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RESUMO 

 

 

BELICE, Renan. Aplicação de redes neurais artificiais para o controle de processos. 

2018. Quantidade de páginas. Engenharia de Controle e Automação – Unicesumar, Maringá, 

2018.  

 

 

A evolução dos processos industriais e a busca por melhoria na qualidade em métodos de 

controle, torna necessário o estudo e avaliação de novas técnicas. O presente trabalho teve como 

objetivo principal o desenvolvimento de um sistema de controle através de técnicas de redes 

neurais artificiais, que realizou o controle de nível de um sistema de tanque da água. 

Primeiramente foi desenvolvida a estrutura física, um sistema de nível com um tanque da água. 

O sistema é constituído por um tanque, onde o controle de nível é realizado por meio de uma 

motobomba que alimenta o sistema e está diretamente acoplado ao reservatório. O sensor para 

medição do nível é construído a partir de um potenciômetro ligado diretamente a uma boia. Em 

seguida, foi projetado um controlador neural, que funciona a partir de técnicas de redes neurais 

artificiais. Depois, foi sintonizado pela regra de Ziegler-Nichols a partir de métodos 

experimentais um controlador PI, com intuito de realizar uma comparação com o controlador 

neural projetado. Com base nos resultados obtidos pelo sistema através controle realizado pelos 

dois controladores PI e neural, foi possível comparar a viabilidade e desempenho do controlador 

neural em comparação ao controlador PI tradicional. Foi possível com o controlador neural 

obter resultados satisfatórios e um melhor desempenho em comparação ao controlador PI. 

 

 

Palavras-chave: Controlador Neural. Controle de Nível. Redes Neurais Artificiais. 

 



 

 

 
 

ABSTRACT  

 

 

The evolution of industrial processes and the search for an improvement in the quality of control 

methods make it necessary to study and evaluate new techniques The present work has as main 

objective the development of a control system through techniques of artificial neural networks, 

that realize the level control of a water tank system. First a physical structure was developed, a 

level system with a water tank. The system consists of a tank, where level control is performed 

by a pump thta feeds system and is directly coupled to the reservoir.tank. The level 

measurement sensor is constructed from a potentiometer directly connected to a buoy. After it, 

a neural controller was designed, which works from techniques of artificial neural networks. 

Then, a PI controller was tuned by the Ziegler-Nichols rule from experimental methods in order 

to perform a comparison with the designed neural controller. Based on the results obtained by 

the system through the control of two neural PI controllers, it was possible to compare the 

viability and performance of the neural controller in comparison to the traditional PI controller. 

It was possible with the neural controller to obtain satisfactory results and better performance 

compared to the PI controller. 

 

 

Keywords: Neural Controller. Level Control. Artificial Neural Networks. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

O ambiente industrial moderno está sempre se desenvolvendo e procurando novas 

soluções para a melhoria da qualidade e eficiência no controle de processos. Na industria em 

geral, existem inúmeros processos que exigem uma grande precisão nos resultados finais e a 

escolha do melhor método de controle utilizado em cada processo é o que pode proporcionar 

os melhores resultados.  

O método a ser utilizado para o controle não só gera melhorias no produto final, mas 

também tem certa influência na redução dos custos de energia e uma menor perda de matéria-

prima, entre outros pontos positivos. Existem vários métodos que podem ser utilizados para o 

controle de um processo, o mais comumente utilizado é controle PID.  

No ambiente industrial, os controladores PID são muito utilizados por proporcionar 

resultados satisfatórios em diversos sistemas de controle e também por sua facilidade de 

compreensão e otimização. A maioria dos controladores PID são ajustados em campo, 

utilizando diferentes técnicas de ajuste. Porém a maioria dessas técnicas são de natureza 

experimental ou por tentativa e erro. Como a maioria dos processos físicos é de natureza não 

linear, em muitas situações as regras de sintonia clássicas podem não proporcionar um controle 

eficaz do processo. As técnicas de ajuste clássicas têm suas limitações quando aplicadas em 

sistemas que possuem não linearidades e ruídos derivativos (Ferrari, 2011).  

