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RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema integrado de co-simulação

aplicado a duas plantas: uma planta de controle de nível que se comunica com um controlador

baseado na técnica LQG/LTR e um sistema de viga flexível controlado por um observador de

estados.  A planta de nível  é composta por um modelo digital  e um modelo analógico.  A

primeira é simulada via um computador digital e a segunda é projetada e montada em um

circuito eletrônico usando a técnica de simulação analógica, com um sistema de aquisição de

dados QPID da QuanserTM.  A comunicação entre  a  planta  e  o  controlador  é  feita  via  um

protocolo  de  comunicação industrial  que  permite  a  troca  das  informações  de  controle.  O

principal objetivo do sistema é demonstrar as funcionalidades da integração dos subsistemas

para controlar o nível do tanque central e a diferença de níveis entre os tanques da direita e da

esquerda. Antes de realizar a co-simulação, o sistema foi estudado usando-se um módulo para

substitui-lo, mantendo-se também o mesmo protocolo de comunicação. Esse módulo possui a

mesma função do computador analógico, ou seja, com ganhos, somadores e integradores, com

a diferença de ser implementada em um computador digital.  Assim, foi possível criar  um

banco de dados inicial para comparar e validar a função do circuito eletrônico do computador

analógico. Como estudo de caso da comunicação OPC, foi realizado um experimento para

controlar um sistema de viga flexível FlexgageTM. Para tanto, este sistema foi simulado em um

módulo do aplicativo LabVIEWTM e o controlador (baseado em um observador de estados) em

algoritmo do aplicativo SciLabTM. Nestas condições, os valores das variáveis do processo e

dos sinais de controle foram compartilhados via protocolo OPC. Como contribuição desse

trabalho, pode-se citar o desenvolvimento de um ambiente de simulação onde a planta a ser

estudada ou controlada é particionada de acordo com suas características dinâmicas. Neste

cenário,  são selecionadas as ferramentas mais adequadas para solucionar os problemas de

cada parte, enquanto as mesmas se comunicam entre si. 

Palavras-chave: computador analógico, controlador LQG/LTR, co-simulação, observador de

estados, protocolo OPC.



ABSTRACT

This work presents the development of an integrated system of co-simulation applied

to: a level test bench that communicates with a controller based in LQG/LTR technique, and a

system with a flexible link with a state observer controller. The level bench is composed of a

digital model and an analog model of the co-simulation system. The first model is simulated

on a digital computer and the second is designed and implemented in an electronic circuit

using the analog computing technique. A QPID data acquisition system by QuanserTM perform

the data exchange between the plant and the controller by means of an industrial protocol. The

main objective of this system is  to demonstrate the functionality of the integration of the

subsystems to regulate the central tank level and the level difference between the right and the

left tanks. Before performing the co-simulation with the electronic circuit,  the system was

tested using digital  model with industrial  protocol communication also.  The digital  model

performed the same function as the analog computer, with gains, summers and integrators,

allowing to create an initial data bank to compare and to validate the function analog model. A

case study using OPC communication was done with an experiment to control a flexible link

system FlexgageTM. This system was simulated in a LabVIEWTM and controlled by a state

observer controller implemented by an algorithm in the SciLabTM application. In this situation,

the  process  variable  and  control  signal  are  interchanged  using  the  OPC  protocol.  The

contribution of this work is the development of a co-simulation environment where the plant

is divided looking its dynamical characteristics. In this scenario, the appropriated tools are

selected to solve the problems of each subsystem, while they communicate. 

Keywords: analog  computer,  co-simulation,  LQG/LTR  controller,  OPC  protocol,  state

observer.
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1. Introdução e Objetivos

A computação analógica pode ser associada com a simulação digital em uma técnica

conhecida como co-simulação. Nesse processo, existe um coordenador para controlar o tempo

de execução e o compartilhamento de variáveis, parâmetros e eventos entre os subsistemas do

conjunto (FITZGERALD et al, 2014). 

Esse  procedimento  oferece  uma  alternativa  aos  simuladores  digitais  e  pode  ser

utilizado para verificar o comportamento de um sistema dinâmico sem os efeitos indesejáveis

da amostragem do sinal em tempo discreto.  Além disso,  não existe o erro relacionado ao

método numérico de solução das equações diferenciais. 

Em Fitzgerald et al (2014) são introduzidos conceitos de co-modelos, nos quais um

modelo baseado em eventos discretos interage com um modelo baseado em tempo contínuo.

A interação entre eles é alcançada ao se executar ambos simultaneamente e ao permitir  o

compartilhamento  de  informações.  As  variáveis  compartilhadas  podem  ser  acessadas  por

todos os módulos, mas para cada uma delas é definido apenas um módulo com permissão de

escrita de dados. 

Para  que  os  co-modelos  funcionem  adequadamente  e  sejam  classificados  como

componentes de uma co-simulação, é preciso que haja uma troca de informações entre os

mesmos. Caso contrário, não poderiam ser definidos como elementos de uma co-simulação,

pois cada modelo executaria seu algoritmo e processaria seus dados de maneira isolada e

independente, ou seja, sem interação entre si. 

Neste sentido, podem ser citados alguns meios de comunicação entre os componentes

de  um  sistema  de  co-simulação,  tais  como:  protocolo  industrial  OPC  (OLE  for  Process

Control;  OLE:  Object  Linking  and  Embedding),  comunicação  serial,  protocolo  HART

(Highway Addressable Remote Transducer), entre outros. 

Além  do  uso  em  sistemas  de  co-simulação,  esses  mesmos  protocolos  podem  ser

utilizados em uma planta industrial para auxiliar os operadores e supervisores do sistema. Por

exemplo,  o sistema supervisório e de controle pode se conectar com os equipamentos em

campo (instrumentos e válvulas) via protocolo HART, para diagnósticos e configurações. A

comunicação serial pode ser usada para conectar interfaces locais de operação (em campo) ao

sistema central.
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Uma  aplicação  do  protocolo  OPC,  que  é  objeto  deste  trabalho,  pode  ser  a  sua

utilização como meio de comunicação entre um sistema de monitoração de vibração em uma

máquina  rotativa  (que  necessita  de  uma  grande  taxa  de  amostragem)  e  um  sistema

supervisório central que processa as informações de instrumentos como medidores de nível,

pressão, temperatura e vazão (que não precisam de uma taxa de amostragem elevada).

Outros tipos de equipamentos que podem compor um sistema de co-simulação são os

osciloscópios da série MSO da TektronixTM. Tais equipamentos podem fazer leituras de sinais

analógicos e digitais, calcular funções matemáticas como FFT (Fast Fourier Transform), e

enviar os resultados para um computador através da conexão USB (Universal Serial Bus).

Instalada no computador, a plataforma LabVIEWTM , pode acessar estes dados, por meio de

uma biblioteca  com  drivers esses  osciloscópios.  O computador  pode,  então,  processar  os

sinais e enviar comandos para um atuador, fechando assim a malha.

Como exemplo do sistema citado acima, o osciloscópio pode monitorar a forma de

onda da tensão de saída de um gerador e calcular o seu valor eficaz (True RMS – Root Mean

Square). À medida que a carga conectada ao gerador for modificada, pode ser necessária uma

correção no valor da tensão de saída, por meio da alteração da corrente de campo do gerador.

Essa  funcionalidade  poderia  ser  implementada,  na  plataforma  LabVIEWTM instalada  no

computador, com a construção de um instrumento virtual controlador e que atue como um

regulador da corrente de campo do gerador.

Na planta de controle de nível, são empregados dois meios de comunicações entre os

módulos. O primeiro é o protocolo de comunicação industrial OPC (BOYES, 2003), que está

implementado  entre  os  módulos  do  simulador  digital  e  o  controlador.  O  outro  meio  de

comunicação  é  realizado  por  um  sistema  de  aquisição  de  dados  QPID  da  QuanserTM,

necessário para a troca de informações entre as partes digital e analógica do simulador da

planta. 

O modelo usado no simulador é desenvolvido com base nas equações algébricas e

diferenciais  fornecidas  pelo  fabricante  da  planta  de  nível  (AMIRA,  2002).  Esta  planta  é

composta  por  três  tanques  conectados  entre  si,  duas  bombas,  um reservatório  de  água,  e

válvulas manuais instaladas entre os tanques. 

No ensaio executado nesse trabalho, o principal objetivo é regular o nível de água do

tanque central a partir do bombeamento de água para os tanques da esquerda e da direita, por

meio das bombas 1 e 2 respectivamente. 
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As válvulas entre os tanques são acionadas manualmente através da tela principal do

simulador; a válvula de retorno para o reservatório é posicionada por meio de um circuito de

ganho implementado diretamente no computador analógico. 

O objetivo secundário é manter a diferença de nível entre os tanques da esquerda e da

direita dentro de uma determinada referência. 

A parte digital do simulador é responsável por calcular os níveis dos tanques central e

da esquerda, assim como a vazão de água entre os mesmos. Já o computador analógico deve

determinar  o  nível  do  tanque  da  direita  e  a  vazão  de  retorno  para  o  reservatório.  Para

desempenhar tais funções, o computador analógico recebe do sistema de aquisição de dados

um valor de tensão proporcional à soma da vazão de água proveniente do tanque central e da

bomba 2, sendo esse valor, calculado pelo simulador digital. 

De posse dessas informações, o computador analógico determina o nível do tanque da

direita,  que é enviado de volta  ao simulador  digital  por meio do sistema de aquisição de

dados, e a vazão de retorno para o reservatório, que é utilizada internamente. Desta forma,

com a configuração dos sistemas citados acima, fecha-se a malha de simulação completa da

planta de nível. 

Basicamente,  o  cálculo  das  equações  diferenciais  lineares  da  planta  é  feito  por

amplificadores  operacionais,  com  configurações  que  executam  funções  de:  somador,

integrador, amplificador e inversor. Neste caso, é possível implementar uma função não-linear

da  simulação,  associando-se  circuitos  multiplicadores  de  sinal  aos  amplificadores

operacionais.  Obtêm-se assim,  um extrator  de raiz  quadrada de sinais,  que é  uma função

necessária para o cálculo da vazão de retorno para o reservatório, a partir do nível de água do

tanque e da aceleração da gravidade. 

