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Abstract This article shows the tuning predictive controllers approach based in genetic algorithms. Simulation results are 
showed. Application of predictive controller tuned by genetic algorithm in a 1,3 butadiene distillation column is showed. 
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Resumo Este trabalho tem o objetivo de mostrar a abordagem de sintonia de controladores preditivos baseada na técnica evo-
lucionista de algoritmos genéticos. Alguns resultados de simulação são mostrados. Alguns resultados aplicando o controle predi-
tivo a uma coluna de destilação do tipo 1,3 butadieno também são apresentados. 
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1    Introdução 

O controle preditivo é, atualmente, uma das técnicas 
de controle que vem ganhando um grande espaço na 
indústria química, principalmente quando empregado 
em sua abordagem multivariável, como é possível 
observar em Richalet et al., (1993), Almeida et al. 
(2000) e Volk et al. (2004). A maior parte das aplica-
ções é empregada sem eliminar o controle regulatório 
(mantido pelas empresas como forma de garantia em 
caso de falhas).  

Não é uma particularidade dos controladores 
preditivos possuírem sintonias não triviais. Muitas 
outras técnicas de controle como o próprio PID clás-
sico e o controle fuzzy caracterizam-se por certo grau 
de dificuldade em sua sintonia. O controlador predi-
tivo não é diferente. À medida que o número de pa-
râmetros a serem sintonizados aumenta, a dificuldade 
de sintonia também aumenta. Como o controle predi-
tivo não possui características heurísticas como o 
controle fuzzy, por exemplo, sua sintonia se torna um 
pouco mais simples e tem sido alvo de pesquisas na 
área de auto-sintonia como em Liu & Wang (2000). 

Este trabalho utiliza uma técnica de algoritmos 
genéticos multi-objetivos para a sintonia off-line do 
Controlador Preditivo Generalizado (GPC) Linear. O 
controlador preditivo generalizado foi proposto por 
Clarke (1987). Um trabalho semelhante é mostrado 
em Mahfouf et al. (2000) onde os autores utilizam 
algoritmos genéticos na busca de uma sintonia ade-
quada para o controlador proposto no mesmo. 

Será apresentada, neste artigo, a formulação do 
controlador preditivo generalizado linear e, em se-
guida, a formulação do algoritmo genético desenvol-
vido para a sintonia do GPC. 

Serão mostrados no trabalho alguns resultados 
de simulação e uma aplicação da técnica aqui apre-
sentada na sintonia de um controlador preditivo em-

pregado em uma coluna de destilação do tipo 1,3 
butadieno. 

Apesar dos resultados aqui mostrados estarem 
restritos ao caso monovariável e linear, o algoritmo 
proposto pode ser facilmente estendido para os casos 
multivariáveis e não lineares. 

2   Algoritmo GPC Linear 

O algoritmo GPC pertence a uma classe de algorit-
mos conhecida como MPC (Model Predictive Con-
trol). Estes algoritmos fazem uso explícito de um 
modelo do processo para a obtenção dos sinais de 
controle. O GPC, particularmente, é baseado em mo-
delos paramétricos do processo. Neste caso, o mode-
lo empregado é o ARIMAX (Auto-Regressive, Inte-
gral, Moving Average, with eXougenous input). 

A lei de controle neste caso é obtida a partir da 
minimização de função de custo multi-passo que leva 
em conta a predição do sinal de saída do modelo do 
processo. 

 
2.1 Modelo ARIMAX 

O modelo ARIMAX é dado por: 
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O operador ∆  é o operador de integração dado 

por 11 −−=∆ q . 

2.2  Função Objetivo 

A função objetivo multi-passo é definida por: 
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Em que )(ˆ iky +  é a predição do sinal de saída 

do modelo i-passos à frente, )( ikr +  é a trajetória de 

referência desejada, 1N  é o horizonte mínimo de 

predição, 2N  é o horizonte de predição, 3N  é o ho-

rizonte de controle e )(iλ  é uma seqüência de pon-

derações nas ações de controle.  
Nesta abordagem, )(iλ  é mantido constante em 

todo o horizonte de controle. 

