenho e qualidade ao modelo identificado (FORSSELL, 1997).
Em concordância com o exposto até o momento, Ljung (1999) sugere um
fluxo lógico natural para o processo de identificação de um sistema: coleta de dados;
escolha da estrutura de modelo; determinação do “melhor”12 modelo inserido em tal
estrutura. Entretanto, a prática demonstra que este fluxo não é inteiramente
sequencial. De fato, é bastante provável que um primeiro modelo estimado não
satisfaça os critérios de desempenho estabelecidos no processo de validação. A partir
daí, deve-se retornar ao início e aprimorar (ou mesmo modificar completamente) os
diversos passos da identificação. O procedimento completo é visto na Figura 2.1
(LJUNG, 1999).
Conhecimento
prévio
Projeto do
experimento

Coleta de
dados

Escolha da
estrutura de
modelos

Escolha do
critério de
desempenho

Determinação do modelo

Validação do
modelo
Validação
bem sucedida

Validação
mal sucedida

Utilização do
modelo

Figura 2.1: O ciclo da Identificação de Sistemas

12

O termo melhor é colocado entre aspas de forma proposital: a escolha do modelo deve ser realizada
de acordo com um critério formal pré-estabelecido. Este critério depende, entre outros fatores, da
aplicação a que se destina o modelo (FORSSELL, 1997).
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As deficiências que culminam na recusa do modelo pelos testes de validação
podem ocorrer por diversas razões (LJUNG, 1999; ZHU, 2001):

D1. O procedimento numérico adotado na estimação dos parâmetros do
modelo falha ao determinar o melhor candidato segundo o critério de
desempenho adotado.
D2. A escolha do critério de desempenho não é adequada.
D3. A estrutura de modelos adotada no processo de identificação não é a que
melhor representa as características do sistema.
D4. O conjunto de dados experimentais não é informativo o suficiente para
garantir a obtenção de bons modelos.

A deficiência D4 está intimamente ligada ao projeto do experimento de
identificação. Tratamentos detalhados sobre o assunto são encontrados em Garcia
(2010), Ljung et al. (1974), Söderstrom et al. (1976) e Zhu (2001).
Vale ressaltar que, à primeira vista, a Identificação de Sistemas opera em
contraste ao campo da Modelagem Fenomenológica de Sistemas que, por sua vez,
adota como ferramentas primordiais as leis físicas, químicas e biológicas que regem
o comportamento do sistema sob estudo13. Esta impressão torna-se ainda mais
pronunciada quando são adotados modelos “caixa preta”14. No entanto, não é
conveniente – e muito menos prudente – tratar as duas ciências como assuntos
isolados, fato ressaltado na alínea E2.

2.2

Métodos de Erro de Predição

A seção anterior tratou de aspectos gerais que cercam a Identificação de
Sistemas. Agora, são apresentados os fundamentos da abordagem dos erros de
predição definidos na equação (2.3).
13

A modelagem fenomenológica de sistemas dinâmicos é abordada em detalhes pelos autores Ljung
e Glad (1994) e também por Garcia (2005).
14

Em situações práticas, especialmente quando a Identificação de Sistemas é aplicada nas indústrias
de processos, estão disponíveis informações valiosas sobre a dinâmica do sistema sob análise. Em
outras palavras, na grande maioria dos casos, as estruturas de modelo adotadas não são completamente
“pretas”.
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Não serão fornecidas provas formais para os resultados aqui discutidos. Para
um tratamento detalhado, recomenda-se a leitura de Ljung (1999).

2.2.1. Fundamentos

Na discussão a seguir, seja G0(q) o sistema dinâmico linear invariante no
tempo (SISO) excitado pelos sinais u(t) – entrada mensurável – e v(t), ruído aditivo
não mensurável. Seja y(t) o sinal de saída de tal sistema. Deve-se notar que nenhuma
hipótese é tecida com relação à geração do sinal u(t). Assim sendo, em geral, as
conclusões aqui expostas são válidas tanto para operação em malha aberta – em que
não há correlação entre u(t) e v(t) – como para a análise em malha fechada, em que
tal correlação existe e é bastante relevante. A Figura 2.2 ilustra a configuração
adotada nas considerações técnicas presentes nesta subseção.

et

et

H0  q 

ut

Processo
real

vt
+
+

G0  q 

H  q, 

Estrutura real
das perturbações

yt

(a)

ut

Modelo do
Processo

Modelo
das perturbações

vt
+
+

G  q, 

yt

(b)

Figura 2.2: Estrutura adotada para análise: (a) Processo real e (b) Estrutura de modelo

Nos métodos de erro de predição, utilizam-se preditores lineares e invariantes
no tempo sob a forma
yˆ  t|   H 1  q,  G  q,  u  t   1  H 1  q,  y  t  .

(2.4)

Na equação (2.4), q representa o operador deslocamento à frente – ou seja,
tem-se q–1u(t) = u(t–1) – e  designa o vetor de parâmetros do modelo15. De forma
geral,  é um subconjunto do
15

d

, sendo d = dim. A função de transferência H(q,)

A escolha do vetor de parâmetros (em última análise, a escolha de sua dimensão) é função da
estrutura de modelo adotada para o processo de identificação. Assim, a notação X(q,) representa a
estimativa da função de transferência X0(q), com estrutura parametrizada por .
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representa o modelo de perturbações associado ao modelo do sistema, denotado por
G(q,).
No caso de sistemas SISO, tipicamente encontra-se G(q,) e H(q,) como
funções racionais de q e dos parâmetros do modelo. Neste cenário, faz-se necessário
que os filtros H–1(q,) e H–1(q,) G(q,) sejam uniformemente estáveis.
À luz das equações (2.3) e (2.4), os erros de predição são expressos por
  t,   y  t   yˆ  t|   H 1  q,   y  t   G  q,  u  t  .

(2.5)

De posse de um conjunto de N dados experimentais, constrói-se o critério de
erros de predição (Mínimos Quadrados)
VN   

1 N 2
   t,  .
2 N t 1

(2.6)

Em (2.6) emprega-se uma norma quadrática como critério de desempenho.
Esta escolha é conveniente para os aspectos computacionais envolvidos e,
principalmente, para a análise do método empregado. Outras normas podem também
ser utilizadas (LJUNG, 1999).
Muitas vezes adota-se como critério de erros de predição uma variante da
equação (2.6),
VN   

2
1 N 2
1 N
 L  q,    t,   ,
 F  t,  


2 N t 1
2 N t 1

(2.7)

na qual o pré-filtro L (possivelmente parametrizado) é utilizado para realçar
determinadas faixas de frequência que são de interesse do usuário. É simples
verificar que
 F  t,   L  q,  H 1  q,   y  t   G  q,  u  t  .

(2.8)

Ou seja, o efeito da pré-filtragem pode ser incluído no modelo de
perturbações e, portanto, pode-se assumir L(q,) = 1 sem perda de generalidade.
Finalmente, a estimativa dos parâmetros do modelo – construída a partir do conjunto
de N dados experimentais – é calculada como

24

2. Identificação em Malha Fechada

ˆN  arg min VN   .

(2.9)



Vale ressaltar que o mínimo expresso pela equação (2.9) pode ser
determinado de maneira exata – pela solução de um problema de mínimos quadrados
– caso o preditor seja linear nos parâmetros. De forma geral, empregam-se
algoritmos numéricos de busca que podem, eventualmente, encontrar um mínimo
local ao invés do mínimo global. Esta ocorrência deteriora a qualidade da estimativa.
Para efeito de simplificação da notação, as estimativas das funções G e H serão
grafadas como



Gˆ N  q  G q,ˆN

 e Hˆ

N

 q  H  q,ˆN  .

A abordagem dos erros de predição não impõe restrições ao tipo de
parametrização empregado na estrutura dos modelos16. No entanto, existem escolhas
padrão apoiadas na estrutura geral
A  q y  t  

B  q

F  q

ut 

C  q

D  q

e t .

(2.10)

A estrutura de modelos (2.10) emprega
A  q  1  a1 q1 

 ana q na ,

(2.11)

em que na indica a ordem do polinômio A(q). Configurações similares são aplicadas
aos polinômios C, D e F, obedecendo a ordem de cada um deles. O polinômio B tem
configuração
B  q  bnk q nk  bnk 1 q nk 1

 bnk nb 1 q nk nb 1 ,

(2.12)

sendo nk representativo do tempo morto associado ao processo. A Tabela 2.1 resume
as escolhas padrão oriundas da estrutura geral (2.10).

16

Apenas a título de exemplo, as parametrizações empregadas em estruturas de espaço de estados e
também na descrição polinomial de sistemas desempenham papel importante em diversas técnicas de
identificação.
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Tabela 2.1: Estruturas de Modelo Padrão

Polinômios (2.10)

Estrutura de Modelo

B

FIR – Finite Impulse Response

A, B

ARX – AutoRegressive with eXternal input

A, B, C

ARMAX – AutoRegressive Moving Average with eXternal input

B, F

OE – Output Error

B, F, C, D

BJ – Box-Jenkins

Todas as afirmações feitas até o momento são também válidas para o caso de
sistemas MIMO17. A única modificação nas equações estabelecidas concerne ao
critério (2.6), que passa a ser expresso por
VN    h  QN    

1
1 N
tr QN    1 , com QN   
   t,   T  t,  .
N t 1
2





(2.13)

Na expressão (2.13),  é uma matriz simétrica positiva definida que pondera a
importância relativa das componentes do vetor de erros de predição . Pode-se
reescrever (2.13) sob a forma
VN   

1 N T
   t,  1  t,  .
2 N t 1

(2.14)

A seguir, são apresentados os resultados mais importantes no que concerne à
análise estatística das estimativas determinadas pelos métodos de erro de predição.
Tais propriedades são importantes para a análise dos Métodos de Identificação em
Dois-Passos, assunto a ser tratado no Capítulo 3.

2.2.2. Propriedades da Estimativa Limite

O objetivo desta subseção é a investigação das propriedades de convergência
das estimativas – oriundas dos métodos de erro de predição – que se estabelecem
quando N, razão pela qual são denominadas estimativas limite.

17

Evidentemente, deve-se considerar agora a existência de matrizes de funções de transferência e
vetores de entrada, saída e perturbações.
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A análise aqui apresentada apóia-se sobre duas condições técnicas descritas
brevemente a seguir.

Condições técnicas adotadas para a análise de convergência das estimativas limite
(LJUNG, 1999): assume-se que os dados experimentais foram gerados segundo a
configuração ilustrada na Figura 2.3.
e0  t 

w t

ut

Sistema

yt

Realimentação

Figura 2.3: Estrutura a partir da qual são gerados os dados experimentais

Na Figura 2.3, a entrada u(t) pode ser gerada (parcialmente) por meio de um
mecanismo de realimentação ou mesmo para operação em malha aberta (u(t) = w(t)).
O sinal e0(t) representa as perturbações que afetam a malha de controle. O principal
objetivo da condição técnica CT1 é descrever a malha da Figura 2.3 como um
sistema estável, de forma que a dependência entre os sinais de interesse decaia à
medida que seu espaçamento temporal aumente. Assim, a condição mais restritiva a
ser imposta é a linearidade (equações CT.01). Tal aspecto pode ser tratado em
condições bem mais abrangentes, ao custo de uma análise técnica bastante complexa.
O leitor interessado deve consultar Ljung (1978). A condição CT1 é expressa a
seguir.





CT1. O conjunto de dados experimentais Z é tal que para filtros arbitrários dt i  k 
valham as expressões:




k1


k 0


k 0

k 0

1
2
y  t    dt   k  w  t  k    dt   k  e0  t  k 
3
4
u  t    dt   k w  t  k   dt   k  e0  t  k 

No conjunto de equações (CT.01), tem-se que:

(CT.01a)
(CT.01b)
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 w  t  é uma sequência de entrada (externa) limitada e determinística18;
 e0  t  é uma sequência de variáveis aleatórias independentes com média
nula e momentos limitados de ordem 4 + , para algum  > 0;
 A família de filtros

d   k
t

i


k1

, com i = 1, 2, 3, 4 e t = 1, 2, ... é

uniformemente estável; e
 Os sinais  y  t  e u  t  são conjuntamente quase-estacionários19.
A condição técnica CT2 refere-se ao sistema real (vide Figura 2.2) e é
enunciada a seguir.
CT2. O conjunto de dados experimentais Z é gerado segundo
y  t   G0  q u  t   H0  q e0  t  ,

(CT.02)

em que {e0(t)} é uma sequência de variáveis aleatórias independentes com média
nula, variância 0 e momentos limitados de ordem 4 + , para algum  > 0. Ademais,
H0(q) é um filtro mônico e estável, com H–1(q) também estável.

As condições CT1 e CT2, apesar de aparentemente complexas, são na verdade
bastante abrangentes. Em decorrência disto, são muitas vezes referidas como
condições suaves ou fracas. Esta denominação será utilizada doravante.
A análise das propriedades das estimativas limite utiliza expressões no
domínio da frequência, em concordância com Ljung (1999). O autor introduz a
notação
E f  t   lim

N 

1 N
 E  f  t  ,
N t 1

(2.15)

18

Quando se diz que {w(t)} é determinístico, o intuito é simplesmente atestar que tal sequência (em
contraste com a sequência e0) pode ser reproduzida caso o experimento de identificação seja repetido.
Evidentemente, isto não exclui o caso em que {w(t)} seja gerado como a realização de um processo
estocástico, de forma independente das perturbações existentes na malha de controle.
19

Sinais quase-estacionários representam uma classe de sinais não-estacionários na qual as
estatísticas (média, variância e momentos de ordem superior) são localmente estáticas durante um
curto período de tempo, porém apresentam diferenças de um período para outro. Sinais de voz e áudio
em geral, por exemplo, são frequentemente reconhecidos como sinais quase-estacionários.
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em que E(.) denota o valor esperado do argumento (.). Nesse enfoque, o critério de
erros de predição (2.6) assume a forma:
1

V    E   2  t,   .
2


(2.16)

Mostra-se que (LJUNG, 1999), sob condições fracas,
ˆN     arg min V   com probabilidade 1 à medida que N   .

(2.17)



O resultado (2.17) revela que a estimativa dos parâmetros convergirá
assintoticamente para o valor que minimiza o critério (2.16). No domínio da
frequência, este critério assume a forma20
1
V  ,   
4



    d .

(2.18)



Em um primeiro momento, seja um sistema SISO com estrutura definida na
Figura 2.2.
y  t   G0  q  u  t   v  t 

(2.19a)
(2.19b)

v  t   H0  q  e  t 

Deve-se notar que as equações (2.19) refletem o que foi exposto também na
equação (CT.02). A única ressalva é a designação para o ruído branco (de média nula
e variância 0), doravante representado por e(t). Aplicando (2.19) em (2.5) vem
  t,   H 1  q,   y  t   G  q,  u  t  





(2.20)

.

(2.21)

 H 1  q,   G0  q   G  q,    u  t   v  t  .

A expressão (2.20) aplicada ao critério (2.18) fornece

   

20

 



G0 e j  G e j , 





2

H e j , 

 u     v  



2

Aqui, aplica-se a definição de espectro de uma variável aleatória (PAPOULIS, 1965).
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Em (2.21) assume-se que o sinal de entrada u(t) e a fonte de perturbações v(t)
sejam descorrelacionados (o que implica em que o sistema opera em malha aberta).
Um caso especial na análise da estimativa limite ocorre quando a estrutura do
modelo de perturbações é fixa, ou seja, H(q,) = H*(q). Nesta situação, a segunda
parcela da equação (2.21) torna-se independente do vetor de parâmetros . Assim:
   arg min


1
4







 



G0 e j  G e j , 



2

 u  

 

H e

j

2

d .

(2.22)

A equação (2.22) revela que a estimativa G(e j,*) – fundamentada nos erros
de predição – é a melhor estimativa (de mínimos quadrados) da função de
transferência G0(e j), com ponderação em frequência dada por
 u  

 

H e

j

2

.

(2.23)

Finalmente, a inspeção cuidadosa da equação (2.22) mostra que para algum
vetor  = 0, tem-se G(e j,0) = G0(e j). Em outras palavras, (2.22) será sempre a
estimativa limite com relação aos erros de predição (FORSSELL, 1997).
Caso o sistema sob estudo possua múltiplas entradas e múltiplas saídas, é
conveniente definir
 u   ue   
u  t  
.
 e  0      
0 
 e t
ue  

0  t   

(2.24)

O espectro conjunto 0() é definido em (2.24) na sua versão mais geral.
Nela, ue* indica a operação conjugado transposto da matriz ue e 0 designa a
matriz de covariância das perturbações. Vale notar também que, para operação em
malha aberta, tem-se que ue()  0.
De posse de (2.24), a variante MIMO no domínio da frequência para a
equação (2.22) é dada por (LJUNG, 1999)

1
   arg min
4





 G0  G  
 G0  G  

1
1 
 



 0  
H  d . (2.25)
 tr  H 


 H  H  
H

H



0

0
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Em prol da brevidade, na expressão anterior foram adotadas as notações:

 









G0  G0 e j , G  G e j , e H  H e j , .

Em (2.25), admite-se não ser possível a confusão entre o operador conjugado
transposto e a notação *, representativa da estimativa limite do vetor de parâmetros.
A inspeção cuidadosa de (2.25) revela que o método dos erros de predição irá,
em geral, fornecer estimativas consistentes de G0 e H0 – sob a hipótese de que as
parametrizações sejam flexíveis o suficiente para descrever o sistema físico com
fidelidade na faixa de frequências de interesse – desde que 0() seja positiva
definida em todas as frequências. Esta condição equivale ao argumento de que o
experimento deve ser suficientemente informativo (FORSSELL; LJUNG, 1999).

2.2.3. Distribuição Assintótica das Estimativas dos Parâmetros

Os principais resultados acerca da distribuição assintótica das estimativas dos
parâmetros são resumidos no Teorema 9.1 de Ljung (1999):





N ˆN     AsN  0, P 

 

 
Q  lim N  E  V    V   



P  V    


N 

1

N

Q V    




N

(2.26a)

1



T



(2.26b)
(2.26c)

No conjunto de equações (2.26), a notação FAsN(x,y) indica que a
distribuição da variável aleatória F é assintoticamente normal com média x e
covariância y. Além disso, (.)’ denota o gradiente de (.) com relação a . Com
respeito à covariância das estimativas, é padrão na literatura especializada escrever
Cov ˆN

1
P .
N

(2.27)

Um caso especial salta à atenção. Caso o preditor (2.4) seja utilizado em um
sistema SISO e exista  = 0 de tal forma que G(q,) = G0(q) e H(q,) = H0(q), podese reescrever P na forma
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P  0  E   t,0  T  t,0  



1

(2.28)

.

Em (2.28), é inserida a notação tpara representar o gradiente negativo
de (t,) com respeito a , avaliado em 0.
Para o caso de um sistema MIMO, na hipótese de que  = 0, (2.28) é agora
expressa por (FORSSELL; LJUNG, 1999)





P   E   t,0  01 T  t,0  



1

(2.29)

.

Pode-se determinar uma variante no domínio da frequência para a equação
(2.28). Para tanto, seja T’ o gradiente de T = [G H] tomado com relação a . Então
(LJUNG, 1999) tem-se que
 1
P  
 2



1

  v   T   e

j





,  0  0   T 

T

 

e
2

v    0 H0 e j

j

, 0




d 


1

, com
(2.30)

.

Para o caso particular de operação em malha aberta – ou seja, ue()  0 – a
expressão (2.30) simplifica-se para (FORSSELL, 1997)
 1
P  
 2



1
  u  
T
  v   G0 G0  H
 
0




 
H0 H0  d 

 

1

T

2

,
(2.31)

em que A0  A  e j ,0  .
Finalmente, resta a análise do caso em que o modelo de perturbações seja
fixo, H(q,) = H*(q). Neste novo cenário, (2.31) é simplificada para
 1
P  
 2







 u  


G e j , 0 GT e j ,0 d 
 v  










1

.

(2.32)
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2.2.4. Variância Assintótica das Estimativas das Funções de Transferência

Para um sistema SISO, Ljung (1999) propõe a seguinte expressão para a
avaliação da variância assintótica das estimativas das funções de transferência:

  
 

Gˆ N e j
Cov 
H
ˆ e j
 N

 u   ue   
n
n
 v    10   
 v    

N
N
0 
ue  

1

.

(2.33)

A expressão (2.33) é assintótica na ordem n do modelo e também no número
de dados experimentais coletados N, com n / N  0. Vale ressaltar ainda que (2.33)
corresponde ao caso em que a estrutura de modelo adotada seja flexível o suficiente
para que as estimativas realizadas em diferentes frequências tornem-se desacopladas.
Com operação em malha aberta, as estimativas da função de transferência do
processo e do modelo de perturbações são assintoticamente descorrelacionadas,
mesmo que compartilhem parâmetros comuns. Assim,
n  v  
n
Cov Gˆ N e j 
e Cov Hˆ N e j 
H0 e j
N  u  
N

 

 

 

2

.

(2.34)

É importante notar que (2.34) atesta que a relação ruído-sinal v()/u()
determina a precisão da estimativa de G0 em cada frequência, independentemente do
modelo de perturbações adotado.
Para a análise de sistemas MIMO, é conveniente introduzir
T  q,   vec G  q,  H  q,  ,

(2.35)

em que o operador vec[.] dispõe as colunas de seu argumento uma após a outra na
forma de um vetor21.
Vale então a seguinte expressão (ZHU, 1989; FORSSELL; LJUNG, 1999):

 

Cov vec TˆN e j 



21

n
N

 u   ue   
 

0 
ue  

T

  v   .

(2.36)

Para uma definição formal do operador vec, consultar o Apêndice A.2 de Forssell e Ljung (1999).
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Em (2.36), A–T designa a transposição da inversa da matriz A e  denota o
produto de Kronecker. Para operação em malha aberta, assim como no caso SISO, as
estimativas tornam-se assintoticamente desacopladas, valendo as relações

 

Cov vec Gˆ N e j 



 

ˆ e j
Cov vec  H
 N

n T
u     v  
N
 n 01  v   .
 N

(2.37a)
(2.37b)

Dispõe-se agora de todo o arcabouço teórico necessário ao entendimento dos
diversos métodos de identificação em malha fechada situados na família dos métodos
de erros de predição. A seguir, analisa-se o fundamental problema associado aos
experimentos de malha fechada: a correlação entre as perturbações e a entrada do
sistema.

2.3

Dados Experimentais colhidos em Malha Fechada

A Figura 1.1 ilustra o problema principal associado aos dados experimentais
colhidos em operação de malha fechada. Nesta figura, fica clara a correlação
existente entre as perturbações atuantes (não-mensuráveis) e o sinal de entrada do
sistema. De fato, a única maneira de tornar tais sinais descorrelacionados – na
estrutura proposta na Figura 1.1 – é empregar um controlador identicamente nulo.
Devido a essa correlação, as estimativas de parâmetros de modelo resultantes da
aplicação direta dos métodos de erro de predição serão, geralmente, polarizadas. O
exemplo a seguir ilustra este fato.

Exemplo 2.1: (FORSSELL, 1997) Deseja-se identificar o sistema
y  t   B  q u  t   v  t   b1u  t  1 

 bnu  t  n   v  t 

utilizando o conjunto de dados Z = [ u(t) y(t) ]. O comportamento do sistema pode
ser descrito por meio da regressão linear
y  t    T  t  0  v  t  , com 0   b1

bn 

T

e   t   u  t  1

T

u  t  n  .
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Assim, é possível determinar uma estimativa do vetor de parâmetros 0 ao
aplicar o algoritmo padrão de Mínimos Quadrados. Dado um conjunto de N dados
experimentais, essa estimativa é calculada a partir de
1



N

ˆN      t   T  t 
 N t 1


1

1 N

1 N

t
y
t



  t   T  t 






0

N t 1
 N t 1


1

1 N
  t  v  t  .
N t 1

Sabe-se que (LJUNG, 1999), sob condições suaves22,
ˆN     lim E ˆN  0   E   t   T  t  
N 



1



E   t  v  t   com probabilidade 1.

Para que a estimativa seja consistente, é necessário que E   t  v  t    0 .
Em outras palavras, a perturbação deve ser descorrelacionada com o sinal de
entrada. Este não é o caso que ocorre quando o sistema opera em malha fechada.
Assim, as estimativas obtidas serão polarizadas.

Forssell (1999) exibe ainda outros exemplos em que métodos de identificação
padrão – como Métodos de Variáveis Instrumentais, de Subespaço e de Correlação e
Análise Espectral – falham ao serem aplicados diretamente aos dados colhidos em
malha fechada.
Outro aspecto de suma importância consiste no projeto do experimento de
identificação. O projetista deve buscar cenários experimentais que promovam dados
informativos o suficiente para a garantia de um bom modelo do processo sob estudo.
Não é objetivo do presente trabalho discorrer sobre o tema. Ao contrário, apenas
alguns pontos de interesse serão abordados ao longo do texto, em momentos
oportunos. O leitor interessado encontra tratamentos detalhados sobre o assunto em
Söderstrom et al. (1976), Gustavsson et al. (1977) e também em Anderson e Gevers
(1982). Apenas a título de informação, quando se considera operação em malha
aberta, pode-se mostrar que o conjunto de dados experimentais será suficientemente
informativo se, e somente se, o sinal de entrada for persistentemente excitante de

22

Vide condições técnicas CT1 e CT2 presentes na subseção 2.2.2.
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ordem adequada (LJUNG, 1999). No entanto, na configuração de malha fechada a
situação é um pouco mais complexa, como visto no exemplo a seguir.

Exemplo 2.2: (FORSSELL, 1999) Seja o sistema
y  t   a y  t  1  bu  t  1  e  t  ,

em que e(t) é um sinal do tipo ruído branco. Um experimento em malha fechada é
realizado com o emprego de um controlador proporcional descrito por
u  t   k y  t  .

A inserção da lei de controle na equação representativa do sistema sob estudo
leva à descrição em malha fechada
y  t    a  bk y  t  1  e  t  .

A equação anterior revela que toda a classe de modelos da forma
â  a   k e b̂  b  

fornece a mesma descrição entrada-saída para o sistema sob análise, submetido ao
controlador proporcional aqui proposto.
Assim, não há maneira pela qual se possa distinguir tais modelos com base
nos dados experimentais de entrada e saída colhidos em operação de malha fechada.

O Exemplo 2.2 mostra que a condição de excitação persistente do sinal de
entrada não é suficiente para a garantia de obtenção de um conjunto de dados
informativo. A razão reside no fato de que a lei de controle utilizada é simples em
demasia.
De fato, para obter um conjunto de dados (colhidos em malha fechada) que
seja suficientemente informativo deve-se, em geral, utilizar controladores
(FORSSELL, 1999):
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i) variantes no tempo ou
ii) não-lineares ou
iii) que tenham perturbações inseridas na lei de controle.
Outra forma de garantir um experimento suficientemente informativo é
utilizar diversos controladores lineares e invariantes no tempo, cada um em uma
fração da duração do experimento de identificação.

2.4

Estrutura de Sistemas com Operação em Malha Fechada

Nesta seção são apresentadas as equações que nortearão a (breve) análise das
diferentes abordagens válidas para a identificação de sistemas em malha fechada. Em
particular, os resultados expostos aqui são de extrema importância para as análises
realizadas no Capítulo 3. A Figura 2.4 ilustra a estrutura dos sistemas em malha
fechada adotada nesta tese.

et
H0  q 

r1  t 
Controlador

r2  t 

+

C  q

vt

Processo
+
+

ut

G0  q 

Modelo
das perturbações

+
+

-

yt

Figura 2.4: Estrutura de sistemas em malha fechada

Admite-se que o sistema sob análise possua m entradas e p saídas. Os sinais
de excitação r1(t) e r2(t) são independentes das perturbações v(t) = H0(q)e(t). Além
disso, {e(t)} (p1) representa um processo estocástico tipo ruído branco com média
nula e matriz de covariância 0.
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O modelo de perturbações H0(q) é uma matriz (composta por funções de
transferência) de filtros mônicos estáveis – H0–1(q) também é suposta estável23. Por
fim, admite-se que o controlador C(q) (mp) seja linear.
A inspeção da Figura 2.4 permite escrever:
y  t   G0  q  u  t   H0  q  e  t 
u  t   r1  t   C  q   r2  t   y  t   .

(2.38a)
(2.38b)

Substituindo-se (2.38b) em (2.38a), vem





y  t   G0  q r1  t   C  q r2  t   y  t   H0  q  e  t  

 G0  q r1  t   G0  q C  q r2  t   G0  q C  q  y  t   H0  q  e  t  .

(2.39)

Rearranjando a equação (2.39), escreve-se
 I  G0  q C  q y  t   G0  q r1  t   G0  q C  q r2  t   H0  q  e  t  .

(2.40)

Neste ponto, é conveniente definir-se a função de sensibilidade da saída S0(q)
e o sinal de excitação unificado r(t), como mostram as equações (2.41).
S0  q   I  G0  q C  q

1

r  t   r1  t   C  q r2  t  .

(2.41a)
(2.41b)

As equações (2.41) permitem expressar y(t) sob a forma
y  t   S0  q G0  q r  t   S0  q H0  q e  t  .

(2.42)

As definições
Gc,0  q  S0  q G0  q e Hc,0  q  S0  q H0  q ,

(2.43)

em que o subscrito c denota operação em malha fechada, permitem reescrever a
descrição (2.42) como
y  t   Gc,0  q  r  t   vc  t 
vc  t   Hc,0  q  e  t  .

23

Vide condição técnica CT2.

(2.44a)
(2.44b)
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As análises e discussões acerca dos métodos de identificação de sistemas em
malha fechada ficam mais claras quando a entrada do processo, sinal u(t), é também
expressa em termos de uma função de sensibilidade. Para tanto, deve-se notar que
S0  q  G0  q    I  G0  q  C  q  

1

G0  q  

 G0  q  G01  q   I  G0  q  C  q  

1

G0  q 

 G0  q  G01  q   I  G0  q  C  q   G0  q  

1



 G0  q  G01  q  G0  q   G0  q  C  q  G0  q   
 G0  q   I  C  q  G0  q  

1

(2.45)
1



 G0  q  S0i  q  .

Em (2.45), define-se a função de sensibilidade da entrada
S0i   I  C  q G0  q

1

.

(2.46)

C  q S0  q  S0i  q C  q .

(2.47)

Analogamente, pode-se mostrar que

A definição fornecida em (2.46) e também a equação (2.47) permitem
reescrever a expressão do sinal u  t  a partir das relações (2.38):
u  t   r1  t   C  q r2  t   y  t   r1  t   C  q r2  t   C  q  y  t  

 r  t   C  q y  t   r  t   C  q G0  q u  t   H0  q  e  t  .

(2.48)

Rearranjando a expressão (2.48), obtém-se
 I  C  q G0  q u  t   r  t   C  q H0  q e  t  .

(2.49)

Assim,
u  t    I  C  q  G0  q  

1

r  t    I  C  q  G0  q  

 q r  t    q  C  q  H0  q  e  t  
i
 S0  q  r  t   C  q  S0  q  H0  q  e  t  .


S0i

S0i

Por outro lado, utilizando-se (2.42):

1

C  q  H0  q  e  t  

(2.50)

39

2. Identificação em Malha Fechada

u  t   r  t   C  q y  t  
 r  t   C  q   S0  q  G0  q  r  t   S0  q  H0  q  e  t   

(2.51)

  I  C  q  S0  q  G  q   r  t   C  q  S0  q  H0  q  e  t  .

As equações (2.50) e (2.51) implicam em que
 I  C  q  S0  q  G  q    I  C  q   I  G0  q  C  q 

1

 S0i  q    I  C  q  G0  q  

1

G  q 

.

(2.52)

De fato, (2.52) é válida. Para mostrar a equivalência, basta utilizar o lema de
inversão matricial

W  XYZ 1  W 1  W 1 X  ZW 1 X  Y 1 

1

ZW 1 ,

com W = I, X = C(q), Y = I e Z = G0(q).
Em diversas ocasiões, a análise dos métodos de identificação de sistemas em
malha fechada é realizada no domínio da frequência. Logo, torna-se conveniente
expressar os espectros dos sinais envolvidos no processo. Assim, o espectro do sinal
de entrada u(t) é calculado por [de acordo com (2.50) e considerando a perturbação
v(t) = H0(q)e(t)]:

 

u  S0i  r S0i



 CS0v S0C .

(2.53)

Em (2.53), r representa o espectro do sinal de excitação unificado r(t) e temse v = H00H0* simbolizando o espectro da perturbação v(t). O sobrescrito (*)
denota o complexo conjugado transposto. Ainda em (2.53), os argumentos  e e

j

foram suprimidos para maior clareza de notação. O mesmo procedimento será feito a
seguir, sempre que não haja o risco de confusão.
Definem-se duas parcelas em (2.53):

 



ur  S0i  r S0i ,

(2.54a)

 



ue  CS0v S0C  S0i C vC S0i .

(2.54b)
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Assim, de acordo com as expressões (2.54), o espectro do sinal de entrada é
composto da soma de duas parcelas: ur, porção do espectro de entrada referente à
excitação r(t) e ue, referente à perturbação tipo ruído branco e(t). Esta
decomposição é bastante conveniente, uma vez que permite separar as contribuições
da excitação e das perturbações no sinal de entrada do processo.
O espectro cruzado entre os sinais u(t) e e(t) é definido por
ue  C S0 H0 0  S0i CH0 0 .

(2.55)

Em concordância com (2.55) o espectro cruzado entre e(t) e u(t) é
 eu  ue .

(2.56)

Resta ainda um comentário importante a ser feito antes do fim dessa seção.
Todos os resultados aqui apresentados admitem que o controlador C(q) empregado
seja linear e que a lei de controle utilizada seja expressa por
u  t   r  t   C  q y  t  .

(2.57)

Nestas condições, a matriz de espectros 0 [vide seção 2.3] – com a
utilização de (2.53) e (2.54) – pode ser fatorada na forma (FORSSELL; LJUNG,
1999)
 u
 0   
ue

ue   I ue 01  ur


 0  0
I 0

0 I

0   01ue

0
.
I

(2.58)

Os fatores à esquerda e direita da decomposição (2.58) sempre possuem posto
pleno. Logo, as estimativas das matrizes de transferência G0(q) e H0(q), sob a ótica
dos métodos de erro de predição, serão consistentes se ur for positiva definida para
todas as frequências (deve-se notar que 0 é positiva definida por hipótese).
A conclusão é que, para realimentação linear, é suficiente que o sinal externo
de excitação seja persistentemente excitante (de ordem adequada). Caso contrário, o
experimento não será informativo o bastante.
Resumindo: a condição geral para a geração de dados informativos em malha
fechada é a de que não exista uma relação linear, invariante no tempo e livre de ruído
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entre os sinais u(t) e e(t). A utilização de um sinal de excitação externo satisfaz essa
condição de forma automática. No entanto, em consonância com os comentários
tecidos na seção 2.3, a geração de dados informativos em malha fechada pode ser
obtida com o uso de diferentes controladores lineares durante o experimento de
identificação, ou mesmo com a utilização de um controlador não-linear. Para maiores
detalhes, recomenda-se a leitura de Gustavsson et al. (1977) e Ljung (1999).

2.5

Abordagens para a Identificação em Malha Fechada

Antes de apresentar as abordagens comumente utilizadas na identificação de
sistemas em malha fechada é importante ressaltar que a aplicação direta dos métodos
de erro de predição – realizada como se não houvesse nenhum mecanismo de
realimentação – funcionará adequadamente e produzirá precisão ótima se o processo
real puder ser descrito fielmente na estrutura de modelo escolhida (FORSSELL,
1997).
Evidentemente, essa ocorrência é relativamente rara. Desta forma, diversos
métodos de identificação alternativos foram propostos. Esses métodos se diferenciam
uns dos outros ao adotar hipóteses distintas, a saber:

i) Assume-se que não haja informação alguma acerca da natureza do
mecanismo de realimentação utilizado. Além disso, o sinal de excitação r(t)
não é utilizado no método de identificação, ainda que seja mensurável.

ii) Assume-se que tanto o controlador [tipicamente linear da forma (2.57)]
como o sinal de excitação r(t) sejam conhecidos.

iii) Assume-se conhecida apenas a estrutura da realimentação utilizada e não
o controlador em particular.

Caso o controlador instalado na malha de controle seja da forma (2.57), não
existe grande diferença entre i, ii e iii. De fato, a relação livre de ruído (2.57) pode
ser determinada de forma exata a partir de um conjunto relativamente pequeno de
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dados experimentais e o sinal de excitação não trará em si informação relevante
acerca do processo estudado, caso o sinal de entrada do processo seja mensurável. A
grande dificuldade em processos industriais consiste no fato de que o controlador
raramente possui a forma simples descrita em (2.57). Diversos delimitadores,
funções anti-windup e outras não-linearidades fazem com que a entrada do processo
não seja determinada por (2.57), mesmo quando os parâmetros do controlador
(geralmente os coeficientes PID) sejam conhecidos (FORSSELL, 1997).
Em concordância com as hipóteses citadas no inicio da seção, os métodos de
identificação de sistemas em malha fechada propostos na literatura especializada se
dividem em três escolas de pensamento (GUSTAVSSON et al., 1977):

A1. Abordagem direta ou Método direto: Consiste na aplicação direta dos
métodos de erro de predição e identificação do processo em malha aberta a
partir de medições da entrada u(t) e da saída y(t) [Hipótese i].

A2. Abordagem indireta ou Método indireto: Nesta escola de pensamento,
identifica-se o sistema em malha fechada a partir de medições dos sinais de
excitação r(t) e de saída y(t). Essa estimativa é então utilizada para a obtenção
dos parâmetros do processo em malha aberta, utilizando o conhecimento total
(estrutura e valor dos parâmetros de sintonia) do controlador instalado na
malha [Hipótese ii].

A3. Abordagem conjunta ou Identificação Conjunta Entrada-Saída: Nesta
abordagem de identificação em malha fechada, considera-se a entrada u(t) e a
saída y(t) do processo – de maneira conjunta – como sendo o sinal de saída de
um sistema excitado por r(t) e também pela perturbação (ruído) e(t). Desta
maneira, utilizam-se métodos24 capazes de determinar os parâmetros do
sistema em malha aberta a partir da estimativa do modelo do sistema conjunto
[Hipótese iii].

24

Os métodos mais utilizados são a Identificação por Fatores Coprimos e os Métodos de Dois-Passos.
Estes últimos serão assunto do Capítulo 3 desta tese.
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A seguir, são apresentadas breves análises de cada uma das abordagens
descritas anteriormente.

2.5.1. Método Direto

O método direto de identificação em malha fechada consiste na aplicação
imediata dos métodos de erro de predição aos dados experimentais de entrada e saída
do processo, ignorando os efeitos da realimentação. De forma geral, utilizam-se
estruturas de modelo da forma (2.4).
Desta maneira, o método direto de identificação pode ser formulado conforme
as equações (2.6) [ou (2.7)] e (2.9). Consequentemente, esta abordagem coincide
com aquela dos métodos de erro de predição aplicados a sistemas em malha aberta.
Portanto, suas propriedades estatísticas são aquelas já discutidas nas subseções 2.2.2,
2.2.3 e 2.2.4.

2.5.2. Métodos Indiretos

Seja a lei de controle linear expressa em (2.57). Caso o controlador C(q) seja
conhecido e o sinal de excitação r(t) seja mensurável, é possível realizar a
identificação do sistema em malha aberta de forma indireta, seguindo as etapas:

Etapa 1. Identificação do sistema em malha fechada a partir da coleta dos
sinais r(t) e y(t).

Etapa 2. Determinação dos parâmetros do sistema em malha aberta a partir do
modelo em malha fechada obtido na Etapa 1, utilizando o conhecimento do
controlador C(q).

A estrutura de modelo (multivariável) escolhida é
y  t   Gc  q,  r  t   H  q e  t  .

(2.59)
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Em (2.59), Gc(q,) representa o modelo do sistema em malha fechada. Notase também a inclusão de um modelo fixo de perturbações, H*(q), escolha padrão nos
métodos indiretos (FORSSELL; LJUNG, 1999). Geralmente utiliza-se H*(q) = 1,
porém podem ser utilizados pré-filtros fixos para que certas regiões de frequência
sejam destacadas. O preditor um passo à frente para o modelo (2.59) é da forma
yˆ  t|   H1  q Gc  q,  r  t    I  H1  q y  t  .

(2.60)

Deve-se notar que a estimativa do vetor de parâmetros  descrita em (2.60) é
um problema em malha aberta, uma vez que os sinais de perturbação e excitação são
descorrelacionados.
Isto mostra que qualquer método de identificação de sistemas em malha
aberta pode ser utilizado para realizar a estimativa do modelo de malha fechada. Por
exemplo, pode-se aplicar a estrutura de erro na saída com modelo de perturbações
fixo e ainda assim garantir a obtenção de uma estimativa consistente (conforme
corolário 4 em FORSSELL; LJUNG, 1999).
O processo real em malha fechada é descrito por [conforme (2.44)]
y  t   Gc,0  q r  t   vc  t  .