Assim sendo, as operações realizadas pelo computador analógico são as seguintes:

 Receber o sinal de tensão do sistema de aquisição de dados (que corresponde à soma

da vazão de água proveniente do tanque central e da bomba 2); 

 Determinar a vazão de retorno para o reservatório; 

 Calcular a vazão resultante da diferença entre os dois primeiros itens; 

 Determinar  o  nível  do  tanque  da  direita  e  enviar  a  tensão  correspondente  para  o

sistema de aquisição de dados. 
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Adicionalmente,  são  implementados  inversores  de  sinal,  quando  necessários  e

circuitos  amplificadores,  com  ganhos  determinados  a  partir  da  escolha  dos  valores  dos

resistores associados com o operacional, na configuração de realimentação negativa. 

Com relação ao compartilhamento de dados, parâmetros e eventos, conforme citado

anteriormente,  o  protocolo  industrial  utilizado é  o  OPC, que  permite  que as  informações

fiquem disponíveis para acesso pelos diversos módulos. Dependendo do experimento a ser

executado, a configuração para troca de informações será diferente. Nas primeiras etapas de

desenvolvimento  do  trabalho,  por  exemplo,  o  OPC  foi  utilizado  em  todas  as  vias  de

comunicação. Isso porque a placa eletrônica do computador analógico ainda não havia sido

montada,  e  um  simulador  do  mesmo  foi  usado  em  seu  lugar.  Por  consequência,  essa

configuração  dispensou  inicialmente  o  sistema  de  aquisição  de  dados.  Por  outro  lado,  a

comunicação entre o controlador e o algoritmo mestre sempre foi realizada via OPC. Neste

caso, o algoritmo mestre envia ao controlador as informações necessárias, como por exemplo,

o nível de água dos tanques, e o controlador devolve ao algoritmo mestre o sinal de controle

para as bombas 1 e 2. 

No instante em que o circuito eletrônico do computador analógico estava montado e

testado, foi colocado no lugar do simulador citado acima. Também essa via de comunicação

passou a ser realizada pelo sistema de aquisição de dados, pois o circuito eletrônico recebe um

sinal de tensão do algoritmo mestre, proporcional à vazão de água chegando no tanque da

direita, e devolve como resultado um sinal de tensão proporcional ao nível de água desse

tanque. 

O  desenvolvimento  desse  trabalho  é  ilustrado  abaixo.  Na  Figura  1  é  mostrada  a

primeira montagem, na qual toda a simulação da planta é feita no aplicativo LabVIEWTM. Na

4

Figura 1: Primeira montagem



Figura 2, o aplicativo é adaptado para permitir que os cálculos relativos ao tanque 2, ou seja, o

tanque da direita, que se comunica com o tanque central e o reservatório, sejam realizados

pelo simulador do computador analógico. Na Figura 3, o simulador do computador analógico

é finalmente substituído pela placa eletrônica na qual foi montado o circuito do computador

analógico real.

Outro estudo de caso realizado neste trabalho foi a simulação e controle de um sistema

de  viga  flexível  FlexgageTM.  O  simulador  da  planta  foi  implementado  na  plataforma

LabVIEWTM, que possui um servidor OPC para compartilhamento dessas variáveis. O modelo

utilizado  foi  o  mesmo  desenvolvido  em  Daltin  (2017),  usando-se  um  algoritmo  para

determinar as equações na forma de espaço de estados em tempo discreto.

No laço de simulação são resolvidas as equações de diferenças e determinadas assim a

posição e a velocidade da viga. O controlador foi baseado em um observador de estados de

acordo com o mesmo trabalho de onde se extraiu o modelo e implementado em um algoritmo

do aplicativo  matemático  SciLabTM,  no  qual  foram carregadas  as  bibliotecas  adicionais  e

necessárias para a comunicação OPC, uma vez que esse aplicativo não contempla em sua

distribuição original essa funcionalidade.
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Essa etapa do trabalho tem como objetivos: 

 Demonstrar  um  ambiente  integrado  de  simulação  onde  vários  elementos  estão

interconectados (co-simulação), sendo que cada um deles realiza uma tarefa específica

e a troca informações com os demais elementos; 

 Resgatar  o  uso  dos  computadores  analógicos  como  componentes  que  substituem

sistemas que vão ser destruídos; 

 Demostrar que o computador analógico pode ser utilizado como ferramenta didática

no ensino das disciplinas de dinâmica de sistemas e controle;

 E  desenvolver  a  comunicação  do  aplicativo  de  simulação  de  circuitos  elétricos

MultisimTM não apenas com a plataforma LabVIEWTM,  mas também com qualquer

outro aplicativo que possua comunicação via protocolo OPC.

A principal contribuição desse trabalho foi a utilização do protocolo de comunicação

OPC  para  tornar  possíveis  tarefas  de  co-simulação  nas  quais  é  fundamental  o

compartilhamento de variáveis e eventos. Essa tese está organizada da seguinte forma: no

capítulo 2 são apresentados trabalhos que conceituam e se utilizam de co-simulação, como os

voltados para redes inteligentes (NGUYEN et al, 2017a; LIN et al, 2012). No capítulo 3 é

feita uma breve fundamentação teórica sobre os conceitos de co-simulação e do protocolo

OPC.  No  capítulo  4  são  mostrados  os  procedimentos  utilizados  no  desenvolvimento  do

algoritmo mestre para simulação da planta de controle de nível, o projeto e montagem do

circuito eletrônico do computador analógico, e o projeto do controlador, utilizado no controle

de um sistema de viga flexível FlexgageTM. No capítulo 5 são apresentados os resultados das

simulações do computador analógico e os resultados obtidos com o circuito eletrônico. No

capítulo 6 são mostradas as conclusões desse trabalho bem como as dificuldades encontradas

durante a realização das atividades e as sugestões para trabalhos futuros.
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2. Revisão Bibliográfica

Em Fitzgerald et al (2014), há definições sobre co-modelos e co-simulação, conforme

descrito abaixo. O ato de criar modelos é conhecido como modelagem, sendo que o modelo é

uma descrição abstrata do sistema em questão. O modelo é abstrato, pois omite detalhes que

não são relevantes para a função pela qual ele foi construído. Modelos com determinado grau

de  clareza  e  precisão  podem ser  analisados  para  confirmar  a  presença  de  características

desejadas e a ausência de propriedades indesejadas. O modelo pode conter a representação do

sistema,  do  ambiente  no  qual  ele  está  inserido  e  dos  estímulos  recebidos.  Podem  ser

analisados por inspeção ou análise matemática formal, e serem executados em uma sequência

de instruções em um processo conhecido como simulação. 

Um parâmetro é uma propriedade do modelo que pode afetar o seu comportamento,

mas que é mantido constante durante a simulação. Uma variável é uma parte do modelo que

pode se alterar durante a simulação. 

Co-modelos são o conjunto de modelos a eventos discretos (DE) do controlador e de

modelos  de  tempo  contínuo  (CT)  da  planta.  Assim,  co-simulação  e  a  simulação  de  co-

modelos, e a coordenação global desse processo é responsabilidade do algoritmo mestre do

co-simulador.  Variáveis,  parâmetros  e  eventos  compartilhados  definem  a  natureza  da

comunicação  do  conjunto  de  co-modelos.  Esses  elementos  são  gravados  em um registro

conhecido como contrato. 

Para  se  obter  bons  resultados  da  co-simulação,  os  co-modelos  devem  ser

sintaticamente e semanticamente consistentes. A consistência sintática é alcançada quando os

co-modelos concordam em relação à identidade e o tipo de dados de variáveis, parâmetros e

eventos. Já a consistência semântica é obtida quando esses dados são coerentes em relação ao

seu sentido, direção e interpretação. Sugere-se que, para cada dado, seja registrado no contrato

as seguintes informações: sistema SI, descrição simples do valor, intervalo aceitável de dados

e janela de referência. 

Outros  trabalhos  que  tratam  dos  conceitos  fundamentais  de  co-simulação  são

(PALENSKY et al, 2017a) e (PALENSKY et al, 2017b). PALENSKY et al (2017b), mostra os

últimos  desenvolvimentos  em  matéria  de  co-simulação,  além  de  conceituar  co-modelos

contínuos  e  discretos.  Também  são  mostradas  simulações  HIL (hardware-in-the-loop),  e

aplicações  em sistemas  de  potência  complexos.  Já  em Li  et  al  (2014)  são  discutidos  os
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desafios teóricos da co-simulação e é mostrada uma visão geral das ferramentas disponíveis

para  se  utilizar  a  co-simulação em redes  de energia  inteligentes.  Em Kesaraju  e  Ciarallo

(2012) é proposto um ambiente de simulação entre processos e eventos, no qual os primeiros

são representados por  diagramas de  blocos  e  os  segundos por  grafos  de  eventos  e,  desta

forma,  podem modelar  sistemas  grandes  e  complexos e  realizar  o  controle  por  atributos,

variáveis e lógicas orientadas a eventos.

Em Nguyen et al (2017b) são mostrados os métodos de acoplamento para permitir a

comunicação  entre  os  co-modelos.  A co-simulação  precisa  de  uma  execução  conjunta  e

simultânea das diferentes ferramentas, com compartilhamento de dados. Isto pode ser feito de

duas  maneiras:  interfaces  AD-HOC  ou  banco  de  dados  intermediário  coordenado  pelo

algoritmo  mestre.  Este  é  responsável  por  instanciar  os  simuladores  e  gerenciar  o

compartilhamento de informações. 

Em Steinbrink et al (2017) a simulação genérica envolve um elemento responsável

pelo  compartilhamento  de  informações  e  pela  sincronização  de  tempo  entre  os  vários

modelos, conhecido como algoritmo mestre de co-simulação. Este provê uma interface para

estabelecer  a  comunicação entre  o mesmo e os outros  modelos.  Assim,  um modelo pode

indiretamente compartilhar dados com outro e o algoritmo de sincronização provê uma janela

de tempo para esse processo. Desta forma, não são necessários acoplamentos individuais entre

as ferramentas de simulação, e isto pode reduzir a probabilidade de erros e facilita o reuso das

ferramentas em diversos trabalhos de co-simulação.