Segundo Yu (2006), o controle PID abrange aproximadamente 97% dos controladores 

utilizados em processos industriais. Com esse número tão alto no uso desse tipo de controlador, 

pode se deduzir que seu resultado é bem satisfatório, porém o método de sintonia para esse tipo 

de controlador geralmente não é realizado corretamente e em muitas das vezes não é utilizado 

nenhum método de sintonia, assim tendo uma grande parte dos controladores PID utilizados na 

indústria sendo pouco eficientes.  

Devido ao grande número de controladores PID’s implantados na indústria não 

possuírem um resultado satisfatório, é muito importante a busca por outras técnicas para se 

realizar o controle dos processos de maneira mais eficaz e que possa diminuir a possibilidade 

do erro no momento da sintonia. A partir dessa premissa o autor buscou a técnica de redes 

neurais artificiais (RNA’s), um campo da área de inteligência artificial que tem como princípio 

o reconhecimento de padrões. 
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Na última década a utilização das RNA’s cresceu muito, por sua ampla aplicabilidade e 

ótimos resultados. Essa técnica utiliza de modelos matemáticos e estatísticos para encontrar 

padrões nas mais diversas áreas, esse modelo vem sendo muito utilizado nos dias atuais na área 

da tecnologia da informação, em assistentes virtuais, mecanismos de buscas, carros autônomos, 

entre outros.  

As redes neurais artificiais são sistemas inspirados no sistema nervoso biológico animal, 

essa técnica tenta reproduzir o funcionamento do cérebro humano, principalmente a capacidade 

de aprendizado e processamento de dados. O principal objetivo de uma rede neural é reproduzir 

fielmente um sistema real complexo com o menor número de incertezas possível, que muitas 

vezes é muito trabalhoso e até mesmo impossível para um humano. As redes neurais artificiais 

são construídas a partir de vários elementos simples de processamento que são geralmente 

implementados usando componentes eletrônicos ou através de simulação em computadores 

digitais (Padilha, 2001).  

Existem alguns trabalhos na área que utilizam as técnicas de rede neural para realizar a 

sintonia de controladores PID. Outra maneira encontrada por profissionais da área de 

automação, foi desenvolver controladores PID adaptáveis, os quais são utilizados em conjunto 

com redes neurais e estão demonstrando uma ótima viabilidade de uso para controle de 

processos.  

As RNA’s fornecem uma abordagem alternativa para a modelagem do processo, e têm 

recebido muita atenção por causa de sua ampla gama de aplicabilidade e sua capacidade para 

lidar com problemas complexos e não lineares. A principal vantagem na utilização das RNA’s 

é que os modelos são computacionalmente simples, e possuem enorme poder de processamento, 

velocidade e generalidade (Neves, 2016).  

Este trabalho tem como objetivo realizar o controle de um sistema de nível de tanque. 

O controle de tanques no ambiente industrial é de grande importância, sendo utilizados para 

geração de energia, em caldeiras industriais, para depósitos de matéria prima em processos 

químicos, e muitos outros processos. Cada vez mais esses processos estão sendo automatizados, 

a automação desse tipo de processo pode trazer muitos benefícios, como a redução de energia, 

uma maior eficiência do processo em que o tanque está incluído, o melhor uso da matéria prima 

armazenada entre outros.  

Portanto, a escolha do método de controle utilizado é essencial para ter uma boa 

qualidade neste tipo de processo. A escolha ou utilização errada de um método de controle pode 

afetar em muito o resultado do processo. Considerando essa premissa, o trabalho tem como 
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objetivo analisar as vantagens e desvantagens do uso de RNA’s para o controle de processos e 

assim realizar um comparativo com o método mais utilizado nos dias atuais para controle de 

processos industriais, o PID. 