(2.61)

Na primeira etapa de aplicação do método indireto obtém-se uma estimativa



Gˆ c, N  q  Gc q,ˆN



da matriz de transferência Gc,0(q). Na segunda etapa, faz-se necessário resolver a
equação
Gˆ c, N  q   I  Gˆ N  q C  q



1

Gˆ N  q

(2.62)

para a matriz de transferência em malha aberta ĜN(q). Para tanto, utilizam-se as
informações conhecidas acerca do controlador C(q). A solução exata é
Gˆ N  q  Gˆ c, N  q  I  Gˆ c, N  q  C  q 



1

.

(2.63)
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A simples inspeção de (2.63) revela que a estimativa ĜN(q) geralmente resulta
de ordem elevada. Tipicamente, a ordem de ĜN(q) será igual à soma das ordens de
Ĝc,N(q) e C(q).
Caso a solução de (2.62) seja efetuada com a restrição de que ĜN(q) deva
possuir determinada (baixa) ordem, o problema de identificação se resume a um
sistema de equações sobre-determinado e, portanto, pode ser solucionado com o uso
do algoritmo de Mínimos Quadrados Ponderado.
Quando a identificação é realizada com o uso dos métodos de erro de
predição, que permitem parametrização arbitrária de Gc(q,), é comum relacionar o
vetor de parâmetros  com as propriedades do sistema em malha aberta, G0(q).
Assim, na primeira etapa do método indireto, deve-se parametrizar Gc(q,) na forma
Gc  q,    I  G0  q,  C  q

1

G0  q,  .

(2.64)

A abordagem descrita em (2.64) foi sugerida primeiramente como um
exercício na primeira edição – 1987 – de Ljung (1999) e também foi analisada em
detalhes em Van Donkellaar e Van den Hof (1997). A escolha (2.64) torna supérflua
a segunda etapa do método, uma vez que os parâmetros de malha aberta são
estimados diretamente.
Como visto nos parágrafos anteriores, a escolha da parametrização adequada é
de extrema importância para a solução dos problemas numéricos e algébricos que
surgem nesta abordagem de identificação. Entretanto, essa escolha não afeta as
propriedades estatísticas das matrizes de transferência estimadas (FORSSELL;
LJUNG, 1999).
A literatura especializada propõe diversos outros métodos de identificação em
malha fechada que se encaixam na categoria de métodos indiretos. Não é objetivo do
presente trabalho adentrar nas minúcias de cada um desses métodos. Porém, vale
ressaltar que, dentre eles, destaca-se a Parametrização Dual-Youla analisada em
detalhes em Lee (1995), Van den Hof e Callafon (1996) e Niemann (2003).
Existe uma relação íntima entre o método de identificação direta e os
métodos indiretos. De fato, as duas abordagens diferem apenas na escolha do modelo
de perturbações. Esta conexão formal foi estabelecida por Forssell (1997) e Forssell e
Ljung (1999), em seu lema 3.
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2.5.3. Identificação Conjunta Entrada-Saída

A abordagem de Identificação Conjunta Entrada-Saída admite que a entrada
do processo seja gerada por um controlador linear de estrutura conhecida, como
aquela exposta em (2.57). Nesta escola de pensamento, não é necessário o
conhecimento exato acerca dos parâmetros desse controlador, fato que consiste em
uma vantagem da abordagem conjunta sobre os Métodos Indiretos, em que tal
conhecimento é uma exigência.
A seguir é apresentada uma breve discussão dos conceitos básicos associados
à abordagem de identificação conjunta. Para tanto, admite-se que o controlador
instalado na malha seja descrito por
u  t   r  t   C  q y  t   d  t  .

(2.65)

A descrição (2.65) difere da expressa em (2.57) ao incorporar também uma
nova fonte (aditiva) de distúrbios, d(t). Nesta configuração, fazendo-se uso de (2.44)
e (2.50), os sinais de entrada e saída do processo obedecem a

S0  q  H0  q 
G0  q  S0i  q 
 y  t   Gc,0  q  

r
t









i
S0i  q  
 C  q  S0  q  H0  q 
u  t    S0  q 

 e t 


 d  t 

(2.66)
 e t 
0  q  r  t    0  q  
.
 d  t 

A abordagem conjunta utiliza a estrutura parametrizada (genérica) de modelos
 y  t 

    q,   r  t     q,  
u  t  

 e t 


 d  t 

G  q,   
 H ye  q,   H yd  q,  
  yr
 r t  

Gur  q,   
 Hue  q,   Hud  q,   

 e t 

.
 d  t 

(2.67)

As diversas escolhas possíveis de parametrização em (2.67) dão origem às
técnicas de identificação conjunta. De fato, diferentes parametrizações levam a
diferentes métodos de identificação (FORSSELL; LJUNG, 1999).
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O objetivo central da abordagem conjunta é obter estimativas da matriz de
transferência do sistema em malha aberta com base em estimativas das diversas
matrizes de transferência presentes em (2.67). Por exemplo, pode-se obter a
estimativa da descrição em malha aberta G0(q) a partir de
G0  q

N
Gˆ yu
 q  Gˆ yrN  q Gˆ urN  q

1

.

(2.68)

A equação (2.68) é válida. Basta analisar (2.66) e verificar que
G0  q  Gc,0  q  S0i  q 

1

.

Como acontece na abordagem direta, também nas técnicas de identificação
conjunta é possível a inclusão de um pré-filtro Fr(q), utilizado na obtenção do sinal
de excitação filtrado x(t) = Fr(t)r(t). Assim, ao invés da utilização direta de r(t), optase pelo sinal filtrado x(t). A descrição em malha aberta é então obtida por meio de
N
Gˆ yu
 q  Gˆ yxN  q Gˆ uxN  q

1

(2.69)

.

Em um cenário ideal, o uso do pré-filtro Fr(q) não afetará a estimativa da
matriz de transferência em malha aberta, uma vez que



G0  Gc,0 Fr1 S0i Fr1



1

,

independentemente da escolha de Fr(q). No entanto, nas aplicações práticas (em que
existem dados ruidosos) o pré-filtro pode ser utilizado no aprimoramento da
qualidade das estimativas obtidas. Este conceito remonta ao trabalho de Akaike
(1967), em que o autor demonstra que a análise espectral aplicada a um conjunto de
dados colhidos em malha fechada (para um sistema SISO) deve obedecer aos
seguintes passos:
i) determinar as estimativas espectrais
ˆN
ˆN


yx
N
N
ˆ
 ux
Gyx  N e Gˆ ux
,
ˆN
ˆ


x
x

(2.70)
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em que o sinal filtrado x(t) é correlacionado com os sinais y(t) e u(t), porém
descorrelacionado com o sinal de ruído e(t);

ii) obter a estimativa da descrição em malha aberta utilizando a relação
N
ˆN
Gˆ yx

yx
N
Gˆ yu
 N  N .
ˆ
ˆ

Gux
ux

(2.71)

Van den Hof et al. (1995) apresentam uma variante da técnica expressa por
(2.70) e (2.71).
Um sério problema surge ao utilizar métodos paramétricos, como o descrito
por (2.69): a estimativa da descrição em malha aberta será de ordem tipicamente
elevada (FORSSELL; LJUNG, 1999). A inspeção de (2.69) revela que a ordem de
ĜN será, genericamente, igual à soma das ordens das contribuições Ĝyx(q) e Ĝux(q).
Problema semelhante ocorre também com a aplicação de métodos indiretos [vide
subseção 2.5.2]. No entanto, ao menos no caso SISO, tal problema pode ser evitado
na abordagem conjunta ao parametrizar os fatores Ĝyx(q) e Ĝux(q) de forma que
possuam denominador comum. A estimativa final do modelo do processo em malha
aberta será então obtida pela razão entre os polinômios do numerador dos modelos
originais.
Outra maneira de evitar o problema, de caráter mais geral que a anterior,
consiste em realizar parametrizações independentes da forma
Gyx  q,    Guy  q,   Gux  q,  
Gux  q,    Gux  q,   .

(2.72a)
(2.72b)

Com o uso das parametrizações propostas em (2.72) é possível controlar a
ordem da estimativa final do processo em malha aberta por meio do fator Guy(q,).
Se, em um primeiro momento, for negligenciada a correlação existente entre as
fontes de ruído que afetam os sinais de entrada e saída do processo, é possível
estimar os parâmetros  a partir do conjunto de dados Z1 = [u(t) r(t)]. A seguir,
estimam-se os parâmetros  com o conjunto de dados Z2 = [y(t) r(t)], mantendo-se os
parâmetros  fixos em seus valores estimados na primeira etapa. Esta estratégia é
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base para a criação dos Métodos de Identificação em Dois-Passos, discutidos no
próximo capítulo.
Outro ponto importante na abordagem conjunta é o fato de que a matriz H0(q)
[vide (2.66)] carrega em si todas as informações necessárias acerca do processo em
malha aberta e, portanto, estimativas consistentes de G0(q) podem ser obtidas mesmo
quando não há a presença de um sinal de excitação externo, ou seja, r(t)  0. Apenas
a título de exemplo,
N
ˆ N H
ˆN
Gˆ yu
H
yd  ud 

1

é uma estimativa consistente de G0(q). Técnicas que utilizam esse conceito foram
avaliadas em Gustavsson et al. (1977), Anderson e Gevers (1982) e também em
Söderström e Stoica (1989).
Antes de finalizar esta subseção, faz-se necessário dedicar alguns parágrafos a
uma técnica conhecida como Identificação por Fatores Coprimos. Tal técnica
fundamenta-se na descrição de sistemas como um produto de fatores coprimos
(VIDYASAGAR, 1985). Seja a estrutura de realimentação descrita em (2.57). Então,
com o uso do sinal de excitação filtrado x(t) = Fr(q)r(t), (2.66) pode ser reescrita
como (FORSSELL, 1997)
 y  t   N0, F  q  
 S0  q  H0  q 

0
 x t  


 e t ,
0
C  q  S0  q  H0  q 
u  t    D0, F  q 


(2.73)

em que N0,F = G0iS0F–1 e D0,F = S0iF–1. A escolha de F é discutida em detalhe em Van
den Hof et al. (1995). Neste trabalho, os autores mostram como o filtro F pode ser
escolhido de forma que N0,F e D0,F sejam fatores coprimos normalizados. Para os
propósitos desta breve discussão, F pode ser associado a qualquer filtro linear e
estável.
A identificação dos fatores N0,F e D0,F, a partir de medições dos sinais y(t),
u(t) e r(t) [x(t)] é um problema em malha aberta, pois x(t) e e(t) são
descorrelacionados. De forma geral, utilizam-se métodos de erro de predição para
obter as estimativas
ˆ e D
ˆ .
N
N
N
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Assim, a estimativa do modelo do processo em malha aberta é expressa como
ˆ  q D
ˆ 1  q .
Gˆ N  q  N
N
N

(2.74)

A utilização de métodos de erro de predição em (2.74) traz um forte
benefício: os filtros N e D podem ser parametrizados com um fator comum, a
saber:
N  q  b  q,  f 1  q,  e D  q  a  q,  f 1  q,  .

(2.75)

A parametrização expressa em (2.75) permite o controle sobre a ordem do
modelo ĜN(q), uma vez que
Gˆ N  q  bˆ  q,  aˆ 1  q,  .

(2.76)

A Identificação em Fatores Coprimos é investigada em detalhes também em
Zhu e Stoorvogel (1992), Van den Hof et al. (1993), Tsumura et al. (1995), Zhou e
Xing (2004) e Zhou (2005).
A seguir são apresentados os resultados mais importantes com relação às
propriedades das estimativas limite obtidas por meio das três abordagens de
identificação em malha fechada discutidas nesta seção.

2.5.4. Propriedades das Estimativas Limite: Uso das diferentes Abordagens

Os resultados discutidos nesta subseção fundamentam-se no Teorema A.1 de
Forssell e Ljung (1999). Os autores afirmam que, sob condições suaves 25, a
estimativa do vetor de parâmetros associado à descrição (2.44) aproxima-se
assintoticamente da estimativa limite * [conforme (2.25)], com probabilidade 1 à
medida que N, segundo (2.77):

25

No artigo em questão, os autores propõem condições equivalentes àquelas aqui enunciadas (CT1 e
CT2). Para tanto, introduzem o conceito de sistemas exponencialmente estáveis – verificar hipóteses 1
e 2 do referido artigo.
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G

G


1

  1 H 1  0
     
ˆN     arg min
tr

0
4  
 H  H  


 0



 G0  G  
 H  d


 H  H  

 0





(2.77)

A prova desse resultado é apresentada no Apêndice A de Forssell e Ljung
(1999). A expressão (2.77) é geral. As peculiaridades associadas aos métodos de
identificação em malha fechada aqui discutidos resultam em expressões específicas –
oriundas de (2.77) – apresentadas a seguir [Corolário 4 de Forssell e Ljung (1999)].
Nestas expressões, escreve-se G0 para representar G0(e j) e G designa G(e j).
 Método direto – Caso seja utilizada a estrutura de modelo
y  t   G  q,  u  t   H  q,  e  t  ,

(2.78)

em que se admite que ambos G0(q) e G(q,) – ou alternativamente o controlador
C(q) – incorporem um atraso de um intervalo de amostragem, tem-se
ˆN  Dc  arg min






 tr 

1



H

1



 G0  B  G   u  G0  B  G  




  H0  H  0 

ue u1 ue

H

0

 H 





 H  d ,



(2.79)

com probabilidade 1 à medida que N. Em (2.79) define-se a polarização
B   H0  H  ueu1

(2.80)

 Métodos indiretos – Caso seja utilizada a estrutura de modelo
y  t   Gc  q,  r  t   H  q e  t  ,

(2.81)

com lei de controle expressa por (2.65), tem-se
ˆN  Dc  arg min




 tr 



1



H1  Gc,0 D  Gc,   r  Gc,0 D  Gc,   H   d , (2.82)
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com probabilidade 1 à medida que N. Em (2.82) define-se





D  I   dr r1 ,

(2.83)

com dr simbolizando o espectro cruzado dos sinais d(t) e r(t). A expressão (2.83)
reflete, em última análise, a relação entre as potências do sinal de perturbação aditivo
(presente na lei de controle) d(t) e da excitação aplicada à malha r(t). Utilizando um
abuso de linguagem, pode-se entender (2.83) como uma polarização multiplicativa
(FORSSELL; LJUNG, 1999).
 Abordagem conjunta entrada/saída – Caso seja adotada a estrutura de modelo
 y  t   Gc  q,   
 H1  q 
0  e  t  
 r t  

 i
,

H2  q   d  t  
 0
u  t    S0  q,   

(2.84)

com lei de controle expressa por (2.65), tem-se
ˆN  Dc  arg min






 tr 
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H

1
1



H21

 Gc,0 D  Gc,   r Gc,0 D  Gc, 
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S0i D
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H2

H1 



 d ,


(2.85)

com probabilidade 1 à medida que N. Em (2.85), D é expresso por (2.83).
As expressões que governam as propriedades das estimativas limite trazem
consigo aspectos de muita relevância, a saber (FORSSELL; LJUNG, 1999):

(1) Nos métodos de identificação direta em malha fechada [expressão (2.79)], caso a
parametrização do modelo do processo G e do modelo de perturbações H seja
flexível26 o suficiente para que, dado algum 0, tenha-se G(q,0) = G0(q) e H(q,0) =
H0(q), então V(0) = 0 de maneira que Dc = {0} – desde que exista um único
mínimo – dentro de condições suaves. Para maiores detalhes, recomenda-se a leitura
da discussão que segue o Teorema 8.3 de Ljung (1999).

26

O termo flexível aqui empregado tem o sentido de que a estrutura de modelo adotada deve ser rica
em complexidade o suficiente para que a forma real do processo sob estudo possa ser fielmente
representada.
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(2) Ainda na identificação direta, caso o sistema opere em malha aberta – ue = 0 –
então tem-se polarização B = 0, independentemente da escolha do modelo de
perturbações H, e o modelo limite será a melhor aproximação possível de G0 (em
uma norma ponderada em frequência que depende de H e u). A consequência direta
deste fato é que, em malha aberta, podem-se utilizar modelos de perturbações fixos e
mesmo assim alcançar estimativas consistentes de G0, desde que G(q,0) = G0(q)
para algum  e também que sejam satisfeitas certas condições de identificabilidade
[vide Teorema 8.4 em Ljung (1999)].

(3) A expressão (2.79) sugere, à guisa de um índice de mérito, um limite superior
para o máximo valor singular da polarização BFORSSELL; LJUNG, 1999):
  B     H0  H     eu 

1
.
  u 

(2.86)

Em (2.86), (u) indica o mínimo valor singular de u. Caso a realimentação
seja linear e dada por (2.57), tem-se o limite superior alternativo

  B     H0  H 

 

e
  0   u
.
  u    u 

(2.87)

Segue de (2.86) e (2.87) que a polarização da estimativa de G será pequena
nas regiões de frequência em que uma das condições seguintes (ou mesmo todas)
seja satisfeita:
 O modelo de perturbações é adequado, ou seja,   H0  H  é pequeno.
 A contribuição das perturbações nos espectros dos sinais de entrada seja
pequena. Matematicamente,

 

  ue

  u 

 A relação sinal-ruído é alta, ou seja,

é pequeno.
  0 
é pequeno.
  u 
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(4) Nos métodos indiretos, em que a estimativa limite é expressa por (2.82), caso o
sinal d(t) presente em (2.65) seja descorrelacionado com r(t) [dr = 0], então é
possível obter estimativas consistentes de G0, mesmo que seja utilizado um modelo
fixo para as perturbações. Assim, se Gc por parametrizado como em (2.64), tem-se
Gc,0  Gc,  Gc,0  S G  S0  G0  G  Si .

(2.88)

Logo, no caso de sub-modelagem, a estimativa resultante de G tentará
minimizar a discordância entre G0 e G e, ao mesmo tempo, minimizar a função de
sensibilidade Si. Existirá então uma tendência de polarização com relação às funções
de transferência que forneçam uma menor função de sensibilidade para um dado
controlador. Porém, ao contrário do que ocorre em (2.79) [métodos diretos], a
quantificação dessa polarização não é simples (FORSSELL; LJUNG, 1999).
(5) Ainda nos métodos indiretos, caso d(t) seja correlacionado com r(t) [dr ≠ 0],
então tem-se D ≠ I [conforme (2.83)] e a estimativa de G tentará minimizar
Gc,0 D  G  I  CG  ,
1

(2.89)

que pode resultar em uma estimativa de malha aberta arbitrariamente ruim,
dependendo do fator D.

(6) Nos métodos de identificação conjunta entrada/saída, com estimativa limite dada
por (2.85), caso as parametrizações de Gc e Si sejam suficientemente flexíveis, então

 

i
Gˆ N  Gˆ c, N Sˆ N

1



 Gc,0 D S0i D



1

 G0 ,

(2.90)

independentemente do fator D. Logo, para realimentação linear, esta abordagem
pode produzir estimativas consistentes mesmo que o controlador instalado na malha
seja desconhecido.

É possível seguir adiante na análise e depreender as expressões para a
variância assintótica das estimativas dos parâmetros do modelo. Isto é feito na
subseção seguinte.
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2.5.5. Variância Assintótica das Estimativas das Funções de Transferência

Esta subseção contempla o caso de realimentação linear do tipo (2.57).
Forssell e Ljung (1999) afirmam que, qualquer que seja a abordagem de identificação
em malha fechada, vale a expressão

 

Cov vec Gˆ N e j 



n
ur  
N





T

  v   ,

(2.91)

à medida que a ordem do modelo n e o número de pontos experimentais N tendam ao
infinito. O resultado (2.91) segue diretamente do Corolário 6 de Forssell e Ljung
(1999), aqui reproduzido para efeito de análise.

Corolário 6 (FORSELL; LJUNG, 1999): Seja um sistema em malha fechada com a
configuração ilustrada na Figura 2.4 e sinal de entrada do processo u(t) definido por
(2.57). Então:





 

N vec Gˆ N e j , n,   Gn e j   AsN  0, P , n,    ,



(2.92)

à medida que N para valores fixos dos parâmetros de otimização n e . Em
(2.92), o termo P(, n, ) representa a matriz de covariância da distribuição





 

N vec Gˆ N e j , n,   Gn e j  .



e  é um parâmetro utilizado para a busca de um elemento único que minimize
(globalmente) o critério (2.9). O caso em que  = 0 designa a ocorrência de um
mínimo local. Mostra-se que
1
P , n,    ur  
 0 n n

lim lim





T

  v   .

(2.93)

A equação (2.93) é válida para métodos diretos quando sujeitos às condições
do Teorema A.2 e também quando se consideram os métodos indiretos e a
identificação conjunta entrada/saída, ambas as técnicas sujeitas às condições do
Corolário A.3.
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A prova deste resultado pode ser encontrada em Forssell e Ljung (1999) em
seu Apêndice B.2. Alguns comentários relevantes podem ser tecidos:

(1) A diferença entre as equações (2.91) [ou (2.93)] e a correspondente expressão
para operação em malha aberta (2.36) reside no fato de que ur (porção do espectro
de entrada devida ao sinal de excitação r(t)) substitui u.
(2) A equação (2.91) – que também é o limite inferior assintótico de Cramer-Rao
(LJUNG, 1999) – mostra com precisão o quão informativo é o experimento em
malha fechada. É a relação sinal-ruído (aqui, “sinal” designa a porção de potência
injetada em r(t)) que determina a qualidade da estimativa da função de malha aberta.
Sob este ponto de vista, a porção do sinal de entrada oriunda das perturbações não
traz informação relevante para a estimativa de G. Uma vez que tal propriedade é
inerente ao problema de identificação em malha fechada, não é surpreendente o fato
de que todas as abordagens de identificação possuam a mesma variância assintótica.

(3) Os resultados (2.36) e (2.91) são independentes da parametrização escolhida e
uma hipótese fundamental que garante sua validade exige que a ordem do modelo
tenda ao infinito. Neste limite é natural que as diferenças entre as diversas
abordagens (e métodos de identificação) desapareçam, uma vez que tais abordagens
podem ser vistas como diferentes parametrizações de mesmo método de erro de
predição. Quando a ordem do modelo é fixa, os resultados serão evidentemente
diferentes. Também é importante mencionar que, se nos métodos diretos for adotado
um modelo fixo de perturbações que seja idêntico ao real, H(q,) = H*(q) = H0(q),
então, à medida que a ordem do modelo tenda ao infinito, tem-se

 

Cov vec Gˆ N e j 



T
n
u      v   ,

N

(2.94)

assim como acontece para operação em malha aberta. Este fato é verdadeiro uma vez
que a matriz de covariância é determinada inteiramente pelas propriedades de
segunda ordem – em outras palavras, o espectro de potência – do sinal de entrada,
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independentemente do fato de que este espectro tenha sido gerado por operação em
malha aberta ou fechada.
O último tópico presente na análise das abordagens de identificação de
sistemas em malha fechada consiste na distribuição assintótica das estimativas dos
parâmetros do modelo. Tais distribuições possuem expressões específicas para cada
uma das abordagens de identificação e sua dedução é tarefa bastante complexa. Não
é objetivo desta tese adentrar nos meandros deste tópico. No entanto, é interessante
citar alguns pontos de interesse:
 Nos métodos diretos, a porção do espectro do sinal de entrada devida às
perturbações tem efeito benéfico com relação à qualidade do modelo obtido,
ao contrário do que se poderia imaginar. De fato, o ruído presente na malha é
um veículo para a redução da variância dos parâmetros identificados. Para os
métodos indiretos, tal contribuição é nula.
 Nos métodos diretos o pior cenário experimental possível, sob o ponto de
vista da qualidade do modelo identificado, é aquele no qual não exista sinal de
excitação externo. Assim, o conhecimento (ou mesmo hipóteses bem
avaliadas) acerca das propriedades da fonte de perturbações (sinal e(t)) norteia
a parametrização do modelo de perturbação e, assim, aprimora a estimativa da
função de malha aberta G.
 A matriz de covariância para os métodos indiretos é sempre maior – em uma
determinada norma – que aquela correspondente aos métodos diretos.

2.6

Resumo
Neste capítulo foi discutido brevemente o alicerce teórico sobre o qual se

sustenta a Identificação de Sistemas e, com mais ênfase, foram apresentadas as
expressões que governam os chamados Métodos de Erro de Predição.
O conceito de Identificação em Malha Fechada foi introduzido e suas
vantagens e desvantagens analisadas em detalhe.
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Diversos métodos de identificação foram brevemente discutidos e concluiu-se
que a maioria desses métodos pode ser considerada como uma classe de
parametrizações especiais do método geral de erro de predição. Este fato possibilita a
análise estatística dos métodos de identificação em malha fechada à luz da teoria
assintótica previamente estabelecida para os métodos de erro de predição aplicados a
sistema que operam em malha aberta.
As três abordagens utilizadas para a identificação em malha fechada –
métodos diretos, indiretos e de identificação conjunta entrada/saída – foram
apresentadas e suas particularidades discutidas em detalhe. Os principais resultados
são listados a seguir:

(1) Métodos diretos:
 Fornecem consistência e precisão ótima, independentemente da lei de
realimentação, caso os modelos do processo e das perturbações comportem a
descrição correta do sistema.
 Requerem um modelo de perturbações apropriado (possivelmente estimado)
para evitar a polarização na estimativa da dinâmica do processo em malha
fechada. Por esta razão, não é possível a utilização de ponderações arbitrárias
em frequência para modificar a distribuição dessa polarização (FORSSELL;
LJUNG, 1999).
(2) Métodos indiretos: Exigem o conhecimento total acerca do controlador instalado
na malha, porém podem apresentar garantia de consistência mesmo quando são
utilizados modelos de perturbações fixos.
(3) Identificação conjunta entrada/saída:
 Admite um sistema excitado pela fonte de perturbações, cujas saídas sejam
os sinais de entrada e saída do processo em malha aberta.
 Requer o conhecimento da estrutura do controlador instalado na malha, mas
não os valores exatos dos parâmetros envolvidos.
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 A utilização de métodos paramétricos resulta, de forma geral, em
estimativas de alta ordem para a descrição do processo em malha aberta. No
entanto, a partir da escolha de parametrizações adequadas, é possível
contornar este obstáculo. Tais escolhas deram origem aos Métodos de DoisPassos, objeto de estudo do Capítulo 3.
Também foram apresentadas as expressões assintóticas relativas às
estimativas limite e também acerca da variância das estimativas dos parâmetros dos
modelos. Concluiu-se que as expressões para as variâncias dos parâmetros são
idênticas para todas as abordagens de identificação discutidas (FORSSELL; LJUNG,
1999).
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3. MÉTODOS DE DOIS-PASSOS

Este capítulo trata da descrição e análise dos Métodos de Dois-Passos empregados na
identificação de sistemas em malha fechada. De início, conceitua-se a técnica de
identificação em dois-passos como uma vertente da classe de Métodos Conjuntos
Entrada/Saída. A seguir, são detalhados dois métodos consagrados na literatura – a
Filtragem-u e a Filtragem-y. As expressões de convergência desses métodos são
apresentadas e analisadas. Propõe-se ainda uma variante ao método da Filtragem-u,
proporcionando duas formas para a geração dos modelos identificados (ALVES;
GARCIA, 2010a). O destaque do capítulo, e uma das principais contribuições desta
tese, é o Método da Dupla Filtragem (ALVES; GARCIA, 2010a e 2010b; GARCIA;
ALVES, 2010). Seus objetivos, técnica de aplicação e propriedades de convergência
são analisados em detalhe.

3.1

Métodos de Dois-Passos – Características Gerais

No capítulo anterior discutiram-se as propriedades das abordagens de
identificação em malha fechada dentro do contexto dos Métodos de Erro de Predição.
Foi visto que, sob condições fracas, a função de transferência do sistema (seu
modelo) pode ser identificada consistentemente, desde que a estrutura do sistema real
esteja contida no conjunto de estruturas consideradas no processo de identificação.
Esta condição, bastante restritiva, aplica-se tanto ao modelo do processo (descrição
entrada/saída) como ao modelo de perturbações.
Nas aplicações práticas, entretanto, o interesse primário não é a identificação
consistente do sistema, mas sim a obtenção de uma boa aproximação da descrição
entrada/saída do processo, com a finalidade de se projetar um sistema de controle de
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alto desempenho (VAN DEN HOF; SCHRAMA, 1993). Assim, como discutido no
Capítulo 1, é de interesse da comunidade científica a busca de métodos alternativos
que forneçam tais descrições. De fato, o problema de identificação formulado neste
cenário se mostra mais realista, uma vez que as plantas industriais geralmente
consistem em descrições de ordem elevada e a estrutura de modelos adotada para
representar a dinâmica essencial possui, quase que exclusivamente, baixa ordem.
Dito de forma simplista, a identificação de sistemas é um exercício de redução de
ordem de modelos matemáticos (HUANG; SHAH, 1997). Nestas circunstâncias, o
erro de modelagem consiste de duas parcelas: erro devido à polarização do modelo
(sub-modelagem) e erro aleatório (ou erro de variância), resultante dos efeitos de
ruído de medições e perturbações na malha de controle. Isto implica que a parcela
devida à polarização não será nula, mesmo sob as condições assintóticas vistas no
Capítulo 2.
Os Métodos de Dois-Passos surgem como alternativas atraentes para a
identificação de sistemas em malha fechada, devido à sua simplicidade e robustez.
Nesta tese serão abordados três métodos de dois-passos:

DP1. Método da Filtragem-u, proposto por Van den Hof e Schrama (1993).
DP2. Método da Filtragem-y, concebido por Huang e Shah (1997).
DP3. Método da Dupla Filtragem, proposto por Alves e Garcia (2010a).

Os métodos de dois-passos são assim denominados em razão de sua aplicação
se dar em duas etapas gerais (FORSSELL, 1997):

Etapa 1. Identificação da função de sensibilidade da saída S0(q) com base nos
sinais de entrada do processo u(t) e de excitação unificada da malha de
controle r(t), conforme Figura 2.4. Visto que os sinais r(t) e e(t) – fonte das
perturbações – são sinais descorrelacionados, a identificação da função de
sensibilidade consiste em um problema de malha aberta. A estimativa de S0(q)
é necessária para todos os métodos de dois-passos aqui analisados, como
descrito em detalhe nas seções 3.2, 3.3 e 3.4. Em particular, o Método da
Dupla Filtragem requer também nesta primeira etapa a estimativa da função
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de transferência em malha fechada, muitas vezes denominada função de
sensibilidade em malha fechada, G0cl(q) = G0(q)S0(q), como mencionado na
seção 3.4.
Etapa 2. Geração de um sinal de entrada filtrado û(t) – requisito para
aplicação da Filtragem-u – ou de um sinal de saída fictício ŷfic(t) – para o
método da Filtragem-y – com posterior identificação do processo via
mapeamento û(t)y(t) ou r(t)ŷfic(t). Na Dupla Filtragem, utilizam-se os
sinais filtrados de entrada e saída do processo, û(t) e ŷ(t), com posterior
identificação via mapeamento û(t) ŷ(t).

É importante ressaltar as principais características dos métodos de
identificação em dois-passos:
 O conhecimento do controlador C(q) não é necessário para a identificação
dos modelos do processo e das perturbações, uma vez que no primeiro passo
da identificação somente a função de sensibilidade de saída S0(q) é
modelada27. A exceção a esta regra ocorre na obtenção do modelo de
perturbação do método da Filtragem-y, conforme equação (3.36).
 No primeiro passo do procedimento pode-se usar um modelo de alta ordem
para S0(q) – e, se for o caso, para G0cl(q) – como analisado nas seções
seguintes. A ordem do modelo do processo pode ser ajustada no segundo
passo da identificação de forma independente.

No Capítulo 1 desta tese, afirmou-se que os Métodos de Dois-Passos formam
uma classe de técnicas incluídas no grupo dos Métodos de Identificação Conjunta
Entrada/Saída. A seguir, demonstra-se tal fato para o caso multivariável28.

27

Novamente, é preciso recordar que o Método da Dupla Filtragem exige também a estimativa da
função de sensibilidade em malha fechada.
28

Forssell (1997) fornece uma demonstração para sistemas SISO. Assim, o raciocínio aqui
apresentado é outra contribuição desta tese.
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Seja a descrição conjunta (2.66) tomada, sem perda de generalidade, na
situação em que d(t) = 0.
 y  t  Gc,0  q  
 H ye  q 
0 
 r t  

 i
 e t ,
Hue  q 
u  t    S0  q  
 0

(3.1)

em que Hye(q) = S0(q)H0(q) e Hue = – C(q) S0(q)H0(q). Aplicando-se as equações
(2.43) e (2.45) em (3.1) e admitindo-se parametrizações independentes para o
modelo do processo e da função de sensibilidade de entrada, tem-se
 y  t  G  q,   S0i  q,   
 H ye  q 
0 
 r t  


 e t .
i
Hue  q 
S0  q,  
u  t   
 0


(3.2)

É conveniente para esta análise a criação do vetor particionado de parâmetros
     .
T

(3.3)

Assim, o erro de predição para a estrutura de modelo (3.2) é expresso por
T

  t,    y  t,   u  t,  .

(3.4)

No vetor (3.4) definem-se:
 y  t, 

1
H ye
 q  y  t   G  q,   S0i  q,   r  t 

 u  t, 

1
Hue

 q u  t  

S0i

 q,   r  t  .

(3.5a)
(3.5b)

Introduzindo-se a matriz de ponderações

 

diag wi2
W

0

0
,
I 

(3.6)

em que a sub-matriz diag(wi2) é utilizada para atribuir ponderação a cada uma das
saídas, pode-se então escrever o critério ponderado para os erros de predição [vide
equação (2.14)] sob a forma
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VN  , W1  

1
2N

1

2N

N

  T  t,  W 1  t,  
t 1
N

   t,  diag    y  t,     t,   u  t, .
t 1

1

T
y

wi2

(3.7)

T
u

À medida que  = || diag(wi2) ||  , obtém-se o critério limite para os erros
de predição, conforme (3.8):



 

VN    lim VN  , diag wi2


(3.8)

A conclusão do raciocínio é a seguinte:
“A estimativa dos parâmetros do modelo obtido com a aplicação dos métodos
de dois-passos, sob a ótica dos erros de predição, é expressa por
ˆN  arg min VN   ”.

(3.9)



O resultado (3.9) é válido uma vez que, para   , os parâmetros 
minimizarão
1 N T
  u  t,   u  t,  
2 N t 1





1 N
 Hue1  q u  t   S0i  q,   r  t 
2 N t 1

T

1
Hue

 q u  t  

S0i

 q,   r  t  ,

(3.10)

independentemente do valor dos parâmetros  que, por sua vez, minimizarão
1 N T
  y  t,   y  t,  
2 N t 1
1
2N

 H ye1  q  y  t   G  q,   S0i  q,   r  t 
N

t 1

T

H

1
ye



(3.11)

 q  y  t   G  q,   S0i  q,   r  t  .

Exceto pela escolha da matriz de ponderação W, (3.10) e (3.11) são
equivalentes à expressão (2.85) que descreve as propriedades da estimativa limite
dos Métodos de Identificação Conjunta Entrada/Saída, em sua versão no domínio da
frequência. Esta afirmação é válida quando se aplica a parametrização (3.2).
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Para construir uma verificação formal do exposto acima, basta escrever as
relações que definem os sinais de saída y(t) e entrada u(t) [equações (2.42) e (2.48) –
ou mesmo (2.50)] e aplicar a relação de Parseval, como já visto no Capítulo 2.

3.2

O Método da Filtragem-u

O Método da Filtragem-u foi originalmente proposto por Van den Hof e
Schrama, em 1993. Seu nome advém do fato de que utiliza uma versão filtrada do
sinal de entrada do processo, u(t), para a geração de um sinal quase livre da
influência de ruídos e perturbações, que prejudicam a identificação de um modelo
para o sistema.
Na discussão a seguir, considera-se a versão SISO do sistema de controle
apresentado na seção 2.4. Este caminho é adotado como base para análise por razões
de brevidade e simplicidade da explanação.
Neste cenário, o sistema pode ser descrito por:
y  t   G0  q  S0  q  r  t   H0  q  S0  q  e  t 
u  t   S0  q  r  t   S0  q  C  q  H0  q  e  t  .

(3.12a)
(3.12b)

O caso multivariável é diretamente depreendido ao se fazer uso das
expressões da referida seção (equações 2.42 e 2.50) em conjunto com aquelas
presentes nas subseções 2.2.2 e 2.2.3, em que se examinam as propriedades das
estimativas limite e a distribuição assintótica das estimativas dos parâmetros dos
modelos (sempre sob o ponto de vista dos métodos de erro de predição).
A Filtragem-u tem como principais objetivos:
i) Identificar a função de transferência do processo (descrição entrada/saída)
de maneira consistente, independentemente do fato de que as perturbações
presentes na malha de controle possam ou não ser modeladas corretamente.
Para tanto, utiliza-se a estrutura de modelo (parametrizada de forma
independente)
y  t   G  q,  u  t   H  q,    t  ,

(3.13)
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em que  e  representam os vetores de parâmetros utilizados para a
construção dos modelos do processo e das perturbações, respectivamente.

ii) Fornecer uma expressão explícita para a distribuição assintótica da
polarização do modelo identificado no caso em que a estrutura do processo
real não puder ser exatamente reproduzida, conforme (3.27) e (3.28).
O primeiro passo no método da Filtragem-u consiste na identificação da
função de sensibilidade da saída S0(q)29, a partir da coleta de N pontos dos sinais u(t)
e r(t), com base na estrutura de modelo
u  t   S  q,   r  t   W  q,    u  t  ,

(3.14)

em que u(t) designa o erro de predição um passo à frente para o sinal de entrada u(t)
e  e  representam os vetores de parâmetros eleitos para a função de sensibilidade e
para o modelo de perturbações a ela associado, respectivamente. Em outras palavras,
os modelos da função de sensibilidade da saída (S) e das perturbações (W) são
independentemente parametrizados. Uma vez que o sinal de excitação conjunta r(t)
não é correlacionado com a fonte de perturbações e(t), segue de (3.12b) que a função
de sensibilidade da saída S0(q) pode ser identificada de forma direta, como em um
problema em malha aberta. De fato, Van den Hof e Schrama (1993) afirmam que a
estimativa



Sˆ  q  S q, ˆN



de S0(q), submetida ao critério de mínimos quadrados
ˆ N  arg  min
 ,

1 N 2
 u  t ,
2 N t 1

(3.15)

poderá até mesmo ser consistente – independentemente da contribuição do fator
S0(q)C(q)H0(q)e(t) presente em (3.12b) – com o uso de qualquer estrutura de modelo
representada em (3.13). Evidentemente, por se tratar de um problema de

29

Para o caso multivariável, é mais conveniente utilizar a função de sensibilidade da entrada,
conforme (2.46) – verificar Forssell e Ljung (1999).
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identificação em malha aberta, a consistência de Ŝ(q) só será atingida quando a
estrutura de modelo escolhida for condizente com aquela da função de sensibilidade
real.
A seguir, a estimativa Ŝ(q) – suposta consistente – é usada para simular um
sinal de entrada do processo livre de ruído û(t), de acordo com
û  t   Sˆ  q r  t  .

(3.16)

A equação (3.16) aplicada nas expressões (3.12) implica em
y  t   G0  q  uˆ  t   H0  q  S0  q  e  t 
u  t   uˆ  t   S0  q  C  q  H0  q  e  t  ,

(3.17a)
(3.17b)

relações que mostram que a função de transferência do processo G0(q) pode ser
identificada de um modo consistente – como se houvesse operação em malha aberta
– empregando a estrutura de modelo
y  t   G  q,   uˆ  t   K  q,   y  t 
K  q,   H  q,  Sˆ  q  ,

(3.18a)
(3.18b)

em que y(t) designa o erro de predição um passo à frente para o sinal de saída y(t).
As equações (3.18) refletem o segundo passo na identificação do processo.
Em sua versão original de 1993, o método da Filtragem-u considera K(q,η) unitário
e, como consequência, utiliza para o processo uma estrutura de modelo do tipo erro
na saída (output error – OE).
Em 1998, Van den Hof estendeu o método para usar diferentes estruturas de
modelo no segundo passo da identificação e incluiu o modelo de perturbação,
conforme o caso geral exposto em (3.18).
Neste cenário, o modelo obtido para o método da Filtragem-u é descrito por



Gˆ  q   G q,ˆN







ˆ  q   K  q,ˆ  S 1 q, ˆ  Kˆ  q  Sˆ 1  q 
H
N
N

(3.19a)
(3.19b)

A Tabela 3.1 resume a sequência de passos para o algoritmo da Filtragem-u.
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Tabela 3.1: Algoritmo da Filtragem-u

Passo 1: Obter uma estimativa Ŝ(q) da função de sensibilidade S0(q) por meio do
mapeamento r(t)  u(t).
Passo 2: Filtrar o sinal de excitação r(t) utilizando a estimativa Ŝ(q), obtendo-se assim o
sinal û(t) = Ŝ(q) r(t) – uma estimativa do sinal de entrada do processo, u(t), que se
estabeleceria na ausência de ruídos de medição e perturbações. A seguir, utilizando o
mapeamento û(t)  y(t), obter os modelos do processo Ĝ(q) e das perturbações Ĥ(q).