As  soluções  dos  problemas  de  co-simulação  são  temas  de  trabalhos  como  o  de

Liberatore e Al-Hammouri (2011) onde é proposto um sistema de co-simulação heterogêneo e

interoperável que fornece execução em tempo real e melhoram os níveis de segurança. Em Li

et al (2011) é desenvolvido basicamente o componente coordenador na co-simulação gerando

um método que permite a simulação interativa do sistema, com mais chances de se alcançar

um projeto, verificação e operação bem-sucedidos. O trabalho de Sicklinger (2014) realiza a

análise de estabilidade de um sistema de co-simulação envolvendo diferentes sistemas, e faz a

formulação de um algoritmo baseado em Jacobiano para habilitar a execução em paralelo

desses sistemas. 

No  domínio  de  redes  inteligentes,  há  muitas  aplicações  de  co-simulação,  como o

trabalho de Nguyen et  al  (2017a)  onde é  justificada a  necessidade de se interconectar  os

sistemas  de  potência  com  simulações  das  redes  de  comunicação.  Neste  são  realizados
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experimentos  conhecidos  domo  PHIL  (power-hardware-in-the-loop)  nos  quais  um

equipamento em teste é conectado através de uma interface com um simulador digital em

tempo real. Em Lin et al (2012) é proposto um método que obtêm uma melhor precisão na

sincronização entre os módulos de potência e de comunicação, pois os agentes se comunicam

de maneira pró-ativa, melhorando assim a visibilidade na rede e a tomada de decisões.

Em  Awais  et  al  (2015)  é  apresentada  uma  arquitetura  padrão  para  que  se  tenha

interoperabilidade híbrida de simulações, e utiliza serviços de uma arquitetura de alto nível

para o algoritmo de sincronização e o compartilhamento de dados. Chang, Ha e Lee (1997)

discorrem  sobre  os  modelos  de  computação,  ou  seja,  a  semântica  de  interação  entre  os

módulos e componentes. É feito um estudo de caso associando-se eventos discretos e fluxo de

dados.

Em  Hemingway  et  al  (2011)  é  proposto  um  ambiente  de  desenvolvimento  que

rapidamente integra modelos de diversas simulações e gera dinamicamente as configurações

necessárias e o código de integração. Em Quesnel, Duboz e Ramat (2008) é desenvolvida uma

ferramenta para multi-modelos heterogêneos e apresenta um ambiente virtual que suporta a

modelagem desses  modelos  e  auxilia  a  tarefa  da  co-simulação.  Em Raad  et  al  (2015)  é

proposto  um algoritmo  mestre  que  otimiza  o  número  de  chamadas  dos  submodelos  (co-

modelos) conseguindo assim reduzir o tempo de computação e aumentar a eficiência. Wetter

(2011) implementa um ambiente que permite  conectar  diferentes  programas de simulação

modulares, com troca de informações durante a execução em tempo real, e com sistemas de

controle e HIL.

Em Levy et al. (2019), são implementados sistemas CPS (Cyber-Physical Systems)

utilizando-se  MATLAB e  SIMULINK.  Os  modelos  de  simulação são  desenvolvidos  com

modelos de tempo contínuo e tempo discreto, e contribuem para a avaliação de banco de

dados sob certas condições conhecidas antecipadamente. Os resultados mostram a qualidade

de serviços da área de energia e ajudam a melhor entender o seu comportamento.

Gatouillat et al. (2018) utiliza sistemas CPS em medicina para melhorar a saúde dos

pacientes, através de dispositivos médicos interconectados, que se comunicam com uma rede

médica em larga escala. Esse sistema é conhecido como IoMT (Internet of Medical Things).

Lv et al. (2019) utiliza CPS para otimizar o co-projeto dos parâmetros de controle de

um veículo elétrico automático, do ponto de vista de performance dinâmica, dirigibilidade e

economia de energia nos variados estilos de dirigir. 
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O trabalho Krishnamurthy et al. (2018) propõe o uso de emissões analógicas de um

sistema de instrumentação em um CPS para enviar e receber informações, sem impactar as

características do processo, em relação à dinâmica dos controladores e do comportamento do

mesmo em malha fechada.

O trabalho de Wu et al. (2018) explora o domínio da segurança em CPS, prevendo um

possível ataque malicioso em um dos sensores da rede desse sistema. Para tornar o ambiente

mais  seguro,  o  algoritmo  proposto  faz  uma  estimação  de  estados  quando  os  mesmos  se

encontram em uma situação desconhecida, por meio de um observador de estados de modo

deslizante,  que  coleta  os  dados  fornecidos  pelo  sensor  que  se  encontra  supostamente

corrompido. Em Zhu e Sangiovanni-Vincentelli (2018) é proposto o co-projeto de CPS em um

ambiente  holístico,  abordando  modelagem,  simulação,  síntese,  verificação  e  validação,  e

propondo soluções para segurança, eficiência, desempenho, confiabilidade, tolerância a falhas

e extensibilidade.

Jiang et  al.  (2018),  a  partir  de  desafios  concebidos  pela  tendência de aumento de

escala  e  complexidade dos  CPS,  discorre  sobre  a  implementação de  sistemas  inteligentes

seguros e investiga o estado atual das pesquisas com relação às aplicações em controle e

monitoramento.  Ainda com respeito à segurança,  o trabalho de Xie et  al.  (2018) foca em

sistemas automotivos CPS, nos quais o consumo de energia deve ser controlado por restrições

de projeto. Este problema é resolvido baseado em uma técnica que leva em conta a dinâmica

da voltagem e a escala de frequência.

Em Ding et al. (2019) é apresentada uma revisão sobre filtragem distribuída e controle

de CPS industriais descritos por modelos dinâmicos diferenciais. São sumarizadas redes de

sensores,  manipuladores  e  sistemas  de  potência.  Para  monitoramento  em tempo real,  são

listados algoritmos distribuídos de Kalman. Xu e Duan (2019) demonstram o potencial de se

aplicar CPS e big data para personalizar e melhorar a eficiência de recursos da Indústria 4.0.

O uso de CPS gera uma grande quantidade de dados, e são necessárias técnicas de big data

para processá-los com segurança e eficiência.
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3. A Co-simulação e o Protocolo OPC

3.1. Co-simulação

Wetter (2011) define co-simulação como um ambiente no qual há, pelo menos dois

simuladores,  cada  um  solucionando  uma  equação  diferencial  ou  de  diferenças,  e  são

acoplados  para permitir  a  troca  de informações  dependentes  dos  estados das  variáveis.  A

vantagem de se utilizar ambientes diferentes é que pode-se dividir o problema de simulação

em partes menores, classificadas de acordo com as ferramentas e funcionalidades necessárias

e mais adequadas para cada uma das partes, aproveitando-se assim o melhor de cada uma

dessas ferramentas. 

Por exemplo, um determinado problema de simulação pode necessitar da solução de

equações lineares de sistemas de controle ao mesmo tempo que precisa executar uma máquina

de  estados.  Assim,  a  primeira  parte  da  tarefa  pode  ser  resolvida  por  um  simulador

especificado  para  aplicações  matemáticas,  enquanto  a  segunda  parte,  por  um  simulador

orientado  a  eventos  discretos.  Ao  mesmo  tempo,  é  fundamental  que  haja  a  troca  de

informações entre esses dois simuladores por algum tipo de conexão de rede ou protocolo de

comunicação.

O estudo de Plumier et al. (2016) utiliza uma ferramenta para simular o problema dos

transientes eletromagnéticos, e outra para solucionar o modo dos fasores, obtendo-se assim

vantagens na simulação com alta precisão e ganhos de velocidade de execução.

Feng et al. (2018) propõe um sistema CPS (Cyber-Physical System) distribuído para

conectar e automatizar veículos. Cada veículo no sistema é modelado por um integrador duplo

e deve trafegar dentro de uma trajetória desejada que é criada por informações provenientes

de múltiplas fontes, como a posição e velocidade dos outros veículos.

Neste  trabalho,  para  permitir  a  co-simulação,  foram  desenvolvidos  então,  alguns

módulos para a execução da tarefa de simulação. Primeiramente, tais módulos tiveram como

base  um  projeto  existente  na  biblioteca  de  exemplo  do  LabVIEWTM e  foram  adaptados

conforme  necessidade  desse  trabalho.  O  novo  projeto  adicionou  a  funcionalidade  da

comunicação  OPC,  desta  forma,  o  circuito  simulado  no  MultisimTM pode  agora  trocar

informações com qualquer plataforma que possua o protocolo OPC. 
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Na Figura 4, a modificação é indicada pela parte cinza, que recebe o sinal da parte

branca (parte original do bloco), passa por um primeiro demultiplexador que seleciona o sinal

do canal 0, em seguida por um bloco que separa a parte desejada (sinal Y), para então passar

por um segundo demultiplexador que retira o ponto mais recente da leitura, e por fim envia-o

para o bloco responsável pela escrita na variável compartilhada do OPC. 

12

Figura 4: Diagrama de blocos para sinais de entrada

Figura 5: Diagrama de blocos para sinais de saída



Na Figura 5,  foi  desenvolvido conforme indicado na região cinza um conjunto de

blocos para, a partir do sinal proveniente de uma variável compartilhada do OPC, construir a

estrutura requerida para o MultisimTM. Há um primeiro bloco de multiplexação, pois o valor

deve estar no formato de vetor, depois são inseridas informações de tempo de amostragem.

Por fim, passa por um segundo multiplexador que gera a estrutura necessária.

Tabela 1: Legenda das Figuras 4 e 5

Bloco para construir uma forma de onda.

Bloco para extrair os valores de uma forma de onda.

Bloco para extrair elementos de uma matriz ou de um vetor.

Bloco para construir um vetor ou uma matriz.

Bloco de comunicação OPC.

A justificativa para esse desenvolvimento foi criar outro método para simular e testar o

computador  analógico  antes  da  montagem  da  placa  eletrônica.  Desta  forma,  além  de

resultados do modelo matemático do computador analógico, haveria também resultados da

simulação  do  circuito  eletrônico  da  maneira  como  ele  seria  montado,  com  os  valores

comercias dos componentes. 