2.3  Predição do Sinal de Saída 

O sinal de saída, predito i-passos à frente, é dado por: 
 

)1()()(

)()()(ˆ
11

1

−+∆

+=+

−−

−

ikuqBqE

kyqFiky

i

i                  (6) 

 

Em que )( 1−
qFi  e )q(E

i

1−−−−  são polinômios de 

graus 
a

n  e )i( 1−−−−  respectivamente e podem ser cal-

culadas pela equação diofantina: 
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Em que )q(A)q(A
~ 11 −−−−−−−− ==== ∆ . Como o modelo es-

colhido é linear, podemos separar a saída predita em 
duas partes: resposta livre e resposta forçada. A res-
posta livre no passo k  considera nula a variação fu-
tura das entradas. A resposta forçada considera so-
mente a variação futura das entradas. O preditor mos-
trado em (6) pode ser reescrito considerando: 
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O grau de )( 1−
qGi  é menor que i . A expressão 

final do preditor é dada por: 
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O primeiro termo de (9) corresponde a resposta 
forçada e os dois últimos correspondem a resposta 
livre. A equação (9) pode ser escrita de forma matri-
cial: 
 

fGuy +=                         (10) 

 
Em que f  representa o vetor de resposta livre, 

G  representa a matriz de resposta forçada e: 
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2.4  Lei de Controle Analítica 

A minimização analítica da função de custo mostrada 
em (5) pode ser obtida fazendo: 
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Se não há restrições, a lei se controle será dada 

por: 
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Pelo princípio do horizonte móvel de predição, 

somente )(ku∆  precisa ser computado no instante 

k . Então, somente a primeira linha do vetor retorna-
do pela equação (13) é calculada. 

3   Algoritmo Genético Multi-Objetivo 

Algoritmos genéticos são métodos de busca e otimi-
zação baseados no princípio da evolução natural. 
Holland (1973) foi o primeiro a desenvolver a técnica 
de algoritmos genéticos. Os algoritmos genéticos não 
são métodos de busca baseados em gradientes. Ao 
invés disso, fazem uso de uma função objetivo que 
deve descrever os critérios que se querem minimizar. 
É possível perceber que esta característica abre uma 
gama de possibilidades para a escolha da função de 
custo. 

Possíveis soluções que minimizem a função de 
custo são representadas por uma população de indi-
víduos e cada indivíduo é representado por uma ca-
deia binária (zeros e uns) de comprimento determi-
nado. 

 
3.1 Parâmetros de Sintonia 

Os parâmetros a sintonizar para o caso monovariável 
são 1N , 2N , 3N  e λ .  

Em Camacho & Bordons (1999) vemos que usu-
almente 11 += dN  em que d  é um inteiro múltiplo 

do período de amostragem e que corresponde ao atra-
so natural de transporte incorporado ao modelo pro-
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cesso. Para o caso em questão, como não estamos 
tratando com processos que possuem atrasos, consi-
deraremos sempre 11 =N . Consideraremos também, 

para esta abordagem, NNN == 32  . 

 
3.2 Função de Custo 

Não existe uma relação direta entre as variáveis a 
serem sintonizadas ( λ  e N ) e os critérios de desem-
penho do controlador (como overshoot, tempo de 
estabilização etc). A função de custo escolhida neste 
trabalho é dada por: 

 

[ ] [ ]22 %%),( OSOSTsTsNJ refref −+−=′ λ     (14) 

 
Em que 

ref
Ts  é o tempo de estabilização à %2  

desejado, Ts  é o tempo de estabilização à %2  resul-
tante da simulação com um determinado par de indi-
víduos (

i
λ  e 

i
N ), 

ref
%OS  é o overshoot percentual 

de referência e %OS  é o overshoot percentual resul-
tante da simulação com o mesmo par de indivíduos. 