Para o experimento será construído um protótipo físico de um tanque de água, que tem 

como intuito simular um modelo de processo industrial de controle de nível genérico. Será 

desenvolvido um sistema de controle com técnicas de redes neurais com o objetivo de produzir 

um modelo funcional de um controlador neural. Ao final será aplicado testes experimentais a 

partir de um controlador neural e um controlador PID e com isso realizar comparações de entre 

os dois controladores. 
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2 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

    

2.1 O QUE É UMA RNA? 

   

As RNA’s têm como motivação de estudo o cérebro humano e seu funcionamento, a 

incrível capacidade que o mesmo tem de aprender e processar informações instiga a curiosidade 

de cientistas e de estudos sobre o assunto. O cérebro humano é um computador (sistema de 

processamento de informação) altamente complexo, não-linear e paralelo. Ele tem a capacidade 

de organizar seus constituintes estruturais, conhecidos por neurônios, de forma a realizar certos 

processamentos como reconhecimento de padrões, percepção e controle motor. (Haykin, 2007).  

Como exemplo da incrível capacidade do cérebro humano, pode-se citar a visão. Os 

olhos são incríveis sensores de imagens que detectam o ambiente em sua volta possibilitando a 

interação com esse meio. Eles enviam os dados de imagens ao cérebro que realiza um 

processamento incrivelmente rápido de cerca de 100-200ms, e assim realizando todo 

processamento de reconhecimento e de ação. O cérebro é constituído por uma vasta estrutura 

nervosa, contendo aproximadamente de 86 milhões de neurônios, esse grande número é o que 

possibilita o grande poder de processamento do cérebro.  

No entanto, as RNA’s são técnicas de Inteligência Artificial (IA) que se utiliza de 

métodos matemáticos e estatísticos visando recriar em forma de códigos computacionais o 

funcionamento dos neurônios humanos. 

  

2.2 NEURÔNIO BIOLÓGICO 

  

O sistema nervoso do corpo humano é constituído fundamentalmente de estruturas de 

neurônios, que estão ligadas as funções de aprendizagem do cérebro. Neurônios são células 

capazes de gerarem pulsos bioelétricos que têm como objetivo transmitir alertas de estímulos 

internos e externos do corpo, e assim o corpo responde a esses estímulos.  Os neurônios são 

constituídos de três partes principais, o núcleo do corpo celular, os dendritos e o axônio. 

Os dendritos são o principal meio de entrada de informação para dentro do neurônio, 

isto é, em direção ao corpo celular (Gonçalves, 2009), eles são a porta de entrada das 

informações de cada neurônio, sendo o caminho das informações até o núcleo do neurônio. O 

núcleo do neurônio tem como finalidade realizar o processamento da informação recebida e 
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decidir se o sinal será enviado ou não para o axônio. Por último, temos o axônio que é 

basicamente a porta de saída do neurônio. 

 

 

Figura 1 - Representação de um neurônio biológico. 

Fonte: Extraído e adaptado de CS231N (2018). 

 

O ponto mais intrigante do neurônio é forma na qual ele é ativado para conduzir ou não 

o sinal pelo axônio, essa forma é chamada de função de ativação. Segundo Gonçalves (2009), 

os estímulos de entrada recebido pelos dendritos são somados produzindo uma curva, essa curva 

precisa superar um valor limiar (chamado Threshold) para que o sinal seja conduzido pelo 

axônio, a Figura 2 ilustra um exemplo de uma curva que atravessa o valor de Threshold. Os 

neurônios podem se unir através dos axônios e dendritos mediante a um curto espaço que os 

separa, essas uniões são chamadas de sinapse. Por meio de sinapses pode se criar uma extensa 

cadeia de neurônios, assim transmitindo impulsos pelo corpo humano. 

 



 

20 
 

 

Figura 2 - Gráfico de Threshold de um neurônio. 

Fonte: Extraído e adaptado de KHAN ACADEMY (2018). 

 

2.3 NEURÔNIO ARTIFICIAL 

   

Um neurônio artificial é uma unidade que processa informações e gera uma saída de 

acordo. Os primeiros estudos em relação a RNA’s surgem na década de 40 do século passado, 

com as primeiras informações publicadas em artigos pelo psiquiatra Warren McCulloch e o 

matemático Watter Pitts. O modelo de McCulloch e Pitts, tratava-se o neurônio como um 

circuito binário, outros modelos a partir de então foram estudados e publicados, porém a base 

de funcionamento segue a linha do mesmo (Souza, 2004). 