O diagrama eletrônico pode ser visto na figura 23. Apesar de ter sido feita a simulação

utilizando essa  configuração,  conforme será explicado no capítulo  seguinte,  os  resultados

obtidos não atingiram os objetivos esperados, portanto não serão mostrados. Uma vez iniciada

a  simulação,  o  aplicativo  de  simulação  de  circuitos  apresentou  uma  grande  e  crescente

defasagem em relação ao restante dos módulos. Tal atraso foi identificado ao se comparar os

relógios do LabVIEWTM com o do MultisimTM. Portando, optou-se apenas por descrever esse

desenvolvimento como uma das etapas do trabalho. 

Para  permitir  a  troca  de informações  entre  os  co-modelos,  foi  utilizado o  sistema

QuanserTM de aquisição de dados cujo objetivo foi comunicar-se com o algoritmo mestre e o

com circuito eletrônico do computador analógico. O seu módulo é mostrado na Figura 6.
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O sinal que o algoritmo mestre envia para o computador analógico é a vazão de água

chegando ao tanque da direita, ou seja, a somatória da vazão proveniente do tanque central

com a da bomba 2. O sinal de saída do computador analógico que é enviado de volta ao

algoritmo mestre é o nível do tanque da direita. O procedimento de leitura e escrita nas portas

do sistema de aquisição de dados é realizado por um módulo auxiliar, que faz a configuração

e controla o fluxo de sinais o referido sistema, e disponibiliza os valores ao algoritmo mestre

via protocolo OPC. 

Na figura, pode-se observar um bloco de inicialização da placa de aquisição de dados

(HIL Initialize). Na parte superior do quadro do laço de simulação e controle é feita a leitura

das seguintes variáveis: “tanque01”, “tanque03”, “motor01” e “motor02”. Na parte inferior

estão os blocos de escrita e leitura (CL HIL Read e CH HIL Write) das tensões dos terminais

que estão eletricamente conectados na placa eletrônica do computador analógico. O sinal lido

do computador  analógico é  disponibilizado como a variável  compartilhada “tanque02” da

comunicação OPC, lembrando que a mesma está multiplicada pelo fator de 19,6.
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Figura 6: Diagrama de blocos do módulo para aquisição de dados



O sinal que será escrito na placa de aquisição de dados (Figura 7), ou seja, enviado ao

computador analógico é a variável compartilhada “Flow02”, que é a somatória das vazões que

chegam  ao  tanque  2  provenientes  do  tanque  3  e  da  bomba  2.  Nota-se  que  este  sinal  é

multiplicado pelo fator  33,  pois  é  um valor  comercialmente disponível  de resistor  e  para

melhor se adequar os valores de tensão possíveis pelo sistema de aquisição de dados. Na placa

eletrônica do computador analógico haverá um amplificador operacional utilizando resistores

de valores comerciais de 33 kΩ e 1 kΩ para remover esse fator. Os blocos “AI” e “AO”

mostram as tensões respectivas aos sinais lidos e escritos na placa de aquisição de dados.

Fonte: https://www.quanser.com/wp-content/uploads/2017/04/Q8-USB-600x399.png

Acesso em 16/08/2019

3.2. Protocolo OPC

O protocolo de comunicação OPC (OLE for Process Control; OLE: Object Linking

and  Embedding)  é  um  padrão  utilizado  em  processos  industriais  como  ferramenta  para

permitir  a  troca  de  informação  entre  equipamentos  de  diferentes  fabricantes.  Com ele  é
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Figura 7: Placa de aquisição de dados

https://www.quanser.com/wp-content/uploads/2017/04/Q8-USB-600x399.png


possível compartilhar dados em tempo real, alarmes e histórico com os componentes de um

sistema ou de uma rede. Usando a comunicação OPC em uma arquitetura, é necessário um

driver para cada dispositivo, enquanto que as aplicações utilizam o mesmo driver (BOYES,

2003).

Há dois métodos de comunicação: o OPC DA (Data Access), (BOYES, 2003) e o OPC

UA (Unified Architecture), (ROHJANS, 2010). O primeiro é o método desenvolvido para

transmissão  de  dados.  O  segundo  é  mais  abrangente  e  permite  aplicações  em  outros

equipamentos,  aplicativos  e  sistemas  operacionais  que  antes  não  eram suportados.  Neste

trabalho foi utilizado o OPC DA, pois a biblioteca de comunicação do aplicativo matemático

SciLab foi desenvolvida apenas para esse método.

Esse protocolo torna possível a  utilização de softwares e hardwares plug-and-play,

dentre  uma  variedade  de  fabricantes,  dispositivos,  aplicações  e  sistemas  que  podem  ser

facilmente integrados em um ambiente corporativo ou sistema de negócios (SHIMANUKI,

1999).

No trabalho de Zheng e Nakagawa (2002), o protocolo OPC é definido como uma

especificação  técnica  para  um  conjunto  de  interfaces  industriais  baseada  na  tecnologia

OLE/COM (Component Object Model) e OLE/DCOM (Distributed COM) da MicrosoftTM,

para  troca  de  informações.  Com  essa  tecnologia,  todos  os  drivers que  os  fabricantes

precisavam desenvolver para seus equipamentos puderam ser substituídos por apenas um: o

servidor OPC. Da mesma forma, todos os drivers de interface puderam ser substituídos pelo

cliente OPC.

Como um exemplo de aplicação de controle de processos realizada via protocolo OPC,

há o trabalho de Huang et al. (2010), no qual um controlador PID nebuloso e adaptativo foi

projetado para melhorar a performance de um sistema de controle de temperatura de um forno

elétrico.  Com o uso  do  protocolo,  foi  possível  inserir  na  malha  de  controle  o  algoritmo

nebuloso  e  adaptativo  executado  no  MatlabTM,  que  se  comunicava  com  o  equipamento

industrial.

A plataforma LabVIEWTM possui um servidor OPC de variáveis compartilhadas que

são configuradas em um arquivo de biblioteca criado pelo usuário e inserido no projeto do

aplicativo (como por exemplo, o da simulação do sistema de tanques). Nesse projeto também

é inserida a interface com o usuário e o diagrama de blocos, que quando editado, permite o

acesso às variáveis compartilhadas. Na biblioteca, são definidos os tipos de variáveis e no
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diagrama são definidos os tempos de atualização e as respectivas permissões de apenas leitura

ou  de  leitura  e  escrita.  Neste  trabalho,  adotou-se  a  taxa  de  atualização  das  variáveis

compartilhadas  em 10 ms para  o  sistema de  tanques  e  4 ms  para  o sistema FlexgageTM.

Quando o aplicativo é executado, ele lança as variáveis compartilhadas na rede e elas podem

neste momento serem acessadas pelos clientes OPC. 

O controlador LQG/LTR, que roda no aplicativo SciLabTM, por exemplo, atua como

cliente OPC. Para isso, antes de iniciar o laço de controle, ele precisa carregar uma biblioteca

que o habilita comunicar no protocolo OPC, visto que essa funcionalidade não está disponível

na instalação padrão. Quando ele é executado, as variáveis são declaradas no algoritmo, é

feita  a  conexão  com o  servidor  OPC,  e  criado  um grupo  de  variáveis  dedicadas  a  esse

protocolo e são definidas as variáveis de interesse. No laço de controle, os valores são lidos

ou escritos por meio dos comandos presentes na biblioteca que foi inicialmente carregada.

Nos controladores, tando do sistema de tanques, como no sistema FlexgageTM, o tempo de

atualização das variáveis foi fixado em 10 ms.
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4. Aplicações: Planta de Controle de Nível e Sistema Flexgage

A planta de controle de nível consiste em um sistema de três tanques acoplados, um

reservatório de água e duas bombas para reposição do líquido (AMIRA, 2002). O tanque da

esquerda, também referenciado por tanque 1, recebe a água proveniente da bomba 1, e possui

uma conexão com o tanque central, ou seja, o tanque 3. Este, por sua vez, se comunica com o

tanque da direita, ou seja, tanque 2, sendo que todas essas conexões possuem válvulas cuja

abertura permite controlar a quantidade de água que fui entre os tanques. Além da conexão

com o tanque 3, o tanque 2 também recebe água proveniente da bomba 2, e retorna para o

reservatório  através  de  uma  conexão  onde  há  outra  válvula  na  qual  a  vazão  pode  ser

controlada  por  meio  de  sua  abertura.  O  diagrama  esquemático  do  sistema  de  tanques  é

mostrado na Figura 8.

Conforme se observa no diagrama, em condições normais e típicas de operação, o

nível do tanque 1 é sempre maior que o do tanque 3, e este é sempre maior que o do tanque 2,

ou seja, a equação a seguir é sempre válida.
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Figura 8: Diagrama do sistema de tanques

Fonte: Manual de operação da bancada (AMIRA, 2002)



h1>h3 >h2 (1)

onde h1, h2 e h3 são os níveis dos tanques 1, 2 e 3, respectivamente.

Na figura também é representada a área da seção transversal dos três tanques, que são

iguais ao valor A, as vazões Q1 e Q2, que são provenientes das bombas 1 e 2, respectivamente,

a vazão do tanque 1 para o tanque 3 (Q13), do 3 para o 2 (Q32) e de retorno para o reservatório

de água (Q20). A seção circular transversal da tubulação que conecta os tanques é representada

pelo valor Sn.

O fabricante da planta  fornece no manual de operação (AMIRA, 2002) a equação

diferencial para cálculo do nível (2) e a equação algébrica não linear para cálculo de vazão

entre os tanques (3) e (4).

A⋅dh
dt

=q in−qout (2)

onde A é a área da seção transversal do tanque, h é o nível de água do tanque, qin é a vazão de

água entrando no tanque e qout é a vazão de água saindo do tanque.

qij =α ij⋅Sn⋅sgn (hi−h j)⋅√2⋅g⋅(hi−h j) (3)

onde qij é a vazão do tanque i para o tanque j, αij é a porcentagem de abertura da válvula entre

os tanques i e j, Sn é a área da seção transversal da válvula quando esta está em sua abertura

máxima,  hi e  hj são  os  níveis  dos  tanques  i  e  j,  respectivamente,  e  g  é  a  aceleração da

gravidade.

q20=α 20⋅Sn⋅√2⋅g⋅h2 (4)

onde q20 é a vazão do tanque 2 para o reservatório, α20 é a porcentagem de abertura da válvula

entre o tanque 2 e o reservatório, Sn é a área da seção transversal da válvula quando esta está

em sua abertura máxima, h2 é o nível do tanque 2.