O algoritmo implementado permite a possibili-
dade de que, caso o critério observado seja melhor 
que o critério de referência, aquela parcela seja con-
siderada zero na função de custo. Outra questão im-
portante a ressaltar consiste na violação de restrições 
tanto de entrada como de saída. Caso um par de indi-
víduos viole uma restrição ele deve ser excluído da 
população. 

 
3.3 Descrição do Algoritmo 

O algoritmo aqui apresentado é baseado em Yone-
yama & Nascimento (2000) e é descrito abaixo: 

 
Passo 0: Selecionar os tamanhos da população 

inicial I  e população máxima M ; 
 
Passo 1: Geração da População Inicial : 
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Em que ),( iii Ncr λ=  na geração 1. 

 
Passo 2: Ordenar P  por ordem crescente de 

),( NJ λ′ . 

 
Passo 3: Seleção aleatória de um par de cromos-

somos para reprodução e mutação. 
 
Passo 4: Aplicar, de acordo com uma taxa pre-

definida de probabilidade, o operador crossover so-
bre os cromossomos sorteados no passo 3. Aumentar 
o tamanho da população em duas unidades e inserir 
os cromossomos resultantes da operação em P  e 
reordenar a lista por ordem crescente de ),( NJ λ′ . 

 

Passo 5: Aplicar, de acordo com uma taxa pre-
definida de probabilidade, o operador mutação sobre 
os cromossomos sorteados no passo 3. Reordenar a 
lista por ordem crescente de ),( NJ λ′ . 

 
Passo 6: Eliminar os cromossomos de pior de-

sempenho em termos de ),( NJ λ′ . 

 
Passo 7: Se o tamanho da população for maior 

que M  então excluir o último indivíduo da lista P . 
 
Passo 8: Se tolNJNJ <′−′ )),(),(( 1122 λλ  en-

tão o melhor indivíduo retornado pelo algoritmo é 
),( 11 Nλ , caso contrário retornar ao passo 3. 

 
3.4 Comprimento das Cadeias dos Cromossomos 

Existem algumas abordagens para se definir o com-
primento da cadeia de um cromossomo. Neste traba-
lho o comprimento dependerá da faixa de valores que 
o usuário definir para λ  e N .  O comprimento a ser 
utilizado é dado por: 
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Em que sup é o valor máximo da variável, inf é o 

valor mínimo da variável e ε  é um fator de precisão 
da representação da variável através de um número 
binário. 

4   Descrição do Processo da Coluna 1,3 Butadie-
no 

A coluna de purificação da Unidade de Butadieno 
retira os componentes com ponto de ebulição mais 
baixo, ou seja, maior volatilidade relativa em relação 
ao butadieno 1,3. O elemento principal retirado no 
topo da coluna é o metil-acetileno e a corrente de 
destilado no estado vapor produzida no topo. Estes 
elementos podem ser considerados como sendo uma 
mistura binária de metil-acetileno e butadieno 1,3. A 
corrente de fundo possui 97% de butadieno 1,3 sendo 
que o restante é, na sua maioria, constituído por 
componentes com menores volatilidades relativas do 
que o mesmo. A operação desta coluna deve ser feita 
de forma correta, pois isso é fundamental para garan-
tir a especificação do produto de fundo. 

A coluna possui 31 pratos reais, representados 
por 20 estágios teóricos, e uma elevada vazão de 
refluxo interno, com uma pequena retirada de topo. 
Como conseqüência, a dinâmica do topo torna-se 
muito mais lenta do que a dinâmica de fundo. O pro-
duto de fundo tem uma rigorosa especificação em 
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relação ao metil-acetileno, neste caso o valor máximo 
aceitável é de oito ppm massa.  

Para a malha de concentração de fundo, devido a 
sua linearidade, utilizou-se o controlador preditivo 
generalizado linear. A variável manipulada escolhida 
é a OP da válvula FC-01 ( %OP ) e a variável contro-
lada é a concentração do metil-acetileno. 

A coluna é simulada pelo software Hysys. O 
controlador e o sintonizador foram desenvolvidos em 
MATLAB, que permite a comunicação com o Hysys 
via protocolo DDE (Dynamic Data Exchange). 