A seguir, demonstra-se que a estimativa Ĝ(q) de G0(q), determinada por
ˆN  arg min
 ,

1 N 2
 y t ,
2 N t 1

(3.20)

converge para G0(q) sob condições fracas.

3.2.1. Teorema de Convergência do Método da Filtragem-u

Enunciado: (VAN DEN HOF; SCHRAMA, 1993) Seja o sistema (estável) em malha
fechada descrito pelas equações (3.12), com função de sensibilidade S0(q)
assintoticamente estável, e(t) e r(t) sinais quase-estacionários descorrelacionados e
r(t) um sinal persistentemente excitante de ordem suficiente. Considere o método da
Filtragem-u descrito em (3.14)-(3.20). Se S0(q) e G0(q) puderem ser adequadamente
representadas pelas estruturas de modelo adotadas, então, sob condições fracas,
Ĝ(q)G0(q) com probabilidade 1 conforme N.

Prova: É fato bem conhecido que, sob as hipóteses assumidas, o procedimento de
identificação em malha aberta descrito no primeiro passo da Filtragem-u – equações
(3.14) e (3.15) – gera estimativas consistentes Ŝ(q). Isto implica que (LJUNG, 1999):





S q, ˆN  Sˆ  q  S0  q , com probabilidade 1 conforme N.

(3.21)

Para o segundo passo da identificação, equações (3.18)-(3.20), é possível
escrever a expressão
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ˆN  arg min
 ,


ˆ
 H
ˆ
 H

1 N
 VN  , ,t  , em que
2 N t 1

ˆ 1  q   y  t   Gˆ  q  uˆ  t  
VN  , , t   H


1

1



2

(3.22)



 q   y  t   Gˆ  q  Sˆ  q  r  t 



2



(3.23)

 q  G0  q  S0  q   Gˆ  q  Sˆ  q  r  t  

ˆ 1  q   H  q  S  q   e  t 
H
0
 0


.
2

Ljung (1999) afirma em seu Teorema 8.2 que, sob condições fracas,
ˆN  arg min E VN  , ,t  , com probabilidade 1 conforme N.
 ,

(3.24)

Uma vez que por hipótese r(t) e e(t) são descorrelacionados e utilizando
(3.21), as duas parcelas presentes em (3.23) – sejam elas correlacionadas ou não com
r(t) e e(t) – são assintoticamente descorrelacionadas, à medida que a estimativa dos
parâmetros  se torna independente de e(t).
Sob a hipótese de que N pode-se negligenciar a correlação existente30 e
então tem-se





ˆ 1  q  G  q   Gˆ  q   S  q  r  t 
ˆN  arg min E  H
0
0
 ,





 Ĥ

1



 q   H0  q  S0  q  e  t 

2

.




2



(3.25)

Dentro das hipóteses do teorema, (3.25) implica em que Ĝ(q)G0(q) com
probabilidade 1 conforme N.

30

Um requisito simples que pode garantir que as parcelas presentes em (3.23) sejam verdadeiramente
descorrelacionadas para valores finitos de N, que é o caso de interesse prático, é a realização de
ensaios com o dobro da duração prevista. Assim, o usuário do método dispõe de duas sequências
independentes de dados experimentais para aplicação em cada um dos passos do algoritmo.
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3.2.2. Outras Considerações acerca da Convergência da Filtragem-u

De posse do resultado discutido na subseção anterior, é interessante tecer
algumas considerações adicionais e analisar as consequências das propriedades de
convergência do método da Filtragem-u.

Sub-modelagem no segundo passo de identificação: Nesta situação, relativa ao caso
em que a estrutura do processo real não corresponde à estrutura de modelo escolhida
para a identificação, a distribuição assintótica da polarização do modelo identificado
pode ser caracterizada. Para tanto, é necessário que a estrutura verdadeira da função
de sensibilidade da saída esteja contida no conjunto de modelos adotado para sua
identificação. Então, sob as condições do Teorema de Convergência, e com a
utilização de um modelo fixo para as perturbações – ou seja, H(q,) = H*(q), pré
determinado – tem-se a estimativa limite (VAN DEN HOF; SCHRAMA, 1993)

ˆN    arg min
*









   G e

G0 e

j

j

,



2

  
H e  

S0 e j
*

2

j

r

 

2

d ,

(3.26)

com probabilidade 1 conforme N. A equação (3.26), que resulta da aplicação da
relação de Parseval à equação (3.25), revela explicitamente como a estimativa
assintótica pode ser caracterizada. É um tanto surpreendente que, com operação em
malha fechada, a estimativa de G0(q) seja obtida por meio de um critério de
aproximação que utiliza a função de sensibilidade da saída como uma função de
ponderação no domínio da frequência. O modelo fixo para as perturbações, H*(q),
pode ser encarado como uma variável de projeto capaz de “moldar” a distribuição da
polarização de maneira explícita.

Sub-modelagem no primeiro e segundo passos de identificação: Esta situação é de
caráter mais geral que a primeira e indica o caso em que as estruturas reais da função
de sensibilidade da saída e do processo não são contempladas no conjunto de
modelos adotados no processo de identificação. Novamente, sob as condições do
Teorema de Convergência e com a utilização de modelos fixos para as perturbações
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em cada um dos passos do algoritmo – ou seja, W(q,) = W*(q) e H(q,) = H*(q), pré
determinados – tem-se as estimativas limite (VAN DEN HOF; SCHRAMA, 1993)
 *  arg min








   



 





 r  

G0 e j S0 e j  G e j , S e j ,  

 *  arg min








 



S0 e j  S e j , 

2

 

W* e

 r  
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H* e

2

j

2

d ,

d ,

(3.27)

(3.28)

com probabilidade 1 conforme N. As expressões (3.27) e (3.28) mostram que,
mesmo que os dois passos do procedimento de identificação gerem estimativas não
consistentes, a distribuição de polarização de G(q,*) é caracterizada por uma
expressão no domínio da frequência que depende do resultado da identificação da
função de sensibilidade da saída – passo 1 do algoritmo – conforme (3.28).

Observação 1: O integrando na equação (3.27) pode ser reescrito como

      





 e   G  e ,  S  e   G  e ,  S  e   S  e  ,   .
G0 e j S0 e j  G e j , S e j ,   

 G0


j

j

0

j

j

0

j

j



(3.29)

A equação (3.29) revela como um erro cometido na identificação da função de
sensibilidade da saída – passo 1 – afeta a estimativa de G0. Caso S(q,*) = S0(q),
então (3.27) reduz-se a (3.26). Caso este erro cometido no primeiro passo seja
suficientemente pequeno, seu impacto na estimativa final G(q,*) será limitado.

Observação 2: Os resultados discutidos até o momento mostram que uma estimativa
consistente da função de sensibilidade da saída não é um requisito necessário para
que se alcance uma identificação de qualidade da função de transferência G0. As
equações (3.27) e (3.29) sugerem que, se o erro cometido na estimação da função de
sensibilidade for suficientemente pequeno, a função de transferência do processo
pode ser identificada com alto grau de confiabilidade. Assim, pode-se aplicar uma
estrutura de modelo FIR (Finite Impulse Response) no primeiro passo da
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identificação, com ordem suficientemente alta31 para descrever a dinâmica da função
de sensibilidade. Assim:
m

S  q,       k  q k ,

(3.30a)
(3.30b)

k 0

W  q,   1 .

Observação 3: Todas as equações aqui descritas permanecem inalteradas quando o
sinal de excitação é aplicado ao terminal r1(t) – vide Figura 2.4. Formas similares
ocorrem quando a excitação é aplicada a r2(t). Neste último caso, o papel da função
de sensibilidade de saída será desempenhado pelo produto C(q)S0(q). A reconstrução
do modelo de perturbação é então obtida a partir de
ˆ  q  Kˆ  q 1  Gˆ  q Sˆ  q
H



1

,

(3.31)

em que Ŝ(q) designa agora a estimativa de C(q)S0(q) oriunda do primeiro passo do
método.
3.2.3. Variante do Método da Filtragem-u

Alves e Garcia (2010a) propõem uma variante do método da Filtragem-u.
Como mencionado na Observação 2, em seu trabalho original de 1993, Van den Hof
& Schrama atestam o uso de estrutura FIR de alta ordem para a identificação da
função de sensibilidade S0(q). No presente estudo, a estrutura OE também é aplicada
nesta tarefa. A justificativa é simples: uma estrutura mais complexa de modelo deve,
em teoria, ser capaz de assimilar mais adequadamente as características dinâmicas do
processo. Este fato também foi reportado por Huang e Shah (1997).
Tal variante proporciona ao usuário duas maneiras de se obter o modelo do
processo: uma delas a partir de sensibilidade de estrutura FIR (método original) e
outra fazendo uso da sensibilidade com estrutura OE (variante proposta).

31

É fato conhecido que a polarização advinda de modelos FIR depende da ordem n adotada. Via de
regra, quanto maior a ordem n, menor a polarização do modelo resultante. No entanto, o aumento de
ordem acarreta em maiores variâncias dos parâmetros identificados. Assim, a escolha da ordem
adequada é um quesito de extrema importância para o sucesso do experimento de identificação.
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Garcia e Alves (2010) atestaram que a variante proposta para o método da
Filtragem-u é válida e apresenta resultados compatíveis (e em alguns casos até
melhores) que aqueles alcançados pelo método original no caso em que a excitação
da malha de controle é realizada no terminal de saída do controlador (vide Figura
2.4) e os sinais de perturbação atuantes são do tipo estacionário. Por outro lado,
quando ocorrem perturbações quase não-estacionárias, um dos objetos de estudo
desta tese, a Filtragem-u provê melhores resultados quando a função de sensibilidade
é identificada via estrutura FIR. Estes argumentos dos autores são oriundos de
experimentos (únicos) de identificação realizados sob diversas condições de
operação da malha de controle sob análise. No presente estudo, estas conclusões
foram postas à prova com o uso das simulações de Monte Carlo aplicadas à mesma
malha empregada no referido artigo (Capítulos 5 e 6).

3.3

O Método da Filtragem-y

O método da Filtragem-y, proposto por Huang e Shah (1997) é similar à
Filtragem-u em sua concepção, porém seus objetivos são diferentes:
i) Obtenção de qualidade dos modelos identificados a partir de experimentos
em malha fechada (em termos de polarização e variância dos erros dos
modelos identificados) equivalente à obtida em malha aberta, incluindo
estimativas consistentes dos parâmetros, caso a estrutura de modelo adotada
contenha a dinâmica real do processo. Isto é possível por meio do
desacoplamento da função de sensibilidade dos dados de malha fechada.

ii) Geração de expressões explícitas para a polarização, similares à equação
(3.27) e para a variância dos modelos identificados.

Huang e Shah (1997) afirmam que a presença da função de sensibilidade (de
saída ou entrada) é a chave da diferença entre a identificação em malha aberta e
fechada. De fato, no caso prático em que a estrutura de modelo não contempla a
dinâmica do processo real, existirá uma polarização cuja ponderação em frequência
depende não somente da relação sinal-ruído (SNR) presente durante o experimento
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de identificação, mas também da própria função de sensibilidade. Logo, de forma a
atingir o objetivo i, é necessário que o modelo associado à função de sensibilidade
seja o mais fiel possível (assim, como na Filtragem-u).
Para atingir a meta proposta pela Filtragem-y com relação à variância das
estimativas dos parâmetros, Huang e Shah propõem o aumento do número de pontos
experimentais. Em outras palavras, os autores atestam que ensaios de identificação
mais longos resultam em modelos com menor variância. No entanto, tal prática é um
tanto arriscada, pois afora a dificuldade prática de se levar tal tarefa a cabo, o
aumento no número de dados experimentais não terá efeito benéfico na redução do
erro de polarização nos parâmetros do modelo.
Porém, é preciso que o usuário tenha em mente o propósito ao qual se destina
o modelo que será identificado. De fato, dependendo da aplicação desejada, faz-se
necessário que ocorram erros pequenos (polarizações) em certas regiões de
frequência – por exemplo, nas proximidades da frequência de cross-over – enquanto
que erros de maior magnitude possam ser até mesmo tolerados em outras regiões de
frequência (este é o caso típico de uso do modelo para projeto de sistemas de
controle). A pré-filtragem dos dados experimentais pode inclusive alterar a
distribuição do erro de polarização nas regiões de frequência de maior interesse
(LJUNG, 1999; BITMEAD et al., 1990).
Bitmead et al. (1990) e MacGregor e Fogal (1995) também mostraram que os
pré-filtros e os modelos de perturbações tem efeito significativo no erro de
polarização e também na identificabilidade de sistemas que operam em malha
fechada. Em tal cenário, o projeto de um pré-filtro adequado torna-se tarefa
complicada, devido à presença da função de sensibilidade de saída.
Desta forma, Huang e Shah (1997) propuseram um método de identificação
em dois-passos que pode, assintoticamente, desacoplar a estimação dos parâmetros
do efeito indesejado provocado pela função de sensibilidade. Assim, a Filtragem-y
procura manter, novamente de forma assintótica, a mesma qualidade (e
confiabilidade) obtida em uma identificação em malha aberta. O algoritmo é descrito
a seguir32.
32

Assim, como no caso da Filtragem-u, as equações aqui apresentadas referem-se a um sistema SISO
com descrição exposta nas relações (3.12). A descrição multivariável segue as relações apresentadas
na seção 2.4.
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O primeiro passo do algoritmo da Filtragem-y é idêntico ao da Filtragem-u
[vide (3.14) e (3.15)]. Assim, assume-se disponível uma estimativa Ŝ(q) da função
S0(q), possivelmente de alta ordem.
O segundo passo consiste na filtragem do sinal de saída do processo, y(t),
usando o inverso da função de sensibilidade da saída estimada no primeiro passo da
identificação. O seguinte sinal fictício33 é gerado:
yˆ fic  t   Sˆ 1  q y  t   Sˆ 1  q G0  q S0  q r  t   S0  q  H0  q  e  t  .

(3.32)

A aplicação de (3.32) em (3.12a), na hipótese de que a estimativa Ŝ(q) seja
consistente e capture as principais características dinâmicas da função de
sensibilidade S0(q), leva a
yˆ fic  t   G0  q r  t   H0  q e  t  .

(3.33)

A equação (3.33) revela que é possível identificar o processo G0(q), como em
um problema em malha aberta sob o mapeamento r(t)  ŷfic(t), a partir da estrutura
de modelo independentemente parametrizada
yˆ  t   G  q,  r  t   J  q,    yˆ  t  .

(3.34)

Em (3.34),  e  designam os vetores de parâmteros associados ao modelo do
processo e das perturbações, respectivamente. O modelo identificado com o uso da
Filtragem-y é então obtido a partir das relações:



Gˆ  q   G q, ˆN



ˆ  q   J  q, ˆ   Jˆ  q  .
H
N

(3.35a)
(3.35b)

Os comentários relativos ao ponto de aplicação do sinal de excitação
(Observação 3, subseção 3.2.2) são também válidos para o método da Filtragem-y.
No caso do sinal de excitação ser aplicado ao terminal r2(t), a obtenção do modelo de

33

O sinal ŷfic(t) não tem significado físico no sistema da Figura 2.4, consistindo em mero veículo
matemático para o desacoplamento da função de sensibilidade de saída dos dados experimentais.
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perturbações requer o conhecimento exato do controlador empregado na malha.
Assim, utiliza-se
ˆ  q  C 1  q Jˆ  q .
H

(3.36)

Outro ponto importante a ser ressaltado refere-se ao primeiro passo do método
da Filtragem-y. Uma vez que é idêntico àquele discutido na Filtragem-u, as mesmas
recomendações tecidas nas relações (3.30) se aplicam ao presente método. Também é
importante enfatizar que a maior diferença entre os métodos descritos até o momento
reside na utilização da estimativa da função de sensibilidade, Ŝ(q).
Na Filtragem-u, tal estimativa é usada na geração de um sinal de entrada
praticamente livre de ruído. Por outro lado, na Filtragem-y, Ŝ–1(q) é empregada na
determinação de um sinal fictício de saída.
No entanto, ambos os métodos resultam em estimativas consistentes do
modelo do processo e possuem expressões assintóticas equivalentes às obtidas na
análise em malha aberta (GEVERS; LJUNG; VAN DEN HOF, 2001). Tal fato será
comentado nas próximas subseções.
A Tabela 3.2 resume o algoritmo da Filtragem-y (HUANG; SHAH, 1997).

Tabela 3.2: Algoritmo da Filtragem-y

Passo 1: Obter uma estimativa Ŝ(q) da função de sensibilidade S0(q) por meio do
mapeamento r(t)  u(t).
Passo 2: Filtrar o sinal de saída y(t) utilizando F(q) = Ŝ–1(q), obtendo-se assim o sinal
fictício ŷfic(t) = F(q)y(t). A seguir, por meio do mapeamento r(t)  ŷfic(t), construir os
modelos do processo Ĝ(q) e das perturbações Ĥ(q).

Alguns comentários adicionais fazem-se necessários antes da análise de
convergência do método. Huang e Shah (1997) recomendam a utilização de
estruturas de modelo do tipo erro na saída – OE – quando se deseja apenas a
descrição entrada/saída do processo G0(q).
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De fato, a estimativa da função de sensibilidade da saída S0(q) e do processo
G0(q) consiste em problemas de identificação em malha aberta. Logo, a consistência
das estimativas Ŝ(q) e Ĝ(q) será independente do modelo das perturbações, desde que
tal modelo seja fixo, como ocorre na estrutura de modelo do tipo erro na saída
(GEVERS; LJUNG, 1986).
A pré-filtragem dos dados experimentais é tópico de muita importância na
Identificação de Sistemas. Em particular, a escolha adequada de um pré-filtro
permite moldar a distribuição espectral ou a composição dos erros de polarização.
Tal escolha deve ser norteada pelo uso a que se destina o modelo a ser identificado.
Huang e Shah (1997) propõem ainda uma variante para a Filtragem-y que emprega
um pré-filtro de dados. Este estudo, no entanto, foge ao escopo desta tese. O leitor
interessado encontrará os detalhes no referido artigo.
Além disso, para um tratamento detalhado do uso de pré-filtros, é interessante
consultar Shook et al. (1992) – em que se analisa um pré-filtro de longo horizonte de
predição para aplicação em identificação em malha aberta – e Rivera et al. (1992),
trabalho em que os autores propõem um algoritmo para o projeto de pré-filtro
relevante ao projeto de sistemas de controle.

3.3.1. Teorema de Convergência do Método da Filtragem-y
Enunciado34: Seja o sistema (estável) em malha fechada descrito pelas equações
(3.12), com função de sensibilidade S0(q) assintoticamente estável, e(t) e r(t) sinais
quase-estacionários descorrelacionados e r(t) um sinal persistentemente excitante de
ordem suficiente. Considere o método da Filtragem-y descrito em (3.32)-(3.35). Se
S0(q) e G0(q) puderem ser adequadamente representadas pelas estruturas de modelo
adotadas, então, sob condições fracas, Ĝ(q)G0(q) com probabilidade 1 conforme
N.

Prova: O primeiro passo do algoritmo é idêntico àquele da Filtragem-u. Para a prova
de sua convergência, referir-se à subseção 3.2.1. O segundo passo do método da
34

Em seu trabalho de 1997, Huang e Shah não estabelecem o resultado discutido nesta subseção como
um teorema. Nesta tese, utilizam-se os resultados apresentados pelos autores com um formalismo
similar àquele exibido na subseção 3.2.1.
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Filtragem-y tem como base a equação (3.33). Nota-se que a estimativa da função
G0(q) é um problema de operação em malha aberta. Assim, aplicando-se a relação de
Parseval à equação (3.33), para o mapeamento r(t)  ŷfic(t), obtém-se o seguinte
problema de otimização:
   arg min
 ,

1
4




j
j
  G0  e   G  e , 



2


 r     v    

1



ˆ e j , 
H



2

d .

(3.37)

A equação (3.37) é equivalente à (2.18) com () expresso por (2.21) e
r() substituindo u(). Assim, caso ambas as estruturas reais do processo e do
modelo de perturbações estejam contidas no conjunto de modelos adotado para a
identificação, e na hipótese de que r(t) seja um sinal persistentemente excitante de
ordem elevada, tem-se a convergência (LJUNG, 1999):
ˆN    , com probabilidade 1 conforme N.

(3.38)

Finalmente, (3.38) implica em que Ĝ(q)G0(q) com probabilidade 1
conforme N.

3.3.2. Considerações acerca da Variância das Funções de Transferência

Nesta subseção são discutidos brevemente os aspectos relativos às variâncias
das funções de transferência obtidas com o uso da Filtragem-y.
Variância da estimativa da função de sensibilidade da saída Ŝ(q) (HUANG; SHAH,
1997): a variância assintótica de Ŝ(q) pode ser determinada ao se aplicar (2.34) em
(3.12b). Assim:
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A variância relativa de Ŝ(q) será então expressa por



Cov Sˆ e j , 

 

S0 e j
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2

.

(3.40)

A equação (3.40) é assintótica tanto na ordem do modelo como no número de
pontos experimentais (n e N). Além disso, depende claramente da dinâmica
do controlador instalado na malha de controle e da relação sinal-ruído.
Variância das funções de transferência do processo Ĝ(q) e do modelo de
perturbações Ĥ(q) (HUANG; SHAH, 1997): após a filtragem do sinal de saída y(t)
pelo inverso da estimativa da função de sensibilidade, a aplicação dos métodos de
erro de predição ao mapeamento r(t)  ŷfic(t) [vide (3.33)] resulta em variâncias
assintóticas das estimativas Ĝ(q) e Ĥ(q) expressas por
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(3.41)

As expressões (3.41) são equivalentes às fornecidas em (2.34) para operação
em malha aberta (basta substituir u() por r()). Nota-se que as variâncias de
Ĝ(q) e de Ĥ(q)/H0(q) são independentes da dinâmica de malha fechada. Para
demonstrar a validade das relações (3.41), assume-se ŷfic(t) como sendo o sinal de
saída do processo sob estudo e aplica-se (2.34).
É importante notar que as equações (3.39) e (3.40) são também válidas para o
primeiro passo do método da Filtragem-u. De fato, mesmo (3.41) aplica-se à
Filtragem-u. Para tanto, basta adotar-se o mapeamento û(t)y(t) e substituir-se
r() por û() = | Ŝ(ej,) |2 r().

3.4

O Método da Dupla Filtragem

Nesta seção é apresentado e analisado o método da Dupla Filtragem, a
principal contribuição do presente trabalho. Como já mencionado no Capítulo 1, este
método de identificação em dois-passos recebe a alcunha de Dupla Filtragem em
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virtude da utilização de versões filtradas dos sinais de entrada e saída do processo
que opera em malha fechada (ALVES; GARCIA, 2010a e 2010b; GARCIA;
ALVES, 2010).
Assim como nos demais métodos de dois-passos previamente discutidos, o
objetivo principal da Dupla Filtragem é a obtenção de uma estimativa consistente do
modelo do processo, visando aplicar esse modelo no projeto de sistemas de controle
de alto desempenho. Além disso, este método visa obter variâncias dos parâmetros
que sejam compatíveis àquelas observadas com operação em malha aberta.
Para a descrição do algoritmo, seja o sistema SISO expresso pelas relações
(3.12)35. Caso não houvesse perturbações incorporadas à malha de controle (ou
mesmo ruído de medição), a equação (3.12) assumiria a forma simplificada
y  t   G0  q  S0  q  r  t 
u  t   S0  q  r  t  .

(3.42a)
(3.42b)

A aplicação de (3.42b) em (3.42a) leva à relação y(t) = G0(t)u(t). Em outras
palavras, a ausência de perturbações transforma o problema de identificação em
malha fechada em uma simples aplicação das consagradas técnicas de identificação
em malha aberta. De fato, com já mencionado no Capítulo 2, o que difere o problema
de identificação em malha fechada daquele em malha aberta não são as técnicas
utilizadas e sim a origem dos dados experimentais (FORSSELL, 1997). Com
operação em malha fechada, existe a correlação entre o sinal de perturbação e o sinal
de entrada do processo, correlação esta inerente ao mecanismo de realimentação. Na
hipótese de que não haja perturbações, tal correlação deixa de existir e o problema
reduz-se à identificação em malha aberta. Evidentemente, assumir que o sistema seja
livre de perturbações é algo extremamente desaconselhável na prática da
identificação. Porém, caso a correlação entre as fontes de perturbação e o sinal de
entrada do processo possa ser reduzida ao ponto de ser negligenciada, a tarefa de
identificação se torna um problema de solução muito mais simples.
Para que isso possa ocorrer, dentro de limites razoáveis, é necessário dispor-se
de sinais de entrada e saída do processo que sejam (quase) livres do efeito de ruídos e
35

Novamente, ressalta-se que o caso SISO é adotado como referência para análise apenas por aspectos
de simplicidade de explanação. As expressões para o caso multivariável podem ser depreendidas
diretamente a partir do que se segue.
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perturbações. A Dupla Filtragem busca esses sinais livres de ruído com base em
estimativas de duas funções de sensibilidade: S0(q) – função de sensibilidade da saída
– e G0cl(q) = G0(q)S0(q) – função de sensibilidade ou função de transferência em
malha fechada – obtidas por meio dos mapeamentos r(t)u(t) e r(t)y(t),
respectivamente. O algoritmo consiste nos seguintes passos:
 Passo 1. Identificação das funções de sensibilidade S0(q) e G0cl(q) usando as
estruturas de modelo independentemente parametrizadas
u  t   S  q,   r  t   W  q,    u  t 
y t  G

cl

 q,   r  t   L  q,   y  t  ,

(3.43a)
(3.43b)

em que u(t) e y(t) denotam os erros de predição um passo à frente para os sinais de
entrada u(t) e saída y(t), respectivamente. Ainda em (3.43),  e  representam os
vetores de parâmetros adotados para a função de sensibilidade da saída e seu
respectivo modelo de perturbações;  e  designam os vetores de parâmetros para o
modelo da função de transferência em malha fechada e o correspondente modelo de
perturbações.
Nota-se que as expressões (3.43) refletem problemas de identificação em
malha aberta, uma vez que o sinal de excitação conjunta r(t) não é correlacionado
com a fonte de perturbações e(t). Logo, as estimativas





Sˆ  q  S q, ˆN e Gˆ cl  q  G cl  q, ˆ N 

submetidas aos critérios de mínimos quadrados
1 N 2
 u  t
 , 2 N
t 1
1 N 2
 arg min
 y t
 , 2 N
t 1

ˆ N  arg  min

(3.44a)

ˆ N

(3.44b)

poderão até mesmo ser consistentes – independentemente das contribuições dos
fatores S0(q)C(q)H0(q)e(t) e H0(q)S0(q) presentes nas equações (3.12b) e (3.12a)
respectivamente – desde que sejam utilizadas estruturas de modelo do tipo (3.43).
Em (3.44b) é importante notar que a determinação do vetor  (parâmetros do modelo
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do sistema em malha fechada) realiza-se após a determinação dos vetores de
parâmetros  e  em (3.44a). Em outras palavras, tais parâmetros estão fixos durante
a minimização expressa em (3.44b).
Novamente, a consistência das estimativas só será efetivamente atingida
quando as estruturas de modelo contemplarem as respectivas estruturas reais.
Utilizando o mesmo raciocínio empregado na Observação 2 da subseção 3.2.2
e também adotando a variante proposta em 3.2.3, recomenda-se em (3.43) o uso de
estruturas FIR ou OE36 de alta ordem (W(q,) = L(q,) = 1). A ordem exata a ser
utilizada deve ser tal que as principais características dinâmicas da função de
sensibilidade e também do sistema em malha fechada sejam capturadas na
identificação.
A seguir, são gerados os sinais de entrada e saída praticamente livres de ruído,
û(t) e ŷ(t), a partir de
uˆ  t   Sˆ  q  r  t 
yˆ  t   Gˆ cl  q  r  t  .

(3.45a)
(3.45b)

Visto que os modelos de sensibilidade obtidos são de alta ordem, os sinais
filtrados de entrada e saída são similares àqueles que ocorreriam no sistema em
malha fechada caso não houvesse perturbações ou ruído. Representações gráficas
desse fato são fornecidas no Capítulo 437.
 Passo 2. Identificação dos modelos do processo e da perturbação, segundo a
estrutura de modelo independentemente parametrizada:
yˆ  t   G  q,  uˆ  t   H  q,   yˆ  t  .

(3.46)

Em (3.46),  e  representam os vetores de parâmetros associados ao modelo
do processo em malha aberta e ao respectivo modelo de perturbações.

36

Estas estruturas foram adotadas em Alves e Garcia (2010a e 2010b) e também em Garcia e Alves
(2010).
37
Evidentemente, em casos práticos não existe o acesso a sinais livres de perturbações ou ruídos.
Entretanto, no ambiente de simulação desenvolvido nesta tese, tal possibilidade é disponível ao
usuário. Assim, as referidas representações gráficas funcionam como prova de conceito.
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A equação (3.46) encerra a aplicação do método da Dupla Filtragem ao gerar
as seguintes estimativas:



Gˆ  q   G q, ˆN



ˆ  q   H  q,ˆ  .
H
N

(3.47a)
(3.47b)

A Tabela 3.3 resume os passos de aplicação do método da Dupla Filtragem.

Tabela 3.3: Algoritmo da Dupla Filtragem

Passo 1: Obter as estimativas Ŝ(q) da função de sensibilidade S0(q) – por meio do
mapeamento r(t)  u(t) – e Ĝ0cl(q) da função de sensibilidade em malha fechada,
utilizando o mapeamento r(t)  y(t)
Passo 2: Filtrar o sinal de excitação r(t) utilizando as estimativas Ŝ(q) e Ĝ0cl(q), obtendose assim os sinais û(t) = Ŝ (q)r(t) e ŷ(t) = Ĝ0cl(q)r(t), estimativas dos sinais u(t) e y(t) que
se estabeleceriam na ausência de ruídos de medição e perturbações. A seguir, por meio
do mapeamento û(t)  ŷ(t), obter os modelos do processo Ĝ(q) e das perturbações Ĥ(q).

A seguir será demonstrado que a estimativa Ĝ(q) de G0(q), submetida ao
critério de mínimos quadrados
ˆN  arg min
 ,

2
1 N 2
1 N ˆ 1
 yˆ  t   arg min  H
q  yˆ  t   y  t   ,


 , N
N t 1
t 1

(3.48)

e sob condições fracas, converge para G0(q) com probabilidade 1. Em (3.48), o sinal
de saída do processo gerado pelo modelo identificado é definido como
y  t   Gˆ  q uˆ  t  .

(3.49)

O resultado mostrado em (3.48) é formalizado no teorema de convergência
descrito na seção 3.4.1, em que se assume que o sistema em malha fechada opera
com excitação em r1(t). A versão do teorema para excitação em r2(t) pode ser
provada usando o mesmo raciocínio.
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3.4.1. Teorema de Convergência do Método da Dupla Filtragem

Enunciado: Seja o sistema (estável) em malha fechada descrito pelas equações
(3.12), com função de sensibilidade da saída S0(q) e função de transferência em
malha fechada – ou função de sensibilidade em malha fechada – G0cl(q) = G0(q)S0(q)
assintoticamente estáveis, e(t) e r(t) sinais quase-estacionários descorrelacionados e
r(t) um sinal persistentemente excitante de ordem suficiente. Considere o método da
Dupla Filtragem descrito em (3.42)-(3.49). Se S0(q), G0cl(q) e G0(q) puderem ser
adequadamente representadas pelas estruturas de modelo adotadas, então, sob
condições fracas, Ĝ(q)G0(q) com probabilidade 1 conforme N.

Prova. É fato bem conhecido que, sob as hipóteses assumidas, o procedimento de
identificação em malha aberta descrito no passo 1 do algoritmo da Dupla Filtragem –
equação (3.43) – gera estimativas consistentes Ŝ(q) e Ĝcl(q). Isto implica que
(LJUNG, 1999)





S q, ˆN  Sˆ  q  S0  q e Gcl  q, ˆ N   Gˆ cl  q  G0cl  q  G0  q S0  q ,

(3.50)

com probabilidade 1 conforme N.
Para o passo 2 do algoritmo descrito nas equações (3.46)-(3.48), pode-se
expressar o vetor de parâmetros do modelo do processo como
ˆN  arg min
 ,


ˆ
 H
ˆ
 H

1 N
 VN  , ,t  , em que
2 N t 1

ˆ 1  q   yˆ  t   Gˆ  q  uˆ  t  
VN  , , t   H





2

(3.51)



1

 q  Gˆ cl  q  r  t  Gˆ  q  Sˆ  q  r  t 

1

 q  Gˆ cl  q  Gˆ  q  Sˆ  q  r  t 



2



(3.52)



2

Nota-se que os vetores de parâmetros  e  estimados no passo 1 são fixos em
(3.52). Ljung (1999) afirma que, sob condições fracas:
ˆN  arg min E VN  ,, t  , com probabilidade 1 conforme N.
 ,

(3.53)
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Assim, conclui-se que:





Gˆ cl  q  G q,ˆN Sˆ  q  Gˆ  q  Sˆ  q  .

(3.54)

A aplicação do resultado (3.50) em (3.54) completa a prova.

3.4.2. Outras Considerações acerca da Convergência da Dupla Filtragem

Nesta subseção são tecidos comentários adicionais acerca das propriedades de
convergência do método da Dupla Filtragem. As expressões que regem as
estimativas limite são muito similares àquelas apresentadas na subseção 3.2.2, em
que se discutiu as propriedades de convergência do método da Filtragem-u. De fato,
estes dois métodos diferem apenas na maneira como realizam o segundo passo da
identificação [vide equações (3.18) e (3.46)].

Sub-modelagem no segundo passo de identificação: Esta situação é idêntica àquela
apresentada pela Filtragem-u e exige que a estrutura verdadeira da função de
sensibilidade da saída esteja contida no conjunto de modelos adotado para sua
identificação. Assim, a estimativa limite dos parâmetros do modelo do processo Ĝ(q)
obedece à equação (3.26) – em que se adota um modelo fixo para as perturbações, ou
seja, H(q,) = H*(q) – com a ressalva de que o mapeamento utilizado para a
identificação consiste em û(t) = Ŝ(q)u(t)  ŷ(t) = Ĝcl(q)y(t), ao passo que na
Filtragem-u utiliza-se o mapeamento û(t) = Ŝ(q)u(t)  y(t). Novamente, o modelo
fixo H*(q) pode ser visto como um mecanismo capaz de moldar a distribuição da
polarização de maneira explícita.

Sub-modelagem no primeiro e segundo passos de identificação: este é o cenário mais
desfavorável para a identificação de sistemas com o uso de métodos de dois-passos
pois, no caso particular da Dupla Filtragem, indica que as estruturas reais da função
de sensibilidade da saída, da função de sensibilidade de malha fechada e também do
processo não são contempladas no conjunto de modelos adotados para o algoritmo de
identificação. Sob as condições enunciadas no Teorema de Convergência da
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subseção 3.4.1 e com a utilização de modelos fixos38 para as perturbações em cada
um dos passos do algoritmo – W(q,) = W*(q), L(q,) = L*(q) e H(q,) = H*(q) – temse as estimativas limite
 *  arg min
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(3.55)

(3.56)

(3.57)

com probabilidade 1 conforme N. A expressão (3.57) mostra a distribuição da
polarização da função de sensibilidade em malha fechada no domínio da frequência.
Esta estimativa limite é responsável pela geração do sinal de saída filtrado ŷ(t) e,
portanto tem impacto significativo no segundo passo do procedimento de
identificação [deve-se notar que a equação (3.55) é concebida face ao mapeamento
û(t) = Ŝ(q)u(t)  ŷ(t) = Ĝcl(q)y(t), embora a influência do sinal ŷ(t) não esteja
presente nesta relação de forma explícita]. Analogamente, (3.56) revela a distribuição
da polarização da função de sensibilidade da saída que, por sua vez, influencia na
geração do sinal filtrado de entrada û(t). No entanto, mesmo que os dois passos do
procedimento de identificação gerem estimativas não consistentes, a distribuição de
polarização de G(q,*) – equação (3.55) – continua caracterizada por uma expressão
no domínio da frequência que depende explicitamente do resultado da identificação
da função de sensibilidade da saída e, de forma implícita, da identificação da função
de sensibilidade em malha fechada.
As observações citadas na subseção 3.2.2 são também válidas para o método
da Dupla Filtragem. A única ressalva é de que, na Observação 3, não é necessária

38

Em (3.56) e (3.57), de acordo com o exposto na descrição do método da Dupla Filtragem,
recomenda-se W*(q) = L*(q) = 1 – ou seja, admite-se o uso de estruturas FIR ou OE. No entanto, tais
expressões são de caráter geral e continuam válidas para qualquer modelo de perturbação fixo
adotado.
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modificação alguma na relação que permite obter o modelo de perturbações [equação
(3.47)] quando se opta pela excitação no terminal r2(t).

3.4.3. Considerações acerca da Variância das Funções de Transferência

Nesta subseção serão discutidos brevemente os aspectos relativos às
variâncias das funções de transferência obtidas com o uso do método da Dupla
Filtragem. Vale lembrar que as expressões aqui fornecidas têm caráter assintótico
tanto na ordem do modelo identificado como no número de pontos experimentais
coletados (n e N). Relações explícitas para conjuntos de dados finitos são
ainda um problema sob estudo dentro da comunidade científica. No entanto, as
expressões assintóticas servem como uma orientação para a análise e comparação de
diferentes técnicas de identificação.
Variância da estimativa da função de sensibilidade da saída Ŝ(q): uma vez que a
geração da estimativa Ŝ(q) é idêntica tanto para as filtragens -u e -y como para a
Dupla Filtragem, sua variância assintótica continua expressa por (3.39) – aqui
reproduzida para maior clareza:
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Variância da estimativa da função de sensibilidade de malha fechada Ĝcl(q): A
variância assintótica de Ĝcl (q) pode ser determinada ao se aplicar (2.34) em (3.12a).
Assim:
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(3.58)

Aparentemente, (3.58) não depende da dinâmica do controlador instalado na
malha de controle, como ocorre em (3.39). No entanto, deve-ser recordar que vale a

88

3. Métodos de Dois-Passos

relação G0cl(q) = G0(q)S0(q). Assim, a dinâmica do controlador C(q) está presente de
forma implícita em (3.58).
Variância das funções de transferência do processo Ĝ(q) e do modelo de
perturbações Ĥ(q): após a construção dos sinais filtrados û(t) e ŷ(t), a aplicação dos
métodos de erro de predição ao mapeamento û (t)  ŷ(t) [vide (3.46)] resulta em
variâncias assintóticas das estimativas Ĝ(q) e Ĥ(q) expressas por
n  v   n
1
Cov Gˆ e j ,  

N uˆ   N Sˆ e jw , 







 v  



2

 r  

e



ˆ e j , 
Cov H

 

H0 e

j

2



n
.
N

(3.59)

As expressões (3.59) indicam que a variância de Ĝ(q) é função direta da
estimativa Ŝ(q). Em outras palavras, a variância de Ĝ(q) depende da dinâmica de
malha fechada. É aí que reside a diferença entre a Dupla Filtragem e a Filtragem-y.
De fato, (3.41) mostra que neste último método a variância de Ĝ(q) é independente
da dinâmica de malha fechada, sendo este um dos objetivos do método proposto por
Huang e Shah39. Para demonstrar a validade das relações (3.59), aplica-se (2.34) em
(3.46).

3.5

Resumo
Neste capítulo, os Métodos de Dois-Passos foram caracterizados como parte

integrante da classe dos Métodos de Identificação Conjunta Entrada/Saída. Foram
discutidos dois métodos de dois-passos: a Filtragem-u, proposta por Van den Hof e
Schrama (1993) e a Filtragem-y, de autoria de Huang e Shah (1997). A análise de
convergência desses métodos foi realizada e considerações sobre a variância das
estimativas obtidas foram apresentadas brevemente.
Cumprindo o objetivo O1 desta tese, um novo algoritmo em dois-passos foi
apresentado: a Dupla Filtragem. Suas propriedades de convergência foram deduzidas
e as variâncias assintóticas de suas estimativas comparadas com as fornecidas pelos
outros métodos sob estudo.
39

O método da Filtragem-u também tem variância de Ĝ(q) expressa por (3.59), porém com
mapeamento û(t)  y(t). Assim, o mesmo raciocínio é aplicável ao método de Van den Hof e
Schrama.
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A Tabela 3.4 sumariza a aplicação dos métodos de dois-passos analisados
neste capítulo. Nela, o segundo passo do algoritmo contempla apenas a identificação
do modelo do processo. Para a obtenção do modelo de perturbações referir-se às
seções 3.2, 3.3 e 3.4.
Tabela 3.4: Sumário para aplicação dos Métodos de Dois-Passos

Passo 2 – Ĝ(q)

Passo 1
Estimativa(s)

Mapeamento(s)

Sinal(is) gerado(s)

Mapeamento

Filtragem-u

Ŝ  q 

r t  ut

û  t   Sˆ  q r  t 

û  t   y  t 

Filtragem-y

Ŝ  q 

r t  ut

yˆ fic  t   Sˆ 1  q y  t 

r  t   yˆ fic  t 

Dupla
Filtragem

Ŝ  q 
Gˆ cl  q 

r t  ut

û  t   Sˆ  q r  t 
yˆ  t   Gˆ cl  q r  t 

uˆ  t   yˆ  t 

r t  y t
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4. CARACTERÍSTICAS DO SIMULADOR E CRITÉRIOS DE
VALIDAÇÃO

Este capítulo é dividido em três grandes áreas. Na primeira delas, é apresentado um
dos simuladores desenvolvidos para esta tese. Tal simulador consiste em um
processo (SISO) – originalmente proposto por Åström e Eykhoff (1971) – controlado
por um regulador do tipo proporcional e integral (PI). Os diversos modos de
operação do ambiente simulado – ponto de aplicação da excitação externa, natureza e
amplitude desta excitação e sintonia do controlador PI presente na malha de controle
– são discutidos em detalhe. Na segunda grande área, o assunto abordado concerne
aos critérios adotados para a validação dos modelos identificados. Estes critérios
englobam índices de mérito temporais e também oriundos da resposta em frequência.
Por fim, na terceira grande área, é apresentado um exemplo de aplicação do
simulador, englobando todos os aspectos descritos nas duas primeiras partes do
capítulo.