As constantes da bancada são dadas nas equações de (5) a (8).

A= 0,0154m2 (5)

Sn= 5⋅10−5m2 (6)

Hmax=62cm (±1cm ) (7)

Q1max=Q2max=100mL /s=6,0 L/min (8)
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onde A é a área da seção transversal dos tanques, Sn é a área da seção transversal das válvulas

quando estas estão em sua abertura máxima, Hmax é o nível máximo dos tanques e Q1max e

Q2max são as vazões máximas das bombas 1 e 2 respectivamente.

Para  projeto  do  controlador  LQG/LTR  é  feita  uma  aproximação  da  função  raiz

quadrada por uma reta (Figura 9). A curva verde é o resultado da função “lsq” do SciLabTM,

que  é  determinada  por  mínimos  quadrados.  A curva  vermelha  é  uma  aproximação  do

resultado  dos  mínimos  quadrados  para  permitir  cancelamentos  de  numeradores  e

denominadores, resultando na equação (10).

sgn (hi−h j)⋅√2⋅g⋅(hi−h j)≈√2⋅g⋅
15,4⋅(hi−h j)

√19,6
(9)

sgn (hi−h j)⋅√(hi−h j)≈
15,4⋅(hi−h j)

√19,6
(10)
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Figura 9: Aproximação linear para a função raiz quadrada



Considerando então o tanque 1, no qual a água pode chegar proveniente da bomba 1 e

do tanque 3, e que as válvulas estão totalmente abertas, temos:

A⋅
dh1

dt
=Q31+Q1 (11)

A⋅
dh1

dt
=α 31⋅Sn⋅√2⋅g⋅

15,4⋅(h3−h1)
√(19,6)

+Q1 (12)

dh1

dt
=5⋅10−5⋅

15,4⋅(h3−h1)
0,0154

+
Q1

0,0154
(13)

dh1

dt
=−0,05⋅h1+0,05⋅h3+

Q
0,0154

(14)

Para o tanque 2 temos entrada de água através do tanque 3 e da bomba 2, e saída pelo

retorno do reservatório. Assim:

A⋅
dh2

dt
=Q32+Q 2−Q20 (15)

A⋅
dh2

dt
=α32⋅Sn⋅√2⋅g⋅

15,4⋅(h3−h2)
√(19,6)

+Q2−α 20⋅Sn⋅√2⋅g⋅
15,4⋅h2

√(19,6)
(16)

dh2

dt
=5⋅10−5⋅

15,4⋅(h3−h2)
0,0154

−5⋅10−5⋅
15,4⋅h2
0,0154

+
Q2

0,0154
(17)

dh2

dt
=−0,10⋅h2+0,05⋅h3+

Q2

0,0154
(18)

E finalmente para o tanque 3, que recebe água dos tanques 1 e 2:

A⋅
dh3

dt
=Q13 +Q23 (19)

A⋅
dh3

dt
=α 13⋅Sn⋅√2⋅g⋅

15,4⋅(h1−h3)
√ (19,6 )

+α 23⋅Sn⋅√2⋅g⋅
15,4⋅(h2−h3)

√(19,6)
(20)
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dh3

dt
=5⋅10−5⋅

15,4⋅(h1−h3)
0,0154

+5⋅10−5⋅
15,4⋅(h2−h3)
0,0154

(21)

dh3

dt
=0,05⋅h1+0,05⋅h2−0,10⋅h3 (22)

Compondo  então  as  equações  na  forma  de  espaço  de  estados,  e  considerando  s

variáveis de saída como o nível do tanque 3; e a diferença entre os tanques 1 e 2 temos:

ḣ=[−0,05 0 0,05
0 −0,10 0,05

0,05 0,05 −0,10 ]⋅h+[65 0
0 65
0 0 ]⋅q (23)

y=[0 0 1
1 −1 0 ]⋅h (24)

h=[h1
h2
h3
] (25)

q=[Q1

Q2 ] (26)

4.1. Interface da planta de controle de nível

O simulador  digital  da  planta  de  nível  foi  baseado  nas  equações  fornecidas  pelo

fabricante  da  mesma.  Há duas  versões  para  o  simulador.  A primeira  faz  a  simulação  do

sistema completo da planta de nível e tem como objetivo testar o controlador e a comunicação

com o mesmo. 

Além disso, essa versão serviu de base para o desenvolvimento da segunda e definitiva

versão. Esta contempla, além da comunicação com o controlador, a interface com o sistema

de aquisição de dados, que possibilita adicionar o circuito eletrônico do computador analógico

ao sistema completo. 

Vale  ressaltar  que a  primeira  versão também é  considerada  como um caso de co-

simulação visto que há um algoritmo mestre que coordena o tempo de execução e a troca de
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informações e  eventos  e  um contrato onde estão registradas as  variáveis e  os parâmetros

compartilhados e o módulo que possui permissão de escrita em um determinado dado.

A interface com o usuário desenvolvida na plataforma LabVIEWTM, é apresentada na

figura 10.

Conforme  pode-se  verificar  na  figura,  há  dois  valores  de  referência  (setpoint),  o

“SetPoint3”  que  é  o principal  e  representa  o  nível  a  ser  alcançado para  o  tanque 3,  e  o

“SetPoint21” que é secundário e representa a diferença a ser alcançada entre os níveis dos

tanques 1 e 2. 

Na parte central são mostrados os três tanques, sendo que apenas o tanque 2 retorna

para o reservatório e apenas os tanques 1 e 2 possuem reposição da água através das bombas.

23

Figura 10: Interface com o usuário



Nesta região também localizam-se os controles das válvulas entre os tanques e de retorno para

o reservatório. Tais controles possuem a capacidade de serem acionados durante a simulação,

obtendo-se assim um sistema variante no tempo. Nas laterais, são mostradas as atuações das

bombas no sistema, que são os sinais recebidos do controlador. Quando essa barra está na sua

máxima posição, ou seja, igual a um, significa que a bomba está fornecendo 6,0 L/min de

reposição de água para o tanque no qual está conectada.

Na parte inferior da figura é mostrado o reservatório de água e os controles para ligar

ou desligar as bombas. Tal interface foi desenvolvida na plataforma LabVIEWTM, sendo que a

comunicação OPC é gerenciada por uma funcionalidade presente neste aplicativo de variáveis

compartilhadas. A programação dessas variáveis é realizada por um arquivo da biblioteca do
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Figura 11: Diagrama de blocos do sistema de tanques



projeto LabVIEWTM que é carregado quando a interface é executada, e que realiza a função do

contrato de co-simulação.

Tabela 2: Legenda da Figura 10

Bloco de decisão (se): caso a condição do sinal de entrada seja 
verdadeira, executa a ação mostrada no interior.

Bloco de indicação de nível: apresenta o nível do tanque na tela de 
interface com o usuário.

Bloco de saturação: mantém uma variável dentro de um intervalo 
especificado.

Bloco de comunicação: permite a troca de variáveis compartilhadas 
através do protocolo OPC.

Bloco de realimentação: inicializa uma variável e a armazena para 
utilizá-la na iteração seguinte.

Variável do tipo ponto flutuante.

Variável do tipo inteiro.

Variável do tipo lógico.

Bloco de variável local.

Bloco de definição do tempo de execução.

O diagrama de blocos de cálculo do simulador da planta é mostrado na figura 11, com

a respectiva legenda na Tabela 1. É esta que realiza o processamento dos sinais envolvidos na

simulação e no controle, para que os mesmos possam ser apresentados na interface.

Na parte central da figura 11, está a região que faz o cálculo da vazão entre os tanques,

e que está destacada, para maior compreensão na figura 12. Esse conjunto de blocos realiza a

função de resolver a equação não linear de vazão fornecida pelo fabricante da planta. Pode-se

verificar que inicialmente é feita a diferença de nível entre os tanques. Então, é determinado o

módulo no sinal, ao mesmo tempo que a informação do sinal é preservada para uso futuro.
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Após isso, multiplica-se por duas vezes a gravidade e se extrai a raiz quadrada. Logo após,

devolve-se a informação do sinal e se multiplica pela área da seção transversal de abertura

máxima da válvula e pela porcentagem de abertura desta. Por fim, multiplica-se pelo tempo

entre iterações e divide-se pela área da seção transversal do tanque para se determinar a taxa

de variação da altura do nível de água.

Na figura 13 é mostrado o cálculo do nível dos tanques. Trata-se de um conjunto que a

cada iteração soma ou subtrai a variação de nível a partir do sinal processado pelo módulo do

cálculo de vazão, lembrando que este já havia sido adequado ao passo de execução e à área do

tanque. Há um bloco de saturação para evitar que o nível ultrapasse o valor permitido, e então

o sinal é enviado para apresentação na interface e para a área de variáveis compartilhadas para

estar disponível para a comunicação via OPC. No canto inferior esquerdo o fator 6,49x10-5
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Figura 12: Detalhe para o cálculo de vazão

Figura 13: Detalhe para o cálculo do nível dos tanques



corresponde à vazão máxima da bomba (10-4 m3/s) multiplicada pelo período de amostragem

(10ms) e dividida pela área do tanque (0,0154 m2):

10−4⋅10−2

0,0154
=6,49⋅10−5 (27)

Na figura 14, na metade direita, são mostrados os blocos que fazem a leitura e escrita

nas variáveis compartilhadas, e desta forma os sinais são disponibilizados para a comunicação

OPC. Na metade esquerda, é mostrado o comando binário para acionar a bomba, assim como

o fator  a  ser multiplicado que determina qual  será a  vazão da mesma.  O bloco no canto

inferior esquerdo faz a contagem das iterações.

Na figura 15 é mostrado o detalhe de leitura do nível do tanque 2, proveniente do

computador analógico. Tal sinal é dividido por duas vezes a aceleração da gravidade pois

assim se ajusta melhor ao intervalo de valores possíveis pela placa de aquisição de dados, e
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Figura 14: Detalhe para acionamento das bombas e para comunicação OPC

Figura 15: Detalhe para leitura do nível do tanque 2



também sendo conveniente ao processamento interno do circuito eletrônico, conforme será

explicado no decorrer desse capítulo. Na parte superior desta figura, aparece um teste lógico

para  verificar  se  o  nível  ultrapassou  o  valor  de  62  cm,  o  que  provoca  o  desligamento

automático  da  bomba,  com  o  objetivo  de  evitar  o  transbordamento  do  tanque.  Tal

funcionalidade  também  está  presente  na  planta  real  conforme  descrito  no  manual  de

instruções da planta.

