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Abstract  The present work has as objective to control a coupled water tanks system using a neural structure capable 
to learn the dynamics of the process, and to generate a strategy of neural adaptive control system design in real time. 
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Resumo  O presente trabalho tem como objetivo controlar um sistema de tanques acoplados usando uma estrutura 
neural capaz de apreender a dinâmica do processo e gerar uma estratégia de controle adaptativo neural em tempo real. 

Palavras-chave   Controle Avançado, Rede Neural, Comunicação Ethernet. 

1   Introdução 

Na última década, a tecnologia de Redes Neurais Arti-
ficiais tem conseguido conquistar cada vez mais es-
paço, obtendo resultados promissores em diversas 
áreas da engenharia. Suas aplicações vão desde a 
classificação de padrões, passando pelo mapeamento 
de funções e chegando até a filtragem de sinais (Re-
zende,1999), (Hankin, 1994). 

A necessidade de se controlar sistemas e pro-
cessos físico-químicos existe desde tempos remotos, 
enquanto que as  metodologias para melhorar o trei-
namento de uma rede neural artificial são recentes 
(Bakshi, 1993),(Qin, 1992)(Leonard, 1992). A análise e 
projeto de controladores neurais não são triviais, de-
vido as Redes Neurais Artificiais não serem modela-
das diretamente através de equações diferenciais, o 
que impossibilita a utilização de métodos clássicos de 
análise e projeto. 

Em geral é difícil obter expressões analíticas ge-
rais devido à variedade de estruturas de redes e fun-
ções de ativação que podem ser usadas. Os modos 
mais freqüentes de usar redes neurais em sistemas de 
controle são: obtenção do modelo inverso do sistema 
através de aprendizado; mapeamento do comporta-
mento de um controlador conhecido na rede; aprendi-
zado de características de adaptação ou de modelos 
de referência. Assim, o treinamento de redes neurais 
on-line, até pouco tempo atrás, exigia uma velocidade 
considerável de processamento e requeria métodos 
de convergência bastante eficazes, o que demanda 
grande processamento computacional.  

Com os avanços tecnológicos e a criação de no-
vos métodos de otimização, tornou-se possível o trei-
namento on-line, sem pré-processamento ou modelo 
do sistema, com isso, surgiu uma nova área para apli-
cações das redes neurais, fazendo com que uma 

grande quantidade de aplicações práticas tornasse 
possível, como, por exemplo, o desenvolvimento de 
sistemas de controle inteligentes (Bavarian, 1988). 

Este artigo trabalha com a implementação de uma 
estrutura de controle totalmente neural que identifica 
e controla um sistema hidráulico em tempo real. 

2   Rede Neural Artificial 

No modelo do neurônio artificial, Fig. 1, cada entrada 
recebe um estimulo, que é ponderado pelos pesos 
sinápticos. Todas as entradas são somadas, gerando 
uma resposta, a qual é posteriormente modulada por 
uma função matemática (função de ativação).  

 

Figura 1. Modelo de um neurônio de McCulloch e Pitts 

 

Figura 2. Estrutura de um perceptron de múltiplas camadas.  
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As Redes Neurais são compostas de vários ele-
mentos conectados entre si de alguma forma, possibi-
litando a sua operação em paralelo(Gabriel, 1996). A 
maneira como os neurônios são organizados define a 
arquitetura da rede. A arquitetura utilizada é do tipo 
perceptron de múltiplas camadas descrito na Fig. 2, 
com o método de treinamento backpropagation, que é 
baseado no método do gradiente.  

O algoritmo de treinamento basicamente consiste 
em corrigir os pesos sinápticos, com base no erro 
ocorrido em cada saída da rede neural. A correção 
dos pesos é feita utilizando o método dos mínimos 
médios quadráticos, visando encontrar um valor para 
os pesos que minimize o erro na saída da rede. 

3   Sistema de Controle Neural 

O neuro-controlador para sistemas SISO implementa-
do foi proposto inicialmente em (Tanomaru e Omatu, 
1992). O método baseia-se em: 1º ) identificação da 
planta (neuro-emulador) em tempo real e 2º ) ajuste 
dos  parâmetros do neuro-controlador usando uma 
arquitetura de  treinamento construída em conjunto  
com o neuro-emulador. A estrutura da rede neural foi 
implementada em C++ Builder, sendo composta por 
duas redes  denominadas Neuro-emulador (NE) e Neu-
ro-controlador (NC), nos quais são responsáveis res-
pectivamente em apreender a dinâmica da planta e 
gerar o sinal de controle para o sistema de hidráulico.  
 
3.1 Neuro-emulador 

O NE é empregado inicialmente para identificar o pro-
cesso desenvolvido pela planta de maneira a minimi-
zar o erro y(k+1)-y_E(k+1) existente entre a saída da 
planta e a saída do neuro-emulador(Gabriel,1996) o 
modelo utilizado do identificador é descrito na equa-
ção (1)( Norgaard, 2001). 