4.1

O Simulador SISO
Nesta seção são apresentados o sistema teste adotado para estudo e também

todas as possíveis formas de operação do simulador construído.

4.1.1. Sistema Teste
O processo selecionado como sistema teste para esta tese foi proposto por
Åström e Eykhoff em 1971. Trata-se de um processo discreto de segunda ordem,
bastante difundido no meio acadêmico. Os objetivos do presente trabalho demandam
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que um atraso adicional de um instante de amostragem seja incorporado ao modelo
original concebido por Åström e Eykhoff. Tal medida deve-se à presença de um
extrapolador de ordem zero (zero-order holder) na malha de controle. Assim, o
sistema teste é descrito por
G0  q   q1

1  0,5 q1
.
1  1,5 q1  0,7 q2

(4.1)

O objetivo O8 desta tese, descrito no Capítulo 1, visa analisar os efeitos da
introdução de sinais de perturbação do tipo quase não-estacionário – típicos da
indústria de processos químicos (ESMAILI et al., 2000). Sendo assim, propõe-se o
seguinte modelo para as perturbações atuantes na malha de controle:
H0  q  

vt
e t



0,01

1  0,995 q 1  0,9 q 
1

1



0,01
.
1  1,8950 q1  0,8955 q2

(4.2)

No modelo (4.2) o pólo z = 0,995 localiza-se muito próximo ao círculo de raio
unitário, provocando o comportamento quase não-estacionário desejado. As
expressões (4.1) e (4.2) revelam que a estrutura do processo sob estudo é do tipo
Box-Jenkins (BJ), com parâmetros40
b1  1 ; b2  0,5 ;
c0 ;

f1  1,5 ;

d1  1,8950 ;

f2  0,7

d2  0,8955

4.1.2. Algoritmos e Estruturas empregadas no Processo de Identificação
O objetivo O2 atesta que o presente estudo contempla métodos diretos e de
dois-passos aplicados à identificação de sistemas que operam em malha fechada.
Nesta subseção apresentam-se as estruturas de modelo selecionadas para os testes
comparativos que formam o núcleo desta tese.

Identificação Direta: Para a identificação direta em malha fechada, optou-se pela
escolha de duas estruturas de modelo: uma que contemple a estrutura do processo
real – modelo Box-Jenkins – e outra que falhe nesta tarefa. A estrutura selecionada
40

Vide Tabela 2.1.
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que não contempla o processo é do tipo ARMAX. Ordens corretas, ou seja, iguais às
do processo real, são associadas a ambas estruturas. Assim, qualquer desvio de
comportamento será devido apenas à estrutura em si e não a uma possível sub ou
sobre-modelagem. No entanto, a seleção de ordem para os modelos é um tema de
extrema importância na Identificação de Sistemas. Na tentativa de investigar os
efeitos causados por associação incorreta de ordem às estruturas de modelo, o
simulador proposto também utiliza estrutura BJ com sub-modelagem incorporada à
descrição do modelo de perturbações. A estrutura resultante é denominada BJi (a
letra “i” indica ordem incorreta).
A Tabela 4.1 reúne as estruturas mencionadas e suas respectivas ordens,
segundo as estruturas (4.1) e (4.2).
Tabela 4.1: Estrutura de Modelos para Identificação Direta

Estruturas de modelo

Ordens associadas

ARMAX

na  2 ; nb  2 ; nc  0 ; nk  1

BJ

nb  2 ; nc  0 ; nd  2 ; nf  2 ; nk  1

BJi

nb  2 ; nc  0 ; nd  1 ; nf  2 ; nk  1

Identificação em Dois-Passos: o simulador proposto incorpora os métodos de
identificação em dois-passos descritos no Capítulo 3: Filtragem-u, Filtragem-y e
Dupla Filtragem. A seguir, listam-se as estruturas selecionadas para cada etapa de
execução dos métodos mencionados.
Passo 1. No primeiro passo da Filtragem-u – identificação da função de
sensibilidade da saída S0(q) – são adotadas as estruturas de modelo FIR e OE.
Assim, o simulador implementa a variante proposta na subseção 3.2.3. As
mesmas estruturas são também empregadas no primeiro passo do método da
Dupla Filtragem, em que o objetivo é identificar a função S0(q) e também a
função de transferência em malha fechada G0cl(q). Para a Filtragem-y, apenas
a estrutura FIR é empregada. Esta escolha é fundamentada nas conclusões de
Alves e Garcia (2010a) e Garcia e Alves (2010). Com base nas simulações
realizadas para os referidos trabalhos, os autores verificaram que a estrutura
OE aplicada ao primeiro passo do método da Filtragem-y torna o algoritmo
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numericamente instável. Esta instabilidade é decorrente do fato de que a
Filtragem-y exige a inversão da estimativa da função de sensibilidade da
saída, procedimento que, em muitos casos, gera sinais ŷfic(t) ilimitados. Os
autores também atestam que mesmo o uso da estrutura FIR no primeiro passo
não garante a geração de modelos adequados. As simulações apresentadas nos
Capítulos 5 e 6 ratificam tal afirmação.
Antes de passar à descrição das estruturas utilizadas na segunda etapa dos
métodos de dois-passos, é interessante dedicar algumas linhas ao processo de seleção
de ordem para a função de sensibilidade da saída S0(q) e também da função de
transferência em malha fechada G0cl(q).
Uma possível indicação da ordem adequada para a estrutura FIR é a duração
da resposta impulsiva41 dessas funções. Ensaios de simulação revelam que valores
adequados para a ordem dos modelos FIR são 25 para S0(q) e 45 para G0cl(q)42. Estas
ordens foram também adotadas para as estruturas OE aplicadas às mesmas funções.
Passo 2. Para a segunda etapa dos algoritmos de identificação em dois-passos,
emprega-se uma política similar àquela descrita para o caso da aplicação dos
algoritmos de identificação direta: a adoção de uma estrutura de modelo que
contemple o processo real e outra em que isso não ocorre. Assim, as estruturas
escolhidas são BJ (correta) e OE (incorreta).
A Tabela 4.2 reúne as estruturas adotadas para a implementação dos métodos
de dois-passos aqui estudados e as respectivas ordens associadas aos modelos
identificados. Nesta tabela, a designação E1/E2 indica que a estrutura de modelo E1
é empregada no primeiro passo do algoritmo, enquanto que no segundo passo a
estrutura adotada é do tipo E2. Além disso, a indicação Ord1/Ord2 representa as
ordens associadas aos passos 1 e 2, respectivamente. Por último, quando o algoritmo

41

Evidentemente, a estratégia adotada é uma alternativa simples à aplicação de métodos mais
sofisticados para seleção de ordem de modelos paramétricos. Sua adoção reflete apenas o enfoque do
presente trabalho: a comparação de desempenho entre métodos de identificação direta e de doispassos quando submetidos à condições similares em termos de ordens associadas aos modelos.
42

Esta duração da resposta impulsiva em malha fechada foi obtida com o uso de sintonia moderada
aplicada ao controlador PI instalado na malha de controle – vide subseção 4.1.4.
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empregado é a Dupla Filtragem, o parâmetro Ord1 é separado por “–”. Isto indica a
ordem adotada na identificação das funções S0(q) e G0cl(q).
Tabela 4.2: Estrutura de Modelos para Identificação em Dois-Passos

Método

Filtragem-u

Filtragem-y

Dupla
Filtragem

Estrutura

Ordens associadas

FIR / OE

nb  25 / nb  2 ; nf  2 ; nk  1

FIR / BJ

nb  25 / nb  2 ; nc  0 ; nd  2 ; nf  2 ; nk  1

OE / OE

nb  nf  25 / nb  2 ; nf  2 ; nk  1

OE / BJ

nb  nf  25 / nb  2 ; nc  0 ; nd  2 ; nf  2 ; nk  1

FIR / OE

nb  25 / nb  2 ; nf  2 ; nk  1

FIR / BJ

nb  25 / nb  2 ; nc  0 ; nd  2 ; nf  2 ; nk  1

FIR / OE

nb  25  45 / nb  2 ; nf  2 ; nk  1

FIR / BJ

nb  25  45 / nb  2 ; nc  0 ; nd  2 ; nf  2 ; nk  1

OE / OE

nb  nf  25  45 / nb  2 ; nf  2 ; nk  1

OE / BJ

nb  nf  25  45 / nb  2 ; nc  0 ; nd  2 ; nf  2 ; nk  1

4.1.3. Seleção do Modo de Simulação

Ao ser acionado, o simulador projetado para esta tese solicita ao usuário que
indique em qual dos dois modos de operação – execução simples ou execução Monte
Carlo – deseja realizar as simulações dos experimentos de identificação. Em ambos
os casos, o usuário deve também informar o ponto de aplicação do sinal de excitação,
a natureza, amplitude e frequência dessa excitação e também a sintonia do
controlador PI. Cada uma dessas opções é discutida nas subseções seguintes. Por ora,
basta apresentar as diferenças entre os dois modos de operação.
Execução simples: Neste modo de operação, é realizado um único experimento de
identificação sujeito a ruídos de medição e também perturbações quase nãoestacionárias43. A partir dos dados coletados, são gerados modelos para cada
estrutura vista nas Tabelas 4.1 e 4.2. Estes modelos identificados são então
validados, segundo os critérios discutidos na seção 4.2. Neste modo de execução, o

43

Verificar descrição detalhada destes sinais na alínea “Execução Monte Carlo”.
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simulador fornece ao usuário respostas temporais e também respostas em frequência
para cada um dos modelos identificados, como é visto na seção 4.3.

Execução Monte Carlo: Neste modo de operação são realizados 500 experimentos de
identificação, cada um deles sujeito às mesmas condições arbitradas pelo usuário.
Sendo assim, o que difere cada experimento são as perturbações presentes na malha
de controle. De fato, cada experimento é efetuado sob realizações diferentes dos três
sinais do tipo ruído branco inseridos no simulador, a saber:
 Ruído de medição para o sinal de entrada do processo nu(t): a captura do
sinal de entrada do processo, u(t), é realizada sob o efeito de ruído de medição
do tipo branco nu(t), com média nula e variância 10–6.
 Ruído de medição para o sinal de saída do processo ny(t): a captura do sinal
de saída do processo, y(t), é realizada sob o efeito de ruído de medição do tipo
branco ny(t) – descorrelacionado com nu(t) – com média nula e variância 10–6.
 Ruído branco e(t), fonte das perturbações: o sinal de perturbação (quase
não-estacionário) v(t) é gerado a partir de v(t) = H0(q)e(t), com e(t) do tipo
ruído branco – descorrelacionado com nu(t) e ny(t) – de média nula e variância
40.10–6.
Os valores de variância dos diferentes ruídos presentes na malha de controle
foram ajustados de forma que o impacto destes sobre os sinais de interesse fosse
similar àquele verificado em casos industriais.

4.1.4. Seleção da Sintonia do Controlador PI

Após a seleção do modo de operação do simulador, o usuário deve escolher
qual das três sintonias disponíveis para o controlador PI instalado na malha de
controle – a saber, Moderada, Típica e Agressiva – estará ativa durante o(s)
experimento(s) de identificação.

4. Características do Simulador e Critérios de Validação

96

Tal sintonia é efetuada a partir do Método da Síntese Direta. Para tanto, o
processo discreto sob análise (equação 4.1) é vertido para seu equivalente de tempo
contínuo sob a forma de um sistema de 2ª ordem subamortecido (uma vez que, por
definição, o processo proposto por Åström e Eykhoff – 1971 – é fornecido em tempo
discreto, utiliza-se período de amostragem unitário, sem perda de generalidade).
Desta forma, os parâmetros frequência natural, relação de amortecimento, ganho
estático e constante de tempo dominante são, respectivamente,
n  0,4926 rad/s ;   0,3620 ; K  7,5 ;   5,6073s .

(4.3)

No método da Síntese Direta, a constante de tempo desejada para o sistema
em malha fechada (τc) é um parâmetro livre de projeto e pode ser, dentro de limites
aceitáveis, arbitrada. Então, o projeto do controlador PI é finalizado com a aplicação
das seguintes equações de projeto para a determinação do tempo integral Ti e do
ganho proporcional Kc:
Ti 

2
2
.
; Kc 
n
n K c

(4.4)

O simulador proposto, como mencionado no início desta subseção, permite ao
usuário a utilização de três sintonias diferentes. São elas:
 Sintonia Moderada: neste modo de operação, a resposta (ao degrau) do
sistema em malha fechada é mais lenta do que aquela do sistema em malha
aberta, uma vez que se adota τc = 1,5 τ. A sintonia do controlador PI é
governada por
Ti  1,47 ; K c  0,0233 .

(4.5)

 Sintonia Típica: caso o usuário opte pela sintonia típica, a resposta (ao
degrau) do sistema em malha fechada exibirá constante de tempo idêntica
àquela do sistema em malha aberta, ou seja, τc = τ. Assim, o controlador PI é
sintonizado por
Ti  1,47 ; K c  0,0350 .

(4.6)
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 Sintonia Agressiva: a última opção de sintonia é denominada agressiva, uma
vez que a constante de tempo do sistema em malha fechada é arbitrada em τc
= τ / 1,5. Em outras palavras, a exigência de uma resposta (ao degrau) mais
rápida em malha fechada faz com que o controlador atue de forma mais
agressiva do que nas demais sintonias. Tem-se
Ti  1,47 ; K c  0,0524 .

(4.7)

O efeito da escolha da sintonia do controlador sobre a qualidade dos modelos
identificados em malha fechada – objetivo O7 desta tese – é discutido no Capítulo 6.

4.1.5. Seleção do Ponto de Excitação do Processo

Realizada a opção da sintonia do controlador, o próximo passo para a
configuração do simulador é a escolha do ponto no qual o sinal de excitação externa
será injetado na malha de controle. São duas as opções possíveis:
 Sinal de excitação aplicado à referência da malha de controle – SP – Este
ponto de aplicação é referido como terminal r2(t) na Figura 2.4.
 Sinal de excitação aplicado ao terminal de saída do controlador PI – MV –
Este ponto é referido como terminal r1(t) na Figura 2.4.
No capítulo anterior, definiu-se um sinal de excitação unificado r(t) (equação
2.41b). As equações que governam os Métodos de Dois-Passos foram obtidas com
base neste sinal.
No entanto, como mencionado nas seções 3.2, 3.3 e 3.4, a obtenção dos
modelos finais resultantes da aplicação dos métodos da Filtragem-u, Filtragem-y e
Dupla Filtragem é ligeiramente distinta quando se opta por um ou outro ponto de
excitação. A análise dos efeitos desta escolha sobre a qualidade dos modelos
identificados – que consiste no objetivo O4 desta tese – é realizada no Capítulo 5.
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4.1.6. Seleção da Natureza do Sinal de Excitação

Seguindo o processo de configuração do simulador, o usuário deve determinar
qual dentre os possíveis tipos de sinal de excitação deseja empregar no(s)
experimento(s) de identificação. As opções disponíveis são:
 Sinal GBN – Generalized Binary Sequence (TULLEKEN, 1990): em linhas
gerais, este tipo de sinal de excitação consiste na comutação entre dois níveis
lógicos (“0” e “1”), segundo a probabilidade de chaveamento
Pch 

Tmin
T
, com Tmin  2 T e E  Tch   s .
E  Tch 


(4.8)

Em (4.8), Tmin é o tempo mínimo de permanência em um determinado nível
lógico; T representa o período de amostragem – no presente caso, unitário –
enquanto que Ts designa o tempo de acomodação do processo quando
excitado por um degrau unitário – aqui estabelecido como 45 intervalos de
amostragem. Ainda em (4.8), o parâmetro  representa um fator de ajuste da
frequência44 do sinal (a função de tal parâmetro será discutida na próxima
subseção). O chaveamento ocorre caso um número aleatório situado entre 0 e
1 (sorteado a cada instante de amostragem) seja menor do que a probabilidade
descrita em (4.8) e caso o tempo mínimo de permanência no nível lógico atual
já tenha sido transcorrido. A duração do sinal, em intervalos de amostragem, a
semente para a geração dos números aleatórios e a amplitude associada ao
nível lógico “1” são também parâmetros livres para o projeto do GBN.
 Sinal PRBS –Pseudo-Random Binary Sequence: este tipo de sinal de
excitação, assim como o sinal GBN, também consiste na comutação entre dois
níveis lógicos. A diferença entre os sinais PRBS e GBN reside na maneira em
que se define a probabilidade de chaveamento. Para o sinal GBN vale a
equação (4.8); para o PRBS, esta probabilidade é um parâmetro de projeto.
44

O termo “frequência” é aqui utilizado como um abuso de linguagem, uma vez que o sinal sob
estudo não é periódico. No entanto, assume-se que esta nomenclatura descreve de forma razoável o
conceito aqui estudado, ou seja, representa a (maior ou menor) frequência com que ocorrem os
referidos chaveamentos. Esta designação será também empregada na próxima subseção.
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No presente caso, adota-se como probabilidade de chaveamento o valor 0,5. O
tempo mínimo de permanência em um determinado nível lógico (Tb) é
também um parâmetro de projeto. Este tempo mínimo é sujeito apenas à
restrição de que a duração do sinal (em intervalos de amostragem) deve ser
um múltiplo do valor a ele associado. Assim, o chaveamento do PRBS
ocorrerá caso um número aleatório (novamente situado entre 0 e 1 e sorteado
a cada instante de amostragem) seja maior que 0,5 e caso o tempo mínimo de
permanência no nível lógico atual já se tenha transcorrido. Do exposto
anteriormente, depreende-se que a frequência45 do sinal possa ser ajustada
pelo parâmetro Tb, como é visto na próxima subseção.
 Sinal GBN – ARMA: o último tipo de sinal disponível para utilização no
simulador consiste na passagem de um sinal GBN pelo filtro linear descrito
pela equação de diferenças
ARMA  k   GBN  k   0,1 GBN  k  1  0,5 GBN  k  2  
 0,1 GBN  k  3   0,1 ARMA  k  1 

(4.9)

 0,6 ARMA  k  2  .

Os coeficientes do filtro ARMA proposto em (4.9) foram ajustados de forma a
imprimir oscilações a cada chaveamento do sinal GBN. Assim, o intuito
principal do uso de sinais tipo GBN – ARMA é aumentar o conteúdo
espectral do sinal GBN original. Isto é discutido na subseção 4.1.8.
O simulador proposto para esta tese gera cada um dos sinais descritos
anteriormente com duração46 Tsim = 8.ts = 360 intervalos de amostragem. Em outras
palavras, cada experimento de identificação é realizado com a coleta de 360 pontos
dos sinais de excitação da malha (seja ela efetuada no ponto SP ou MV) e também da
entrada e saída do processo sob estudo.

45

Vide nota 43.

46

Conforme sugerido em Zhu (2001).
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4.1.7. Seleção do Espectro de Frequência da Excitação

Na subseção 4.1.6 mencionou-se o fato de que existe a possibilidade do ajuste
da frequência com que ocorrem os chaveamentos dos sinais GBN e PRBS por meio
dos parâmteros n e Tb, respectivamente. Evidentemente, o número de chaveamentos
acarretará em alterações no conteúdo espectral de um sinal. Estas mudanças, por sua
vez, influenciam na qualidade dos modelos identificados em malha fechada, como é
analisado no Capítulo 5. Para contemplar este panorama, o simulador proposto
oferece ao usuário três opções de frequência47:
 Alta: o número de chaveamentos dos sinais GBN e PRBS (e, como
consequência, do sinal ARMA) é tal que  = 3 e Tb = 4T, respectivamente.
Neste modo de operação, o objetivo é a geração de um conjunto de dados
informativo o suficiente para que as principais características da resposta
transitória do processo sob análise sejam capturadas pelos métodos de
identificação propostos.
 Média: caso o usuário selecione este modo de operação, o número de
chaveamentos dos sinais GBN e PRBS é tal que  = 0,8 e Tb = 20T,
respectivamente. Em contraste com o modo de operação em frequência alta,
quando se opta por uma excitação com número médio de chaveamentos, o
intuito principal é dotar os modelos identificados da capacidade de reproduzir
de forma satisfatória o comportamento estacionário do processo.
 Mista: nesta opção, o sinal resultante opera em 1/3 de sua duração com
frequência alta e os 2/3 restantes com frequência média. O objetivo aqui
visado é a obtenção de um conjunto de dados que possibilite aos métodos de
identificação aqui propostos a geração de modelos que reproduzam de forma
satisfatória tanto o comportamento transitório como o estacionário do
processo sob análise.

47

Idem nota 43.

4. Características do Simulador e Critérios de Validação

101

Representações gráficas dos conceitos aqui discutidos são fornecidas na
próxima subseção.

4.1.8. Seleção da Amplitude da Excitação

Finalizando o processo de configuração do simulador, o usuário deve escolher
a amplitude – parâmetro amp – do sinal de excitação a ser injetado na malha de
controle. Assim, os níveis lógicos “0” e “1” dos sinais GBN e PRBS são associados
aos valores –amp e amp, respectivamente. São três os níveis de amplitude possíveis,
tomados com relação ao ponto de operação estacionário do processo (aqui
representado pela saída identicamente nula):
 Amplitude Alta: equivalente à variação de  3% com relação ao ponto de
operação estacionário do processo.
 Amplitude Média: correspondente a uma variação de  1%.
 Amplitude Baixa: ligada à variação de  0,3%.

Os valores de amplitude fornecidos referem-se à aplicação da excitação no
terminal SP. Para excitação no terminal MV, tais amplitudes são automaticamente
corrigidas pelo simulador para um décimo do valor adotado. Este coeficiente foi
ajustado de forma que a variância do sinal de saída do processo seja similar tanto
para excitação SP como para MV, fixada certa amplitude. A mesma medida foi
tomada em Alves e Garcia (2010a e 2010b) e também em Garcia e Alves (2010).
Neste ponto, o simulador proposto para os estudos desta tese está
completamente configurado. Faz-se oportuno ilustrar ocorrências típicas dos sinais
de excitação aqui descritos. Para tanto, adota-se excitação no terminal SP com
amplitude média. A Figura 4.1 mostra uma ocorrência típica para um sinal GBN com
frequência (de chaveamentos) alta em conjunto com seu espectro de potência. Na
Figura 4.2 é exibido um sinal GBN típico de frequência média acompanhado de seu
respectivo espectro de potência.
Nas Figuras 4.1 e 4.2 nota-se que o conteúdo espectral do sinal com
frequência de chaveamento média é menor do que aquele exibido quando a
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frequência de chaveamento é alta. Este fato é realçado não somente pela potência do
GBN da Figura 4.1 registrada em baixas frequências, mas principalmente pelo fato
de que este sinal apresenta potência em frequências nas quais o sinal GBN de
chaveamento médio (visto na Figura 4.2) exibe potência praticamente nula. Isto fica
patente nas representações espectrais após os 0,5 rad/s.

Figura 4.1: GBN com frequência alta de chaveamentos e seu espectro de potência

Figura 4.2: GBN com frequência média de chaveamentos e seu espectro de potência

Finalmente, na Figura 4.3, ilustra-se um GBN típico de frequência mista.
Nota-se que seu espectro de potência herda características similares àquelas da
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Figura 4.2. Em outras palavras, o comportamento em chaveamento médio (2/3 da
duração do sinal) domina o conteúdo espectral do sinal.

Figura 4.3: GBN com frequência mista de chaveamentos e seu espectro de potência

Na Figura 4.4 ilustra-se um sinal PRBS típico com frequência de
chaveamentos alta, em conjunto com seu espectro de potência.

Figura 4.4: PRBS com frequência alta de chaveamentos e seu espectro de potência

Deve-se notar o contraste entre os espectros de potência da Figura 4.1 (GBN)
e 4.4. Em primeiro lugar, a potência registrada em baixas frequências é maior para o
sinal GBN. Além disso, para o sinal PRBS de chaveamento alto ocorre um pico de
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potência por volta dos 0,4 rad/s e também uma vale (de potência nula) em torno de

/2 e  rad/s. Por outro lado, o decaimento de potência do sinal GBN da Figura 4.1 é
praticamente monotônico.
As Figuras 4.5 e 4.6 ilustram sinais PRBS de frequências de chaveamento
média mista, respectivamente.

Figura 4.5: PRBS com frequência média de chaveamentos e seu espectro de potência

Figura 4.6: PRBS com frequência mista de chaveamentos e seu espectro de potência

A comparação dos espectros de potência dos sinais PRBS das Figuras 4.5 e
4.4 leva a conclusões similares àquelas tecidas para o caso do sinal GBN. De fato,
uma menor frequência de chaveamentos acarreta em menor potência do sinal em
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baixas frequências e também em um decaimento mais pronunciado. Assim, um sinal
PRBS com chaveamento alto apresenta potência em frequências nas quais seu coirmão de médio chaveamento não exibe potência alguma.
Na Figura 4.6 observa-se, assim como exposto no caso do sinal GBN,
conteúdo espectral próximo àquele exibido para o caso de médio chaveamento.
Finalizando a exposição dos sinais de excitação disponíveis para uso no
simulador aqui desenvolvido, as Figuras 4.7, 4.8 e 4.9 ilustram sinais GBN – ARMA
típicos.

Figura 4.7: GBN – ARMA com frequência alta de chaveamentos e seu espectro de potência

Figura 4.8: GBN – ARMA com frequência média de chaveamentos e seu espectro de potência
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Figura 4.9: GBN – ARMA com frequência mista de chaveamentos e seu espectro de potência

Nota-se nas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9 as oscilações do sinal em torno dos
patamares, consequência da passagem dos sinais GBN ilustrados nas Figuras 4.1, 4.2
e 4.3 pelo filtro ARMA definido na equação (4.9).
Os espectros de potência exibidos nas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9 são muito
similares, ao menos à primeira vista, àqueles das Figuras 4.1, 4.2 e 4.3. Este fato
parece apontar para a conclusão de que o uso de sinais ARMA não traz grandes
vantagens sob o ponto de vista da qualidade dos modelos identificados. Esta
afirmação é colocada à prova no Capítulo 5.
A discussão presente na seção 4.1 enfocou as características de operação do
simulador SISO desenvolvido para esta tese. A seguir, são apresentados os critérios
de validação empregados para a graduação dos modelos identificados.

4.2

Critérios Adotados para a Validação dos Modelos Identificados

A validação de modelos é tarefa de suma importância no processo de
Identificação de Sistemas (vide Figura 2.1). De fato, uma validação bem sucedida,
dentro dos critérios adotados, indica que o modelo obtido está apto a reproduzir o
comportamento dinâmico do processo que o originou. Por outro lado, caso o
processo de validação indique que o modelo identificado não cumpre tal tarefa, devese buscar – utilizando os mesmos dados experimentais de antes – outras estruturas de
modelo que melhor descrevam o processo sob análise, ou mesmo lançar mão de
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diferentes métodos de identificação. No pior dos cenários, um novo experimento de
identificação deve ser realizado, em que um novo sinal de excitação deve ser
projetado (LJUNG, 1999).
No simulador SISO proposto nesta tese, são utilizados dois critérios de
validação para os modelos identificados. O primeiro deles é o índice de mérito fit
(LJUNG, 1999), fundamentado na comparação entre a resposta temporal do processo
real e do modelo identificado quando ambos são excitados pelo mesmo sinal. Por
outro lado, utilizando uma abordagem com base na resposta em frequência do
processo real e do modelo identificado, associa-se uma graduação (A, B, C ou D) a
este último, segundo os critérios definidos em Zhu (2001). Tem-se, portanto, dois
índices de mérito que indicam a qualidade do modelo obtido, tanto no domínio do
tempo como da frequência. Longe de apontar qual destes é melhor ou pior, a
abordagem aqui adotada procura utilizar tais índices de maneira unificada para que
um modelo identificado possa ser validado e então aplicado no projeto de sistemas de
controle de alto desempenho.
As subseções a seguir descrevem os índices fit e as graduações em frequência.
4.2.1. O Índice de Mérito fit – Resposta Temporal

O fit (LJUNG, 1999) é um índice de mérito fundamentado na resposta
temporal de sistemas – e expresso em porcentagem – que indica com que fidelidade
um modelo identificado reproduz o comportamento dinâmico de um processo. Ljung
(1999) o define pela relação

ymod  t   y  t 
fit  %   100   1 

y t  y t



.



(4.10)

Em (4.10), ymod(t) representa o sinal de saída gerado pelo modelo identificado
e y(t) designa o sinal de saída do processo real quando ambos compartilham a mesma
excitação. Além disso, y (t) indica o valor médio da saída y(t).
O uso do índice fit depende do modo de operação do simulador, a saber:
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 Modo Execução Simples: são calculados índices fit associados aos 13
modelos identificados (relativos à identificação direta e aos métodos de doispassos, conforme subseção 4.1.2) em três situações distintas. Na primeira
delas, um sinal composto de dois pulsos retangulares com largura suficiente
para que a resposta do processo assente – vide seção 4.3 – é aplicado
diretamente ao processo em malha aberta e a cada um dos modelos gerados.
Este processo de validação é aqui denominado validação em malha aberta.
Em seguida, o mesmo sinal de excitação é agora aplicado à referência da
malha de controle real e também a 13 malhas de controle virtual que encerram
em si o mesmo controlador PI da malha real48 e os respectivos modelos
identificados para o processo. Esta ocorrência é denominada validação em
malha fechada. Representações gráficas destas ocorrências são mostradas na
seção 4.3. Finalmente, um sinal de excitação de mesma natureza daquele
empregado no experimento de identificação, porém com realização distinta, é
aplicado às malhas real e virtuais descritas anteriormente. Nesta tese, tal
ocorrência é denominada validação para controle. De fato, este é o processo
de validação mais aconselhado para os propósitos desta tese49.
 Modo Execução Monte Carlo: cada um dos 500 experimentos de
identificação que compõem o modo de execução Monte Carlo gera 13
modelos para o processo sob análise. A cada um deles associa-se um índice
fit, calculado a partir da validação para controle. Como resultado geral, o
simulador fornece um valor médio do fit alcançado nestes 500 experimentos.
Em conjunto com o fit médio, é também fornecido o desvio padrão observado
nas 500 simulações. Aqui vale destacar que, em concordância com o objetivo
09, também são calculados os valores médios e os respectivos desvios padrão
observados para cada um dos parâmetros dos modelos identificados. Estes
aspectos são discutidos nos Capítulos 5 e 6.

48

Ou seja, um controlador PI com a mesma sintonia empregada no experimento de identificação. Vale
lembrar que os parâmetros Ti e Kc são determinados de acordo com as relações da equação (4.4).
49

Aguirre (2000) atesta que, caso o uso intencionado para o modelo seja o projeto de sistemas de
controle, a validação em malha fechada é a mais adequada.

109

4. Características do Simulador e Critérios de Validação

4.2.2. Graduação dos Modelos Identificados – Resposta em Frequência

Zhu (2001) propõe a graduação dos modelos identificados com base em
comparações da resposta em frequência do processo real e destes modelos50. A
seguir, são discutidos brevemente os conceitos que fundamentam o processo de
graduação dos modelos. Abordagens mais detalhadas sobre o assunto podem ser
encontradas em Zhu (1989a, 1989b, 1990 e 1998).
O processo de graduação de modelos se apóia na definição do limite máximo
para a incerteza associada ao modelo, (). A teoria assintótica desenvolvida por
Ljung (1999) e estendida por Zhu (2001) atesta que tal limite é dado por
  

3

 v   
n
N u     ue  

2

,

(4.11)

em que  representa a variância do sinal tipo ruído branco utilizado como fonte das
perturbações da malha de controle. Os parâmetros n e N indicam a ordem do modelo
identificado e o número de pontos coletados durante o experimento de identificação.
Ainda em (4.11), u() representa o espectro de potência do sinal de entrada u(t);
ue() designa o espetro cruzado entre o sinal de entrada e a fonte de perturbações
e(t) e, finalmente, v() indica o espectro de potência das perturbações v(t).
O simulador SISO proposto determina o limite máximo para a incerteza
associada a cada um dos modelos, cumprindo o objetivo O3 desta tese. De posse de
tal limite e da resposta em frequência do processo real, G0(), Zhu (2001) propõe a
seguinte graduação para os modelos identificados:
 Graduação A – muito bom: esta graduação é atribuída aos modelos em que
()  0,3.G0(), para 0  

50

Claramente, em situações práticas não se dispõe da resposta em frequência do processo real, uma
vez que sua função (ou matriz) de transferência não é conhecida. Isto aparentemente se constitui em
uma desvantagem do critério graduação frente ao índice fit, uma vez que este último necessita apenas
da saída do processo real, acessível ao usuário. Para contornar tal obstáculo, Zhu (2001) propõe que o
“processo real” seja substituído por um modelo ARX de ordem elevada. De fato, este é um dos passos
para a aplicação do Método Assintótico, também de sua autoria. O leitor interessado é convidado a
consultar Zhu (1989a, 1989b, 1990 e 1998).
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 Graduação B – bom: graduação atribuída aos modelos identificados em que
0,3.G0() < ()  0,6.G0(), para 0  
 Graduação C – marginal: quem recebe esta graduação são os modelos em
que 0,6.G0() < ()  0,9.G0(), para 0  

 Graduação D – pobre ou não existe modelo51: graduação atribuída aos
modelos identificados em que () > 0,9.G0(), para 0  .
No modo de execução simples, o simulador fornece ao usuário as respostas
em frequência de cada modelo identificado, em conjunto com a graduação resultante.
Também é ilustrado o erro em frequência definido por
efreq    G0    Gˆ   .

(4.12)

e o limite máximo para a incerteza (). Desta forma, uma simples inspeção visual
indica a qualidade do modelo identificado, uma vez que um bom modelo deve exigir,
em tese, efreq() < (), para 0  .
Em contrapartida, no modo de execução Monte Carlo, uma graduação é
associada a cada um dos 11 modelos gerado nos 500 experimentos de identificação.
O simulador informa ao usuário a porcentagem de modelos que obteve cada
graduação possível dentro dos 500 cenários formulados.
Neste ponto do capítulo, os índices de mérito utilizados no processo de
validação são conhecidos e todos os modos de operação do simulador estão
estabelecidos. Na próxima seção é apresentado um exemplo de operação no modo
execução simples. O modo de execução Monte Carlo é empregado nas análises dos
Capítulos 5 e 6.

51

O método assintótico de Zhu propõe-se à identificação de modelos MIMO. Assim, se um
determinado par entrada-saída exibir um modelo com graduação D, existe forte indício de que a
entrada selecionada não contribui para a saída sob análise.
52

Nota-se que a graduação proposta por Zhu é mais conservadora, adotando o intervalo de frequências
0  
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4.3

Exemplo de Operação – Modo Execução Simples

Nesta seção são apresentados os resultados advindos do modo de execução
simples configurado como mostra a Tabela 4.3.
Tabela 4.3: Configuração do Simulador para exemplo de Execução Simples

Execução Simples
Sintonia do controlador

Típica

Ponto de aplicação da excitação

SP

Natureza do sinal de excitação

PRBS

Frequência de chaveamentos

Mista

Amplitude da excitação

Alta

É importante notar que o cenário descrito na Tabela 4.3 é extremamente
favorável ao processo de identificação, uma vez que a relação sinal-ruído definida
por Gilson et al. (2006)
 Pyd 
1
SNR  10 log 
 , com Px 
N
 Pe 

N 1


i 0

xi

2

,

(4.13)

vale, nesse caso, 12,24 dB. O subscrito yd em (4.13) representa a saída do processo
coletada na ausência de perturbações. Evidentemente, isso somente é possível em
ambientes simulados. Além disso, o subscrito e indica o sinal tipo ruído branco, fonte
das perturbações existentes na malha de controle.
A Figura 4.10 ilustra o sinal de excitação PRBS empregado em conjunto com
seu espectro de potência. Deve-se notar que este sinal é similar àquele ilustrado na
Figura 4.6, porém com amplitude 0,03 (ou seja, excursão de 0,06). Em decorrência
desta maior amplitude, o conteúdo espectral do sinal PRBS aqui empregado exibe,
para as mesmas frequências, potências superiores àquelas vistas na Figura 4.6.
A Figura 4.11 traz os índices fit determinados na validação em malha aberta
(resposta a pulsos retangulares ou “onda quadrada”). Nota-se que, em um cenário
com relação sinal ruído elevada, mesmo que uma estrutura de modelo inadequada
seja utilizada no processo de identificação (no presente caso, a estrutura ARMAX), o
respectivo modelo identificado ainda apresenta índice fit bastante satisfatório. Outro
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ponto importante a se notar é o fato de que o equívoco de ordem no modelo de
perturbações da estrutura BJ – indicado por BJi – não acarretou em prejuízo algum
para a qualidade dos modelos de processo associados.

Figura 4.10: PRBS com frequência mista de chaveamentos – Exemplo de execução simples

Figura 4.11: Validação em malha aberta – Identificação Direta

Na Figura 4.12 são vistas as respostas aos pulsos retangulares dos modelos
advindos da aplicação do Método da Filtragem-u. Nota-se que um erro na escolha da
estrutura de modelo para o processo (representado pela estrutura OE) – segundo
passo do método – não acarreta em grande prejuízo para a qualidade do modelo
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identificado. Basta verificar que as estruturas FIR/OE e OE/OE alcançaram índices
fit superiores ao registrado com estrutura ARMAX na identificação direta. Essa é
uma vantagem dos métodos de dois-passos quando comparados aos métodos de
identificação direta. Tal vantagem é ainda mais clara em cenários com baixa relação
sinal-ruído (ALVES; GARCIA, 2010a, 2010b). Outro ponto importante a ser
mencionado relaciona-se à escolha da estrutura de modelo para a função de
sensibilidade da saída. A estrutura OE combinada com a estrutura BJ (no segundo
passo) alcançou fit ligeiramente superior à identificação direta com estrutura e ordem
corretas. Os ensaios dos Capítulos 5 e 6 buscam mostrar se tal conclusão pode ser
generalizada.

Figura 4.12: Validação em malha aberta – Filtragem-u

Analogamente, a Figura 4.13 traz os resultados da validação em malha aberta
aplicados aos modelos identificados pelo método da Filtragem-y. Novamente, mesmo
um erro na adoção da estrutura de modelo do processo – segundo passo do método –
não acarreta, no cenário proposto, perda de qualidade do modelo identificado. De
fato, tanto a estrutura incorreta OE como a correta BJ apresentam índices fit muito
próximos.
Finalizando a validação em malha aberta, a Figura 4.14 revela os índices fit
registrados pelos modelos oriundos da aplicação do método da Dupla Filtragem.
Nota-se que, para a realização do sinal de perturbação presente neste único
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experimento de identificação, as estruturas FIR/OE e FIR/BJ alcançaram
desempenho similar àqueles registrados pelos modelos de Filtragem-y de mesma
estrutura. No entanto, quando as estruturas escolhidas são do tipo OE/OE e OE/BJ, a
Dupla Filtragem alcança desempenhos ligeiramente inferiores aos obtidos com o uso
da Filtragem-u. Em suma – para o exemplo aqui descrito – o melhor modelo segundo
o índice fit calculado com validação em malha aberta é dado pela Filtragem-u com
estrutura OE/BJ.

Figura 4.13: Validação em malha aberta – Filtragem-y

Figura 4.14: Validação em malha aberta – Dupla Filtragem
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A seguir, ocorre a etapa de validação em malha fechada (descrita na subseção
4.2.1). A Figura 4.15 ilustra os desempenhos registrados pelos modelos de
identificação direta.