Na figura 16 é mostrado o ajuste de abertura da válvula de retorno para o reservatório

de  água.  Esse  valor  foi  definido  como constante,  pois  quando  o  circuito  do  computador

analógico entra na malha de controle, essa abertura é definida pelos resistores associados aos

amplificadores operacionais. Utilizando-se de resistores comercialmente disponíveis, chegou-

se à  porcentagem de abertura  de  71,428%.  Outro  fator  presente  neste  sinal  é  o  valor  de

-6,36x10-2. Tal resultado é obtido adicionando-se um processamento adicional para fornecer

uma tensão adequada ao computador analógico e que é proporcional à variação de nível do

tanque 2 devida apenas ao retorno para o reservatório, multiplicada por um fator de duas

vezes a gravidade,  que é conveniente tanto para o cálculo,  como também para ajustar  ao

intervalo de valores possíveis pela placa de aquisição de dados. Para melhor entendimento,

recorre-se à equação:

dhR

dt
=−Valve 3⋅5⋅10−5⋅

√2⋅g⋅h2
0,0154

⋅19,6=−Valve 3⋅6,36⋅10−2⋅√2⋅g⋅h2 (28)

onde (dhR/dt) é a variação de nível do tanque 2 devida apenas à vazão de retorno para o

reservatório, e Valve3 é a porcentagem de abertura da válvula de retorno para o reservatório.

O último fator, ou seja, a raiz quadrada já é processado pelo computador analógico, e o

sinal negativo justifica-se pelo fato de ser uma grandeza que diminui o nível do referido

tanque,  sendo  mais  conveniente  adicioná-lo  no  sinal  enviado  do  que  inserir  mais  um

amplificador operacional na configuração de inversor.
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Figura 16: Detalhe do ajuste de abertura da válvula de retorno



Na figura 17 é mostrado o cálculo da vazão de água que chega ao tanque 2, ou seja,

proveniente da bomba 2 e do tanque 3. O fator de 0,12727 é determinado pela parcela da

bomba 2 que provoca um aumento no nível do tanque 2. Assim sendo, ele é resultado da

vazão da bomba2 (cujo valor máximo é 10-4 m3/s), dividida pela área da seção transversal do

tanque e multiplicada pelo fator 19,6, que é conveniente tanto para o cálculo, como também

para ajustar ao intervalo de valores possíveis pela placa de aquisição de dados:

RPM 2⋅10−4

0,0154
⋅19,6=RPM 2⋅0,12727 (29)

Já o fator 1960 é resultado de 19,6, conforme já explicado anteriormente dividido pelo

passo de execução (10ms), uma vez que esse sinal será enviado ao computador analógico e

não deve estar multiplicado por 0,01 (passo de execução). O sinal negativo justifica-se pelo

fato de que o sinal fornecido é o cálculo da vazão do tanque 2 para o tanque 3, enquanto o

necessário para este processamento é justamente o inverso.

A figura 18 mostra como é feito o cálculo do nível do reservatório. Foi considerado

que o volume do mesmo é equivalente a um tanque da mesma seção transversal dos tanques 1,

2 e 3, e cuja altura fosse de 1,9 m. Desta forma, esse volume seria suficiente para completar
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Figura 17: Detalhe do cálculo da vazão chegando ao tanque 2

Figura 18: Detalhe do cálculo do nível do reservatório



os três tanques em suas capacidades máximas (aproximadamente 63 cm de nível). De fato,

esse valor não interfere na dinâmica da planta, e existe apenas para fornecer um efeito visual

na interface com o usuário.

A figura 19 mostra o bloco de período de amostragem, que é de 10 ms. Também na

figura é mostrada a funcionalidade de interromper a execução da simulação.

4.2. Simulador do computador analógico

Antes  do  projeto  e  montagem  da  placa  eletrônica  do  computador  analógico,  foi

desenvolvido um simulador em LabVIEWTM para substituí-lo, fechando a malha de controle

para testes. O diagrama esquemático do simulador é mostrado na figura 20.

Conforme  pode-se  observar,  há  um  somador  de  sinais  onde  chegam  as  vazões

provenientes da bomba 2 e do tanque 3, calculados no diagrama de blocos do sistema de

tanques  (Figura 11).  Também é considerada a  vazão de retorno para o reservatório (sinal
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Figura 20: Diagrama de blocos do simulador do computador analógico

Figura 19: Detalhe do ajuste do tempo de execução e do botão de parada



multiplicado por -1). Então é realizada a divisão pela área seção transversal do tanque e a

integração para se determinar o nível do tanque 2. Em seguida é feita a multiplicação por duas

vezes a gravidade, é extraída a raiz quadrada é o resultado é multiplicado pela área da seção

transversal da abertura da válvula (onde alphaR é a porcentagem de abertura da válvula de

retorno). O resultado desse cálculo é a vazão de retorno para o reservatório.

A interface do simulador do computador analógico e mostrado na figura 21, onde são

apresentados os níveis dos tanques e as ações de controle (motores das bombas). Há também

indicação dos sinais que são utilizados para fazer o cálculo do nível do tanque 2, que são: a

vazão proveniente do tanque 3, combinado à vazão da bomba 2, e a porcentagem de abertura

da válvula de retorno para o reservatório.  Outra funcionalidade presente é um botão para

selecionar  se  o  simulador  atuará  na  malha  de  controle  como  substituto  do  computador

analógico ou apenas fará o monitoramento das variáveis, o que pode ser útil quando o circuito

eletrônico real for inserido no sistema. 

Na  figura  22  é  mostrado  o  diagrama  do  simulador  do  computador  analógico.

Conforme se observa, há uma variável chamada “Flow02” que é a vazão resultante da água

proveniente da bomba 2 e do tanque 3. Subtrai-se desse valor a vazão de água que retorna

para o reservatório, sendo que o sinal negativo já havia sido adicionado na informação da

variável “Valve03”, de acordo com a equação 53. Multiplica-se então pelo tempo de execução

(10ms) e então passa pela soma iterativa onde o valor é limitado em 12, lembrando que este

fator já havia sido previamente multiplicado por 19,6, por ser conveniente para o cálculo,
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Figura 21: Interface do simulador



como também melhor se ajustar à faixa de tensão do sistema de aquisição de dados. Sendo

assim o sinal já está pronto para se extrair a raiz quadrada e fechar a malha, retornado para ser

subtraída da variável “Flow02”. Este módulo também faz a leitura de outras variáveis da

comunicação OPC, como níveis dos tanques 1 e 3 e ações de controle para as bombas 1 e 2. 

Observa-se também nessa figura que o botão foi selecionado apenas para monitorar os

valores do computador analógico real, visto que o nível calculado do tanque 2 não é utilizado,

e  sim proveniente  da  leitura  da  variável  “tanque02”  via  OPC.  Feita  a  leitura,  o  valor  é

dividido por 19,6 para recuperar a informação do nível sem o fator multiplicador.
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Figura 22: Diagrama de blocos do simulador



4.3. Circuito eletrônico do computador analógico

A última parte do trabalho relacionado ao computador  analógico foi  fechar  toda a

malha com a placa eletrônica real. A planta corresponde ao simulador do sistema de tanques

implementando  na  plataforma  LabVIEWTM,  e  se  comunica  com  o  controlador  (que  foi

desenvolvido em um algoritmo do aplicativo  matemático  SciLabTM)  e  com o computador

analógico.  O simulador  da planta  também pode ser  chamado de algoritmo mestre  da co-

simulação, pois é ele que gerencia a troca de informações e o tempo de execução do sistema

como um todo. O meio de comunicação entre o controlador e a planta é feito por meio de

variáveis compartilhadas via OPC, e o meio de comunicação entre a planta e o computador

analógico é feito mediante a placa de aquisição de dados, onde sinais de tensão são lidos e

escritos nos terminais da mesma.

Na figura 23, observa-se o projeto da placa eletrônica do computador analógico que

foi montada para este trabalho.
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Figura 23: Diagrama eletrônico do computador analógico



Na parte central da figura vê-se o amplificador operacional (componente que tem um

capacitor na realimentação) responsável pelo estágio de integração e determinação do nível do

tanque. Em seguida, um estágio inversor para adequar o sinal ao próximo estágio que é o

extrator de raiz quadrada (componente no canto inferior direito, que tem um multiplicador e

um resistor de 1 kΩ na realimentação). A multiplicação é efetuada pelo circuito integrado

AD633JN.  No  canto  superior  direito  há  outro  estágio  de  inversão,  e  no  canto  superior

esquerdo está o estágio somador com os ganhos necessários para o fechamento da malha do

computador analógico. 

Para o sinal que corresponde à vazão que chega ao tanque 2, ou seja, a proveniente do

tanque 3 com a da bomba2, o ganho foi definido por um resistor de 30 kΩ na entrada do

somador e 1 kΩ na realimentação, resultando em um fator de 1/33. Tal ganho justifica-se pelo

fato de que no módulo que controla a placa de aquisição de dados foi dado um ganho de 33

para adequar o sinal às tensões possíveis da mesma.

Para o sinal calculado pelo computador analógico, ou seja, a vazão de retorno para o

reservatório, foi dado um ganho definido pelo resistor de 22 kΩ na entrada do somador e 1 kΩ

na realimentação, resultando em um fator de 1/22. Lembrando-se que foi definida a abertura

de 71,428% da válvula de retorno para o reservatório. 