A Fig. 3 mostra o diagrama do neuro-emulador 
usado para aprender o processo.As equações abaixo 

descrevem o modelo do neuro-emulador. 
 

 
 
em que: 

 
                     Vetor regressor t ipo NARX; 

 
                                    Rede Neural Artificial; 
 
             Função do estimador (ou identificador); 
 
Presume-se portanto conhecer a ordem da planta 

(n) e seu grau relativo (d), para que seja possível di-
mensionar corretamente as entradas da rede neural, 
que devera conter um total de [2(n+1)-d] pontos de 
entrada, incluindo a entrada correspondente ao limiar 
de geração(“threshold”) (Gabriel, 1996). 

 
3.2 Neuro-controlador 

O neuro-controlador aprende inicialmente a controlar 
o neuro-emulador, fazendo-o acompanhar um sinal de 
referência. Após o treinamento, espera-se que o Neu-
ro-Controlador esteja pronto para gerar os sinais de 
controle que serão colocados a entrada da planta para 
fazê-la seguir o modelo de referência (Gabriel, 1996). 

A estrutura do neuro-controlador deve calcular o 
sinal de controle dentro do período de amostragem do 
processo, que também inclui a leitura do sensor e a 
escrita do sinal de controle. As arquiteturas neurais  
utilizadas estão dispostas da seguinte maneira: 4 neu-
rônios na primeira camada e 1 neurônio na segunda e 
ultima camada do neuro-emulador, já no neuro-
controlador, tem-se 4 neurônios na primeira camada, 9 
na camada escondida e 1 na ultima camada. 

O objetivo é fazer com que o erro de estimação 
)(ˆ ke  se anule, como também o erro de rastreamento 

ce . A equação (2) descreve o erro de controle ce , 

qual seja: 
         
            

 

Figura 4. Treinamento do neuro-controlador. 

 

 

Figura 3. Treinamento do neuro-emulador. 
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4   Estrutura Física 

A infra-estrutura utilizada foi montada para o projeto 
“Controle Avançado Aplicado a Processos Industri-
ais de Petróleo e Gás”, aprovado no Edital 
CTPETRO/CNPq 01/2003.  

O Controlador Lógico Programável (CLP) utiliza-
do foi o modelo SLC 5/03, da Allen Bradley que se 
comunica com o supervisório (Natale, 1989) através 
da porta de comunicação RS-232 como descritos na 
Fig. 5. 

 
4.1 Sistema Hidráulico  

O sistema hidráulico utilizado é um sistema de tan-
ques acoplados descrito na Fig. 6. 

O sistema de tanques acoplados contém cone-
xões elétricas de entrada e saída que se comunicam 
com os sensores. Através do módulo amplificador de 
potencia, UPM 2405-240, também da Quanser é pos-
sível comunicar com CLP 5/03, Fig. 7. 

 

 

Figura 7. Modulo amplificador UPM 2405-240. 

Os níveis dos tanques , em centímetros, são 
transmitidos para o CLP através de um sinal de ten-
são, com fator de escala 1V/6,25 cm. Já o sinal de con-
trole em volts, gerado no CLP, e transmitido para as 
bombas amplificando em cinco vezes. 

 
4.2 Sistema Supervisório 

Na indústria tem-se a necessidade de centralizar as 
informações com o objetivo de se ter acesso ao máxi-
mo de informações no menor tempo possível para 
promover a interface homem/máquina. 

O sistema supervisório utilizado foi o Intouch, e 
para a programação na linguagem Ladder do CLP o 
RSLogix 500. 

 
4.3 Comunicação de Dados 

O protocolo de comunicação DDE (Dynamic Data 
Exchange) foi utilizado para a comunicação entre o 
supervisório e o computador denominado “Controle 
Avançado” de acordo com a Fig. 1. Originalmente o 
protocolo foi desenvolvido pela Microsoft  e com o 
surgimento do Windows NT houve a possibilidade 
de utilizar o protocolo DDE na rede ethernet denomi-
nando-se como NETDDE. 

A comunicação ocorre da forma cliente-servidor 
onde o software no computador denominado “Con-
trole Avançado” contém um modulo de comunicação 
que configura o Cliente. 

No cliente configura-se o nome do servidor “Rs-
Linx”, o tópico “Com”e as tags denominadas na lin-
guagem Ladder que definem as variáveis de processo. 
No servidor configura somente o tópico no qual con-
tém as tags do sistema que no nosso caso denomina-
se “Com”. 