A Figura 3 ilustra em forma de diagrama de blocos o modelo de um neurônio artificial. 

A primeira parte do neurônio pode-se ver as sinapses, onde se tem os sinais de entrada 𝑥1..𝑛 que 

são multiplicados pelos pesos sinápticos 𝑤1..𝑛 e assim somando todos os sinais de entrada e um 

valor de Bias, essa etapa se assemelha as sinapses de um neurônio biológico. Já na segunda 

parte, o sinal da soma passa por uma função de ativação, a qual restringe o sinal de saída desse 

neurônio (Brito, 2016).  
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Figura 3 - Diagrama de blocos de um neurônio artificial. 

Fonte: Extraído e adaptado de ADORNO (2017). 

 

Matematicamente, pode-se descrever o neurônio com as equações: 

 

 
𝑢(𝑡) =  ∑ 𝑤𝑗𝑖 . 𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 (1) 

 

e 

 

 𝑦(𝑡) =  𝑔(𝑢(𝑡) + 𝐵𝑖𝑎𝑠) (2) 

   

onde x são os sinais de entrada do neurônio, w são os pesos sinápticos, u é o resultado 

da somatória das multiplicações dos pesos sinápticos pelas entradas, o Bias que tem como 

objetivo diminuir ou aumentar a entrada da função de ativação, g é a função de ativação e y é a 

resposta de saída do neurônio. 
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2.4 FUNÇÃO DE ATIVAÇÃO DO NEURÔNIO 

  

As funções de ativação são modelos matemáticos inseridos nas redes neurais a fim de 

gerar as saídas desejadas para cada entrada possível, elas são uma parte essencial das redes 

neurais, pois ao se escolher a função de ativação incorreta para o problema os resultados podem 

sofrer grande influência (Haykin, 2007). Existem vários tipos de funções de ativação e esta é 

uma área onde se tem muita pesquisa envolvida para se desenvolver métodos mais eficazes que 

melhorem a eficiência de uma RNA.  

 

2.4.1 FUNÇÃO LIMIAR 

  

A função binária é a mais simples entre as funções de ativação, ela é baseada nos 

modelos de McCulloch e Pitts, na engenharia ela é mais conhecida como função de Heaviside.  

Matematicamente, pode-se descrever a função como: 

  

 𝑔(𝑢) =  {
1 𝑠𝑒 𝑢 ≥ 0
0 𝑠𝑒 𝑢 < 0

 (3) 

    

 

Figura 4 - Gráfico da função de ativação limiar. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 
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2.4.2 FUNÇÃO SIGMÓIDE 

  

A função Sigmóide é uma das mais utilizadas na construção de RNA’s, ela possui um 

gráfico com uma curva em formato de “S”. Essa função tem uma vantagem sobre a função 

limiar, pois ela é não linear, portanto a sua saída também não será linear (Haykin, 2007). Essa 

característica faz com que a Sigmóide seja muito atrativa para algumas aplicações, 

principalmente para aquelas que não possuem comportamento linear.  

Matematicamente, a função Sigmóide é descrita como: 

  

 
𝑔(𝑢) =  

1

1 + 𝑒−𝑢
 (4) 

 

 

Figura 5 - Gráfico da função de ativação Sigmóide. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 
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2.4.3 FUNÇÃO RELU 

    

A função ReLU (Rectified Linear Unit), é a função mais utilizada atualmente na área de 

RNA’s devido à simplicidade e eficácia (Jadon, 2016). Um dos atrativos é o fato dela não ser 

linear e de ser facilmente trabalhada por se assemelhar a uma função identidade, porém produz 

zeros para valores negativos.  

