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Resumo: Foi implantado o Controle por Matriz Dinâmica - DMC (“Dynamic Matrix Control”) 
monovariável numa planta didática do IFES-Serra, onde o nível é controlado através da velocidade de 
uma bomba. O software LabVIEW foi usado para programar o algoritmo de controle e fazer a 
supervisão do processo. 
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 INTRODUÇÃO 
 

A exigência do mercado por produtos de alta qualidade vem aumentando e exigindo maior 
precisão nos processos industriais. As técnicas de controle mais tradicionais atualmente são os PID’s, 
por serem mais simples e resolverem a maioria dos problemas. Porém, com o avanço da tecnologia  
e diminuição do custo de equipamentos mais rápidos e sofisticados, a aplicação de controladores não 
tradicionais vem se tornando uma ótima opção quando os resultados obtidos por controladores 
tradicionais não são satisfatórios. 

O Controle Preditivo Baseado em modelo (CPBM) não designa uma estratégia de controle 
específica, mas uma ampla variedade de métodos de controle que fazem uso do modelo de um 
processo para obter o sinal de controle pela minimização de uma função objetivo (Camacho, 2004). 
Os vários algoritmos CPBM difererem-se quanto ao uso da representação do modelo, dos ruídos e da 
função custo a ser minimizada. 

O controle DMC, pertence ao grupo de Controle Preditivo Baseado em Modelo (CPBM) e usa 
resposta ao degrau para obter o modelo que será usado para fazer a previsão. 

O CPBM teve origem na década de 70 e vem se desenvolvendo consideravelmente desde 
então no meio industrial devido aos benefícios  que sua aplicação tem produzido no desempenho dos 
processos industriais complexos.  

O interesse do estudo do DMC é abrir caminho para mais pesquisas nessa técnica de 
controle que ainda é pouco conhecida no meio acadêmico. O objetivo do trabalho é controlar o nível 
de uma planta didática através da velocidade da bomba usando o controlador preditivo DMC. 
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A planta didática teve como variável do processo (VP) o nível de um tanque e a variável 
manipulada (VM) uma bomba. O nível variando de 0 a 300 mm e a bomba variando de 0 a 100%. 

A planta do laboratório de controle do IFES/Serra e a interligação da planta com a placa NI 
6009 são mostradas na figura 1 e 2, respectivamente. 

 

 
Figura 1 – Planta Didática.   Figura 2 – Interligação da planta com a placa de aquisição.     
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 A estrutura do controle é mostrada na figura 2, onde uma placa de aquisição de dados NI 6009 é 
usada para fazer a interligação entre o processo e o computador, o qual é utilizado para fazer o 
controle e supervisão do processo. O algoritmo do controlador DMC foi programado usando o 
software LabVIEW (National Instruments, 2009); uma grande vantagem de utilizar o LabVIEW é sua 
interface amigável com o Matlab, o que permitiu usufruir dos recursos matemáticos e a parte de 
gravação com este software. 
 A figura 3, feita com recursos do Matlab, mostra o resultado obtido com o nível saindo de 0mm e 
alterando o set point de 150mm a 200mm varias vezes seguidas. 
 Os parâmetros escolhidos para sintonizar o controlador foram: hp = 30; hc = 5; alfa = 0,9; delta = 
10; lambda = 1. 
 

 
 

Figura 3 – Set point (verde), nível (amarelo), bomba (vermelho). 
 

 Foram aplicadas restrições na entrada e saída do processo de modo a evitar valores que 
possam prejudicar o processo. 
 
 

CONCLUSÃO   

 
Apesar da complexidade do controlador preditivo DMC, ao longo do projeto foram feitas 

simulações e testes na planta didática obtendo-se resultados que demonstram a correta 
implementação do controlador preditivo DMC; porém há uma necessidade em se estudar de forma 
mais aprofundada a sintonia do DMC buscando obter os melhores resultados possíveis, pois 
conforme (Almeida, 2006) a sintonia do DMC é complexa. 
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