O período de amostragem é definido a partir do 
servidor, pois uma vez configurado o ciclo de varre-
dura do CLP (“polling”), os  dados somente serão 
amostrados no período determinado. Uma vez que a 
leitura e a escrita são determinísticos, temos para a 
leitura do sensor 120ms, para escrita 80ms e o custo 
de cada ciclo 300ms. Assim, o custo operacional para 
os cálculos de sintonia das estruturas neurais e gera-
ção de sinal de controle sobra tempo e para isso ne-
cessita de uma rotina adicional de atraso (“delay”) 
para aguardar até o próximo ciclo do CLP. 
 

 

Figura 5. Estrutura física do projeto controle avançado. 

 
Figura 6. Sistema de tanques.  
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4.4 Implementação 

O programa foi desenvolvido na plataforma Borland 
C++ Builder. A interface gráfica necessita de alguns 
parâmetros para o seu funcionamento: 

I) Número p de vetores de treinamento para o 
neuro-emulador; 

II) Número de camadas da rede neural; 
III) Número de neurônios por camada; 
IV) Tipo da função de ativação por camada (op-

ções disponíveis: Linear, Sigmóide Unipolar e Sig-
móide Bipolar, com declividade unitária).  

A Fig. 8 mostra a interface do programa que a-
presenta as especificações do neuro-emulador e do 
neuro-controlador, a serem definidas pelo usuário, 
apresentando como saída os dados de treinamento e 
os dados de processo como sinal de controle e saída 
da planta. 

5   Resultados 

Os resultados obtidos para o sistema de tanques a-
coplados utilizados neste trabalho são mostrados nas 
Figs. 9 e 10. Ressalta-se que os mesmos foram obti-
dos sem a realização de pré-treinamento das redes 
neurais . 

 
O sistema de identificação e de controle foram 

implementados em tempo real para o processo. Os 
resultados obtidos são para as referencias 2cm e 
12cm. Os Fig. 9 e 10 apresentam os gráficos da saída 
do sistema e do sinal de controle gerado pela estrutu-
ra neural de controle. Em ambos os gráficos as esca-
las dos eixos horizontal e vertical estão escalonadas, 
a fim de compatibilizar a comunicação com o CLP. 

A Fig. 9 mostrou no seu comportamento sinais 
de ruídos pertinentes ao processo. O sinal azul repre-
senta a referencia que pode ser alterada on-line a par-
tir do programa Fig. 8. O sinal de vermelho é a saída 
do sistema. O sistema se comportou de forma satisfa-
tória, considerando que o programa teve que identifi-
car e controlar sem conhecer o modelo da planta (i-
dentificação caixa preta ou “black-box”).  

A Fig. 10 representa o sinal de controle da estru-
tura neural. A curva de erro gerada na determinação 
do sinal de controle pode ser observada na Fig. 11. 

A Fig. 11 descreve o comportamento da curva de 
erro de controle da rede neural. 

Para fins de comparação com o controlador neu-
ral com os resultados obtidos com a estrutura neural 
foi sintonizado o bloco PID da linguagem Ladder no 
CLP 5/03 para operar com as mesmas referências ob-
tendo os resultados da Fig. 12. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Especificação dos parâmetros do neuro-emulador e 
neuro-controlador. 

  

Figura 10. Sinal de controle aplicado 

 

Figura 11. Curva de treinamento da estrutura neural (NE+NC) 
utilizando a planta física. 

 

Figura 9. Referencia em azul e saída real do sistema em verme-
lho. 
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6   Conclusão 

O esquema Neural apresentado neste trabalho base-
ou-se em (Gabriel, 1996). Os resultados em tempo real 
obtidos com o sistema de controle neural dos tanques 
acoplados apresentaram um bom desemp enho, de-
monstrando uma grande capacidade de adaptação em 
diferentes condições de operação. O identificador 
neural foi realizado totalmente “on-line”, não havendo 
a necessidade de treinamento prévio nem do neuro-
emulador nem do neuro-controlador. Entretanto, a 
partir do instante que a planta foi controlada, o que 
ocorreu após aproximadamente as 300 primeiras itera-
ções de cada referência, a saída da planta acomp a-
nhou a referência demonstrando assim a eficiência do 
sis tema, em que o treinamento dos neurodisposit ivos 
deu-se durante o transcurso do período de amo stra-
gem, minimizando o surgimento de atrasos computa-
cionais ("computational delay") (Åström e Witten-
mark, 1989) na aplicação efetiva do sinal de controle. 
A próxima etapa do trabalho será aplicar à estrutura 
neural para identificar e controlar uma planta debuta-
nizadora da unidade de produção de gás natural em 
Guamaré-RN, para maximizar a produção de compos-
tos orgânicos que permitam a produção de GLP e ga-
solina natural (C5+). 
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Figura 12. Resposta do controlador industrial para as referen-
cias 2 cm e 12 cm. 
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