Matematicamente, a função ReLU é descrita como: 

  

 𝑔(𝑢) = max(0, 𝑢) =  {
𝑢 𝑠𝑒 𝑢 ≥ 0
0 𝑠𝑒 𝑢 < 0

 (5) 

  

 

Figura 6 - Gráfico da função de ativação ReLU. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

  

Porém a ReLU possui um ponto negativo, durante o treinamento em algumas situações 

os neurônios começam a resultar somente zeros nas saídas, esse fato ocorre sempre que as 

entradas recebem valores negativos, como:  

  

 𝑠𝑒 𝑥𝑗 < 0, 𝑅𝑒𝐿𝑈 =  𝑤𝑗 ∗  𝑥𝑗 = 0 (6) 
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2.4.4 FUNÇÃO LEAKY RELU E ELU 

 

Existem duas variações da função ReLU, a Leaky ReLU e a ELU (Exponential Linear 

Unit), elas têm como objetivo resolver as falhas da função ReLU (Jadon, 2016). Na função 

Leaky ReLU foi proposta por Maas et. al. em 2013, nela é inserida uma pequena inclinação na 

metade negativa, assim acabando com o problema dos zeros nas saídas.  

Matematicamente, tem-se a função como: 

 

 𝑔(𝑢) =  {
𝑢 𝑠𝑒 𝑢 ≥ 0

𝛼𝑥 𝑠𝑒 𝑢 < 0
 (7) 

 

 

Figura 7 - Gráfico da função de ativação Leaky ReLU. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

O modelo ELU que foi proposto por Djork-Arné Clevert et. al. em 2015, também é 

retirado os zeros da metade negativa, porém insere uma função exponencial de curvatura 

pequena na metade negativa.  

 



 

26 
 

Matematicamente, tem-se a seguinte função: 

  

 
𝑔(𝑢) =  {

𝑢 𝑠𝑒 𝑢 ≥ 0
𝛼(𝑒𝑢 − 1) 𝑠𝑒 𝑢 < 0

 (8) 

 

 

Figura 8 - Gráfico da função de ativação ELU. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

2.5 APRENDIZAGEM 

  

A propriedade que é de importância primordial para uma rede neural é a sua habilidade 

de aprender a partir de seu ambiente e de melhorar o seu desempenho através da aprendizagem 

(Haykin, 2007). O desempenho da RNA é melhorado com o número de treinamentos realizados, 

em cada treinamento são aplicados ajustes de valores dos pesos sinápticos e Bias, tendo um 

melhor desempenho a cada ciclo de treinamento.  

Existem vários métodos utilizados para aprendizagem, porém cada um tem sua 

particularidade, que no geral esses métodos partem do princípio em que a RNA é estimulada 

pelo ambiente em que está inserida. A diferença de cada método é o modo como se ajusta os 

parâmetros da rede.     
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2.5.1 APRENDIZAGEM POR CORREÇÃO DE ERROS 

  

Segundo Haykin (2007), a aprendizagem por correção de erros procura diminuir a 

diferença entre o valor da soma das entradas e a saída desejada, ou seja, o erro atual. Portanto 

o valor do erro 𝑒(𝑡) é descrito como a subtração da saída desejada 𝑑(𝑡) pela saída atual 𝑦(𝑡). 

  

 𝑒(𝑡) = 𝑑(𝑡) − 𝑦(𝑡) (9) 

  

Para minimizar o valor de 𝑒(𝑡) é necessário realizar o ajuste dos pesos sinápticos, que 

de forma genérica é ajustado proporcionalmente a uma de taxa de aprendizagem. O cálculo para 

ajustar os pesos sinápticos é realizado somando o valor do peso anterior 𝑤𝑗 com o produto da 

taxa de aprendizagem 𝜂, o erro 𝑒(𝑛) e a entrada 𝑥𝑗. 