Da equação 21, multiplicada por 19,6 e dividida pela área da seção transversal do

tanque, tem-se:

q20⋅
19,6
0,0154

=α 20⋅Sn⋅√2⋅g⋅h2⋅
19,6
0,0154

=0,71428⋅5⋅10−5⋅√2⋅g⋅h2⋅
19,6
0,0154

(30)

O resultado da extração da raiz quadrada é fornecido na saída do inversor localizado

no canto superior direito da figura 28. Então:

q20⋅
19,6
0,0154

=0,045454⋅√2⋅g⋅h2≈
1
22

⋅√2⋅g⋅h2 (31)

Na  figura  24  é  mostrada  a  função  desempenhada  pelo  computador  analógico.  O

somador determina a vazão resultante no tanque 2, faz a integração para se determinar o nível

deste, realiza-se então a inversão do sinal de maneira que o mesmo possa passar pelo estágio

de extração da raiz quadrada e então é multiplicado por um ganho que corresponde à área da

seção transversal da válvula de retorno ao reservatório, e novamente envia este resultado ao

somador.  O sistema de aquisição de dados faz a  leitura do nível  do tanque 2 e  envia ao

34



somador a vazão que chega ao tanque 2, proveniente do tanque 3 e da bomba 2. Portanto, esse

circuito, substitui o tanque 2 da planta de controle de nível, sendo responsável pelos cálculos

do nível do referido tanque e da vazão de retorno ao reservatório.

Os ganhos presentes na figura são:

Ganho1=α20⋅Sn= 0,71428⋅5⋅10−5 (32)

Ganho2=2⋅g
A

=19,6
0,0154

(33)

Ganho3= 1
33,0

(34)

4.4. Projeto dos controladores

Inicialmente,  antes  do  projeto  do  controlador  LQG/LTR,  foi  desenvolvido  em

SIMULINKTM um  controlador  multivariável  para  testar  o  funcionamento  do  módulo  de

simulação da planta de nível bem como a comunicação via protocolo OPC. Esse método foi

baseado em controladores  PIDs convencionais  que  foram conectados e  configurados para
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Figura 24: Diagrama de blocos explicado



permitir sua implementação em sistemas dinâmicos multivariáveis. Isso foi necessário pois o

simulador  da  planta  de  nível  fornece  três  variáveis  de  saída  (níveis  dos  tanques)  e  duas

variáveis de entrada (bombas). O diagrama de blocos desse controlador é mostrado na figura

25.

No diagrama, pode-se notar um bloco que faz a leitura dos valores compartilhados via

comunicação OPC (OPC Read) pelo simulador da planta, ou seja, o sinal de referência e os

níveis dos tanques 1, 2 e 3 respectivamente. Logo em seguida há um demultiplexador para

separar  esses  sinais.  Na  parte  superior  há  um bloco  para  determinar  o  erro  e  então  um

primeiro estágio de controle PID, que é responsável por calcular o ponto médio dos níveis dos

tanques 1 e 2 que faz com que o tanque 3 atinja o nível desejado. Após isso, há um bloco onde

uma constante é definida, que corresponde neste caso a 10 cm, que é somado ao ponto médio

para definir a referência do tanque 1, e subtraído do ponto médio para definir a referência do

tanque 2. Com requisitos de projeto, foram definidas a margem de ganho em 50 e a margem

de fase em 90.
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Figura 25: Controladores baseados em PIDs



Por fim, esses sinais são enviados ao segundo estágio de controle PID, no qual existem

dois  controladores  independentes  para  os  tanques  1 e  2.  Suas  saídas  são multiplexadas  e

disponibilizadas via comunicação OPC para o simulador da planta. Além dos blocos citados

acima, há também um para configuração da comunicação OPC, e outros para armazenamento

dos dados dos níveis e ações de controle para posterior análise e plotagem dos gráficos de

resultados.

O  controlador  utilizado  com  o  sistema  de  tanques  foi  projetado  com  base  no

procedimento descrito em (CRUZ, 1996; SINHA, 2007). Trata-se de um controlador robusto

multivariável  LQG/LTR.  O  procedimento  insere  inicialmente  integradores  ao  sistema  e

determina uma matriz L que permite o casamento dos valores singulares em todas as faixas de

frequência, e os valores de margem de ganho e margem de fase, citados anteriormente.

L=[ LL

LH ] (35)

LL=−(C⋅A−1⋅B)−1 (36)

LH=−(A−1⋅B⋅LL) (37)

O compensador LQG/LTR K(s) é dado por:

K ( s)=−G (sI−A+BG+HC )−1H (38)

A matriz de ganhos G é dada por:

G=ρ−1 BT P (39)

onde P é a solução da equação algébrica de Riccati:

PA+AT P− ρ−1PBB−1P+CT C=0 (40)

A matriz de ganhos do observador de estados H é dada por:
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H=ΣCΘ−1 (41)

onde Σ é a solução da equação algébrica de Riccati:

ΣA+ΣAT +LLT−ΣCT Θ−1CΣ=0 (42)

A escolha do controlador LQG/LTR se deu principalmente por dois motivos. Primeiro,

pela  capacidade  de  poder  atuar  em sistemas  multivariáveis,  que  é  o  caso  da  planta  aqui

estudada, por ter duas entradas e duas saídas. Segundo, por sua robustez, uma vez que foi feita

uma linearização com aproximação de uma função raiz quadrada por uma reta, e esse tipo de

controlador mostra-se bastante aplicáveis a tais sistemas.

4.5. Sistema FlexgageTM

O  sistema  FlexgageTM (figura  26)  foi  simulado  como  outro  estudo  de  caso  da

comunicação OPC. Para tanto,  foi  desenvolvido um módulo em LabVIEWTM,  conforme o

modelo  linear  do  sistema  desenvolvido  em  (DALTIN,  2017).  A  funcionalidade  do

LabVIEWTM conhecida  como  MathScript,  permitiu  implementar  no  mesmo o  sistema em

forma de espaço de estados, uma vez que pode-se executar um algoritmo com os mesmos

comandos do MatlabTM.
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Figura 26: Sistema Flexgage



x (k+1) =A⋅x (k ) +B⋅u (k ) (43)

y (k ) =C⋅x (k ) +D⋅u( k ) (44)

As equações de espaço de estado mostradas abaixo: 

A=[0 0 1 0
0 0 0 1
0 625,0 −40,572 0
0 −976,1053 49,572 0

] (45)

B=[ 0
0

61,8933
−61,8933 ] (46)

C=[1 0 0 0
0 1 0 0 ] (47)

D=[00 ] (48)

O controlador foi baseado em um observador de estados conforme figura 27. Porém,

em vez  de  utilizar  um diagrama de  blocos,  a  metodologia  foi  migrada  para  o  aplicativo

matemático SciLab. Nele foi desenvolvido um algoritmo do controle, que se comunicava com

o módulo LabVIEW via protocolo de comunicação OPC, de maneira similar ao controlador

LQG/LTR desenvolvido para o sistema de tanques. 
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Figura 27: Diagrama de blocos do controlador desenvolvido em Daltin (2017)



5. Resultados

Inicialmente,  foi  testada  a  comunicação  OPC  entre  os  diferentes  programas  que

permitem tal funcionalidade. Enquanto não se dispunha do circuito montado do computador

analógico,  uma das alternativas foi substituí-lo por um simulador de circuitos eletrônicos.

Assim, seria possível além dos testes de comunicação OPC, testar o projeto do computador

analógico.

Porém, verificou-se que ao fazer o lançamento simultâneo das simulações, o tempo de

execução do simulador apresentava uma crescente e considerável defasagem em relação ao

sistema  de  tanques,  mesmo  utilizando-se  de  recursos  computacionais  com  maiores

capacidades de processamento.

Tal  fato  inviabilizou  a  coleta  de  dados  desse  experimento,  devido  à  baixa

representatividade com o sistema a ser futuramente implementado. Mesmo aumentando-se o

passo de integração, o atraso continuava presente. Portanto optou-se apenas por relatar essa

tentativa de simulação, sem apresentar os resultados obtidos.

5.1. Controle do sistema de tanques utilizando PIDs

Os  resultados  desse  trabalho  foram obtidos  a  partir  de  um constante  e  gradativo

desenvolvimento dos módulos e controladores. Assim sendo, o primeiro experimento com

resultados  foi  realizado utilizando-se como planta o sistema de tanques  simulado em um

mesmo  ambiente,  comunicando-se  apenas  com  um  módulo  de  controle  baseado  em

controladores PIDs em cascata  em uma configuração que tornou possível  a  aplicação em

sistemas multivariáveis. Os valores de referência foram 0,4 metro para o nível do tanque 3, e

0,1 metro para a diferença de nível entre o tanque 1 e o 2 e todas as válvulas foram ajustadas

para a mesma abertura (Figuras 28 e 29). Foi feita uma comparação entre os controladores

PIDs e LQG/LTR e o resultado é mostrado na Figura 30.
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Figura 28: Níveis dos tanques para referências de 0,4 e 0,1 metro

Figura 29: Sinais de controle para referências de 0,4 e 0,1 metro



5.2. Experimentos com um simulador matemático do computador 
analógico

Como alternativa para superar o problema apresentado em 5.1., buscou-se realizar a

função do computador analógico com um módulo de simulação matemática. Esse módulo

continha  funções  matemáticas  na  forma  de  diagrama  de  blocos  tais  como  integradores,

multiplicadores, somadores e ganhos.

Desta forma, em síntese, o simulador do sistema de tanques ficou responsável pelos

cálculos das grandezas relacionadas aos tanques 1 e 3, bem como o gerenciamento global do

experimento e a comunicação com os módulos seguintes; o módulo de simulação matemática

do computador analógico pelo tanque 2; e o controlador LQG/LTR realizava o fechamento da

malha de controle multivariável.

Os  primeiros  experimentos  foram realizados  apenas  em uma plataforma simulada,

tendo  como  objetivos  principais  testar  a  comunicação  entre  módulos  e  a  robustez  do

controlador LQG/LTR. Assim sendo, durante a simulação, foram introduzidas alterações na

dinâmica do sistema de tanques bem como mudanças nas referências do valor desejado. As
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Figura 30: Comparação entre os controladores



primeiras alterações foram feitas mediante fechamento e abertura parciais das válvulas de

comunicação entre os tanques, e as segundas através de um ajuste nos sinais de referência na

própria tela de interface do sistema de tanques com o usuário. Desta forma, verificava-se a

atuação do controlador LQG/LTR e as trajetórias das variáveis de estado para um novo ponto

ou situação de equilíbrio.