 

Figura 1. Coluna de Destilação 1,3 Butadieno 

 
O modelo linear identificado é dado por: 
 

)1(0015,0)1(8857,0)( −−−= kukyky        (16) 

 
Este modelo possui um período de amostragem 

de 50 minutos. Este tempo de amostragem foi esco-
lhido a partir da análise de resposta ao degrau do 
processo. 

5 Resultados 

5.1 Simulação 

O algoritmo sintonizador é executado considerando o 
processo sendo igual ao modelo apresentado em (16). 
Como os algoritmos MPC necessitam do modelo do 
processo, podemos considerar que o modelo é bom o 
suficiente também para a sintonia. Os parâmetros do 
algoritmo foram: 

 
Parâmetro Valor 

Mínimo 0,1 λ  
Máximo 15 
Mínimo 1 N  
Máximo 50 

Taxa de Muta-
ção 

5% 

Taxa de Cros-
sover 

90% 

refTs  ≅ 500 minu-
tos 

refOS%  ≤ 5% 

Tabela 1 

O algoritmo retornou, neste caso, com tolerância 
0,01 e, após 117 gerações, 2437,0=λ  e 43=N . 
Aplicando uma variação de 13,8% de variação posi-
tiva (em relação à concentração no ponto de operação 
identificado) no sinal de referência, obtemos como 
resultado de simulação os gráficos mostrados na 
Figura 2 e Figura 3. 

 

 

Figura 2. Variação do Sinal de Saída (Simulação) 

 
Figura 3. Sinal de Controle (Simulação) 

 
É possível observar pela Figura 2 que os crité-

rios de desempenho selecionados pelo usuário 
min500≅refTs  e %5% ≤refOS  foram atendidos 

 
5.2 Aplicação da Sintonia na Coluna Simulada em 

Hysys 

A coluna simulada pelo software Hysys é muito pró-
xima da coluna real. A simulação leva em considera-
ção as características reais do processo, possuindo, 
assim, as não linearidades inerentes ao mesmo. Nas 
figuras a seguir poderemos observar o comportamen-
to do sistema de controle com os parâmetros de sin-
tonia retornados pelo sintonizador genético. 
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Figura 4. Variação do Sinal de Saída retornado pelo Hysys 

 

 
Figura 5. OP% do Controlador FC-01 – Sinal de Controle aplica-

do ao Hysys 

 
É possível observar que uma excelente sintonia 

foi realizada pelo algoritmo genético. Os parâmetros 
de desempenho estabelecidos pelo usuário foram 
atendidos. O Overshoot foi de 2,2921% e o tempo de 
estabilização (2%) foi de aproximadamente 500 mi-
nutos. As restrições de entrada não foram violadas, 
como foi garantido pelo algoritmo de sintonia. 

 
5.3 Critério de Convergência e Tempo de Conver-

gência 

O critério de convergência utilizado é o critério mos-
trado na seção 3.3 deste artigo (passo 8 do algorit-
mo). Este critério verifica se não há mudanças signi-
ficativas no custo entre o primeiro e o segundo indi-
víduo (melhores). Caso não haja, o algoritmo assume 
que o parâmetro convergiu para o mínimo. Uma aná-
lise gráfica do comportamento dos parâmetros (me-
lhores indivíduos) deve ser feita pelo usuário para 
comprovar que os mesmos convergiram. O algoritmo 
levou cerca de 20 minutos para a convergência. 

6 Conclusões 

O custo computacional envolvido, como é co-
mum nos algoritmos genéticos, é relativamente alto. 

Apesar do alto custo computacional, em processos 
como estes que possuem tempo de amostragem na 
ordem de 50 minutos, estas técnicas podem, nesses 
casos, serem empregadas para auto-sintonia. 

Uma alternativa a ser empregada, para evitar que 
o algoritmo retorne parâmetros de sintonia que levem 
a violação de restrições, consiste em utilizar a solu-
ção não analítica considerando restrições. 
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