Figura 4.15: Validação em malha fechada – Identificação Direta

Nota-se o aumento do índice fit relativo ao modelo ARMAX (de cerca de
92% para 94%). Isto decorre do fato de que a validação em malha fechada é
realizada em uma porção do espectro de frequências (diferente daquela em que
ocorre a validação em malha aberta) na qual o erro de modelagem associado à
estrutura ARMAX é menor. Este fato demonstra a importância da validação em
malha fechada, pois revela que pequenas falhas podem ser cometidas na
identificação do processo quando o objetivo principal é seu uso no projeto de
sistemas de controle. É nesse sentido que esta tese adota o termo “modelos
aproximados”, conforme Schrama (1992). Novamente, os modelos identificados a
partir da escolha correta da estrutura de modelo para o processo – BJ e BJi –
apresentam desempenho exemplar (fit 99,2% e 98,9%, respectivamente).
As Figuras 4.16, 4.17 e 4.18 ilustram o processo de validação em malha
fechada aplicado aos modelos identificados por meio das Filtragens –u e –y e
também com o uso da Dupla Filtragem. O melhor modelo gerado pela Filtragem-u
exibe estrutura OE/BJ – fit 98,8%. Curiosamente, o mesmo modelo quando validado
em malha aberta acusa fit ligeiramente superior. Tal fato revela, uma vez mais, que o
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processo de validação deve estar intimamente ligado ao uso pretendido para o
modelo identificado.

Figura 4.16: Validação em malha fechada – Filtragem-u

Figura 4.17: Validação em malha fechada – Filtragem-y

Os modelos gerados pela aplicação do método da Filtragem-y exibem
comportamentos similares àqueles registrados com o uso da Filtragem-u. Na Figura
4.18, observa-se que o melhor modelo gerado pela Dupla Filtragem – assim como
ocorreu com a Filtragem-u – apresenta estrutura OE/BJ com fit 98,6%.
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Figura 4.18: Validação em malha fechada – Dupla Filtragem

Como já mencionado anteriormente – e ratificado pelos resultados exibidos
nas Figuras 4.16, 4.17 e 4.18 – os Métodos de Dois-Passos são, em essência, mais
robustos que os Métodos de Identificação Direta com relação a escolhas inadequadas
de estruturas de modelo. De fato, os modelos com estrutura (incorreta) OE – segundo
passo da identificação – mostram desempenho compatível àqueles gerados com
estrutura (correta) BJ. Isto se deve ao mecanismo de geração de modelos empregado
pelos Métodos de Dois-Passos, no qual o problema de identificação em malha
fechada é transformado em dois problemas de identificação em malha aberta. Caso o
primeiro passo da identificação seja bem sucedido, ou seja, caso as principais
características dinâmicas da função de sensibilidade da saída e da função de
sensibilidade em malha fechada (exclusiva ao Método da Dupla Filtragem) sejam
capturadas por seus respectivos modelos, o segundo passo da identificação culminará
na geração de modelos muito satisfatórios para o processo (e também para o modelo
de perturbações, caso seja necessário), mesmo que a estrutura de modelo escolhida
não seja idêntica à real. É preciso notar, entretanto, que todas essas conclusões
podem ser obtidas quando as ordens adotadas para as estruturas escolhidas no
segundo passo de identificação são iguais àquelas do processo real. Não é objetivo
desta tese adentrar em técnicas de seleção de ordem para modelos. O leitor
interessado pode encontrar uma técnica muito interessante denominada ASYC
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(Asymptotic Criterion) em Zhu (2001). O método ASYC é fortemente ligado ao
processo de graduação de modelos aqui adotado.
O modo Execução Simples do simulador prossegue apresentando ao usuário
as respostas em frequência dos modelos gerados e sua respectiva graduação segundo
Zhu (2001). Tal graduação fundamenta-se no limite máximo para a incerteza do
modelo, expresso na equação (4.11). Também é informado ao usuário o erro em
frequência definido em (4.12), que expressa a diferença entre as respostas em
frequência do processo real e de seu respectivo modelo gerado por cada uma das
técnicas estudadas nesta tese.
As Figuras 4.19, 4.20 e 4.21 ilustram as respostas em frequência dos modelos
de identificação direta. A graduação correspondente ao modelo pode ser vista nas
legendas das referidas figuras.

Figura 4.19: Resposta em frequência e graduação para modelo ARMAX

Na Figura 4.19, o limite máximo para a incerteza – ou limite superior do erro
associado ao modelo – está abaixo do erro em frequência definido na equação (4.12)
quando 0 <  < /4. Em outras palavras, o critério de graduação atribui nota A ao
modelo, mesmo quando o erro em frequência é superior ao limite máximo de erro
expresso em (4.11). Parece haver uma contradição, mas não é o caso. O critério
proposto por Zhu (2001) não considera explicitamente o erro em frequência definido
na equação (4.12). De fato, este conceito de erro foi introduzido nesta tese com o
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simples objetivo de diferenciar modelos que tenham obtido mesma graduação. E
mesmo assim, é necessário recordar que a aplicação do erro em frequência é
puramente acadêmica, uma vez que não se dispõe da representação matemática do
processo real em situações práticas53.
Tais constatações caracterizam um ponto de extrema importância: a diferença
entre métodos de validação fundamentados em respostas temporais e em frequência.
O índice fit para o modelo ARMAX, com validação em malha fechada, é inferior aos
obtidos com o uso da estrutura correta BJ. No entanto, sob o ponto de vista da
resposta em frequência, a graduação deste modelo é idêntica às graduações obtidas
pelos modelos BJ e BJi, como visto nas Figuras 4.20 e 4.21.
Tal graduação indica que todos constituem excelentes modelos para o
processo, caso o intuito seja o projeto de sistemas de controle de alto desempenho.
Este fato parece indicar que índices fit podem, devido à sua natureza, mascarar a
qualidade do modelo gerado. No entanto, isso não impede que análises sejam tecidas
com base neste critério.

Figura 4.20: Resposta em frequência e graduação para modelo BJ

53

Uma maneira de se contornar tal obstáculo, proposta também por Zhu (2001), consiste na geração
de um modelo de ordem bastante elevada para o processo sob análise e eleição de tal modelo como a
representação “real” do processo.
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Figura 4.21: Resposta em frequência e graduação para modelo BJi

Nas Figuras 4.20 e 4.21, o limite superior para o erro associado ao modelo
está sempre acima do erro definido em (4.12). Neste sentido, pode-se afirmar que os
modelos BJ e BJi são melhores que o modelo ARMAX, uma vez que em altas
frequências, o erro em frequência ultrapassa o limite máximo imposto por (4.11)54.
De fato, isto explica a diferença dos índices fit registrados por tais modelos. Assim,
aconselha-se que a escolha de um modelo adequado ao processo sob estudo seja
realizada à luz de diferentes critérios de validação e não fundamentada em apenas um
tipo de validação. É neste sentido que as análises desta tese são apresentadas.
As Figuras 4.22–4.25 ilustram as graduações para os modelos obtidos com o
uso da Filtragem-u.

54

Caso seja necessária uma diferenciação maior entre as graduações, pode-se optar pela criação de
graduações intermediárias (do tipo A–, B+, B–) ou mesmo determinar novos critérios para a escolha
da frequência limite do critério, aqui estabelecida em /4, segundo Zhu (2001).
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Figura 4.22: Resposta em frequência e graduação para modelo FIR/OE – Filtragem-u

Figura 4.23: Resposta em frequência e graduação para modelo FIR/BJ – Filtragem-u
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Figura 4.24: Resposta em frequência e graduação para modelo OE/OE – Filtragem-u

Figura 4.25: Resposta em frequência e graduação para modelo OE/BJ – Filtragem-u

Ao contrário do que ocorre nas Figuras 4.22 e 4.23, em que se utiliza a
estrutura FIR para a função de sensibilidade da saída, o uso da estrutura OE para a
mesma função acarreta que – sempre tomando como base o processo particular aqui
empregado – o erro em frequência jamais ultrapasse o limite máximo de incerteza
associado ao modelo. Uma análise mais rigorosa apontaria as estruturas OE/OE e
OE/BJ como os melhores modelos de Filtragem-u associados ao processo real. Esta
conclusão é também suportada pelos índices fit apresentados por tais modelos. Têm-
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se então indícios de que a variante do método da Filtragem-u proposta na subseção
3.2.3 foi validada. As análises dos Capítulo 5 e 6 colocarão estes indícios à prova.
Prosseguindo com a apresentação das respostas em frequência e graduação
dos modelos gerados no modo Execução Simples, as Figuras 4.26 e 4.27 representam
os resultados obtidos com o uso da Filtragem-y.
Em concordância com o ocorrido na Filtragem-u com estrutura FIR para a
função de sensibilidade da saída, estas figuras também revelam que o erro em
frequência ultrapassa o limite máximo imposto por (4.11). Novamente, tal fato não
culmina em má graduação para os modelos identificados.
Nota-se a extrema semelhança entre as Figuras 4.26 e 4.27, indicando que o
método da Filtragem-y – quando não apresenta problemas de convergência
numérica55 – é bastante robusto com relação à escolha da estrutura de modelo em seu
segundo passo de identificação.

Figura 4.26: Resposta em frequência e graduação para modelo FIR/OE – Filtragem-y

55

No Capítulo 5, tais problemas virão à tona.
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Figura 4.27: Resposta em frequência e graduação para modelo FIR/BJ – Filtragem-y

Finalizando esta seção, as Figuras 4.28–4.31 mostram os desempenhos e
graduações obtidas pelos modelos identificados a partir do método da Dupla
Filtragem.

Figura 4.28: Resposta em frequência e graduação para modelo FIR/OE – Dupla Filtragem
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Figura 4.29: Resposta em frequência e graduação para modelo FIR/BJ – Dupla Filtragem

Nas Figuras 4.28 e 4.29 o uso da estrutura FIR para ambas as funções de
sensibilidade (de saída e de malha fechada) associadas à Dupla Filtragem implica,
novamente, em que o limite máximo de incerteza é ultrapassado pelo erro em
frequência. As graduações associadas continuam sendo A.
Os modelos graduados nas Figuras 4.30 e 4.31 utilizam estrutura OE para as
referidas funções de sensibilidade. Assim como ocorreu com a Filtragem-u, o erro
em frequência torna-se menor que o limite máximo para a incerteza [equação (4.11)].

Figura 4.30: Resposta em frequência e graduação para modelo OE/OE – Dupla Filtragem
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Figura 4.31: Resposta em frequência e graduação para modelo OE/BJ – Dupla Filtragem

4.4

Resumo

Este capítulo foi dividido em três grandes áreas. A primeira delas, seção 4.1,
tratou do simulador SISO construído para esta tese. Seus diversos modos de operação
foram apresentados e discutidos. Dentre as opções oferecidas, o usuário determina o
tipo de excitação a ser aplicada (GBN, PRBS ou GBN-ARMA), sua amplitude (alta,
média ou baixa), seu ponto de aplicação na malha de controle (na referência da
malha ou no terminal de saída do controlador) e sua “frequência” de chaveamento
(alta, média ou mista). Esta última escolha reflete, em essência, a distribuição da
potência da excitação no domínio da frequência. Também foram abordadas as três
opções de sintonia do controlador PI instalado na malha de controle – típica,
moderada e agressiva – e sua sintonia foi determinada.
Na seção 4.2 foram discutidos os dois tipos de validação empregados nesta
tese: a validação fundamentada em respostas temporais, associada ao índice de
mérito fit e também o processo de graduação dos modelos identificados via resposta
em frequência.
Por fim, a seção 4.3 ilustrou o modo de Execução Simples do simulador
proposto. As análises realizadas nesta seção indicam que os Métodos de Dois-Passos
apresentam maior robustez quanto à escolha da estrutura de modelo para o processo
(segundo passo da identificação), quando comparados aos Métodos de Identificação
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Direta. Por outro lado, estes últimos fornecem modelos melhores do que os obtidos
com os Métodos de Dois-Passos, segundo os critérios de validação e avaliação aqui
adotados, quando a escolha da estrutura de modelo reflete com fidelidade aquela do
processo real.
Também ficou evidenciado que, aparentemente, a variante proposta para o
Método da Filtragem-u se mostra válida, principalmente quando os modelos
identificados segundo esta variante são avaliados segundo a graduação em frequência
proposta por Zhu (2001). Por fim, todos os modelos gerados foram graduados como
modelos A.
A análise realizada neste capítulo consegue apenas estabelecer alguns pontos
importantes, como os citados anteriormente. No entanto, é incapaz de apontar, por
exemplo, diferenças de desempenho entre os Métodos de Dois-Passos aqui
estudados.
De fato, o leitor atento deve ter notado que, neste capítulo, em momento
algum foram apresentados os valores dos parâmetros associados aos modelos
gerados pela Execução Simples. Ao contrário, o impacto de tais valores é avaliado de
forma unificada ao se empregar os métodos de validação propostos neste estudo. No
entanto, é prudente avaliar com que proximidade – em relação ao vetor real de
parâmetros – cada um dos métodos de identificação aqui utilizados fornece seus
respectivos vetores de parâmetros. Esta investigação deve ser realizada por meio de
diversos experimentos de identificação, após os quais são determinados os valores
médios desses parâmetros, associados aos seus respectivos desvios padrão. Para
tanto, deve-se aplicar as simulações de Monte Carlo, objeto de estudo dos Capítulos
5 e 6 a seguir.
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5. IMPACTOS DA EXCITAÇÃO SOBRE OS MODELOS
IDENTIFICADOS

As investigações deste capítulo utilizam as simulações de Monte Carlo para
determinar de que forma a amplitude, natureza, frequência de chaveamento e ponto
de aplicação do sinal de excitação empregado no experimento de identificação
influenciam na qualidade dos modelos gerados. Esta qualidade é quantificada por
meio do índice fit aplicado à validação em malha fechada (verificar Capítulo 4,
subseção 4.2.1) e também com o uso das graduações em frequência (subseção 4.2.2,
Capítulo 4). Para tanto, a análise é dividida em dois grandes blocos. No primeiro
deles, são tratados os aspectos relativos à influência do ponto de aplicação (SP ou
MV) do sinal de excitação do tipo GBN sobre a qualidade do modelo identificado e,
também, como tais modelos são afetados pela amplitude da excitação aplicada. Este
bloco cobre os objetivos O4, O6 e O9 desta tese. Por fim, no segundo bloco, procurase determinar como a natureza do sinal de excitação pode influenciar a qualidade do
modelo identificado. São testados três sinais: GBN, PRBS e versões filtradas do
GBN. Assim, são cobertos os objetivos O5 e O9.

5.1

Ponto de Aplicação e Amplitude da Excitação

Nesta seção, o tema central é a investigação do impacto gerado na qualidade
dos modelos identificados por modificações no ponto de aplicação e amplitude do
sinal de excitação injetado na malha de controle. Como um subproduto importante, é
fornecida uma comparação de desempenho entre os métodos de Identificação Direta
e de Dois-Passos – segundo os processos de validação descritos nas subseções 4.2.1 e
4.2.2 – e também sob a ótica dos valores médios dos parâmetros associados a tais
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modelos e suas respectivas variâncias (aferidas por meio dos desvios padrão). Desta
maneira, o simulador proposto opera no modo Execução Monte Carlo.
Para que apenas o ponto de aplicação e a amplitude da excitação empregada
afetem os modelos identificados, é necessário que alguns parâmetros do simulador
sejam mantidos inalterados. Assim, as diversas execuções Monte Carlo obedecem às
características do Grupo de Simulação G1, descrito a seguir.
Grupo de Simulação G1 – Ponto de aplicação e amplitude de excitação: o
grupo G1 compreende seis execuções do tipo Monte Carlo. Em cada uma
delas, o controlador PI instalado na malha recebe a sintonia típica. Além
disso, a excitação utilizada é do tipo GBN, com frequência de chaveamento
mista. Os experimentos de identificação são realizados sob perturbações
quase não-estacionárias de diferentes realizações em cada uma das 500
simulações que compõem cada execução Monte Carlo. Nas três primeiras
execuções, o sinal GBN é aplicado à referência da malha de controle (SP)
com amplitudes alta, média e baixa. Analogamente, nas últimas três
execuções a excitação é injetada no terminal de saída do controlador (MV),
segundo os mesmos níveis de amplitude empregados anteriormente.

As três subseções a seguir analisam os resultados gerados pelo grupo de
simulação G1. Primeiramente, o foco de análise é a validação temporal dos modelos
identificados. Mais adiante, prioriza-se a validação em frequência e, por último, os
valores médios e respectivos desvios padrão dos parâmetros associados a cada um
dos modelos gerados.
5.1.1. Validação temporal – Índice fit médio
A Tabela 5.1 reúne os índices fit médios e seus respectivos desvios padrão
para excitação aplicada no terminal SP – correspondente às três primeiras execuções
do grupo de simulação G1. Nesta tabela, as ocorrências designadas por (*) –
exclusivas dos Métodos de Dois-Passos – representam os casos em que o cálculo do
índice fit foi impossibilitado em virtude da geração de alguns modelos (dentre os 500
construídos por cada método) muito ruins, ou mesmo instáveis. De fato, este é o
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grande inconveniente associado a este critério de validação fundamentado na
resposta temporal, visto que modelos de baixa qualidade ou instáveis geram fit
negativo ou infinito. Nestas situações o valor registrado não encerra informação útil à
análise de validação.
O leitor atento deve ter se perguntado por qual razão a aplicação dos métodos
de Dois-Passos pode culminar na geração de modelos muito ruins ou mesmo
instáveis, uma vez que os Teoremas de Convergência para as Filtragens –u, –y e para
a Dupla Filtragem – estabelecidos no Capítulo 3 – garantem que os referidos
métodos forneçam parâmetros com convergência assintótica para os valores reais.
Ora, não há qualquer tipo de erro no estabelecimento de tais teoremas, ou mesmo
contradições. Basta notar que uma das hipóteses (subentendida) assumidas para que
haja a convergência expressa pelos teoremas citados é de que os sinais de
perturbação presentes na malha sejam de natureza estacionária. Este não é o caso sob
análise, uma vez que aqui se utilizam sinais de perturbação quase não-estacionários.
Em outras palavras, o presente estudo busca investigar de que forma os diversos
métodos de identificação considerados reagem sob condições extremas. Na validação
em frequência, as ocorrências (*) serão justificadas por meio da graduação dos
modelos (vide subseção 5.1.2).
Tabela 5.1: Índices fit médios e seus desvios padrão para excitação SP (Grupo G1)

Método
Identificação
Direta

Filtragem-u

Filtragem-y

Dupla
Filtragem

Estrutura

Alta
(SNR = 11,75 dB)
fit (%)


ARMAX
BJ
BJi
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ

83,66
98,95
98,79
96,77
97,53
16,40
52,35
97,08
97,36
96,70
97,71
*
*

4,656
0,4221
0,4755
1,693
1,144
492,8
396,8
1,516
1,221
1,696
1,095
*
*

Amplitude da excitação
Média
(SNR = 2,214 dB)
fit (%)

58,41
96,69
95,12
90,73
92,61
*
*
*
91,53
90,59
93,34
*
*

6,327
1,290
1,611
4,439
3,412
*
*
*
5,587
4,479
3,210
*
*

Baixa
(SNR = -8,243 dB)
fit (%)

28,05
82,28
62,24
69,69
75,17
*
45,09
*
*
69,27
70,87
*
*

10,46
11,56
9,030
16,36
11,65
*
202,8
*
*
16,19
34,90
*
*
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Nota-se que, como esperado, a qualidade dos modelos identificados decai – à
luz do índice fit – à medida que a relação sinal-ruído (SNR) diminui. Verifica-se
também que a Identificação Direta – submetida à estrutura correta de modelo, BJ –
resulta em modelos de qualidade superior àqueles fornecidos pelos Métodos de DoisPassos, quando a excitação possui amplitude média e baixa. Porém, um simples
equívoco na seleção de ordem do modelo de perturbações (ilustrado pela estrutura
BJi) compromete o desempenho do respectivo modelo identificado para o processo,
quando os experimentos de identificação são realizadas sob baixa relação SNR. Esta
desvantagem não ocorre nos Métodos de Dois-Passos, que fornecem (quando não
ocorrem modelos instáveis56) fit médio variando entre 69 e 75% para amplitude de
excitação média e baixa, mesmo quando a estrutura do modelo do processo não é a
correta.
Outro aspecto importante concerne ao uso da estrutura OE no primeiro passo
de identificação necessários aos métodos da Filtragem-u e da Dupla Filtragem. Ao
contrário do que foi indicado nas discussões do Capítulo 4, nas quais um único
experimento de identificação foi realizado, esta estrutura de modelos parece muito
suscetível a problemas numéricos de convergência nas situações em que a malha de
controle está sujeita a perturbações do tipo quase não-estacionário, fato representado
pelas ocorrências (*) na Tabela 5.1. Porém, isto não é exclusividade da estrutura OE,
visto que o uso da estrutura FIR na Filtragem-y também provocou a obtenção de
modelos muito ruins ou instáveis57. Também é possível notar que a Identificação
Direta (de estrutura correta) e em Dois-Passos oferecem modelos de qualidade
similar quando a relação sinal-ruído presente no experimento de identificação é alta.
No entanto, o índice fit nos métodos de Dois-Passos apresenta desvio padrão até
quatro vezes superior ao registrado pelas estruturas BJ e BJi da Identificação Direta.
Finalizando a análise dos resultados da Tabela 5.1, percebe-se que estruturas
de modelo inadequadas (incorretas) empregadas na Identificação Direta acarretam
56

Novamente, é importante estabelecer que esta ocorrência surge devido à instabilidade numérica dos
algoritmos causada, por sua vez, pela presença de perturbações quase não-estacionárias.
57

Garcia e Alves (2010) realizaram experimentos similares aos aqui discutidos utilizando malhas de
controle sujeitas a perturbações estacionárias. Neste estudo, os autores verificaram que a aplicação dos
métodos da Filtragem-u e Dupla Filtragem, com estrutura OE ou FIR associada ao primeiro passo da
identificação, sempre resultou em modelos estáveis e de qualidade satisfatória. No entanto, a
Filtragem-y exibiu problemas de convergência numérica em virtude da necessidade da inversão do
modelo correspondente à função de sensibilidade da saída de forma a se obter o modelo do processo.
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em modelos de qualidade inferior (representados por índices fit médios inferiores aos
demais e, principalmente, associados a desvios padrão excessivamente elevados).
A Tabela 5.2 agrupa os índices fit médios e seus respectivos desvios padrão
para excitação aplicada no terminal MV – correspondente às três últimas execuções
do grupo de simulação G1. É importante notar que as relações sinal-ruído para os três
níveis de amplitude selecionados são muito similares àquelas registradas quando a
excitação foi realizada no terminal SP. Assim, podem ser tecidas comparações entre
os modelos identificados nas Tabelas 5.1 e 5.2 com maior propriedade.
Tabela 5.2: Índices fit médios e seus desvios padrão para excitação MV (Grupo G1)

Método
Identificação
Direta

Filtragem-u

Filtragem-y

Dupla
Filtragem

Estrutura

Alta
(SNR = 11,08 dB)
fit (%)


ARMAX
BJ
BJi
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ

84,73
98,92
98,80
96,83
97,37
*
*
*
*
97,25
97,45
*
*

4,556
0,4041
0,4469
1,323
1,108
*
*
*
*
1,332
1,150
*
*

Amplitude da excitação
Média
(SNR = 1,952 dB)
fit (%)

42,78
96,66
94,83
91,17
93,47
*
*
*
*
91,08
94,66
*
*

10,95
1,241
1,755
5,166
3,255
*
*
*
*
5,187
3,202
*
*

Baixa
(SNR = -8,910 dB)
fit (%)

9,771
73,22
48,96
63,38
73,57
22,90
*
*
*
65,40
76,44
*
*

7,083
19,35
10,59
25,74
14,57
123,3
*
*
*
25,38
15,01
*
*

De forma um tanto surpreendente, comentários similares àqueles relativos à
Tabela 5.1 aplicam-se também à Tabela 5.2. No entanto, nota-se que o desvio padrão
associado ao índice fit médio alcançado pelos modelos BJ – registrados para
excitação de amplitude baixa – é quase o dobro daquele visto para excitação SP. O
mesmo fenômeno se apresenta, em maior ou menor grau, para os demais métodos.
A Tabela 5.2 indica que o método da Filtragem-y não exibe bons resultados
quando a excitação é realizada no terminal MV. No entanto, é importante notar que o
índice fit médio pode esconder a ocorrência de modelos muito bons em virtude da
geração de alguns modelos ruins ou instáveis. A seção 5.1.2 procura esclarecer esta
questão.
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Mesmo frente à dificuldade imposta pelas limitações do índice fit médio, é
possível apresentar um veredicto quanto à influência da amplitude do sinal de
excitação na qualidade do modelo identificado: em linhas gerais, baixa amplitude de
excitação (ou equivalentemente, baixa potência do sinal empregado) implica em
modelos de qualidade inferior – fato largamente conhecido na comunidade científica
(LJUNG, 1999).
E quanto ao ponto de aplicação deste sinal de excitação? Como esta escolha
pode influenciar a qualidade dos modelos identificados? Os resultados expressos nas
Tabelas 5.1 e 5.2 revelam que tal escolha é questão muito relevante. De fato, a
aplicação do sinal de excitação no terminal MV impossibilitou a determinação do fit
médio associado à Filtragem-y, o que revela a ocorrência de modelos de baixa
qualidade ou instáveis. Este fato também é reportado por Alves e Garcia (2010a,
2010b) e Garcia e Alves (2010). Além disso, a excitação no terminal MV resultou em
vários modelos instáveis gerados pela Filtragem-u, nas situações em que este método
emprega função de sensibilidade de estrutura OE, mesmo sob alta amplitude de
excitação. Por outro lado, para modelos OE/OE gerados por este mesmo método –
sob amplitude de excitação baixa – a mudança do ponto de aplicação do sinal de
excitação para o terminal MV culmina na geração de (500) modelos que
possibilitaram o cálculo do índice fit, fato que não ocorreu com excitação SP.
Também é possível notar que, para Identificação Direta sob baixa amplitude
de excitação, a mudança do ponto de aplicação do GBN do terminal SP para o MV
provoca queda na qualidade dos modelos gerados. Nos demais casos, os índices fit
médios e seus respectivos desvios padrão são muito similares. Novamente, é
importante ressaltar que todas essas afirmações referem-se a experimentos de
identificação sujeitos a perturbações quase não-estacionárias e que os comentários
aqui tecidos necessitam ainda de uma revisão sob a ótica da abordagem frequencial a
ser realizada na subseção 5.1.2.
Tomando por base os resultados expressos nas Tabelas 5.1 e 5.2 em conjunto
com os comentários anteriores, pode-se então concluir que o ponto de aplicação do
sinal de excitação pode ser fator decisivo para o sucesso do procedimento de
identificação. De fato, as tabelas revelam que a escolha do ponto de excitação pode
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viabilizar ou inviabilizar o uso de determinado método de identificação e, da mesma
forma, pode aprimorar ou depreciar a qualidade dos modelos identificados.
As questões em foco nesta subseção são centrais para o uso da Identificação
de Sistemas em situações industriais. Nestas aplicações, em grande parte dos casos, o
projetista do experimento de identificação é impedido – seja por razões de segurança
ou mesmo requisitos de qualidade – de utilizar amplitudes elevadas para o sinal de
excitação externo. Soma-se a isto o fato de que, nas situações em que sistemas de
controle hierárquicos estão atuantes, é recomendável (ou mesmo desejável) a injeção
do sinal de excitação no terminal MV da malha regulatória, uma vez que o sinal de
referência para tal malha é ditado pelo nível hierárquico superior. Em suma, deve-se
sempre se ater a uma solução de compromisso entre o cenário ideal (liberdade de
escolha do ponto de aplicação e da amplitude da excitação) e a situação real, sujeita a
diversas restrições, a não-linearidades, etc.
5.1.2. Validação em Frequência – Graduação dos Modelos

Nesta subseção são discutidos os resultados relativos à validação em
frequência dos modelos gerados pelo grupo de simulação G1. A graduação de cada
um dos 500 modelos construídos por cada método de identificação foi realizada
segundo Zhu (2001), conforme discutido no Capítulo 4. Desta maneira, é possível
determinar a porcentagem de ocorrência de cada graduação – A, B, C ou D –
associada aos modelos gerados pelos métodos sob estudo dentro do universo de 500
simulações. Estas graduações explicam de maneira mais simples as ocorrências (*)
das Tabelas 5.1 e 5.2, uma vez que a presença de modelos muito ruins (ou mesmo
instáveis) provoca índices fit fora da realidade. De fato, um único modelo instável
dentre os 500 obtidos pode inviabilizar o cálculo deste índice de mérito,
comprometendo assim a análise de desempenho do algoritmo de identificação
utilizado. Já sob o ponto de vista da graduação em frequência, seria associado a tal
modelo o grau D, indicando um modelo muito ruim, inexistente ou instável.
A Tabela 5.3 revela as graduações para os modelos construídos com excitação
no grupo de simulação G1 para excitação injetada no terminal SP.
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Tabela 5.3: Graduações (em porcentagens) de modelos para excitação SP (Grupo G1)
Alta
(SNR = 11,75 dB)
Graduação
Método
Ident.
Direta

Filtragem
-u

Filtragem
-y

Dupla
Filtragem

Amplitude da excitação
Média
(SNR = 2,214 dB)
Graduação

Baixa
(SNR = -8,243 dB)
Graduação

Estrutura

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

ARMAX

100

0

0

0

83,4

16,6

0

0

56

4,7

14,5

24,8

BJ

100

0

0

0

100

0

0

0

59

38

0,5

2,5

BJi

100

0

0

0

100

0

0

0

52,5

40,2

1,3

6

FIR/OE

100

0

0

0

99,6

0,4

0

0

4,3

72,7

17,1

5,9

FIR/BJ

100

0

0

0

99,8

0,2

0

0

1,7

78,6

17,1

2,6

OE/OE

88,2

5,4

2,2

4,2

78,8

13,6

2,8

4,8

22,6

41,9

16,2

19,3

OE/BJ

92,4

5

1

1,6

88,4

8

1,4

2,2

18,8

53

18,8

9,4

FIR/OE

100

0

0

0

99,8

0

0

0,2

5,2

27,8

11,2

55,8

FIR/BJ

100

0

0

0

99,8

0

0

0,2

0,5

22,7

9

67,8

FIR/OE

100

0

0

0

99,8

0,2

0

0

74,4

19,6

2,2

3,8

FIR/BJ

100

0

0

0

99,8

0,2

0

0

74,5

23,5

0,5

1,5

OE/OE

65,4

17,8

7,2

9,6

56

23,2

9

11,8

39,3

30,7

9

21

OE/BJ

69,2

16

7,2

7,6

61,8

18,4

8,6

11,2

46,5

32,9

8,2

12,4

A inspeção da Tabela 5.3 justifica de forma plena as ocorrências (*) indicadas
na Tabela 5.1. A título de exemplo, a Tabela 5.1 indica que a Filtragem-u origina
modelos ruins para estrutura OE/OE sob condições de baixa SNR. No entanto, a
validação em frequência revela a existência de 22,6% de modelos A (muito bons) e
41,9% de modelos B (bons). O que acarreta na impossibilidade do cálculo do índice
fit médio é a presença de 16,2% de modelos C e 19,3% de modelos D. Em outras
palavras, apenas a análise do índice fit médio (obtido a partir de ensaios do tipo
Monte Carlo) não é suficiente para se determinar categoricamente a validade de uma
técnica de identificação. A graduação em frequência, por outro lado, complementa a
informação temporal advinda do critério fit. Argumentos similares podem ser tecidos
com relação à Filtragem-y (com a ressalva de que a presença de modelos D é elevada
sob baixa SNR) e à Dupla Filtragem com sensibilidades de estrutura OE.
Os resultados da Tabela 5.3 reafirmam que experimentos de identificação
realizados sob alta SNR são extremamente favoráveis à obtenção de modelos muito
bons. Basta notar que todos os modelos de Identificação Direta (incluindo aqueles
com estrutura incorreta, ARMAX) e de Dois-Passos com sensibilidade(s) FIR estão
graduados como modelos A. Para média excitação, a adoção de estrutura inadequada
de modelo na Identificação Direta resulta em uma menor porcentagem de modelos A.
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Quando a amplitude da excitação é baixa, começam a surgir modelos de baixa
qualidade (graus C ou D).
Por fim, os resultados da Tabela 5.3 indicam que o método da Dupla
Filtragem – uma das principais contribuições desta tese – se revela como uma
excelente opção quando a relação sinal-ruído presente no experimento de
identificação for baixa. Basta notar que, para estruturas FIR/OE e FIR/BJ têm-se ao
redor de 74,5% de modelos com grau A, contra 59% advindos da identificação direta
com estrutura BJ (correta). Isto decorre do fato de que a filtragem de ambos os sinais
de entrada e saída efetuada pelo método da Dupla Filtragem permite a criação de um
conjunto de dados (a ser utilizado no segundo passo de identificação) praticamente
livre da ação de ruído ou perturbação. Isto culmina em modelos de alta qualidade.
Neste ponto, é oportuno dedicar algumas linhas a uma questão ainda
pendente: a estrutura OE é indicada para o uso no primeiro passo da Filtragem-u
(variante deste método proposta na subseção 3.2.3) e da Dupla Filtragem? Durante as
discussões do Capítulo 4, a resposta foi um categórico sim. Porém, tomando por base
apenas os resultados das Tabelas 5.1 e 5.2 – seu uso seria desaconselhável. Em
contrapartida, as graduações em frequência da Tabela 5.3 apontam novamente para
uma resposta afirmativa, com algumas ressalvas. Evidentemente, as simulações
Monte Carlo demonstram que a estrutura OE é mais suscetível às perturbações quase
não-estacionárias do que a estrutura FIR. Em particular, o emprego de sensibilidades
tipo OE no método da Dupla Filtragem parece não trazer grandes vantagens.
Entretanto, os resultados mostram a existência de modelos confiáveis gerados a partir
de modelos OE para a(s) função(ões) de sensibilidade criados no primeiro passo do
procedimento de identificação. Assim, conclui-se que é prudente aplicar ambas as
estruturas FIR e OE e então decidir qual o melhor modelo segundo um critério de
validação pré-estabelecido.
Em resumo, a graduação em frequência complementa a análise temporal e
corrobora as conclusões anteriores: modelos de maior qualidade são obtidos quando
o experimento de identificação se realiza com uma relação sinal-ruído alta. Porém a
abordagem frequencial vai mais além, no sentido de que revela nuances não
perceptíveis pela análise temporal. De fato, a Tabela 5.3 deixa patente que os
Métodos em Dois-Passos são alternativas plausíveis à Identificação Direta quando se
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estabelece alta ou média SNR nos experimentos de identificação. Porém, sob baixa
SNR, os resultados apontam a Dupla Filtragem com sensibilidade FIR como o
algoritmo mais recomendável.
A Tabela 5.4 ilustra as graduações para os modelos construídos com excitação
realizada no terminal MV.
Tabela 5.4: Graduações (em porcentagens) de modelos para excitação MV (Grupo G1)
Alta
(SNR = 11,08 dB)
Graduação
Método
Ident.
Direta

Filtragem
-u

Filtragem
-y

Dupla
Filtragem

Amplitude da excitação
Média
(SNR = 1,952 dB)
Graduação

Baixa
(SNR = -8,910 dB)
Graduação

Estrutura

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

ARMAX

100

0

0

0

98,2

1,8

0

0

68

11,2

14,4

6,4

BJ

100

0

0

0

100

0

0

0

85,2

11,6

1,4

1,8

BJi

100

0

0

0

100

0

0

0

60,6

31,2

3,2

5

FIR/OE

100

0

0

0

100

0

0

0

33

63

1,6

2,4

FIR/BJ

100

0

0

0

100

0

0

0

26,8

71,8

0,8

0,6

OE/OE

86,4

10

1,2

2,4

81,6

12,8

2,4

3,2

24,8

47,8

13,8

13,6

OE/BJ

92

5,6

0,8

1,6

90,2

7,4

1,4

1

30

58

5,4

6,6

FIR/OE

82,4

4,8

1,2

11,6

52,2

5,2

4,8

37,8

2,4

27,8

9,8

60

FIR/BJ

82

5,2

2,2

10,6

57

3,4

1,6

38

5

38,6

2,8

53,6

FIR/OE

100

0

0

0

100

0

0

0

84,4

13,8

0,8

1

FIR/BJ

100

0

0

0

100

0

0

0

97,2

2,8

0

0

OE/OE

65,8

17,2

6,2

10,8

59,8

24,2

6,6

9,4

42,6

33,8

8,8

14,8

OE/BJ

67,4

16

5,6

11

65,4

16,4

7,4

10,8

60,8

25,4

4

9,8

Novamente, à luz dos resultados fornecidos na Tabela 5.4, o método da Dupla
Filtragem com sensibilidade FIR se destaca como o melhor dos métodos. Este fato é
ainda mais relevante quando os experimentos de identificação estão sujeitos a uma
baixa SNR: a Dupla Filtragem exibe 84,4 e 97,2% de modelos A para estruturas
FIR/OE e FIR/BJ, respectivamente, contra 85,2% de modelos A registrados pela
Identificação Direta BJ. E mais, estas porcentagens de modelos A (muito bons)
apresentadas pela Dupla Filtragem são maiores do que aquelas verificadas quando a
excitação da malha de controle se deu no terminal SP. O mesmo ocorre com a
Filtragem-u. Já a Filtragem-y gera modelos de menor qualidade sob excitação no
terminal MV. Com relação à Identificação Direta, a mudança da excitação do
terminal SP para o MV culminou em um aumento da porcentagem de modelos com
grau A.
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Face ao exposto aqui e também na subseção 5.1.1, com relação à influência
do ponto de aplicação do sinal de excitação sobre a qualidade dos modelos
identificados, conclui-se que:
i) Os Métodos de Identificação Direta oferecem modelos de melhor qualidade
nas situações em que a excitação ocorre no terminal MV. O mesmo ocorre
para a Filtragem-u e para a Dupla Filtragem, e que
ii) A Filtragem-y provê melhores modelos sob excitação no terminal SP.
Assim, fica patente que a escolha do ponto de aplicação do sinal de excitação
é fator determinante para o sucesso de um experimento de identificação em malha
fechada. De fato, esta escolha pode apontar qual método de identificação é mais
adequado à situação sob estudo.
Com relação à comparação de desempenho entre os Métodos de Identificação
Direta e de Dois-Passos, à luz dos experimentos realizados no grupo de simulação
G1, conclui-se que:
i) Os métodos de Identificação Direta são bastante sensíveis à escolha da
estrutura de modelo a ser empregada, no sentido de que a adoção de uma
estrutura inadequada acarreta em um modelo de qualidade inferior. Mesmo
quando a estrutura adotada é correta, no presente caso BJ, erros cometidos na
seleção de ordem para o modelo de perturbações acarretam em piora na
qualidade do modelo;
ii) Os métodos de Dois-Passos são mais robustos à escolha da estrutura de
modelo a ser empregada no segundo passo do procedimento de identificação
(ou seja, na geração do modelo do processo), desde que a(s) função(ões) de
sensibilidade tenham sido identificadas de forma satisfatória. Os resultados
mostram que modelos de processo OE, de estrutura incorreta, apresentam
desempenho compatível com aqueles gerados com estrutura BJ (correta);
iii) O uso da estrutura OE no primeiro passo de identificação relativo aos
métodos da Filtragem-u e da Dupla Filtragem deve ser realizado com
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parcimônia. Assim, a estrutura OE apresenta-se como uma alternativa ao uso
da estrutura FIR, e não como uma substituta;
iv) O método da Dupla Filtragem com sensibilidade FIR – segundo a
graduação em frequência – apresenta os resultados mais consistentes,
independentemente da relação SNR estabelecida na malha de controle. De
fato, os melhores resultados, em comparação com os demais métodos, são
registrados sob baixa SNR.
A seguir, é realizada uma análise estatística acerca dos parâmetros dos
modelos gerados no grupo de simulação G1. O objetivo é verificar o quão próximos
dos valores reais estão os valores médios associados aos parâmetros dos modelos
(análise de consistência e detecção de polarização). Também se verifica o desvio
padrão relacionado a cada valor médio obtido para os referido parâmetros (em última
essência, trata-se de uma análise da variância de tais parâmetros).

5.1.3. Análise Estatística dos Parâmetros
As validações do tipo temporal – representada pelo índice fit – e frequencial
(graduação dos modelos) são de suma importância para a eleição de uma
representação matemática adequada para um determinado processo. Por outro lado, a
comparação de desempenho entre diferentes algoritmos requer uma análise de
consistência e de variância dos parâmetros identificados.
Neste sentido, esta subseção apresenta os valores médios dos parâmetros
identificados nos 500 experimentos que perfazem cada uma das seis execuções do
grupo de simulação G1.
Antes da apresentação dos resultados das simulações, é oportuno relembrar
que, para o processo sob análise, a descrição real é expressa pelos parâmetros:
b1  1 ; b2  0,5 ;

f1  1,5 ;

f2  0,7 .