No experimento,  os valores de referência foram: 0,4 metro para o nível do tanque

central,  ou seja,  tanque 3 (este valor também foi definido como  setpoint principal),  e 0,2

metro para a diferença entre o tanque 1 e o tanque 2, ou seja, os tanques laterais (também

definido como setpoint secundário). Para a simulação, o valor de abertura da válvula entre o

tanque 1 e o tanque 3 foi ajustado para 70%, a válvula entre os tanques 3 e 2 para 50%. O

resultado pode ser visto na Figura 31.
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Figura 31: Primeiro experimento com o computador analógico simulado



5.3. Experimentos com o computador analógico real

Na última sequência de experimentos foi utilizado o computador analógico real. No

primeiro  experimento,  iniciou-se  com os  mesmos  valores  de  referência  e  de  abertura  de

válvulas,  com  exceção  da  válvula  de  retorno  para  o  reservatório,  que  foi  ajustada  para

71,428%, que foi assim definido para coincidir com a última parte dos experimentos na qual o

computador analógico real foi utilizado. A justificativa para o uso de um número fracionário

na  válvula  de  retorno  é  que  no  computador  analógico  real,  os  ganhos  são  definidos  por

relações entre os resistores de entrada e de realimentação dos amplificadores operacionais.

Como os resistores disponíveis comercialmente possuem valores pré-definidos, na maioria

das situações, essas relações resultam em valores fracionários. Os resultados simulados e reais

podem ser verificados na Figura 32, respectivamente.

E na Figura 33 são mostrados os sinais de controle simulados e reais, para as bombas 1

e 2, e na Figura 34 o detalhe da ampliação.

45

Figura 32: Níveis dos tanques para o primeiro experimento
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Figura 33: Sinais de controle para o primeiro experimento

Figura 34: Detalhe da ação de controle para o primeiro experimento



Para o segundo experimento, a válvula entre os tanques 1 e 3 foi ajustada para 50% e a

válvula entre os tanques 3 e 2 foi ajustada para 70%. A válvula de retorno para o reservatório

permaneceu com a abertura de 71,428%. Os resultados para os níveis simulado e real podem

ser vistos na Figura 35, e o comparativo entre os sinais de controle simulado e real, na Figura

36.

Para o terceiro e último experimento,  as válvulas foram ajustadas para as mesmas

aberturas do primeiro experimento, e a alteração foi feita no valor de referência secundário,

ou seja, para a diferença de níveis entre os tanques 1 e 2, que foi de 0,1 metro. Os resultados

para os níveis simulado e real podem ser vistos na Figura 37, e o comparativo entre os sinais

de controle simulado e real, na figura 38.

Adicionalmente, na Figura 37, é mostrada em detalhe, a variação do nível do tanque

para o sistema com o computador analógico real, com o objetivo de indicar a presença de

ruído no tanque 2, cujo cálculo é feito pelo circuito eletrônico.

47

Figura 35: Níveis dos tanques para o segundo experimento
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Figura 36: Sinais de controle para o segundo experimento

Figura 37: Níveis dos tanques para o terceiro experimento
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Figura 38: Sinais de controle para o terceiro experimento

Figura 39: Detalhe das variações de nível dos tanques



5.4. Experimentos inserindo falhas no sistema de tanques

A última sequência de experimentos no sistema de tanques foi realizada, inserindo-se

falhas para verificar o funcionamento da planta e a resposta do controlador nessas situações. A

interface com o usuário do sistema de tanques possui um botão para ligar as bombas de água,

independente do sinal de controle, portanto, durante a execução do experimento foi possível

alterar a dinâmica da planta ao atuar nesses comandos.

O primeiro experimento foi realizado inserindo uma falha total na bomba 1, ou seja, a

vazão passando pela mesma foi zerada. O resultado pode ser visto na Figura 40, na qual nota-

se que o sistema deixa de ser controlável, com o nível do tanque 3 afastando-se do valor de

referência. 

 O  segundo  experimento  foi  realizado  inserindo  uma  falha  total  na  bomba  2.  O

resultado  pode ser  visto  na  Figura  41,  onde nota-se  que  o  sistema também deixa  de  ser

controlável.

50

Figura 40: Falha na bomba 1



5.5. Experimentos com o sistema Flexgage

Como um estudo  de  caso  adicional  sobre  co-simulação  e  comunicação  OPC,  foi

utilizado o sistema de viga flexível Flexgage. Um modelo realizou a simulação do sistema, e

um  algoritmo  executado  na  ferramenta  matemática  SciLab  controlou  o  primeiro.  A

comunicação entre  o módulo  e  a  ferramenta  foi  feito  via  OPC, e  o controle  possuia  um

observador de estados. Os resultados são mostrados nas Figuras 42, 43 e 44. A proposta inicial

seria  utilizar  também  os  resultados  experimentais  do  sistema  real,  porém  devido  a

dificuldades da comunicação OPC, não foi possível coletar dados em tempo hábil para incluí-

los neste trabalho. O problema foi posteriormente identificado como definição das variáveis

de ponto flutuante,  que  somente  eram lidas  corretamente pelo SciLabTM,  quando estavam

definidas como precisão simples, e quando definidas como dupla precisão (opção padrão do

contrato de co-simulação), provocava uma leitura incorreta.
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Figura 41: Falha na bomba 2
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Figura 42: Posição angular para o sistema Flexgage

Figura 43: Tacômetro do sistema Flexgage
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Figura 44: Sinal de controle



6. Conclusões

Este trabalho desenvolveu em dois estudos de casos, uma técnica de co-simulação,

onde uma parte do sistema é um co-modelo digital executado em uma aplicação matemática e

a  outra  parte  é  um  co-modelo  analógico,  implementado  por  meio  de  um  computador

analógico construído com a utilização de circuitos eletrônicos.  Estes circuitos realizam as

seguintes operações: soma, integração, inversão, amplificação e extração de raiz quadrada.  

Em um dos casos estudados, os co-modelos foram baseados em um sistema com uma

planta de controle de nível  com três tanques conectados,  um reservatório de água e duas

bombas  controladas  pela  técnica  LQG/LTR.  Neste  sistema  existem  também,  válvulas

acionadas manualmente que podem inserir um comportamento variante no tempo. 

Esse sistema com a planta de controle de nível foi primeiramente simulado, por um

módulo  matemático  no  lugar  do circuito  eletrônico  do  computador  analógico.  Este  passo

permitiu testar o sistema global em malha fechada e a comunicação entre os módulos. Em

seguida,  o  módulo  matemático  foi  substituído  pelo  circuito  eletrônico  do  computador

analógico e os resultados obtidos foram bastante próximos daqueles encontrados na primeira

etapa. 

Efetuando-se uma comparação entre os resultados obtidos nas duas etapas, verificou-

se que os resultados dos níveis dos tanques ficaram bastante próximos entre si,  com uma

oscilação no nível dos tanques para o experimento real. Isso ocorreu principalmente devido ao

controlador LQG/LTR, que é projetado para atuar mesmo com incertezas no modelo, assim

como a presença de parâmetros variantes no tempo, conferindo-o assim uma característica

robusta. Com relação ao sinal de controle, ocorreu uma maior oscilação quando o circuito

eletrônico do computador analógico foi utilizado, indicando que houve uma amplificação do

ruído de leitura do nível do tanque 2 pela ação de controle. Apesar da presença do ruído, não

existiu uma interferência significativa no controle dos níveis dos tanques, uma vez que estes

níveis são determinados pelos volumes, os quais são obtidos pelas integrações realizadas no

sinal de controle (vazão das bombas).

Um outro resultado dos experimentos é que o sinal de controle da bomba 2, ficou

ligeiramente maior que o sinal da mesma bomba quando o sistema foi simulado, quando se

utiliza o circuito eletrônico do computador analógico.  Isso indica que os comportamentos

dinâmicos dos computadores analógicos: o simulado e aquele construído com a utilização do
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circuito  eletrônico  foram próximos,  mas  não  exatamente  iguais.  A justificativa  para  este

comportamento  fundamenta-se  no  fato  de  que  existem  tolerâncias,  nos  valores  dos

componentes eletrônicos empregados na montagem do circuito.

Como último resultado do sistema de tanques, verificou-se que a ausência da operação

de uma das bombas faz com que o sistema tenha uma perda total na sua controlabilidade, ou

seja,  não  é  mais  possível  obter-se  os  valores  de  referência  desejados.  Com  relação  à

minimização da oscilação do sinal de controle proveniente do controlador LQG/LTR, pode-se

utilizar  blocos  de  filtros  existentes  no  LabVIEW,  ou  também adicionar  ao  algoritmo  de

controle um processamento final que suavize o sinal antes do mesmo ser enviado à planta.

O  outro  estudo  de  caso  foi  realizado,  utilizando-se  o  protocolo  industrial  de

comunicação OPC, para fazer o controle de um sistema de viga flexível, com um controlador

baseado  em  observador  de  estados.  Nesse  caso,  durante  os  experimentos,  notou-se  uma

defasagem entre o sinal de controle enviado pelo controlador e o sinal recebido pela planta

simulada. Como entre os dois módulos existe o protocolo de comunicação OPC, conclui-se

que  o  mesmo  pode  apresentar  essa  limitação  para  sistemas  de  dinâmica  mais  rápida,

necessitando-se assim de hardware com maior capacidade de processamento para atenuar ou

eliminar esses efeitos.

Em função dos resultados obtidos,  pode-se concluir  que a técnica de co-simulação

pode  ser  aplicada  na  solução  de  problemas  dos  sistemas  dinâmicos  quando  existem

dificuldades em se conseguir convergência nas simulações digitais. Além disto, este trabalho

mostrou ser  possível  integrar  diferentes  tipos  de simulação para implementar  um sistema

completo e mais abrangente. 

Como propostas para atividades futuras associadas a este trabalho têm-se:

-  a  substituição  do  módulo  de  simulação  do  sistema  FlexgageTM pela  planta  real  para

validação do sistema;

- a migração do algoritmo de controle do aplicativo SciLabTM, que é interpretado, para uma

linguagem de programação compilada. Com isso, pode-se verificar se haverá uma melhora do

tempo de comunicação entre os módulos, reduzindo assim a defasagem apresentada no sinal

de controle;

- a utilização das bibliotecas da linguagem de programação JavaTM , na comunicação via OPC,

ou a utilização de outros meios ou protocolos de comunicação.
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- a realização de uma comunicação em uma rede de computadores, executando-se o módulo

da planta e o algoritmo do controlador em máquinas distintas.
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