A Tabela 5.5 mostra os resultados obtidos no grupo de simulação G1 para
excitação de amplitude alta no terminal SP. São avaliados apenas os parâmetros
relativos ao modelo de processo.
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Tabela 5.5: Valores médios e desvios padrão dos parâmetros identificados – excitação de alta
amplitude no terminal SP (Grupo G1)
Parâmetros
Método
Identificação
Direta

Filtragem-u

Filtragem-y

Dupla
Filtragem



Estrutura

b1

  

b2



f1



f2



ARMAX
BJ
BJi
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ

1,122

138,4

0,2834

361,1

-1,462

64,33

0,6511

39,03

1,001

33,23

0,4869

45,22

-1,501

5,316

0,700

4,079

1,028

37,67

0,4580

51,06

-1,504

6,211

0,7025

4,991

0,9940

42,10

0,5147

127,7

-1,496

22,51

0,6975

17,98

0,9968

39,27

0,5009

69,27

-1,499

11,69

0,6995

10,08

0,7661

1269

0,4687

1041

-1,454

247,1

0,6675

170,0

0,9116

291,1

0,3965

292,4

-1,499

139,0

0,6926

136,1

1,009

37,86

0,4931

80,79

-1,497

16,68

0,697

13,70

1,006

40,52

0,4940

68,36

-1,498

13,29

0,6982

11,26

0,9760

44,85

0,5397

130,6

-1,496

22,50

0,6982

17,93

0,9844

41,94

0,5223

60,23

-1,499

8,592

0,700

7,254

0,7669

4526

0,4905

4910

-1,450

383,6

0,6410

312,0

0,8634

1421

0,4587

2544

-1,541

199,9

0,7255

160,0



Com relação aos métodos de Dois-Passos, nota-se que nos modelos de Dupla
Filtragem OE/OE e OE/BJ – para os parâmetros b1 e b2 – a polarização é mais
pronunciada do que a registrada nos parâmetros f1 e f2. O mesmo ocorre para a
Filtragem-u OE/OE e OE/BJ. Em outras palavras, tais métodos são capazes de
capturar as principais características dinâmicas do processo, mas falham (em maior
ou menor grau) ao tentar reproduzir comportamentos em estado estacionário e
amplitudes alcançadas por possíveis ultrapassagens.
O fato mais importante a ser notado na Tabela 5.5 refere-se à variância dos
parâmetros identificados (representada pelo desvio padrão ). Nota-se que tal
variância associada aos métodos de Dois-Passos é maior do que aquela registrada na
Identificação Direta. Este fato, também reportado em Alves e Garcia (2010b), foi
formalmente estabelecido pelas expressões assintóticas desenvolvidas por Gevers et
al. (2001).
Na Tabela 5.6 são registrados os valores médios e os respectivos desvios
padrão associados aos parâmetros dos modelos identificados no grupo e simulação
G1, sob excitação de amplitude média no terminal SP.
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Tabela 5.6: Valores médios e desvios padrão dos parâmetros identificados – excitação de média
amplitude no terminal SP (Grupo G1)
Parâmetros
Método
Identificação
Direta

Filtragem-u

Filtragem-y

Dupla
Filtragem



b2



f1



f2



304,3

-0,286

801,0

-1,184

123,8

0,3537

70,21

97,61

0,3833

131,8

-1,501

15,39

0,7048

11,85

1,219

113,7

0,1647

147,0

-1,530

16,91

0,7191

13,74

0,9796

139,3

0,5527

397,2

-1,488

71,53

0,6902

57,53

0,9959

118,7

0,4921

215,6

-1,501

366,3

0,7012

31,42

0,7714

1116

0,3126

1130

-1,439

338,3

0,6508

256,5

0,8903

430,4

0,3395

462,4

-1,477

184,1

0,6728

167,3

*

*

*

*

-1,480

171,7

0,6875

76,05

1,047

324,9

0,5411

472,8

-1,467

222,0

0,6741

162,5

0,9609

145,1

0,5778

402,9

-1,489

71,12

0,6914

57,13

0,9847

124,4

0,5111

177,5

-1,501

24,94

0,7024

20,95

1,002

1680

-0,034

2100

-1,444

439,5

0,6369

349,3

0,9485

794,0

0,1874

1242

-1,481

370,3

0,6764

302,5

Estrutura

b1

  

ARMAX
BJ
BJi
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ

1,507
1,082



A Tabela 5.6 mostra que a diminuição da relação sinal-ruído deteriora a
qualidade dos modelos identificados, na medida em que os valores médios dos
parâmetros tornam-se, em diversos casos, mais polarizados do que caso anterior.
Novamente, este fato é ainda mais patente quando se analisam os parâmetros b1 e b2.
A diminuição da relação sinal-ruído causa um aumento nas variâncias apresentadas
pelos parâmetros. Por fim, as ocorrências (*) registradas na Tabela 5.6 indicam, para
o método da Filtragem-y, valores absurdamente elevados oriundos de problemas de
convergência numérica.
A Tabela 5.7 indica resultados referentes ao grupo de simulação G1
submetido a condições de baixa amplitude de excitação no terminal SP. A situação
extrema imposta por uma SNR muito reduzida produz, invariavelmente, modelos
polarizados. Ocorre novamente um aumento da variância associada a cada um dos
parâmetros identificados.
Um ponto curioso apontado pelos resultados da Tabela 5.7 consiste no fato de
que a Filtragem-u e a Dupla Filtragem, com sensibilidade FIR, fornecem valores
médios para os parâmetros b1 e b2 um tanto quanto próximos dos reais. Por outro
lado, a Identificação Direta BJ e BJi apresentam valores médios para f1 e f2 mais
consistentes do que os registrados pelos referido métodos de Dois-Passos.
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Tabela 5.7: Valores médios e desvios padrão dos parâmetros identificados – excitação de baixa
amplitude no terminal SP (Grupo G1)
Parâmetros
Método
Identificação
Direta

Filtragem-u

Filtragem-y

Dupla
Filtragem



Estrutura

b1

  

b2



f1



f2



ARMAX
BJ
BJi
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ

1,166

412,0

-0,542

628,8

-0,669

1,681

428,0

-0,579

925,7

-1,562

73,33

-0,160

53,82

231,6

0,7183

177,2

2,152

394,4

-1,745

891,1

-1,664

299,6

0,7622

204,9

0,9595

1050

0,5469

1,091

593,8

0,5299

1652

-1,424

355,2

0,6247

291,9

981,7

-1,425

384,8

0,6405

306,9

0,2949

1790

0,2954

1936

-1,490

346,4

0,6761

268,0

1,028

802,2

-0,052

*

*

*

1109

-1,478

406,8

0,6631

316,5

*

0,4251

1333

0,6694

569,6

*

*

*

*

-0,182

1327

0,5765

489,4

0,9672
1,189

1013

0,5227

1647

-1,431

343,2

0,6274

291,3

851,4

0,6396

1417

-1,281

605,8

0,5431

440,5

0,2968

1965

0,2536

2192

-1,379

561,3

0,6195

380,8

0,9921

1109

0,1338

1673

-1,283

648,3

0,5332

478,8



Cabe um comentário geral acerca dos resultados registrados nas Tabelas 5.5,
5.6 e 5.7. O caráter estatístico das informações nelas contidas acaba por mascarar a
existência de modelos muito bons (grau A) no universo dos 500 modelos
identificados por cada método, como visto na subseção 5.1.2. Esta é outra razão pela
qual o usuário e, principalmente, o pesquisador da área de Identificação de Sistemas
deve se munir de diversas técnicas de avaliação de desempenho e de validação de
modelos. Entende-se que a aplicação desta estratégia variada é também uma das
contribuições desta tese.
As Tabelas 5.8, 5.9 e 5.10 registram os valores médios dos parâmetros
identificados quando se opta por excitação no terminal MV, dentro do grupo de
simulação G1. Em linhas gerais, os resultados mostram que a mudança no terminal
de injeção do sinal de excitação de SP para MV provê modelos com parâmetros de
valores mais próximos dos reais (ou seja, menos polarizados), principalmente quando
se opta pelos métodos de Dois-Passos. Novamente, a Dupla Filtragem com
sensibilidade FIR se destaca no caso de baixa SNR durante os experimentos de
identificação. Os desvios padrão associados aos parâmetros dos modelos são
similares aos que ocorrem para excitação no terminal SP.
Em resumo, tanto na Identificação Direta como no uso dos métodos de DoisPassos, estruturas adequadas levam a modelos consistentes (levemente ou não-
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polarizados). As variâncias dos parâmetros são maiores quando se opta pela
identificação em dois-passos.
Tabela 5.8: Valores médios e desvios padrão dos parâmetros identificados – excitação de alta
amplitude no terminal MV (Grupo G1)
Parâmetros
Método
Identificação
Direta

Filtragem-u

Filtragem-y

Dupla
Filtragem



Estrutura

b1

  

b2



f1



f2



ARMAX
BJ
BJi
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ

0,9976

83,00

0,4096

255,0

-1,479

0,050

0,6767

40,99

1,004

26,61

0,4928

35,12

-1,501

4,380

0,7005

3,640



1,014

29,74

0,4738

39,49

-1,503

4,794

0,7023

3,947

0,9189

80,00

0,6052

131,0

-1,492

13,84

0,6973

11,57

0,9507

32,63

0,5532

64,88

-1,498

8,069

0,7016

7,973

0,6958

828,2

0,4476

758,2

-1,467

231,1

0,6815

161,5

0,8473

298,8

0,3740

261,1

-1,522

135,6

0,721

80,92

1,501

4994

-0,290

4520

-1,467

297,9

0,6479

288,6

0,9741

52,11

0,5315

180,1

-1,494

30,32

0,6952

33,68

0,9190

80,67

0,6036

131,7

-1,492

13,89

0,6975

11,62

0,9654

33,96

0,5282

61,91

-1,501

7,804

0,7037

7,590

0,7329

1374

0,2866

1563

-1,521

255,6

0,7207

231,8

0,8562

569,1

0,3320

731,2

-1,538

205,1

0,7414

176,1

Tabela 5.9: Valores médios e desvios padrão dos parâmetros identificados – excitação de média
amplitude no terminal MV (Grupo G1)
Parâmetros
Método
Identificação
Direta

Filtragem-u

Filtragem-y

Dupla
Filtragem

  

b2



f1



f2



0,9345

209,6

0,3103

597,0

-1,261

106,6

0,4619

85,04

1,042

77,87

0,4296

103,3

-1,507

13,02

0,7047

10,88

1,119

91,21

0,2777

114,3

-1,526

14,28

0,720

12,56

0,8395

269,2

0,6224

396,2

-1,500

41,54

0,708

34,85

0,9209

105,5

0,5637

202,8

-1,500

24,67

0,7049

23,95

0,5411

868,9

0,3619

858,9

-1,512

219,5

0,7247

171,5

0,8103

400,1

0,3571

404,2

-1,521

114,6

0,7162

106,4

Estrutura

b1

ARMAX
BJ
BJi
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ





*

*

*

*

-1,225

719,1

0,4041

635,3

0,9982

781,1

0,4482

1379

-1,394

373,5

0,5938

356,2

0,8398

271,7

0,6194

399,6

-1,500

41,91

0,7082

35,08

0,9373

92,59

0,5514

183,8

-1,500

22,71

0,7043

22,37

0,5644

1231

0,3330

1376

-1,490

343,5

0,7167

263,7

0,8112

675,2

0,2548

861,3

-1,496

334,2

0,7197

240,2

144

5. Impactos da Excitação sobre os Modelos Identificados

Tabela 5.10: Valores médios e desvios padrão dos parâmetros identificados – excitação de baixa
amplitude no terminal MV (Grupo G1)
Parâmetros
Método
Identificação
Direta

Filtragem-u

Filtragem-y

Dupla
Filtragem

5.2



Estrutura

b1

  

b2



f1



f2



ARMAX
BJ
BJi
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
FIR/OE
FIR/BJ
OE/OE
OE/BJ

0,4663

408,3

0,1301

525,7

-0,661

1,534

430,6

-0,639

953,3

-1,592

66,17

-0,059

56,38

270,7

0,7534

174,5

1,622

394,5

-1,343

727,2

-1,657

423,0

0,8015

300,4

0,3871

1506

0,7028

0,7160

650,7

0,5715

1777

-1,531

171,1

0,7434

116,1

898,1

-1,498

272,6

0,7142

232,1

0,4001

1292

0,0474

1447

-1,572

247,4

0,7775

151,9

0,7835

658,2

*

*

0,0289

842,9

-1,534

328,3

0,7377

255,8

*

*

-1,149

961,7

0,4389

641,4

*

*

*

*

-1,060

766,3

0,3293

612,3

0,9330

1444

0,7049

1716

-1,527

189,6

0,7418

131,3

0,9332

707,3

0,6439

915,9

-1,417

384,5

0,6315

353,1

0,3064

1486

0,2616

1663

-1,463

513,3

0,7334

294,2

0,8538

1327

0,2226

1321

-1,346

598,8

0,6095

457,5



Natureza dos Sinais de Excitação

Nesta seção, o objetivo principal é a investigação do impacto gerado na
qualidade dos modelos identificados quando se utilizam sinais de excitação de
natureza diversa. Para julgar tal impacto, será empregado o processo de validação em
frequência – graduação dos modelos – descrito na subseção 4.2.2.
A razão para a escolha da graduação dos modelos como critério de qualidade
é bastante simples. Como visto na seção anterior, o critério temporal fit é bastante
sensível à ocorrência de modelos ruins ou instáveis, o mesmo ocorrendo com a
análise estatística dos parâmetros. Assim, comparações realizadas a partir de
experimentos Monte Carlo e fundamentadas apenas em valores médios do índice fit
carecem de maior profundidade58. A graduação de modelos, por sua vez, é insensível
à ocorrência de modelos ruins ou instáveis. Caso tais modelos surjam em meio aos
experimentos de Monte Carlo, receberão graduação D. Apenas isto. Formalmente, a
referida insensibilidade resulta do fato de que o critério de graduação fundamenta-se
em comparações entre a resposta em frequência do modelo identificado e o limite
máximo para a incerteza deste modelo. Este limite, por sua vez, é função das
58

Esta afirmação não diminui a importância da aplicação do critério fit. De fato, este índice de mérito
é especialmente útil em casos práticos, nos quais apenas um experimento de identificação é realizado.
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condições experimentais, não dependendo da descrição real do processo ou de seu
modelo identificado.
Para que apenas a natureza do sinal de excitação empregado afete os modelos
identificados, faz-se necessário que alguns parâmetros do simulador sejam mantidos
inalterados. A investigação realizada nesta seção consiste em 18 execuções Monte
Carlo que obedecem às características do Grupo de Simulação G2, descrito a seguir.
Grupo de Simulação G2 – Natureza do sinal de excitação: Em cada uma das
execuções Monte Carlo do grupo G2 o controlador PI instalado na malha
recebe a sintonia típica. Além disso, a amplitude do sinal de excitação é
fixada no nível médio. Os experimentos de identificação são realizados sob
perturbações quase não-estacionárias de diferentes realizações em cada uma
das 500 simulações que compõem cada execução Monte Carlo. Nas três
primeiras execuções, utiliza-se excitação GBN – sinal injetado no terminal SP
– com frequências de chaveamento alta, média e mista. As três execuções
seguintes são análogas às anteriores, com a excitação agora aplicada ao
terminal MV. Na sequência, as próximas seis execuções empregam sinal de
excitação PRBS com as mesmas características acerca das frequências de
chaveamento e pontos de aplicação. Por fim, as últimas seis execuções
empregam como sinal de excitação o sinal tipo GBN – ARMA.
A Tabela 5.11 mostra a graduação obtida pelos modelos identificados – por
cada um dos métodos aqui estudados – durante as execuções do grupo de simulação
G2 que envolvem sinal GBN aplicado ao terminal SP. Os resultados revelam:
 A Identificação Direta com estrutura correta para o processo, BJ e BJi,
mostrou-se insensível à mudança na frequência de chaveamento. Em qualquer
das situações ensaiadas – chaveamento alto, médio ou misto – os modelos
identificados são excelentes. No entanto, para modelos de estrutura diferente
daquela do processo real – no caso, ARMAX – a redução da frequência de
chaveamento para o nível médio diminuiu a proporção de modelos A, à
medida que houve aumento no número de modelos B. Entretanto, em nenhum
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caso de aplicação da Identificação Direta houve a ocorrência de modelos C ou
D.
 Para a Filtragem-u com sensibilidade FIR, modelos de melhor qualidade são
obtidos com o uso de GBN com chaveamento misto. Caso se opte pelo uso de
sensibilidade OE, sinais GBN de chaveamento alto ou misto parecem fornecer
melhores modelos. No entanto, existe a ocorrência de muitos modelos C e D.
 A Filtragem-y provê melhores modelos sob excitação GBN de chaveamento
alto ou misto. Quando a excitação exibe frequência de chaveamento média, a
ocorrência de modelos C ou D é mais numerosa.
 O método da Dupla Filtragem com sensibilidade FIR, a exemplo da
Identificação Direta BJ e BJi, mostra-se praticamente insensível às mudanças
na frequência de chaveamento do sinal GBN. A rigor, melhores modelos são
obtidos pelo uso do chaveamento misto. O uso de sensibilidade OE exibe a
ocorrência de modelos ruins, principalmente para chaveamento médio.
A Tabela 5.11 revela também que os métodos de Identificação Direta (BJ e
BJi) e de Dois-Passos com sensibilidade FIR apresentam desempenho similar para
cada frequência de chaveamento empregada nos testes.
A Tabela 5.12 reúne as graduações dos modelos identificados com excitação
do tipo GBN aplicada ao terminal MV. A inspeção da Tabela 5.12 permite concluir
que:
 A mudança no terminal de injeção do sinal de excitação foi benéfica para a
Identificação Direta ARMAX. De fato, para frequências de chaveamento alta
e mista, os índices de ocorrência de modelos A saíram de 88 e 83,4%
(excitação SP) para 99,8 e 98,2%, com excitação MV.
 Para Identificação Direta BJ e BJi tanto a mudança do ponto de aplicação da
excitação como alterações na frequência de chaveamento não acarretaram
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impacto algum sobre a qualidade dos modelos identificados. Na verdade,
praticamente todos os modelos gerados desta forma receberam graduação A.
Tabela 5.11: Graduações (em porcentagens) de modelos para excitação tipo GBN-SP
(Grupo G2)
Frequência de chaveamento

Método
Ident.
Direta

Filtragem
-u

Filtragem
-y

Dupla
Filtragem

Alta

Média

Mista

Graduação

Graduação

Graduação

Estrutura

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

ARMAX

88

12

0

0

32

68

0

0

83,4

16,6

0

0

BJ

100

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

BJi

100

0

0

0

99,8

0,2

0

0

100

0

0

0

FIR/OE

95

4

1

0

91

9

0

0

99,6

0,4

0

0

FIR/BJ

95

5

0

0

95,6

4,4

0

0

99,8

0,2

0

0

OE/OE

80

12,6

3

4,4

64,4

26,6

2,8

6,2

78,8

13,6

2,8

4,8

OE/BJ

88,2

8,8

1,6

1,4

75,6

18

2,8

3,6

88,4

8

1,4

2,2

FIR/OE

95

1,6

0,2

3,2

62,4

16,8

1,8

19

99,8

0

0

0,2

FIR/BJ

93,6

1,8

0,2

4,4

60,2

14,6

0,6

24,6

99,8

0

0

0,2

FIR/OE

95,4

3,6

1

0

99,6

0,4

0

0

99,8

0,2

0

0

FIR/BJ

95,2

4,8

0

0

100

0

0

0

99,8

0,2

0

0

OE/OE

57,4

20,8

9

12,8

51,6

25,2

8,2

15

56

23,2

9

11,8

OE/BJ

59,8

20,4

7,8

12

56,4

22,4

8

13,2

61,8

18,4

8,6

11,2

Tabela 5.12: Graduações (em porcentagens) de modelos para excitação tipo GBN-MV
(Grupo G2)
Frequência de chaveamento
Alta

Média

Graduação
Método
Ident.
Direta

Filtragem
-u

Filtragem
-y

Dupla
Filtragem

Mista

Graduação

Graduação

Estrutura

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

ARMAX

99,8

0,2

0

0

70,6

29,2

0,2

0

98,2

1,8

0

0

BJ

100

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

BJi

100

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

FIR/OE

99,4

0,6

0

0

99,8

0,2

0

0

100

0

0

0

FIR/BJ

99,4

0,6

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

OE/OE

87

7

2

4

72,4

15,4

4

8,2

81,6

12,8

2,4

3,2

OE/BJ

88,4

6,4

1,4

3,8

91,6

5,6

1,2

1,6

90,2

7,4

1,4

1

FIR/OE

50,8

9,4

3

36,8

18,8

8,2

4,2

68,8

52,2

5,2

4,8

37,8

FIR/BJ

53,6

6,8

2,8

36,8

49,8

2

1,2

47

57

3,4

1,6

38

FIR/OE

99,6

0,4

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

FIR/BJ

99,6

0,4

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

OE/OE

67

16,4

4,8

11,8

45,6

22,4

11,2

20,8

59,8

24,2

6,6

9,4

OE/BJ

67

17

6,6

9,4

57,4

21,4

8,4

12,8

65,4

16,4

7,4

10,8
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 A excitação no terminal MV permite que os métodos da Filtragem-u e da
Dupla Filtragem com sensibilidade FIR forneçam modelos de melhor
qualidade do que aqueles obtidos com excitação SP. Nota-se que a quase
totalidade dos modelos gerados são do tipo A. Para estes mesmos métodos, a
alteração da frequência de chaveamento foi inócua. Quando se opta pelo uso
de sensibilidade(s) OE, sinais de excitação GBN com frequências de
chaveamento altas ou mistas culminam na geração de modelos de qualidade
superior quando comparados àqueles gerados sob excitação de chaveamento
médio.
 O método da Filtragem-y provê melhor desempenho quando o experimento
de identificação é realizado sob excitação no terminal SP. Caso a excitação
deva ser injetada em MV, deve-se evitar sinais com frequência média de
chaveamento.
Sumarizando os resultados das Tabelas 5.11 e 5.12, que concernem à
aplicação de sinais de excitação tipo GBN, pode-se concluir que a escolha do ponto
de aplicação do sinal de excitação tem impacto (benéfico) superior – com relação à
qualidade dos modelos – do que o registrado por alterações na frequência de
chaveamento. De fato, a Filtragem-u e a Dupla Filtragem (FIR) apresentam excelente
desempenho sob excitação no terminal MV. Já a Filtragem-y se mostra mais
proveitosa sob excitação SP. A excitação no terminal MV também favorece a
Identificação Direta ARMAX, de estrutura incorreta.
As Tabelas 5.13 e 5.14 mostram as graduações dos modelos obtidas durante
as seis execuções Monte Carlo do grupo de simulação G2 que utilizam sequências
PRBS como sinal de excitação.
Com relação à alteração do sinal de excitação de GBN para PRBS, a inspeção
da Tabela 5.13 permite concluir que:
 A Identificação Direta ARMAX foi beneficiada com o uso do PRBS de alta
frequência de chaveamento. Os resultados mostram que a ocorrência de
modelos A foi de 88%, com GBN, para 100% com PRBS. Para PRBS com
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frequência mista, no entanto, a incidência de modelos A caiu de 83,4%, com
GBN, para 51,4%, com uso do PRBS.
 O uso de sinal PRBS com alta frequência de chaveamento resultou em
graduação A para a totalidade dos modelos identificados a partir da Filtragemu e da Dupla Filtragem com sensibilidade FIR. Com excitação GBN de
mesma frequência, este percentual situava-se ao redor de 95%. No entanto,
quando se utiliza PRBS de frequência mista, a porcentagem de modelos A cai
em relação à registrada com o uso do GBN.
Tabela 5.13: Graduações (em porcentagens) de modelos para excitação tipo PRBS-SP
(Grupo G2)
Frequência de chaveamento

Método
Ident.
Direta

Filtragem
-u

Filtragem
-y

Dupla
Filtragem

Alta

Média

Mista

Graduação

Graduação

Graduação

Estrutura

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

ARMAX

100

0

0

0

36,4

63,6

0

0

51,4

48,6

0

0

BJ

100

0

0

0

98,6

1,2

0

0,2

99

1

0

0

BJi

100

0

0

0

99,2

0,6

0

0,2

99,2

0,8

0

0

FIR/OE

100

0

0

0

89,8

10,2

0

0

91,4

8,4

0

0,2

FIR/BJ

100

0

0

0

92,4

7,6

0

0

92,6

7,4

0

0

OE/OE

83

12

1,8

3,2

66,4

19,6

6,4

7,6

70,8

19,6

5

4,6

OE/BJ

90,2

6,4

1

2,4

68,4

20,8

5,4

5,4

82,6

12,8

1,6

3

FIR/OE

83

1

1

15

60,6

4

1,8

33,6

67,2

5

0,6

27,2

FIR/BJ

82

1,2

0,2

16,6

58,4

3,8

1,4

36,4

67

3,2

0,2

29,6

FIR/OE

100

0

0

0

99,6

0,4

0

0

95,8

4

0

0,2

FIR/BJ

100

0

0

0

100

0

0

0

96,8

3,2

0

0

OE/OE

56,8

22,6

10,4

10,2

45,2

24,4

11,2

19,2

47,8

29

7,6

15,6

OE/BJ

59,6

21,8

8,6

10

42,8

27,8

11,8

17,6

53,4

26,6

8,6

11,4

 O método da Filtragem-y apresenta piora de desempenho com o uso do sinal
PRBS. Esta piora é ainda mais pronunciada quando a frequência de
chaveamento é mista. Neste caso, a porcentagem de modelos A cai de 99,8%,
com uso do GBN, para cerca de 67%.
 A Identificação Direta BJ e BJi e também os métodos da Filtragem-u e
Dupla Filtragem com sensibilidade FIR mostram-se praticamente insensíveis
à alteração da frequência de chaveamento do PRBS.

150

5. Impactos da Excitação sobre os Modelos Identificados

A inspeção da Tabela 5.14 permite concluir que:
 O emprego de sequências PRBS injetadas no terminal MV provê modelos
identificados de qualidade similar aos gerados com excitação em SP, quando
se adota a Identificação Direta BJ e BJi e também os métodos da Filtragem-u
e da Dupla Filtragem. Em outras palavras, a mudança do ponto de injeção da
excitação não causou impactos consideráveis no desempenho dos referidos
métodos.
Tabela 5.14: Graduações (em porcentagens) de modelos para excitação tipo PRBS-MV
(Grupo G2)
Frequência de chaveamento

Método
Ident.
Direta

Filtragem
-u

Filtragem
-y

Dupla
Filtragem

Alta

Média

Mista

Graduação

Graduação

Graduação

Estrutura

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

ARMAX

99,4

0,6

0

0

58

41

0,8

0,2

94

6

0

0

BJ

100

0

0

0

99,4

0

0

0,6

100

0

0

0

BJi

100

0

0

0

99,6

0,2

0

0,2

100

0

0

0

FIR/OE

99,4

0,6

0

0

97,2

2,8

0

0

90,2

9,8

0

0

FIR/BJ

99,4

0,6

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

OE/OE

96

2,8

0,6

0,6

74,2

19,4

2,6

3,8

85,2

11,2

2,2

1,4

OE/BJ

98,4

1

0,4

0,2

88,2

7,8

0,8

3,2

95,8

3

0,6

0,6

FIR/OE

39,6

12,4

2

46

15,8

11,2

8

65

29,4

5

1,6

64

FIR/BJ

46,8

7,2

1,4

44,6

50,6

2,8

1,4

45,2

50,8

2,4

0,6

46,2

FIR/OE

99,8

0,2

0

0

98,6

1,4

0

0

90,6

9,4

0

0

FIR/BJ

99,8

0,2

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

OE/OE

82,6

11,2

3

3,2

51,8

24,8

6,8

16,6

69,8

20,2

4,4

5,6

OE/BJ

85,8

9

2

3,2

61,8

20,8

7,4

10

83,8

9

3,6

3,6

 A Identificação Direta ARMAX, a exemplo do que aconteceu quando a
excitação era do tipo GBN, tem desempenho melhorado com a injeção do
sinal PRBS no terminal MV. Deve-se, entretanto, optar por sinais de
chaveamento alto ou misto.
 A Filtragem-u e a Dupla Filtragem do tipo FIR/OE apresentam modelos de
qualidade levemente inferior para PRBS de chaveamento misto. No entanto,
esta piora é devida muito mais à adoção da estrutura (incorreta) OE para o
modelo de processo do que pela alteração da frequência de chaveamento.
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 Por fim, assim como antes, a Filtragem-y apresenta desempenho ruim
quando a excitação se dá no terminal MV.
Neste ponto da análise, faz-se necessário um resumo acerca da comparação
entre o emprego de sinais de excitação GBN e PRBS. Esta tarefa não é simples, uma
vez que os resultados vistos nas Tabelas 5.11-5.14 são de natureza muito variada.
Entretanto, à luz das discussões realizadas nas subseções 4.1.6-4.1.8 e dos
comentários relativos às Tabelas 5.11-5.14, é possível afirmar que a natureza do sinal
de excitação, expressa por seu espectro de potência, influencia (em maior ou menor
grau, dependendo do método de identificação empregado) a qualidade do modelo
identificado. Isto pode ser comprovado ao se verificar a melhora apresentada pelos
modelos ARMAX – obtidos sob excitação SP – quando se utiliza PRBS ao invés de
GBN. O contrário ocorre com o uso da Filtragem-y que, por sua vez, apresenta
melhores resultados com o uso do GBN. Também a Filtragem-u e a Dupla Filtragem
experimentaram aumento de desempenho em algumas situações com o uso do PRBS
em detrimento do GBN; porém também foram registradas pioras.
Em suma, embora a influência da natureza do sinal de excitação sobre a
qualidade dos modelos identificados esteja comprovada, os resultados variados
impedem uma conclusão categórica da forma “o melhor sinal de excitação a ser
empregado é...”. Longe disso, as simulações demonstram que o projeto do sinal de
excitação consiste em uma tarefa tão importante quanto à coleta efetiva de dados
experimentais e a escolha da técnica de identificação.
Outro aspecto sob análise é a alteração da frequência de chaveamento em
sinais de mesma natureza. As simulações revelam que os métodos de melhor
desempenho – Identificação Direta BJ e BJi, Filtragem-u e Dupla Filtragem – são
praticamente insensíveis a tais alterações. Já os demais métodos tendem a exibir
melhores resultados com o uso de frequência de chaveamento alta ou mista.
Para que o objetivo O5 seja plenamente alcançado resta aplicar à malha de
controle proposta sinais de excitação GBN – ARMA. A Tabela 5.15 mostra as
graduações dos modelos identificados segundo o grupo de simulação G2, com
excitação no terminal SP. Sua inspeção revela que a aplicação de uma versão filtrada
de um sinal GBN não traz grandes vantagens com relação ao uso do GBN original,
sob o ponto de vista da qualidade dos modelos. De fato, as únicas diferenças dignas
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de nota entre os resultados da Tabela 5.11 e 5.15 são as quedas de desempenho (com
relação ao emprego do GBN) registradas pela Identificação Direta ARMAX e
também pelo método da Filtragem-y quando a frequência de chaveamento do GBN –
ARMA é de nível médio. As demais graduações das Tabelas 5.11 e 5.15 são
similares.
Tabela 5.15: Graduações (em porcentagens) de modelos para excitação tipo GBN-ARMA-SP
(Grupo G2)
Frequência de chaveamento

Método
Ident.
Direta

Filtragem
-u

Filtragem
-y

Dupla
Filtragem

Alta

Média

Mista

Graduação

Graduação

Graduação

Estrutura

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

ARMAX

82

18

0

0

24,1

75,6

0,3

0

78

22

0

0

BJ

100

0

0

0

99,6

0,4

0

0

100

0

0

0

BJi

100

0

0

0

98,9

1,1

0

0

100

0

0

0

FIR/OE

94,8

4,2

1

0

84,4

15,6

0

0

99,8

0,2

0

0

FIR/BJ

94,8

5,2

0

0

90,8

8,8

0,4

0

99,8

0,2

0

0

OE/OE

80,4

14

1,6

4

66,1

24

4,8

5,1

77,6

15

3,2

4,2

OE/BJ

88,8

8

1,8

1,4

76,9

16,9

3,4

2,8

85,2

11,4

0,8

2,6

FIR/OE

95

1,6

0,2

3,2

45

28,8

3

23,2

99

0,6

0

0,4

FIR/BJ

93,6

1,4

0,2

4,8

45,7

26

0,4

27,9

99,2

0,2

0

0,6

FIR/OE

95,2

3,8

1

0

99,6

0,4

0

0

99,8

0,2

0

0

FIR/BJ

95

5

0

0

99,3

0,7

0

0

99,8

0,2

0

0

OE/OE

54,4

22

10,2

13,4

56,3

21

8,8

13,9

57,2

27

5,8

10

OE/BJ

58,2

20,6

7,2

14

62,4

20,4

6,4

10,8

62,6

23

4,8

9,6

A Tabela 5.16 ilustra as graduações obtidas com o emprego do GBN –
ARMA no terminal MV. Sua análise concorda, em muitos aspectos, com os
comentários tecidos acerca da Tabela 5.15.
No entanto, a queda de desempenho observada na Identificação Direta
ARMAX e também na Filtragem-y (Tabela 5.15 confrontada com Tabela 5.11) não
ocorre agora no confronto entre as Tabelas 5.16 e 5.12. De fato, as porcentagens de
graduação associadas aos modelos identificados nas simulações Monte Carlo
descritas na Tabela 5.16 são extremamente próximas àquelas vistas na Tabela 5.12.
Assim, dentro do universo sob análise neste capítulo, o emprego de sinais de
excitação gerados pela filtragem de um sinal tradicional GBN é inócuo com relação à
qualidade dos modelos identificados. Ao contrário do que se poderia pensar, o
acréscimo de potência apresentado pelo GBN – ARMA (vide Figuras 4.1-4.3 e 4.7-
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4.9) não é suficiente para que ocorra melhora significativa da relação sinal-ruído
presente na malha. Evidentemente, esta conclusão se aplica ao filtro particular aqui
empregado. Pode-se refazer o projeto de tal filtro de forma a atingir melhores
graduações. No entanto, filtros que tornem o GBN – ARMA ainda mais oscilatório
(em torno dos patamares lógicos) podem ferir certas restrições de segurança em
casos práticos.
Tabela 5.16: Graduações (em porcentagens) de modelos para excitação tipo GBN-ARMA-MV
(Grupo G2)
Frequência de chaveamento

Método
Ident.
Direta

Filtragem
-u

Filtragem
-y

Dupla
Filtragem

5.3

Alta

Média

Mista

Graduação

Graduação

Graduação

Estrutura

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

ARMAX

99,6

0,4

0

0

67,2

32,4

0,4

0

97,2

2,8

0

0

BJ

100

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

BJi

100

0

0

0

99,8

0

0,2

0

100

0

0

0

FIR/OE

99,2

0,8

0

0

99,8

0

0,2

0

100

0

0

0

FIR/BJ

99,2

0,8

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

OE/OE

86,6

8,2

1,6

3,6

66,8

19,2

4

10

81,4

12,6

4

2

OE/BJ

89

6,8

0,6

3,6

90,2

6,2

1,6

2

90

8,2

0,8

1

FIR/OE

51,2

9

3

36,8

18

8

4,4

69,6

51,4

5,2

5

38,4

FIR/BJ

53,6

6,8

2,2

37,4

49,6

2

0,8

47,6

57

3

1,6

38,4

FIR/OE

99,6

0,4

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

FIR/BJ

99,6

0,4

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

OE/OE

64,6

18,8

7

9,6

38,2

29,4

9,8

22,6

56,4

22,8

9,2

11,6

OE/BJ

65,4

17,8

6,2

10,6

54,2

24,2

8,6

13

63,4

18,8

6,8

11

Resumo

O tema central deste capítulo foi a investigação acerca da influência das
características do sinal de excitação injetado no experimento de identificação sobre a
qualidade dos modelos gerados pelos métodos aqui abordados. Para tanto, foram
criados dois grupos de simulação no estilo Monte Carlo.
No grupo G1, procurou-se identificar de que maneira a amplitude e o ponto de
aplicação de um sinal do tipo GBN com frequência de chaveamento mista afetavam a
qualidade dos modelos, segundo o índice fit (LJUNG, 1999) e a graduação em
frequência (ZHU, 2001). Os resultados descritos na seção 5.1 mostram que essa
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qualidade, via de regra, decai à medida que a amplitude do sinal de excitação diminui
(ou, equivalentemente, à medida que a relação sinal-ruído SNR diminui). No entanto,
dentre os métodos de Identificação Direta e de Dois-Passos, a Dupla Filtragem – à
luz da graduação em frequência – destaca-se como um excelente opção para uso nos
casos de baixa SNR.
Ainda neste grupo de simulação, os resultados apresentados revelam que o
ponto de aplicação do sinal de excitação – na referência da malha de controle, SP, ou
no terminal de saída do controlador, MV – influi na maneira pela qual os diversos
métodos estudados geram seus respectivos modelos de processo. De fato, a injeção
de excitação em MV favorece os métodos da Filtragem-u e da Dupla Filtragem, ao
passo que a Filtragem-y apresenta melhor desempenho sob excitação no terminal SP.
Na Identificação Direta com estrutura correta para o modelo de processo, a excitação
MV é recomendada para experimentos de identificação sob baixas SNR.
Os comentários anteriores são ratificados pela análise estatística dos
parâmetros dos modelos identificados, realizada na subseção 5.1.3. Tal análise revela
que baixas SNR forçam os métodos de identificação a gerar modelos polarizados em
maior ou menor grau. Em linhas gerais, essa polarização se mostrou mais
pronunciada com relação aos parâmetros b1 e b2 do modelo de processo. Outro fato
relevante é a constatação experimental de que a variância dos parâmetros nos
métodos de Dois-Passos é sempre superior àquela registrada pelos métodos de
Identificação Direta com estrutura adequada.
Com relação ao grupo de simulação G2, em que o objetivo era constatar a
influência da natureza do sinal de excitação sobre a qualidade dos modelos gerados,
os resultados mostram que a aplicação de sinais GBN, PRBS e GBN – ARMA com
diferentes frequências de chaveamento leva a uma miríade de informações que
impede o traçado de uma conclusão categórica. No entanto, nota-se que, fixado um
tipo de sinal de excitação, seu ponto de aplicação influencia a qualidade dos modelos
de forma mais incisiva do que o faz a alteração da frequência de chaveamento.
A comparação GBN versus PRBS revela resultados também diversos. Em
alguns casos, como na geração de modelos ARMAX – obtidos sob excitação SP –
melhores desempenhos são alcançados quando se utiliza PRBS ao invés de GBN.
Porém, o contrário ocorre com o uso da Filtragem-y que exibe melhores resultados
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com o uso do GBN. Em contrapartida, os métodos da Filtragem-u e da Dupla
Filtragem experimentaram aumentos de desempenho em algumas situações com o
uso do PRBS em detrimento do GBN; porém também foram registradas pioras.
Finalizando o capítulo, buscou-se determinar se a aplicação de um sinal do
tipo GBN – ARMA (versão filtrada de um sinal GBN) traria melhoras significativas
na qualidade dos modelos gerados, quando comparada ao uso do GBN original
proposto por Tulleken (1990). Os resultados das simulações indicam que, para o
presente caso, esta melhora não foi detectada. De fato, as porcentagens de ocorrência
de modelos A, B, C ou D expressas nas Tabelas 5.11 e 5.15 – para excitação SP – e
também nas Tabelas 5.12 e 5.16, com excitação MV, são muito similares.
O Capítulo 6, a seguir, trata da análise da influência da sintonia do
controlador PI instalado na malha de controle sobre a qualidade dos modelos
identificados.
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No presente capítulo são discutidos os resultados acerca de como a sintonia do
controlador existente na malha sob estudo pode influenciar na qualidade dos modelos
identificados. Novamente, o critério para acesso a tal qualidade é a graduação em
frequência dos modelos identificados. Três sintonias diferentes são empregadas na
análise: típica, moderada e agressiva (vide subseção 4.1.4). Adota-se um sinal PRBS
de frequência mista como padrão para excitação, aplicado ora no terminal SP, ora no
terminal MV.

6.1

Grupo de Simulação para alteração de Sintonia

Para que a análise proposta neste capítulo seja bem sucedida, é necessário que
as graduações dos modelos identificados sejam influenciadas apenas pela imposição
de diferentes sintonias ao controlador PI instalado na malha sob estudo. Assim, fazse necessário que alguns parâmetros do simulador sejam mantidos inalterados. A
investigação realizada consiste de seis execuções Monte Carlo que obedecem às
características do Grupo de Simulação G3, descrito a seguir.
Grupo de Simulação G3 – Sintonia do Controlador PI: Em cada uma das
execuções Monte Carlo do grupo G3, o sinal de excitação empregado é do
tipo PRBS, de amplitude média e frequência de chaveamento mista. Os
experimentos de identificação são novamente realizados sob perturbações
quase não-estacionárias de diferentes realizações em cada uma das 500
simulações que compõem cada execução Monte Carlo. Nas três primeiras
execuções, o sinal de excitação é injetado no terminal SP e são impostas ao
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controlador PI as sintonias típica, moderada e agressiva (conforme descrito na
subseção 4.1.4). As três execuções seguintes são análogas às anteriores, com a
excitação agora aplicada ao terminal MV.

6.2

Alteração de Sintonia do Controlador para Excitação SP

Nesta seção são apresentadas as graduações de modelos geradas por
experimentos realizados sob excitação no terminal SP, com diferentes sintonias
impostas ao controlador PI. A Tabela 6.1 reúne os resultados acerca das primeiras
três execuções do grupo de simulação G3.
Tabela 6.1: Graduações (em porcentagens) de modelos gerados sob excitação SP – Alteração de
sintonia do PI (Grupo G3)
Sintonia do Controlador PI

Método
Ident.
Direta

Filtragem
-u

Filtragem
-y

Dupla
Filtragem

Moderada

Típica

Agressiva

Graduação

Graduação

Graduação

Estrutura

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

ARMAX

13,9

58,3

25

2,8

51,4

48,6

0

0

99,8

0,2

0

0

BJ

69,5

27,5

3

0

99

1

0

0

99,4

0,6

0

0

BJi

41,5

55,5

3

0

99,2

0,8

0

0

99,4

0,6

0

0

FIR/OE

25

72,2

2,8

0

91,4

8,4

0

0,2

97,8

2

0,2

0

FIR/BJ

27,7

69,4

2,9

0

92,6

7,4

0

0

97

3

0

0

OE/OE

38,9

50

8,3

2,8

70,8

19,6

5

4,6

85,8

8,4

2,8

3

OE/BJ

38,8

50

5,5

5,7

82,6

12,8

1,6

3

88,6

6,8

2,2

2,4

FIR/OE

50

13,8

0

36,2

67,2

5

0,6

27,2

68,8

2,2

0,6

28,4

FIR/BJ

38,8

20

0

41,2

67

3,2

0,2

29,6

68,8

1,8

1

28,4

FIR/OE

66,7

30,5

2,8

0

95,8

4

0

0,2

97,8

2

0,2

0

FIR/BJ

83,3

13,8

2,9

0

96,8

3,2

0

0

97,4

2,6

0

0

OE/OE

36

44,5

2,8

16,7

47,8

29

7,6

15,6

61,2

22

7,6

9,2

OE/BJ

36

36

11

17

53,4

26,6

8,6

11,4

63,8

21,2

6,6

8,4

A inspeção dos resultados expressos na Tabela 6.1 permite concluir que:
 Em todos os métodos de identificação analisados verifica-se aumento
significativo da ocorrência de modelos grau A quando a sintonia do
controlador PI passa de moderada para típica. De fato, para Identificação
Direta BJ e BJi e para Identificação em Dois-Passos com os métodos da
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Filtragem-u e da Dupla Filtragem (com sensibilidade de estrutura FIR), a
ocorrência de modelos A passa dos 90%.
 Novo aumento da ocorrência de modelos A se apresenta quando a sintonia
do controlador é alterada de típica para agressiva. No entanto, tal acréscimo é
bem menos pronunciado do que o registrado na alteração anterior.
 Em especial, a Identificação Direta ARMAX – de forma um tanto quanto
surpreendente – apresenta 13,9% de modelos A com sintonia moderada e
99,8% com o uso de sintonia agressiva, sendo este percentual o maior dentre
todos os registrados para tal sintonia. Deve-se relembrar que a estrutura
ARMAX não representa com fidelidade a estrutura do processo real.


No caso de sintonia agressiva para o controlador PI, apontado pelos

resultados da Tabela 6.1 como sendo o melhor cenário para a identificação em
malha fechada, a ocorrência de modelos D é registrada apenas nos métodos de
Dois-Passos com sensibilidade OE. Mais uma vez, este fato demonstra que a
estrutura OE deve ser empregada com bastante critério.
 A Filtragem-y volta a registrar o pior desempenho dentre todos os métodos.
A melhora na qualidade dos modelos identificados, provocada por
experimentos submetidos a sintonias cada vez mais agressivas impostas ao
controlador PI, é justificada de maneira bem simples. De fato, sintonias mais
agressivas provocam sinais de correção com maior intensidade (tanto em amplitude
como em conteúdo em frequência). Isto provoca o aumento da potência do sinal de
entrada aplicado ao processo e, em concordância com as conclusões da seção 5.1,
aprimora a qualidade dos modelos identificados.
Outro ponto importante consiste no fato de que, de acordo com os resultados
apontados na Tabela 6.1, a Identificação Direta em malha fechada é favorecida com
o uso de sintonias agressivas, especialmente no caso em que a escolha da estrutura de
modelo associada ao processo não seja correta. Esta consequência encerra um caráter
prático de muita valia, uma vez que revela a possibilidade da obtenção de modelos
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muito bons (grau A) mesmo que a estrutura real do processo seja completamente
desconhecida.
Por fim, os resultados continuam apontando a Filtragem-u e a Dupla
Filtragem (com sensibilidade FIR) como alternativas válidas à Identificação Direta
em malha fechada.

6.3

Alteração de Sintonia do Controlador para Excitação MV
Nesta seção o objeto de análise são as graduações de modelos geradas por

experimentos de identificação realizados sob excitação no terminal MV, com
sintonias moderada, típica e agressiva impostas ao controlador PI. A Tabela 6.2
reúne os resultados acerca das três últimas execuções que compõem o grupo de
simulação G3.
Tabela 6.2: Graduações (em porcentagens) de modelos gerados sob excitação MV – Alteração de
sintonia do PI (Grupo G3)
Sintonia do Controlador PI

Método
Ident.
Direta

Filtragem
-u

Filtragem
-y

Dupla
Filtragem

Moderada

Típica

Agressiva

Graduação

Graduação

Graduação

A

B

C

D

ARMAX

71

29

0

BJ

100

0

0

Estrutura

A

B

C

D

A

B

C

D

0

94

6

0

0

99,6

0,4

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

BJi

100

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

FIR/OE

92,4

7,6

0

0

90,2

9,8

0

0

86,6

13,4

0

0

FIR/BJ

100

0

0

0

100

0

0

0

99,8

0,2

0

0

OE/OE

79,2

16

1,8

3

85,2

11,2

2,2

1,4

91,2

7,2

0,2

1,4

OE/BJ

92,6

5

0,6

1,8

95,8

3

0,6

0,6

96,6

2,2

0,2

1

FIR/OE

37,6

3

1,8

57,6

39,4

5

1,6

64

24

7,8

1,4

66,8

FIR/BJ

54

1,6

0,4

44

50,8

2,4

0,6

46,2

41,2

5,8

1,4

51,6

FIR/OE

92,6

7,4

0

0

90,6

9,4

0

0

87,6

12,4

0

0

FIR/BJ

100

0

0

0

100

0

0

0

99,8

0,2

0

0

OE/OE

59,8

24,8

7,4

8

69,8

20,2

4,4

5,6

78,4

14,8

2,4

4,4

OE/BJ

75,4

12,8

6,8

5

83,8

9

3,6

3,6

86,8

6,2

2,6

4,4

A inspeção da Tabela 6.2, em que os experimentos de identificação são
realizados via excitação no terminal MV, permite afirmar que:
 A qualidade dos modelos BJ e BJi é insensível ao tipo de sintonia imposta
ao controlador PI. De fato, todos os modelos gerados com estas estruturas
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receberam grau A. Com relação aos modelos ARMAX, as sintonias típica e
agressiva provêem melhores resultados.
 Os métodos da Filtragem-u e Dupla Filtragem, com sensibilidade OE
apresentam maior ocorrência de modelos A à medida que a sintonia é alterada
de moderada para típica e então para agressiva. De fato, sob esta última
sintonia, a ocorrência de modelos a para a Filtragem-u ultrapassa os 90%. A
Dupla Filtragem, no entanto, exibe tal ocorrência em percentuais acima dos
74%. Esta constatação, assim como já mencionado, revela que o uso da
estrutura OE para as funções de sensibilidade utilizadas na Dupla Filtragem
não resulta em grandes desempenhos médios. No entanto, os modelos
identificados em experimentos particulares podem apresentar excelente
qualidade.
 A Filtragem-u e a Dupla Filtragem com sensibilidade FIR mostram-se
praticamente insensíveis a alterações de sintonia do controlador PI quando os
experimentos de identificação são realizados sob excitação no terminal MV.
No entanto, um leitor mais rigoroso irá notar uma pequena diminuição na
ocorrência de modelos A quando a sintonia passa de típica para agressiva.
Em linhas gerais, nas situações em que a excitação da malha de controle se dá
no terminal MV, a alteração da sintonia do controlador na sequência moderadatípica-agressiva não resulta no mesmo aumento vertiginoso da ocorrência de modelos
A verificado no caso de excitação SP. A explicação é simples. Uma vez que a
excitação se dá no terminal de saída do controlador, as correções que este dispositivo
impõem a malha de controle serão de menor intensidade do que aquelas que ocorrem
no caso de excitação SP. De fato, o controlador tratará este sinal de excitação como
um distúrbio na malha e o rejeitará. Em outras palavras, o espectro de potência do
sinal de entrada do processo sofre menos alterações (em termos de aumento da
potência) quando a excitação da malha se dá no terminal MV. Isto resulta em
modelos de qualidade similar para todas as sintonias propostas.
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Comparação da Qualidade dos Modelos – Excitação SP e MV
Nesta seção, o objetivo é comparar os resultados das Tabelas 6.1 e 6.2 –

fixada certa sintonia para o controlador PI. Assim, para cada sintonia imposta ao
controlador PI, são traçados comparativos entre as graduações em frequência dos
modelos identificados sob excitação SP ou MV.
Sintonia moderada. Caso a sintonia do controlador PI seja do tipo moderada, os
resultados das Tabelas 6.1 e 6.2 apontam que a injeção do sinal de excitação no
terminal MV resulta em modelos de qualidade superior àqueles obtidos para
excitação SP. Apenas para registro, a ocorrência de modelos A para a Identificação
Direta BJ e BJi e também para a Filtragem-u e para a Dupla Filtragem (com
sensibilidade de estrutura FIR) supera os 90% para excitação MV, enquanto que, para
excitação SP, o percentual máximo de tais ocorrências é de 83,3% – alcançado pela
Dupla Filtragem FIR/BJ (os demais percentuais são muito inferiores – 69,5% para
modelos BJ e 66,7% para modelos Dupla Filtragem FIR/OE são os próximos
registros de maior intensidade). A Filtragem-y apresenta os piores resultados dentre
todos os métodos. Em particular, a ocorrência de modelos D é maior quando a
excitação é injetada no terminal MV.
Sintonia típica. A Identificação Direta BJ e BJi é insensível ao ponto de aplicação do
sinal de excitação quando é empregada a sintonia típica no controlador PI. Para
modelos ARMAX, no entanto, os resultados apontam melhor desempenho sob
excitação MV (94% de ocorrência de modelos A contra 51,4% registrados sob
excitação SP). O desempenho dos métodos da Filtragem-u e Dupla Filtragem com
sensibilidade FIR é similar: a mudança da excitação de SP para MV culmina em uma
(ligeira) diminuição da ocorrência de modelos A para estruturas FIR/OE; já para
estruturas FIR/BJ ocorre justamente o contrário. Estes mesmos métodos, concebidos
com função(ões) de sensibilidade OE, alcançam melhores desempenhos sob
excitação no terminal MV. Finalmente, o método da Filtragem-y apresenta aumento
da ocorrência de modelos A (concomitantemente à redução de ocorrência de modelos
D) quando se opta pela excitação SP.
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Sintonia Agressiva. A opção de sintonia agressiva para o controlador PI torna inócua
a opção de excitação SP ou MV para os métodos de Identificação Direta (incluindo a
estrutura ARMAX). Além disso, praticamente todas as 500 simulações constantes
desta execução resultam na obtenção de modelos grau A. O mesmo pode-se dizer
acerca do desempenho alcançado pelos métodos da Filtragem-u e Dupla Filtragem de
estrutura FIR/BJ. No entanto, quando estes mesmos métodos utilizam estrutura
FIR/OE, a ocorrência de modelos A passa dos 98% para os 87% quando a excitação
muda do terminal SP para o MV. Ainda com relação aos métodos da Filtragem-u e da
Dupla Filtragem, a excitação MV é aconselhada quando se utiliza estrutura OE para
a(s) função(oes) de sensibilidade(s). O destaque é reservado para a Filtragem-u
OE/BJ, que atinge 96,6% de modelos A. Por fim, a Filtragem-y provê resultados
mais consistentes sob excitação SP.

6.5

Resumo

Neste capítulo foram apresentadas as comparações de desempenho entre os
diversos métodos de identificação em malha fechada aqui abordados, quando
aplicados a experimentos de identificação sujeitos a diferentes sintonias impostas ao
controlador instalado na malha sob estudo.
Em suma, os ensaios revelam que:
 Para excitação SP, sintonias mais agressivas resultam em modelos de
melhor qualidade.
 Quando a excitação é injetada no terminal MV, a Identificação Direta com
estrutura de modelo correta mostra-se insensível às alterações de sintonia do
controlador. No entanto, melhores desempenhos são obtidos por estruturas
incorretas quando a sintonia torna-se cada vez mais agressiva. Dentre os
métodos de Dois-Passos, a Filtragem-y apresenta os piores resultados. Com
relação à Filtragem-u e à Dupla Filtragem, estruturas de sensibilidade FIR
tornam a qualidade dos modelos praticamente insensível às alterações de
sintonia. Já com o uso de sensibilidade OE, a sintonia agressiva provê
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modelos de melhor qualidade do que a apresentada por aqueles gerados com
as demais sintonias.
 O ponto de aplicação da excitação também influencia a qualidade dos
modelos, fixada uma determinada sintonia. As mesmas conclusões tecidas na
seção 5.1 são aqui aplicáveis, com a ressalva de que o uso de sintonia
agressiva tende a prover aos métodos a capacidade de gerar modelos de alta
qualidade.
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7. IDENTIFICAÇÃO MIMO – SHELL BENCHMARK

O principal objetivo do presente capítulo é a aplicação de alguns dos métodos de
identificação descritos nesta tese em um processo multivariável. O sistema escolhido
para estudo – de duas entradas e duas saídas – é conhecido na literatura especializada
como Shell Benchmark (COTT, 1995a, 1995b). As malhas de controle empregam
dois controladores PI sintonizados com base no método de Síntese Direta. A exemplo
do que ocorreu nos Capítulos 5 e 6, traçam-se comparativos entre os métodos de
Identificação Direta e de Dois-Passos, utilizando como critério de análise as
respostas ao degrau unitário e em frequência (para o processo em malha aberta).

7.1

Um Sistema MIMO: Shell Benchmark
O sistema multivariável escolhido como objeto de análise – conhecido como

Shell Benchmark – retrata uma coluna de destilação industrial e foi concebido como
um desafio apresentado a grupos de pesquisadores (da academia e também da
indústria) que participaram do Workshop on Process Identification, evento integrante
do 42nd Canadian Chemical Engineering Conference ocorrido em outubro de 1992.
O leitor interessado pode encontrar os resultados obtidos por cinco equipes de
pesquisadores, utilizando as mais variadas técnicas de identificação, em Cott
(1995b). É necessário ressaltar que tais resultados referem-se à Identificação em
Malha Aberta. Nesta tese, ao contrário, a Identificação Direta e os Métodos de DoisPassos são utilizados para a identificação de tal processo MIMO sob operação em
malha fechada. Para tanto, empregam-se dois controladores PI, conforme é discutido
na seção 7.2.
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A descrição do Shell Benchmark toma por base os textos elaborados por Cott
(1995a, 1995b).

7.1.1. Descrição do Processo

O objetivo principal da coluna de destilação representada pelo Shell
Benchmark é remover impurezas presentes no fluxo de alimentação da coluna, de
modo que tal impureza não afete a reação que ocorre em um sistema a jusante. A
Figura 7.1 apresenta o processo sob estudo e a instrumentação presente no
equipamento real (COTT, 1995a).
Fluxo de vapor
condensado
Carga de vapor
condensado
Coluna de
destilação

Alimentação da
coluna

Carga do
refervedor
Nível

Figura 7.1: Diagrama de Processo e Instrumentação – Coluna de destilação – Shell Benchmark

A coluna de destilação da Figura 7.1 possui 35 bandejas. A alimentação da
coluna – entrada de produto – se dá em seu topo, na bandeja de número 5 (as
referidas bandejas são numerados de cima para baixo). Como hipótese básica, supõese que a taxa de alimentação de produto seja mantida constante. O fluxo de calor é
fornecido à coluna por meio de um refervedor a vapor. Este fluxo de calor, por sua
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vez, é controlado por um dispositivo que manipula o fluxo de vapor entregue ao
refervedor de forma a se atingir o ponto de operação desejado. O nível do tanque
inferior também é controlado por meio da manipulação do fluxo de produto na base
da coluna de destilação.
A remoção de calor da coluna se dá pelo uso de um condensador instalado em
seu topo. Este dispositivo utiliza água de refrigeração com o intuito de condensar a
maior parte do vapor presente no topo da coluna. A porção não-condensada deste
vapor, composta por material aproveitável, retorna ao processo em uma corrente de
reciclo. O líquido condensado no topo da coluna é coletado em um acumulador,
sendo a taxa de refluxo da coluna determinada por um controlador do nível deste
acumulador. A Tabela 7.1 reúne as condições típicas de operação da coluna de
destilação previamente descrita (COTT, 1995a).

Tabela 7.1: Sumário das condições típicas de operação da coluna de destilação

Variável

Valores Nominais

Operação Normal

Pressão da coluna (P)

2800

2700 < P < 2900

Impureza do produto (X)

500

250 < X < 1000

Fluxo de vapor destilado (D)

20

10 < D < 30

Carga do refervedor (Q)

2500

2000 < Q < 3000

7.1.2. Objetivos de Controle

Os objetivos de controle associados à operação da coluna de destilação
ilustrada na Figura 7.1 seguem uma ordem de prioridade, como visto a seguir:
Prioridade 1: O nível de impurezas do produto na corrente de base da coluna
deve ser mantida abaixo de 500 unidades, exigência esta imposta pela reação
que sucede o processo de destilação.
Prioridade 2: Uma vez que a remoção de calor está sujeita a restrições, a
pressão da coluna de destilação sofrerá alterações devidas à temperatura e ao
fluxo do fluido de refrigeração. Assim, é necessário que a estratégia de
controle mantenha a pressão da coluna dentro dos limites impostos na Tabela
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7.1. Isto previne o estabelecimento de pressões elevadas e também a ativação
dos dispositivos de segurança.
Prioridade 3: A estratégia de controle deve minimizar o reciclo do material
presente no topo da coluna na forma de vapor.
De acordo com a instrumentação ilustrada na Figura 7.1, a coluna de
destilação do Shell Benchmark possui duas variáveis que devem ser manipuladas
para que os objetivos de controle descritos sejam alcançados:
 Variável manipulada 1: Fluxo de vapor destilado (D)
 Variável manipulada 2: Carga do refervedor (Q)

7.1.3. Equações do modelo Shell Benchmark

Diversos testes efetuados na planta industrial revelam que as aletrações na
pressão (P) que se estabelece na coluna são governadas pelo modelo de desvios
(COTT, 1995b):
P d  k 

0,6096  0, 4022 q1
0,1055  0,0918 q1
d
D
k

Qd  k 
 
1
2
1
2
1  1,5298 q  0,5740 q
1  1,5298 q  0,5740 q

Ns

eP  k  .
1
1  1,5945 q  0,5945 q2

(7.1)

Na equação 7.1, Pd, Dd e Qd representam variáveis de desvio para a pressão da
coluna, fluxo de vapor destilado e carga do refervedor, respectivamente. A sequência
eP(k) é do tipo ruído branco de média nula e desvio padrão 1,231 – determinado por
meio de diversos ensaios experimentais (COTT, 1995b). O parâmetro Ns age como
uma variável de ajuste para a intensidade das perturbações presentes durante as
simulações. Para o estudo realizado por Cott (1995b), com a coluna de destilação
operando em malha aberta, a faixa de variação para este parâmetro é estabelecida de
forma que 0,2 < Ns < 1,0. Na seção seguinte, em que se discute brevemente o projeto
dos controladores PI para o processo sob estudo, a faixa de variação do parâmetro Ns
será redefinida para operação em malha fechada.
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A inspeção da equação (7.1) revela que existe ligação direta entre os pares
(Dd, Pd) e (Qd, Pd), ou seja, variações de intensidade das variáveis manipuladas D e Q
resultam em variações instantâneas na pressão P da coluna de destilação.
Evidentemente, isto não retrata fielmente o caso real. Cott (1995b) atribui tal
ocorrência a um erro na codificação do pacote de simulação empregado em suas
análises.
Os mesmos testes que culminaram na construção do modelo de desvios (7.1),
referente à pressão da coluna de destilação, também geraram um modelo linear de
desvios que governa as alterações na taxa de impureza X do produto. No entanto,
com o objetivo de testar os limites dos diversos métodos de identificação, Cott
(1995b) tornou o modelo não-linear e, ao contrário do que ocorre na equação (7.1),
foi construído em termos absolutos. Assim, a impureza (absoluta) observada no
produto é regida pelas expressões:
X a  k  0,0765

500 000
 0,9235 X a  k  1  N X  k 
Q  k  7   1500
a

N X  k 

Ns
eX  k 
1  1,6595 q  0,6595 q2
1

(7.2a)
(7.2b)

Nas equações (7.2) o superescrito a denota os valores absolutos das
respectivas variáveis. A sequência eX(k) é do tipo ruído branco de média nula e
desvio padrão 0,677 – valor determinado por meio de ensaios experimentais (COTT,
1995b). Nota-se que o fluxo de vapor condensado (D) não afeta a impureza do
produto. Tal fato era esperado, uma vez que a faixa de variação permitida para o
fluxo de vapor condensado é muito limitada e, portanto, não afeta o balanço de
massa referente à coluna. O parâmetro Ns segue as mesmas restrições descritas para a
equação (7.1).
Por fim, os modelos descritos nas equações (7.1) e (7.2) dotam a coluna de
destilação do Shell Benchmark de atributos que impõem condições extremas aos
métodos de identificação disponíveis. Tais atributos incluem:
 perturbações não-estacionárias e não-mensuráveis presentes em ambas as
respostas de pressão e impureza;
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 a inexistência de correlação (em outras palavras, a ocorrência de um modelo
nulo) entre o fluxo de vapor destilado e a impureza do produto;
 uma não-linearidade em um dos pares entrada-saída, a saber, (Q, X) e
 respostas de processo obtidas sob diferentes relações de sinal-ruído, sendo o
par (D, P) sujeito a uma alta SNR e o par (Q, P) a um valor reduzido para esta
relação.
A seção 7.1 teve como objetivo apresentar, de forma bastante breve, a coluna
de destilação (Shell Benchmark) empregada como sistema teste para os algoritmos
de Identificação Direta e em Dois-Passos aqui estudados.

7.2

Os Controladores PI

A técnica de sintonia adotada nesta tese para a implementação dos
controladores PI é a Síntese Direta. Esta técnica foi brevemente descrita na subseção
4.1.4. Naquela oportunidade, o processo (SISO) sob estudo foi modelado como um
sistema de 2ª ordem subamortecido. No entanto, com relação ao Shell Benchmark,
quando se analisam as respostas a degraus unitários aplicados em D e Q
separadamente – como mostra a Figura 7.2 – é possível notar que a adoção de
estruturas de 1ª ordem com a inclusão de tempo morto ajusta-se de forma satisfatória
a tais respostas. Tais estruturas são descritas pelos parâmetros  (constante de tempo
dominante do processo), K (ganho em estado estacionário ou ganho DC) e  (tempo
morto associado ao processo). Estimativas destes parâmetros podem ser obtidas por
meio de ensaios em degrau, como o ilustrado na Figura 7.2.
O método da Síntese Direta exige a determinação de pares de variáveis
manipuladas e controladas, aos quais são associados controladores PI independentes.
Face aos modelos descritos pelas equações (7.1) e (7.2), a escolha natural para
tais pares recai sobre (D, P) e (Q, X), uma vez que não existe acoplamento entre o
par (D, X).
As equações que regem a sintonia de cada controlador PI, à luz do método da
Síntese Direta, são:
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P
Par ( D, P) : K c P  
; Ti P    P
K P c P 

Par (Q, X ) : K c X  



X

K X  c P    X



; Ti X    X

(7.3a)
(7.3b)

Figura 7.2: Respostas ao degrau unitário – Shell Benchmark

Com o intuito de atender aos objetivos de controle expostos na subseção 7.1.2
– e face às respostas aos degraus vistas na Figura 7.2 – impõem-se as condições c(P)
= 70.P e c(X) = X/10. Desta forma, as sintonias dos controladores PI são tais que:
Par ( D, P) : K c P   0, 4244 ; Ti P   6, 200
Par (Q, X ) : K c X   1,0812 ; Ti X   12,600

(7.4a)
(7.4b)

A partir das sintonias descritas nas relações (7.4), constrói-se a malha de
controle que visa manter a pressão da coluna de destilação e a impureza do produto
(avaliada na corrente da base desta coluna) dentro dos limites registrados na Tabela
7.1. De posse dessa malha de controle, construída em ambiente simulado, é possível
realizar experimentos de identificação em que são empregados os métodos de
Identificação Direta e em Dois-Passos. As condições que cercam tais experimentos e
os resultados obtidos em termos do desempenho dos modelos gerados é assunto da
próxima seção.
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Identificação MIMO – Métodos Diretos vs. Métodos de Dois-Passos
Nesta seção é discutido e apresentado o experimento de identificação –

realizado em ambiente simulado – que tem por objetivo obter um modelo
matemático (não necessariamente fornecido por um único método de identificação),
que reproduza de forma satisfatória o comportamento dinâmico da coluna de
destilação do Shell Benchmark operando em malha fechada. A seguir, abordam-se as
condições sob as quais o experimento foi realizado. Após isso, são apresentados os
resultados de desempenho alcançados pela aplicação da Identificação Direta em
termos do índice fit aplicado a respostas ao degrau e também por inspeção das
respostas em frequência dos modelos identificados59. A discussão segue com a
aplicação de métodos de Dois-Passos aos dados experimentais. A qualidade dos
modelos gerados por essa classe de métodos de identificação em malha fechada é
analisada segundo os mesmos critérios adotados para a Identificação Direta.
Finalizando o capítulo, compara-se o desempenho de cada método de identificação
aqui empregado de forma que se torna possível a obtenção de um modelo híbrido60
para a coluna de destilação sob estudo.

7.3.1. Condições Experimentais

O primeiro ponto de interesse relaciona-se ao parâmetro Ns presente nos
modelos (7.1) e (7.2). Tal parâmetro opera como um ajuste da intensidade das
perturbações do tipo não-estacionárias que estão presentes nos experimentos de
identificação. As equações (7.1) e (7.2) descrevem o comportamento dinâmico em
malha aberta do Shell Benchmark e, para este caso, tem-se que 0,2 < Ns < 1,0 (COTT
1995b). Tais valores, entretanto, não são aplicáveis à operação em malha fechada.
59

Assim como mencionado anteriormente, o índice fit é altamente indicado como um parâmetro
indicativo da qualidade do modelo identificado quando uma única coleta de dados é realizada para
cada condição experimental pré-determinada. Por esta razão, neste capítulo o fit será adotado como
critério principal para a decisão acerca da qualidade de um modelo. As respostas em frequência dos
modelos serão avaliadas somente quanto à sua semelhança com relação à resposta em frequência do
processo real, não sendo aplicada a técnica de graduação apresentada nos capítulos 5 e 6.
60

O termo híbrido é aqui empregado no sentido de que a matriz de funções de transferência discretas
que retrata o modelo desejado pode possuir elementos oriundos de diversos métodos e não apenas de
uma única técnica de identificação.
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De fato, uma bateria de simulações revelou que, para o caso sob estudo neste
capítulo, a pressão da coluna e a impureza do produto manter-se-iam dentro dos
limites impostos na Tabela 7.1 – com o processo operando em condições nominais –
caso o parâmetro Ns variasse na faixa 0 < Ns  0,2.
Desta maneira, a análise de desempenho dos algoritmos de identificação se
fundamenta na realização de três experimentos – cada um deles dotado de diferentes
realizações para os ruídos brancos eP(k) e eX(k) – que simulam diferentes condições
da relação sinal-ruído:
 Experimento MIMO1: Realizado com Ns = 0,01;
 Experimento MIMO2: Realizado com Ns = 0,1; e
 Experimento MIMO3: Realizado com Ns = 0,2.
Em todos os três experimentos de identificação, os desvios padrão das
sequências tipo ruído branco eP(k) e eX(k) foram fixados em 0,0055 e 0,0030,
respectivamente. Tais desvios padrão, em contraste com aqueles apresentados na
subseção 7.1.3, foram determinados a partir de ensaios em malha fechada (em
conjunto com a escolha da faixa de variação do parâmetro Ns) – sempre com o intuito
de que, em operação nominal, as variáveis controladas mantenham-se dentro dos
limites estabelecidos na Tabela 7.1.
As Figuras 7.3, 7.4 e 7.5 ilustram os sinais de perturbação não-estacionários
presentes nos experimentos MIMO1, MIMO2 e MIMO3.

Figura 7.3: Experimento MIMO1 – Perturbações não-estacionárias

Figura 7.4: Experimento MIMO2 – Perturbações não-estacionárias
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Figura 7.5: Experimento MIMO3 – Perturbações não-estacionárias

Os sinais de excitação empregados são do tipo GBN. Estes sinais são
aplicados na referência da malha de controle, ou seja, no terminal SP. O conjunto de
dados experimentais gerado em cada situação contempla 945 pontos coletados para
cada uma das duas entradas e duas saídas. A amplitude do sinal GBN aplicado ao
valor de referência para a pressão da coluna de destilação equivale a 1% da pressão
nominal, ou seja, 28. Por outro lado, o sinal GBN aplicado è referência para a
impureza do produto possui amplitude fixada em 5% do valor nominal, ou seja, 25.
A Figura 7.6 ilustra sinais GBN típicos para emprego nos experimentos aqui
abordados, em conjunto com seus respectivos espectros de potência.

Figura 7.6: Sinais GBN empregados nos experimentos MIMO

Nota-se na Figura 7.6 que os sinais GBN utilizados possuem frequências de
chaveamento bastante distintas. De fato, a referência para a malha de pressão – par
(D, P) – é excitada com frequência de chaveamento alta, ao passo que a referência
para a malha de impureza – par (Q, X) – é submetida a um sinal GBN de frequência
baixa. Isto se deve ao fato de que os referidos pares de entrada e saída possuem
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dinâmica significativamente distintas (vide Figura 7.2) e, portanto, os sinais externos
empregados devem procurar excitar os respectivos modos de cada par.
Neste ponto, as condições experimentais acerca da identificação multivariável
em malha fechada estão estabelecidas. A seguir, são apresentados os resultados da
aplicação da Identificação Direta ao processo Shell Benchmark.

7.3.2. Identificação Direta

Ao contrário do que ocorreu na análise SISO dos Capítulos 5 e 6, as equações
(7.1) e (7.2) não apontam claramente qual seria a estrutura de modelo linear correta
para o processo Shell Benchmark. Desta maneira, para a aplicação dos métodos de
Identificação Direta, foram escolhidas as estruturas de modelo e ordens61 reunidas na
Tabela 7.2.

Tabela 7.2: Estruturas de modelo para Identificação Direta MIMO

Estrutura de modelo

Ordens e Tempos Mortos

ARX MIMO

nA  nB  2 2 ; 2 2 ; nK  1 1 ; 1 7

ARX MISO_P

nA  2 ; nB  2 2 ; nK  1 1

ARX MISO_X

nA  2 ; nB  2 2 ; nK  1 7

ARMAX MISO_P

nA  nC  2 ; nB  2 2 ; nK  1 1

ARMAX MISO_X

nA  nC  2 ; nB  2 2 ; nK  1 7

OE MISO_P

nB  nF  2 2 ; nK  1 1

OE MISO_X

nB  nF  2 2 ; nK  1 7

BJ MISO_P

nB  nF  2 2 ; nC  nD  2 ; nK  1 1

BJ MISO_X

nB  nF  2 2 ; nC  nD  2 ; nK  1 7

A Tabela 7.2 contempla quase todas as estruturas presentes no aplicativo
System Identification Toolbox do MATLAB. Uma exceção é a ausência da
61

As ordens foram determinadas de modo a contemplar o exposto nas equações (7.1) e (7.2). Em
outras palavras, o desempenho dos algoritmos é comparado em termos de sua capacidade de
identificar vetores de parâmetros que reflitam ordens e tempos mortos corretos para o processo sob
estudo.
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estrutura FIR, a qual mostrou-se inadequada para aplicação direta62 no presente
processo. A seguir são discutidos os resultados acerca da aplicação das estruturas da
Tabela 7.2 ao processo Shell Benchmark.
Experimento MIMO1: A Figura 7.7 ilustra as respostas ao degrau do processo real e
dos modelos identificados segundo a Tabela 7.2.

Figura 7.7: MIMO1 – Respostas ao degrau para Identificação Direta

Uma rápida inspeção da Figura 7.7 revela que a estrutura ARX MISO não se
mostrou adequada para aplicação em ambos os casos de identificação do
comportamento dinâmico da pressão da coluna de destilação e da impureza do
produto. As demais estruturas apresentam comportamentos que se adaptam em maior
ou menor intensidade a cada par entrada e saída.
Para que a análise possa centralizar-se apenas naquelas estruturas que se
mostraram adequadas, a Figura 7.8 exclui as respostas ao degrau que diferem
sobremaneira daquela apresentada pelo processo real63. Assim, o índice fit é
determinado apenas para as estruturas presentes em tal figura.
62

Na subseção 7.3.3, em que são abordados os métodos de Dois-Passos, é utilizada a estrutura FIR
para a identificação das funções de sensibilidade. Nestes casos, seu uso resulta, em algumas situações,
na obtenção de modelos de boa qualidade.
63

No entanto, a legenda apresentada nesta figura mantém o registro de todas as estruturas adotadas na
análise. O mesmo argumento é válido também para as Figuras 7.12 e 7.13.
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Instável

Instável

Figura 7.8: MIMO1 – Respostas ao degrau para Identificação Direta – Estruturas adequadas

A Tabela 7.3 reúne os índices fit correspondentes aos modelos identificados
de acordo com as estruturas presentes na Figura 7.8.
Tabela 7.3: Índices fit para o experimento MIMO1

Par Entrada/Saída
(D, P)

(Q, P)
(D, X)
(Q, X)

Estrutura de Modelo

Índice fit (%)

ARX MIMO

76,28

OE MISO_P

83,53

BJ MISO_P

83,74

OE MISO_P

86,79

BJ MISO_P

83,74

ARMAX MISO_X

único estável

ARMAX MISO_X

93,09

OE MISO_X

93,45

BJ MISO_X

90,82

Na Tabela 7.3, as ocorrências em negrito indicam o melhor índice fit
registrado para cada par entrada e saída, com exceção da ocorrência “único estável”
que, por sua vez, designa que a respectiva estrutura é a que mostra o menor impacto
na impureza do produto advindo de um degrau unitário aplicado ao fluxo de vapor
destilado. Em outras palavras, a estrutura ARMAX MISO_X foi a que melhor
detectou a ausência de modelo entre o par (D, X). Os resultados apontam que os
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melhores modelos (em termos do índice fit) não são exclusivos de uma única
estrutura.
As Figuras 7.9, 7.10, 7.11 e 7.12 ilustram as respostas em frequência dos
melhores modelos – indicados pela Tabela 7.3 – associados aos referidos pares de
entrada e saída em conjunto com as respostas em frequência do processo real. A
inspeção dessas figuras indica que o comportamento dinâmico dos modelos gerados
é bastante fiel àquele apresentado pelo processo Shell Benchmark – exceção feita ao
par (D, X) – vide Figura 7.11.

Figura 7.9: MIMO1 – Respostas em frequência para o par (D, P)

Figura 7.10: MIMO1 – Respostas em frequência para o par (Q, P)
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Figura 7.11: MIMO1 – Respostas em frequência para o par (D, X)

Figura 7.12: MIMO1 – Respostas em frequência para o par (Q, X)

Experimento MIMO2: Neste experimento, a relação sinal-ruído é diminuída em
virtude do aumento do valor do parâmetro Ns. Para que a discussão seja mais
objetiva, a Figura 7.13 ilustra apenas as respostas ao degrau dos modelos
identificados cujas estruturas se mostraram adequadas ao processo sob estudo.
A Tabela 7.4 registra os valores do índice fit para as estruturas presentes na
Figura 7.13. Os resultados expressos na Tabela 7.4 ratificam aqueles da Tabela 7.3.
Os índices fit dos melhores modelos – com exceção do modelo para o par (D, X) –
encontram-se na mesma ordem de grandeza daqueles observados no experimento
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MIMO1. Como, as respostas em frequência de tais modelos são, em essência,
idênticas às ilustradas nas Figuras 7.9, 7.10 e 7.12, elas são aqui suprimidas em prol
da brevidade.

Instável

Instável

Figura 7.13: MIMO2 – Respostas ao degrau para Identificação Direta – Estruturas adequadas
Tabela 7.4: Índices fit para o experimento MIMO2

Par Entrada/Saída
(D, P)

(Q, P)
(D, X)
(Q, X)

Estrutura de Modelo

Índice fit (%)

ARX MIMO

62,32

OE MISO_P

83,52

BJ MISO_P

83,54

OE MISO_P

86,76

BJ MISO_P

86,70

BJ MISO_X

único estável

ARMAX MISO_X

93,22

OE MISO_X

94,99

BJ MISO_X

92,97

Experimento MIMO3: Neste último experimento, os métodos de Identificação Direta
são aplicados a um conjunto de dados coletados sob situação de reduzida SNR, uma
vez que para este último teste, o parâmetro Ns assume seu valor máximo (0,2).
A Figura 7.14 ilustra as respostas ao degrau apresentadas pelos melhores
modelos identificados para cada um dos pares de entrada e saída. Sua inspeção revela
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que as estruturas OE MISO e BJ MISO são as mais adequadas para representar o
comportamento dinâmico dos pares (D, P) e (Q, P).
O fato notável é a ausência da estrutura ARX MIMO associada ao par (D, P).
A eliminação dessa estrutura deve-se ao fato de que a reduzida relação sinal-ruído
presente no experimento MIMO3 culminou na geração de um modelo inadequado em
termos do ganho em estado estacionário.

Instável

Figura 7.14: MIMO3 – Respostas ao degrau para Identificação Direta – Estruturas adequadas

Os índices fit associados aos modelos reunidos na Figura 7.14 são mostrados
na Tabela 7.5. Tais índices são ligeiramente inferiores aos registrados para os
experimentos MIMO1 e MIMO2, fato esperado uma vez que houve redução na
relação sinal-ruído presente no experimento. A Tabela 7.5 revela também que a
ausência de acoplamento entre o par (D, X) novamente é mais bem detectada pela
estrutura BJ MISO_X. Além disso, não há mudança apreciável na resposta em
frequência dos melhores modelos apontados na Tabela 7.5 com relação ao que foi
apresentado nas Figuras 7.9, 7.10 e 7.12.
Os resultados dos três experimentos realizados empregando a Identificação
Direta de sistemas em malha fechada indicam que as estruturas OE MISO e BJ
MISO se revelaram quase insensíveis às alterações na relação sinal-ruído e, portanto,
constituem a melhor escolha para a representação matemática de tal processo.
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Evidentemente, para que esta afirmação ganhe volume, a análise deve ser realizada
com um rigor maior (empregando simulações do tipo Monte Carlo, por exemplo).
Tabela 7.5: Índices fit para o experimento MIMO3

Par Entrada/Saída

Estrutura de Modelo

Índice fit (%)

OE MISO_P

83,07

BJ MISO_P

83,54

OE MISO_P

85,70

BJ MISO_P

86,31

BJ MISO_X

único estável

ARMAX MISO_X

92,72

OE MISO_X

94,15

BJ MISO_X

92,00

(D, P)
(Q, P)
(D, X)
(Q, X)

A seguir, a Filtragem-u e a Dupla Filtragem são aplicadas aos dados gerados
pelos experimentos MIMO1, 2 e 3. Os resultados discutidos nos Capítulos 5 e 6
indicam que o método da Filtragem-y é numericamente instável, em virtude da
necessidade da inversão da função de sensibilidade da saída S0(q) para a geração do
sinal de saída fictício ŷfic(t). Este processo de inversão é ainda mais complexo no
caso multivariável e causa problemas de convergência numérica ainda mais graves
do que os registrados no caso SISO. Desta maneira, optou-se por não utilizar este
método para a identificação do processo Shell Benchmark.

7.3.3. Identificação em Dois-Passos

Um ponto importante estabelecido nos Capítulos 5 e 6 diz respeito ao uso da
estrutura OE para a identificação da(s) função(ões) de sensibilidade associadas ao
primeiro passo dos métodos da Filtragem-u e da Dupla Filtragem. As discussões
tecidas nos referidos capítulos atestam que a estrutura OE pode, em verdade, resultar
em modelos de excelente qualidade. No entanto, mostra-se muito mais sensível do
que a estrutura FIR a perturbações (quase) não-estacionárias, como as que vigoram
na coluna de destilação do Shell Benchmark. Em suma, a Filtragem-u e a Dupla
Filtragem são aplicadas, em seu primeiro passo, usando a estrutura FIR para a(s)
função(ões) de sensibilidade.
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O leitor atento deve se recordar do fato de que a estrutura FIR foi considerada
inadequada para uso na Identificação Direta. Isto não implica que seu emprego nos
métodos de Dois-Passos seja desaconselhável. Deve-se lembrar que o objetivo
principal do primeiro passo de tais métodos é a obtenção de um modelo (neste caso,
FIR) de ordem elevada que capture as principais características dinâmicas da(s)
função(ões) de sensibilidade.
Em suma, a escolha de uma ordem bastante elevada procura garantir a
consistência do(s) modelo(s) de sensibilidade construído(s) no primeiro passo. No
entanto, com relação à Identificação Direta, mesmo a escolha de ordem bastante
elevada (50 ou 60) não resultou em bons modelos FIR para o processo.
A Tabela 7.6 registra as ordens e tempos mortos associados aos métodos da
Filtragem-u e da Dupla Filtragem. Para o primeiro passo de cada um dos métodos, a
estrutura FIR empregada para a identificação da(s) função(ões) de sensibilidade
possui ordem nB = [50 50; 50 50].

Tabela 7.6: Estruturas de modelo para Identificação em Dois-Passos MIMO

Métodos

Filtragem-u
e Dupla
Filtragem

Estrutura

Ordens e Tempos Mortos

FIR / OE_P

nB  nF  2 2 ; nK  1 1

FIR / BJ_P

nB  nF  2 2 ; nC  nD  2 ; nK  1 1

FIR / OE_X

nB  nF  2 2 ; nK  1 7

FIR / BJ_X

nB  nF  2 2 ; nC  nD  2 ; nK  1 7

A seguir, serão discutidos os resultados atingidos pelos métodos da Filtragemu e da Dupla Filtragem nos experimentos MIMO1, 2 e 3.
Filtragem-u: Como visto no Capítulo 3, o primeiro passo do método da
Filtragem-u visa a geração de sinais de entrada filtrados pelas respectivas funções de
sensibilidade. Estes sinais filtrados devem ser similares àqueles que ocorreriam no
sistema caso não houvesse ruído de medição ou perturbações externas.
Evidentemente, esta é uma afirmação puramente acadêmica, uma vez que em
situações práticas é impossível a obtenção de sinais livres de ruídos e perturbações.
Na entanto, em ambientes simulados, tal situação é possível e bastante útil para a
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prova de conceitos. A Figura 7.15 ilustra trechos dos sinais filtrados de entrada64 para
o processo Shell Benchmark, a saber, o fluxo de vapor destilado Df(t) e a carga do
refervedor Qf(t). Nota-se que a versão filtrada dos sinais de entrada é bastante
próxima daquela que se estabelece na ausência de ruídos ou perturbações. Assim,
fica justificado o uso da estrutura FIR no primeiro passo do método. A Figura 7.16
ilustra as respostas ao degrau dos modelos identificados pelo uso da Filtragem-u no
experimento MIMO1.

Figura 7.15: Sinais de entrada filtrados para emprego no método da Filtragem-u

Figura 7.16: MIMO1 – Respostas ao degrau para Filtragem-u
64

O subscrito “f” denota a versão filtrada dos respectivos sinais.
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Assim como ocorreu na subseção 7.3.2, os índices fit serão calculados apenas
quando as estruturas empregadas se mostrarem adequadas. A Figura 7.17 mostra
apenas as respostas ao degrau que, à primeira vista, são mais próximas das respostas
do processo real.

Instável

Instável

fit = 92,49%
Instável

Figura 7.17: MIMO1 – Respostas ao degrau para Filtragem-u – Estruturas adequadas

A Figura 7.17 mostra que a análise visual da Figura 7.16 leva a conclusões
errôneas. De fato, as escalas da Figura 7.16 impedem que modelos instáveis sejam
identificados.
Ainda com respeito à Figura 7.17, é patente que apenas a estrutura FIR/BJ_X
aplicada ao par (Q, X) resulta em um modelo adequado, registrando um índice fit de
92,49%. Na Figura 7.18 é vista a resposta em frequência de tal modelo.
Com relação ao par (D, P), nota-se que o respectivo modelo identificado é
instável. Esta instabilidade não é perceptível quando se inspeciona apenas a Figura
7.16.
Em resumo, a aplicação da Filtragem-u aos dados de entrada e saída coletados
no experimento MIMO1 resultou em descrição adequada apenas para o par (Q, X),
com índice fit de 92,49%, bastante próximo ao valor de 93,45% atingido pela
estrutura OE MISO_X utilizada na Identificação Direta (vide Tabela 7.3).
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Figura 7.18: MIMO1 – Respostas em frequência para o par (Q, X)

A seguir, a Figura 7.19 ilustra as respostas ao degrau dos modelos
identificados pelo uso da Filtragem-u no experimento MIMO2, apenas nos casos em
que tais modelos apresentem respostas similares às reais. Nas mesmas figuras, são
exibidos os índices fit, quando aplicáveis.

fit = 82,50%
fit = 79,20%

Instável

Figura 7.19: MIMO2 – Respostas ao degrau para Filtragem-u – Estruturas adequadas

A Figura 7.19 revela que a redução da relação sinal-ruído de certa forma
favorece o uso da Filtragem-u, na medida em que neste experimento foi possível a
determinação de modelos para os pares (D, P) e (Q, P) sob a estrutura FIR/BJ_P. Os
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índices fit, no entanto, são inferiores ao alcançados pelas estruturas BJ MISO_P
(83,54% contra 82,50%) e OE MISO_P (86,76% contra 79,20%). Por outro lado, o
par (Q, X) é descrito por modelos instáveis.
A aparente desvantagem apresentada pelo método da Filtragem-u, em termos
do índice de mérito fit, decorre exclusivamente do fato de as respostas ao degrau
simulada e real apresentarem valores finais distintos, porém bastante próximos.
De fato, as respostas em frequência ilustradas nas Figuras 7.20 e 7.21 revelam
que os modelos FIR/BJ_P oriundos da Filtragem-u constituem representações
bastante satisfatórias do processo real.

Figura 7.20: MIMO2 – Respostas em frequência para o par (D, P)

Para que a análise da aplicação do método da Filtragem-u ao Shell
Benchmark possa ser finalizada, resta a inspeção dos modelos gerados a partir dos
dados coletados no experimento MIMO3.
A Figura 7.22 ilustra as respostas ao degrau decorrentes de tais modelos e
mostra que, neste cenário, apenas o par (Q, X) é descrito por um modelo estável com
índice fit de 72,15% (com uso da estrutura FIR/OE).
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Figura 7.21: MIMO2 – Respostas em frequência para o par (Q, P)

fit = 72,15%

Figura 7.22: MIMO3 – Respostas ao degrau para Filtragem-u – Estruturas adequadas

Os resultados demonstram que, para o caso particular sob estudo, o método da
Filtragem-u não supera os métodos de Identificação Direta. A ocorrência de modelos
instáveis é grande. Além disso, quando os modelos gerados são estáveis, sua
aderência ao processo real não é tão acentuada quanto aquela exibida pelos modelos
de Identificação Direta com estrutura OE MISO ou BJ MISO.

Dupla Filtragem: A exemplo do que ocorreu no início da discussão da aplicação da
Filtragem-u ao Shell Benchmark, também no caso da Dupla Filtragem é interessante
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visualizar os sinais de entrada e saída filtrados pelas matrizes de funções de
sensibilidade da saída e de malha fechada, respectivamente. Uma vez que o método
da Dupla Filtragem é idêntico ao da Filtragem-u no que diz respeito à geração dos
sinais de entrada filtrados, o leitor deve remeter-se à Figura 7.15 para visualizar os
sinais Df(t) e Qf(t). Trechos dos sinais de saída filtrados – Pf(t) e Xf(t) – são ilustrados
na Figura 7.23. Novamente, deve-se ressaltar que as comparações vistas nessa figura
consistem apenas em uma prova de conceito, uma vez que em situações práticas não
há possibilidade de se obter um sinal livre de ruído ou perturbações externas.

Figura 7.23: Sinais de saída filtrados para emprego no método da Dupla Filtragem

A seguir são apresentados os resultados obtidos pela aplicação do método da
Dupla Filtragem aos dados coletados no experimento MIMO1. A Figura 7.24 ilustra
as respostas ao degrau dos modelos identificados pela Dupla Filtragem neste
experimento. Ao contrário do que ocorreu na aplicação da Filtragem-u, nenhum dos
modelos gerados resultou instável. De fato, o comportamento dinâmico apresentado
por cada um desses modelos é bastante similar ao do processo Shell Benchmark.
A não ocorrência de modelos instáveis é um ponto importante a favor do uso
do método da Dupla Filtragem em detrimento ao da Filtragem-u. Na verdade, a
filtragem dos sinais de saída utilizando a matriz de funções de sensibilidade de malha
fechada – etapa que difere a Dupla Filtragem da Filtragem-u – propicia a geração de
um conjunto de dados de entrada-saída que reflete com fidelidade o comportamento
do processo, uma vez que tais informações são estimativas quase livres da ação de
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ruídos e perturbações que poderiam levar o método de identificação a gerar modelos
instáveis.

Figura 7.24: MIMO1 – Respostas ao degrau para Dupla Filtragem

A Tabela 7.7 mostra os índices fit associados às respostas ao degrau ilustradas
na Figura 7.24.
Tabela 7.7: Índices fit para o experimento MIMO1 – Dupla Filtragem

Par Entrada/Saída
(D, P)
(Q, P)
(D, X)
(Q, X)

Estrutura de Modelo

Índice fit (%)

FIR/OE_P

82,33

FIR/BJ_P

82,36

FIR/OE_P

85,65

FIR/BJ_P

88,00

FIR/OE_X

melhor modelo

FIR/OE_X

81,68

FIR/BJ_X

82,38

Os índices fit mostram que a escolha de estrutura OE ou BJ no segundo passo
de identificação gera, para o presente caso, modelos muito similares. A comparação
entre os resultados da Tabela 7.7 e aqueles da Tabela 7.3 revela que os modelos de
Identificação Direta e de Dupla Filtragem para o par (D, P) exibem desempenhos
muito similares, registrando índices fit (no melhor dos casos) de 83,74% e 82,36%,
respectivamente. O mesmo se pode afirmar com relação ao par (Q, P). No entanto, os
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índices fit revelam agora uma pequena vantagem em favor do método da Dupla
Filtragem – 88,00% contra 86,79% alcançado pela estrutura de Identificação Direta
OE MISO_P. Quando se analisam os modelos gerados pela Dupla Filtragem para o
par (Q, X), nota-se que ambas as estruturas FIR/OE_X e FIR/BJ_X dão origem a
respostas ao degrau que diferem da real tanto no aspecto transitório quanto no
estacionário. Neste quesito, os métodos de Identificação Direta ARMAX MISO_X,
OE MISO_X e BJ MISO_X resultam em modelos de melhor qualidade (os modelos
gerados por estas estruturas alcançam índices fit superiores a 90%, enquanto que a
Dupla Filtragem, no melhor caso, atinge 82,38%). Por fim, a ausência de
acoplamento entre o par (D, X) é melhor detectada pela estrutura FIR/OE_X.
Resumindo: no experimento MIMO1, o uso da Identificação Direta e da
Dupla Filtragem implica na geração de modelos de qualidade similar, com a ressalva
de que algumas estruturas diretas não forneceram modelos adequados. Isto não
ocorreu quando da aplicação da Dupla Filtragem.
Para encerrar a discussão quanto ao experimento MIMO1, as Figuras 7.25 a
7.28 ilustram as respostas em frequência dos modelos gerados pela Dupla Filtragem.

Figura 7.25: MIMO1 – Respostas em frequência para o par (D, P)

7. Identificação MIMO – Shell Benchmark

191

Figura 7.26: MIMO1 – Respostas em frequência para o par (Q, P)

Figura 7.27: MIMO1 – Respostas em frequência para o par (D, X)

A Figura 7.27 representa a resposta em frequência para os modelos gerados
para o par entrada-saída (D, X). Não há acoplamento entre este par e, portanto, o
modelo correto seria identicamente nulo. Evidentemente, o índice fit poderia ser
calculado para os modelos identificados para este par, uma vez que ambos são
estáveis. No entanto, os valores não encerrariam significado uma vez que seriam, na
maioria dos casos, superiores a 100%. Uma alternativa muito mais sensata é a
aplicação do critério de graduação em frequência de modelos. Tal medida resulta na
detecção de modelos grau D para o par (D, X) – em meio à ocorrência de modelos A
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ou B para os demais pares – o que indica o desacoplamento entre a respectiva entrada
e saída.

Figura 7.28: MIMO1 – Respostas em frequência para o par (Q, X)

As respostas em frequência (em particular aquelas das Figuras 7.25 e 7.26)
indicam que ambas as estruturas FIR/OE e FIR/BJ resultam em modelos que
reproduzem o comportamento do processo real com fidelidade.
A aplicação da Dupla Filtragem aos dados de entrada e saída coletados no
experimento MIMO2 resultou na geração de modelos que apresentam as respostas ao
degrau ilustradas na Figura 7.29. Tais respostas são muito similares àquelas exibidas
na Figura 7.24, com a ressalva de que a detecção da inexistência de modelo para o
par (D, X) não é tão pronunciada como no caso do experimento MIMO1. Isto decorre
do fato de que o algoritmo de identificação acaba por gerar um modelo que procura
explicar as perturbações presente na malha de controle.
A Tabela 7.8 reúne os índices fit oriundos das respostas ao degrau ilustradas
na Figura 7.29. Nota-se que a qualidade os modelos para o par (D, P) não é afetada
pela redução da relação sinal-ruído. No entanto, ocorre perda de desempenho para os
modelos identificados para o par (Q, P). De fato, o melhor desempenho é alcançado
pela estrutura FIR BJ_P, com fit de 82,47%, contra 88% registrados pela mesma
estrutura no experimento MIMO1. A maior degradação de desempenho é registrada
pelos modelos gerados para o par (Q, X), na medida em que o índice fit cai de valores
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superiores a 80% (MIMO1) para 67,7% no pior caso relativo ao experimento MIMO2
(estrutura FIR/BJ_X).
Com relação à comparação entre os desempenhos alcançados pelos métodos
de Identificação Direta e pela Dupla Filtragem, os mesmos comentários tecidos
quando da análise do experimento MIMO1 aplicam-se também ao experimento
MIMO2.

Figura 7.29: MIMO2 – Respostas ao degrau para Dupla Filtragem
Tabela 7.8: Índices fit para o experimento MIMO2 – Dupla Filtragem

Par Entrada/Saída
(D, P)
(Q, P)
(D, X)
(Q, X)

Estrutura de Modelo

Índice fit (%)

FIR/OE_P

82,11

FIR/BJ_P

82,16

FIR/OE_P

81,15

FIR/BJ_P

82,47

FIR/OE_X

melhor modelo

FIR/OE_X

76,44

FIR/BJ_X

67,77

As respostas em frequência dos modelos gerados para os pares (D, P) e (Q, P)
no experimento MIMO2 são muito similares àquelas exibidas nas Figuras 7.25 e
7.26, geradas pelos modelos identificados no experimento MIMO1. No entanto, é
oportuno ilustrar as respostas em frequência dos modelos identificados para os pares
(D, X) e (Q, X). Isto é feito nas Figuras 7.30 e 7.31.

7. Identificação MIMO – Shell Benchmark

194

Figura 7.30: MIMO2 – Respostas em frequência para o par (D, X)

Figura 7.31: MIMO2 – Respostas em frequência para o par (Q, X)

A comparação entre as Figura 7.30 e 7.27 reforça o que foi registrado
anteriormente: a redução da relação sinal ruído provoca a geração de modelos para o
par (D, X) que tentam explicar as perturbações presentes. Novamente, recomenda-se
a aplicação do critério de graduação em frequência para confirmar a inexistência de
acoplamento entre o referido par.
A Figura 7.31 é também similar à Figura 7.28; no entanto, é possível notar
que, em baixas frequências, as respostas dos modelos do experimento MIMO2 estão
mais distantes da resposta real do que as respostas dos modelos identificados no
experimento MIMO1.
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Resta ainda a discussão da aplicação da Dupla Filtragem aos dados coletados
no experimento MIMO3. A Figura 7.32 ilustra as respostas ao degrau registradas
pelos modelos identificados neste experimento.

Modelos instáveis

Figura 7.32: MIMO3 – Respostas ao degrau para Dupla Filtragem

A Figura 7.32 mostra que os modelos identificados pelo método da Dupla
Filtragem para os pares (D, P) e (Q, P) são praticamente insensíveis às alterações da
relação sinal-ruído propostas nos experimentos MIMO1, 2 e 3. Este fato também foi
registrado pelos modelos de Identificação Direta (de estruturas adequadas). A mesma
figura revela a ocorrência de modelos instáveis para o par (D, X). Tal fato não causa
alarde, pois o estabelecimento de uma reduzida SNR impele o algoritmo a buscar
explicações acerca das perturbações (não-estacionárias) de alta intensidade,
culminando na geração de modelos instáveis. Outro fato notável é a melhora na
qualidade dos modelos gerados para o par (Q, X). Isto indica, assim como no caso
SISO analisado nos Capítulos 5 e 6, que a Dupla Filtragem é um algoritmo
recomendável para as situações em que a relação sinal-ruído presente na malha de
controle é muito baixa.
Os índices fit mostrados na Tabela 7.9 corroboram os comentários anteriores.
Comparando esses índices com aqueles registrados na Tabela 7.5 é possível verificar
que, uma vez mais, o desempenho obtido pela Dupla Filtragem é equivalente ao
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alcançado pela Identificação Direta (de estruturas adequadas) com respeito ao par de
entrada-saída (D, P).
Com relação ao par (Q, P) observa-se novamente ligeira vantagem dos
métodos de Identificação Direta. Finalmente, quando se analisam os modelos
identificados para o par (Q, X), a Identificação Direta exibe um desempenho bastante
superior ao alcançado pela Dupla Filtragem.
Tabela 7.9: Índices fit para o experimento MIMO3 – Dupla Filtragem

Par Entrada/Saída
(D, P)
(Q, P)
(D, X)
(Q, X)

Estrutura de Modelo

Índice fit (%)

FIR/OE_P

82,28

FIR/BJ_P

83,01

FIR/OE_P

79,42

FIR/BJ_P

81,23

Geração de modelos instáveis
FIR/OE_X

78,40

FIR/BJ_X

68,80

A Figura 7.33 registra a resposta em frequência dos modelos identificados
para o par (Q, X). Nota-se que, em comparação com a Figura 7.31, a descrição
oriunda do experimento MIMO3 é superior àquela obtida no experimento MIMO2.

Figura 7.33: MIMO3 – Respostas em frequência para o par (Q, X)
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Resumo

Neste capítulo, ambas as classes de métodos de Identificação Direta e de
Dois-Passos foram empregadas na identificação do Shell Benchmark com operação
em malha fechada. Para tanto, fez-se necessário o projeto de controladores PI que
procurasse satisfazer todos os requisitos de controle constantes da subseção 7.1.2. A
técnica empregada em tal projeto foi o Método da Síntese Direta.
A qualidade dos modelos identificados para cada par entrada-saída foi
determinada por meio do índice fit associado às respostas ao degrau unitário dos
respectivos modelos. As respostas em frequência dos modelos identificados foram
comparadas, de forma qualitativa apenas, com as respostas em frequência do
processo real Shell Benchmark.
Os resultados apresentados ao longo do capítulo, referentes aos experimentos
MIMO1, 2 e 3 permitem concluir que:
 A Identificação Direta de sistema multivariáveis em malha fechada, a
exemplo do que ocorre no caso SISO, é bastante sensível à escolha da
estrutura de modelo adotada para a estimação de parâmetros. Dentre as
diversas opções testadas, bons resultados (em termos do índice fit) foram
alcançados com o uso das estruturas OE MISO e BJ MISO.
 O método da Filtragem-u mostrou-se inadequado, ao menos com respeito ao
processo sob estudo. De fato, houve diversas ocorrências de modelos instáveis
e índices fit reduzidos para os modelos estáveis.
 A Dupla Filtragem é uma opção bastante interessante, principalmente
quando a relação sinal-ruído presente no experimento de identificação for
baixa. Os modelos gerados por este método exibem desempenho equivalente
àqueles gerados pela Identificação Direta com respeito aos pares (D, P) e (Q,
P). Já com relação ao par (Q, X) a vantagem dos métodos de Identificação
Direta é pronunciada.
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 Ambas as técnicas de Identificação Direta e em Dois-Passos geram, em
alguns casos, modelos instáveis para o par (D, X). Quando isto não ocorre, os
modelos identificados tendem a exibir ganho estacionário reduzido. Isto é um
grande indicativo de que não existe o acoplamento entre o referido par. A
detecção de acoplamentos entre um determinado par de entrada e saída
encontra abordagem mais consistente com a aplicação do critério de
graduação em frequência proposto por Zhu (2001).
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8. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

O presente trabalho procurou atingir os dez objetivos delineados na seção 1.1. Neste
capítulo final, estes objetivos são novamente registrados e as conclusões desta tese,
com relação a cada um deles, são reunidas e discutidas de forma sucinta. As
perspectivas para trabalhos futuros finalizam o texto desta tese.

8.1

Conclusões

A motivação principal para a realização deste trabalho foi o estudo dos
métodos de Identificação de Sistemas em Malha Fechada, particularmente aqueles
denominados na literatura especializada como métodos de Dois-Passos – uma classe
da Identificação Conjunta Entrada/Saída. Portanto, além da compreensão dos
mecanismos envolvidos em cada passo destes algoritmos, fez-se também necessário
o estudo da convergência dos parâmetros por eles estimados, ou seja, da maneira pela
qual os modelos identificados procuram reproduzir o comportamento dinâmico do
processo sob estudo. Neste sentido, uma das contribuições desta tese consiste na
análise técnica detalhada acerca da convergência, polarização e variância das
estimativas dos parâmetros dos modelos.
Este estudo preliminar permitiu o desenvolvimento de um novo algoritmo de
Identificação em Dois-Passos e, consequentemente, a necessidade da comparação de
seu desempenho face a outros métodos de mesma natureza. Além disso, fez-se
também oportuno comparar o uso dos métodos de Dois-Passos contra o uso de
técnicas de Identificação Direta.
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Foram então traçados dez objetivos (vide seção 1.1) para o presente trabalho.
Nesta seção, cada um deles é relembrado e as conclusões a seu respeito são
delineadas de forma sucinta.
O1. Apresentar um novo algoritmo em dois-passos – denominado Dupla Filtragem
(ALVES; GARCIA, 2010a e 2010b; GARCIA; ALVES, 2010). – para a Identificação
(paramétrica) de Sistemas em Malha Fechada e discutir formalmente suas
propriedades de convergência.
O método da Dupla Filtragem foi formalmente introduzido na seção 3.4. Sua
denominação deriva do fato de que o modelo do processo sob estudo é identificado a
partir de um conjunto de dados de entrada e saída filtrado por funções de
sensibilidade associadas à malha de controle. Este método, assim como todos os
métodos de identificação em dois-passos, transforma o problema de identificação em
malha fechada em dois problemas de malha aberta. O primeiro deles consiste
justamente na identificação das funções de sensibilidade da saída e da malha fechada
(como já mencionado, estas funções atuam como filtros para os sinais de entrada e
saída do processo, respectivamente). A seguir, o modelo do processo é identificado,
com o uso dos sinais filtrados, como se a operação se desse em malha aberta.
A convergência do método proposto foi provada na seção 3.4.1 para o caso
SISO. Os argumentos necessários para tal demonstração fundamentam-se nos
resultados de convergência assintótica dos chamados métodos de erro de predição
desenvolvidos por Ljung (1999).
A Dupla Filtragem traz consigo uma carga computacional superior àquela
apresentada por métodos co-irmãos e também por técnicas de Identificação Direta.
No entanto, de acordo com os resultados das extensas simulações realizadas nesta
tese, tal esforço computacional mostra-se justificável em diversas situações.
O2. Traçar comparativos do novo algoritmo com relação aos métodos de mesma
natureza propostos na literatura especializada – Filtragem-u (VAN DEN HOF;
SCHRAMA, 1993) e Filtragem-y (HUANG; SHAH, 1997) – e também com relação
aos métodos clássicos de Identificação Direta em Malha Fechada (LJUNG, 1999).

8. Conclusões e Perspectivas

201

Os métodos da Filtragem-u e Filtragem-y foram descritos nas seções 3.2 e 3.3,
respectivamente. Em contraste ao método da Dupla Filtragem, a Filtragem-u
emprega uma versão filtrada do sinal de entrada, enquanto a Filtragem-y utiliza uma
versão filtrada (fictícia) para o sinal de saída do processo sob análise. No primeiro
caso, o filtro é constituído pela função de sensibilidade da saída. Por outro lado, a
Filtragem-y emprega como filtro o inverso de tal função.
Os resultados das simulações SISO (vide Capítulos 5 e 6) mostram que o
desempenho da Dupla Filtragem é muito similar ao apresentado pela Filtragem-u. No
entanto, os modelos identificados pela Dupla Filtragem exibem maior qualidade (sob
a ótica do objetivo O3) quando a relação sinal ruído presente no experimento é baixa.
Em virtude da necessidade da inversão da função de sensibilidade da saída, a
Filtragem-y mostra-se numericamente instável65.
Para o caso MIMO, a comparação de desempenho se restringiu aos métodos
da Filtragem-u e da Dupla Filtragem. Os resultados do Capítulo 7, em que o processo
sob estudo é a coluna de destilação Shell Benchmark, mostram que o emprego da
Filtragem-u resulta, em diversas situações, em modelos instáveis para os pares de
entrada e saída contemplados. Desta maneira, aconselha-se cautela ao usuário deste
tipo de método de identificação. Por outro lado, a Dupla Filtragem gerou modelos
instáveis para um único par entrada/saída, sob condições de reduzida relação sinalruído. Deve-se registrar, no entanto, que o processo real não exibe acoplamento para
o referido par.
Outro ponto importante com relação aos métodos da Filtragem-u e da Dupla
Filtragem concerne ao uso da estrutura OE durante a execução do primeiro passo da
identificação. Os resultados revelam que o emprego de tal estrutura deve ser
realizado com parcimônia. Em outras palavras, a estrutura OE apresenta-se como
uma alternativa ao uso da estrutura FIR para a identificação das funções de
sensibilidade, e não como uma substituta.
A comparação entre os métodos de Dois-Passos e a Identificação Direta
revela que a última é bastante sensível à escolha da estrutura de modelo empregada
no processo de identificação. De fato, modelos de estruturas incorretas (no sentido de
65

Deve-se lembrar, uma vez mais, que as simulações SISO realizadas nesta tese empregam sinais de
perturbação quase não-estacionários. Caso tais sinais sejam estacionários, o método da Filtragem-y
gera – na grande maioria das situações – modelos de excelente qualidade (Garcia; Alves, 2010).
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que a escolha não reflete a estrutura do processo real) apresentam desempenho
inferior àqueles construídos com estruturas corretas, principalmente em situações em
que a relação sinal-ruído presente no experimento de identificação seja muito baixa.
Soma-se a isto o fato de que, mesmo quando a estrutura adotada é correta, no
presente caso BJ, erros cometidos na seleção de ordem para o modelo de
perturbações acarretam em piora na qualidade do modelo.
Em contrapartida, os métodos de Dois-Passos mostram-se mais robustos a
esta ocorrência. Os resultados SISO revelam que mesmo o emprego de estruturas
inadequadas (no presente caso, OE) resulta em modelos de alta qualidade para o
processo. Evidentemente, caso a estrutura correta seja empregada no segundo passo
de tais métodos, o modelo resultante será de qualidade ainda superior.
As simulações do caso MIMO revelam que a Dupla Filtragem alcança
desempenho equivalente ao registrado pela Identificação Direta (com estruturas
adequadas), quando são analisados os pares (D, P) e (Q, P) do processo Shell
Benchmark. Porém, para o par (Q, X), o desempenho da Identificação Direta é muito
superior ao obtido pela Dupla Filtragem.
Em suma, a aplicação de ambas as técnicas de Identificação Direta e
Identificação em Dois-Passos resulta em modelos que representam, em maior ou
menor grau, o comportamento do processo real sob estudo. As comparações
fornecidas nesta tese indicam ao usuário da Identificação de Sistemas que não há um
melhor método de identificação. Ao contrário, os resultados mostram que pode
existir um método mais adequado a cada situação. Os comentários e conclusões
acerca dos demais objetivos corroboram o que aqui foi estabelecido.
O3. Fornecer um limite máximo para a incerteza associada aos parâmetros do
modelo identificado e atribuir índices de mérito (notas A, B, C ou D) a esses modelos
(ZHU, 2001).
Um dos principais critérios de aferição da qualidade dos modelos
identificados é a graduação em frequência (ZHU, 2001) discutida na subseção 4.2.2.
Este critério visa preencher as lacunas deixadas pelo emprego do índice fit (LJUNG,
1999), que utiliza uma abordagem temporal. De fato, principalmente quando se
empregam simulações do tipo Monte Carlo, o índice fit médio mostra-se muito
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sensível à ocorrência de modelos ruins (ou mesmo instáveis). Isto impossibilita a
análise da qualidade dos modelos e, principalmente, esconde a ocorrência de
modelos de alta qualidade.
Em contrapartida, a graduação em frequência aplicada aos modelos gerados
nas simulações Monte Carlo revela a porcentagem da ocorrência de cada um dos
graus A, B, C ou D. Neste sentido, é possível julgar o desempenho dos métodos aqui
contemplados face a tais porcentagens. Outra vantagem da aplicação da graduação
em frequência é a possibilidade de dotar o modelo identificado de uma representação
frequencial do limite máximo de incerteza a ele associado.
O4. Verificar se existe uma relação entre a qualidade do modelo identificado e o
ponto de aplicação do sinal de excitação: no valor de referência da malha de
controle (Set-Point – SP) ou no terminal de saída do controlador (Manipulated
Variable – MV).
Os resultados das simulações SISO revelam que o ponto de aplicação é um
dos aspectos determinantes para o sucesso de um experimento de identificação em
malha fechada. De fato, esta escolha pode indicar ao usuário da Identificação de
sistemas qual dos métodos disponíveis se mostrará mais adequado à situação sob
estudo. Em termos concretos, com relação aos métodos abordados nesta tese,
conclui-se que os Métodos de Identificação Direta oferecem modelos de melhor
qualidade nas situações em que a aplicação do sinal de excitação ocorre no terminal
MV. O mesmo argumento pode ser associado à Filtragem-u e à Dupla Filtragem. No
entanto, a Filtragem-y provê melhores modelos sob excitação no terminal SP.
O5. Empregar diferentes sinais de excitação nos ensaios de identificação: GBN –
Generalized Binary Noise (TULLEKEN, 1990), versões filtradas desses sinais e
também excitação PRBS – Pseudo-Random Binary Sequence. Verificar de que forma
os modelos identificados são afetados por tal escolha.
As simulações SISO mostram que a aplicação de sinais GBN, PRBS e GBN –
ARMA com diferentes frequências de chaveamento resulta em uma enorme gama de
informações que dificulta em demasia – ou mesmo impede – que uma conclusão
categórica seja estabelecida. Entretanto, alguns pontos podem ser bem delineados.
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Nota-se, por exemplo, que fixado um tipo de sinal de excitação, seu ponto de
aplicação influencia a qualidade dos modelos de forma mais incisiva do que o faz a
alteração da frequência de chaveamento. De fato, os modelos de Identificação Direta
(de estruturas corretas) mostram-se praticamente insensíveis a tais variações de
chaveamento no sinal GBN. O mesmo ocorre para o método da Dupla Filtragem com
sensibilidade FIR. Por outro lado, os modelos de Filtragem-u gerados a partir dos
mesmos experimentos com excitação GBN alcançam melhor desempenho com o uso
de uma frequência mista de chaveamento.
Também não é possível traçar conclusões taxativas acerca da comparação de
desempenho entre os modelos identificados a partir de experimentos com excitação
GBN ou PRBS. As simulações revelam que, em alguns casos, como na geração de
modelos ARMAX obtidos sob excitação SP, melhores desempenhos são alcançados
quando se utiliza PRBS ao invés de GBN. Entretanto, o contrário ocorre com o uso
da Filtragem-y que, por sua vez, exibe melhores resultados com o uso do GBN. Por
outro lado, os métodos da Filtragem-u e da Dupla Filtragem acusaram – em alguns
casos – desempenho superior com o uso do PRBS como sinal de excitação, em
detrimento do GBN.
Outra investigação realizada procurou determinar se a aplicação de um sinal
de excitação do tipo GBN – ARMA (versão filtrada de um sinal GBN) traria
melhoras significativas na qualidade dos modelos gerados, quando comparada ao uso
do GBN. Os resultados das simulações SISO indicam que, para o processo sob
estudo, tal melhora não foi detectada.
O6. Analisar a influência da amplitude do sinal de excitação e também da relação
sinal-ruído (Signal to Noise Ratio – SNR) na exatidão dos modelos identificados.
As graduações em frequência e também os índices fit médios acusados pelas
simulações SISO Monte Carlo comprovam os resultados por Ljung (1999), na
medida em que a redução da relação sinal-ruído provoca, via de regra, decaimento na
qualidade dos modelos identificados. No entanto, dentre os métodos de Identificação
Direta e de Dois-Passos, a Dupla Filtragem – à luz da graduação em frequência –
destaca-se como um excelente opção para uso nos casos de baixa SNR.
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O7. Verificar como a sintonia do controlador instalado na malha afeta o modelo
identificado.
As simulações SISO que contemplaram alterações na sintonia do controlador
PI – tema do Capítulo 6 – demonstram que, nas situações em que o sinal de excitação
é injetado no terminal SP, sintonias mais agressivas resultam em modelos de melhor
qualidade. Em contrapartida, para excitação no terminal MV, os métodos de
Identificação Direta com estrutura de modelo correta mostraram-se insensíveis às
alterações de sintonia do controlador. Um ponto interessante consiste no fato de que
melhores desempenhos são obtidos por estruturas inadequadas quando a sintonia
torna-se cada vez mais agressiva.
Notou-se também que, dentre os métodos de Dois-Passos, a Filtragem-y
forneceu os piores desempenhos em termos da graduação em frequência. Com
relação à Filtragem-u e à Dupla Filtragem, estruturas de sensibilidade FIR tornaram a
qualidade dos modelos praticamente insensível às alterações de sintonia para
excitação no terminal MV. No entanto, nas situações em que ocorreu o uso de
sensibilidade OE, a sintonia agressiva proporcionou a construção de modelos de
melhor qualidade do que aquela apresentada por modelos gerados por experimentos
que utilizaram as demais sintonias.
Por fim, em concordância com o que foi discutido com relação ao objetivo
O4, a escolha do ponto de aplicação da excitação também influencia a qualidade dos
modelos, quando fixada uma determinada sintonia para o controlador PI.
O8. Analisar os efeitos da introdução de sinais de perturbação do tipo quase nãoestacionários.
Os sinais de perturbação do tipo quase não-estacionários são típicos da
indústria química (ESMAILI et al., 2000) e de processos. Portanto, de forma a
atender este requisito, todos os ensaios SISO realizados nesta tese fazem uso do
referido tipo de perturbação externa. O sistema eleito para a análise MIMO, o Shell
Benchmark, também faz uso de sinais de perturbações de natureza (quase) nãoestacionária (COTT, 1995b). Garcia e Alves (2010) mostraram que o uso de
perturbações estacionárias em experimentos de identificação em malha fechada
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resultam em modelos de Identificação Direta e em Dois-Passos que apresentam
desempenhos ainda mais similares do que os registrados nos Capítulos 5 e 6. Nesta
tese, entretanto, fica patente o fato de que os métodos de Dois-Passos são
particularmente sensíveis a este tipo de perturbação. De fato, a busca pela redução
desta sensibilidade foi uma das razões que motivou o desenvolvimento do método da
Dupla Filtragem. Os resultados mostraram que tal método constitui uma alternativa
válida aos demais métodos de Dois-Passos e mesmo frente à Identificação Direta,
principalmente quando a relação sinal ruído for muito baixa.
O9. Apresentar uma análise estatística acerca dos métodos de identificação aqui
considerados, visando o estudo dos valores médios da polarização dos parâmetros
(consistência dos modelos) e também das variâncias médias observadas. Para tanto,
aplicam-se simulações do tipo Monte Carlo, nas quais diversos conjuntos de dados
são gerados a partir de diferentes realizações de ruído branco utilizado como fonte
de distúrbios.
As análises estatísticas acerca dos valores médios e variâncias dos parâmetros
identificados (exclusivas para o caso SISO) mostram que os modelos de
Identificação Direta de estruturas incorretas são polarizados. Este é um fato
amplamente estabelecido (LJUNG, 1999). Os valores médios dos parâmetros de tais
modelos distanciam-se dos reais e sua variância é bastante superior àquela observada
no caso da aplicação de estruturas corretas às técnicas de Identificação Direta.
A variância dos parâmetros dos modelos oriundos da aplicação dos métodos
de Dois-Passos é maior do que aquela registrada na Identificação Direta, em
concordância com o resultado formal demonstrado por Gevers et al. (2001). Este fato
também é reportado em Alves e Garcia (2010b).
Por fim, concluiu-se que a redução da relação sinal-ruído deteriora a
qualidade dos modelos identificados, na medida em que os valores médios assumidos
pelos parâmetros tornam-se, em diversos casos, mais polarizados do que no caso
anterior. Concomitantemente a isto, ocorre o aumento das variâncias apresentadas
por tais parâmetros.
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O10. Aplicar os algoritmos de Identificação Direta e de Dois-Passos a um processo
multivariável – conhecido na literatura como Shell Benchmark – e traçar
comparativos (qualitativos) de desempenho entre os modelos identificados por tais
algoritmos.
Os resultados das simulações do Capítulo 7 – em que foi proposta a
identificação do processo multivariável Shell Benchmark operando em malha
fechada – indicam que a Identificação Direta, a exemplo do que ocorre no caso
SISO, é bastante sensível à escolha da estrutura de modelo adotada para a estimação
de parâmetros. De fato, dentre as diversas opções testadas nas simulações, bons
resultados (em termos do índice fit) foram alcançados com o uso das estruturas OE
MISO e BJ MISO.
Também foi possível constatar que o método da Filtragem-u é inadequado ao
processo sob estudo, na medida em que sua aplicação propiciou a ocorrência de
diversos modelos instáveis.
Novamente o método da Dupla Filtragem se mostrou uma opção bastante
interessante, principalmente quando a relação sinal-ruído presente no experimento de
identificação assume valores muito baixos. Os resultados revelam que os modelos
gerados por este método exibem desempenho equivalente àqueles gerados pela
Identificação Direta com respeito aos pares (D, P) e (Q, P). No entanto, com relação
ao par (Q, X) o desempenho alcançado pelos métodos de Identificação Direta é muito
superior aos registrados pelos modelos de Dupla Filtragem.
O processo em questão não exibe acoplamento entre o par (D, X). Nenhum
dos métodos aqui testados indica, explicitamente, a detecção deste fato. No entanto,
diversos modelos identificados para este par tendem a exibir ganho estacionário
muito reduzido, sendo este um indicativo de que não existe o acoplamento entre o
referido par. Recomenda-se ao usuário da Identificação de Sistemas que utilize o
critério de graduação em frequência proposto por Zhu (2001) para que a detecção da
inexistência de acoplamentos seja abordada de forma mais metódica.
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Perspectivas para Trabalhos Futuros

Todo trabalho de pesquisa científica deve ter a ele associado um escopo muito
bem estabelecido. Esta tese não é exceção. De fato, todas as comparações de
desempenho realizadas partem do pressuposto de que as ordens associadas às
estruturas de modelos adotadas são idênticas àquelas do processo real. Esta decisão
não reflete o que realmente ocorre em situações reais. Além disso, com exceção de
um dos pares de entrada/saída do Shell Benchmark, os modelos de processo aqui
abordados são lineares e, portanto, podem (no máximo) representar o comportamento
do processo real em determinado ponto de operação. Outros aspectos não
contemplados são a detecção de tempo(s) morto(s) associado(s) ao processo e o
modo como os métodos de Dois-Passos respondem a tal ocorrência66.
Face ao exposto, ainda é necessário empregar esforços na:
 Obtenção de uma técnica adequada para a seleção de ordem dos modelos
(uma possível alternativa é o critério ASYC proposto por Zhu em 1998);
 Criação de um algoritmo capaz de detectar a ocorrência de tempos mortos e
estimá-los com certo grau de confiança; e
 Ampliação do emprego dos métodos de Dois-Passos aos sistemas nãolineares.
Trabalhos futuros procurarão abordar estes tópicos de forma a completar o
estudo exposto nesta tese.

66

Nesta tese, a única ocorrência de um processo com tempo morto refere-se ao par (Q, X) do Shell
Benchmark. No entanto, o processo de identificação foi realizado sob a hipótese de que a estrutura
escolhida possuía tempo morto igual ao real.
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