  

 𝑤𝑗𝑖(𝑛) =  𝑤𝑗𝑖 + 𝜂. 𝑒(𝑛). 𝑥𝑗  (10) 

 

2.5.2 APRENDIZAGEM SUPERVISIONADA 

  

Na aprendizagem com supervisor, precisa-se de uma espécie de professor que irá ensinar 

o neurônio a partir dos estímulos do ambiente. No caso o professor é quem tem o conhecimento 

do funcionamento do ambiente em questão, e assim irá transmitir esse conhecimento a um 

neurônio que não tem nenhum conhecimento do ambiente (Ferrari, 2011). O professor não 

necessariamente precisa ser um ser humano, como também pode ser uma sequência de valores 

que representa o ambiente, com valores desejados para a saída do neurônio. Na Figura 9 é 

representado um diagrama de como funciona o método supervisionado. 
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Figura 9 - Diagrama de aprendizagem supervisionada. 

Fonte: LEMES (2013). 

 

Como citado, a saída desejada é fornecida pelo professor, e assim a partir do estímulo 

de entrada do neurônio é obtido uma saída e calcula-se o erro através da diferença da saída 

desejada com esse valor de saída.  

 

 𝐸𝑟𝑟𝑜 = 𝑆𝑎𝑖𝑑𝑎𝐷𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 − 𝑆𝑎𝑖𝑑𝑎  (11) 

   

Esse método de aprendizagem se assemelha ao método por correção de erros, a diferença 

é que se tem um professor para supervisionar o aprendizado e dizer ao neurônio se a saída é 

ótima ou não, fazendo assim o neurônio ajustar seus pesos sinápticos. 

 

2.5.3 APRENDIZAGEM POR MEMÓRIAS 

 

Na aprendizagem por memórias, as experiências do neurônio com o ambiente são salvas 

em um grande banco de memórias, nas quais são os valores de entradas e saídas de experiências 

passadas do neurônio que serão usadas como exemplos para o aprendizado do mesmo (Haykin, 

2007). No aprendizado do neurônio, o neurônio recebe um valor de entrada recebido pelo 
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ambiente em que está situado, e para gerar uma saída apropriada é procurado no banco de 

memórias um valor para a saída associada a uma entrada que mais se aproxime do valor de 

entrada atual do neurônio.  

 

 

Figura 10 - Exemplo uma RNA baseado em aprendizagem por memórias. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

2.5.4 RETROPROPAGAÇÃO 

 

O método de retropropagação é essencial para o treinamento de RNA’s que possuem 

camadas ocultas, o treinamento dessas camadas não é possível pelo método de correção dos 

erros, pois os valores desejados de saída para esses neurônios ocultos normalmente não são 

conhecidos para se realizar o cálculo do erro (Souza, 2004). A solução desse problema é 

realizada por meio do algoritmo de retropropagação, que realiza o cálculo dos erros de forma 

não direta. 

O algoritmo faz o caminho inverso do sentido comum da rede, começando pelos 

neurônios de saída voltando passo a passo para trás e assim ajustando os pesos sinápticos 

(Aguiar, 2010). Para o ajuste dos pesos é necessário conhecer o valor do erro dos neurônios de 

saída, que é definido pela Fórmula 9, e assim calcular o valor da energia total do erro de todos 

neurônios da camada de saída, que é definida como: 
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휀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

1

2
∑ 𝑒(𝑛)

𝑛=1

2

 
 

(12) 

 

Tendo o valor de 휀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, é possível realizar o ajuste dos pesos sinápticos da camada 

anterior, sendo o peso ajustado pela seguinte fórmula: 

 

 
𝑤𝑗𝑖(𝑛) =  𝑤𝑗𝑖 − 𝜂.

𝛿휀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝛿𝑤𝑗𝑖
 

 
(13) 

 

Sendo 𝜂 a taxa de aprendizagem e 
𝛿 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝛿𝑤𝑗
 é a derivada da energia total em relação ao 

peso a ser ajustado, definida como: 

 

 𝛿휀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝛿𝑤𝑗𝑖
=

𝛿휀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝛿𝑦𝑖
∗

𝛿𝑦𝑖

𝛿𝑛𝑒𝑡𝑖
∗

𝛿𝑛𝑒𝑡𝑖

𝛿𝑤𝑗𝑖
 

 
(14) 

 

2.6 ARQUITETURA DE REDES 

  

A forma pela qual os neurônios de uma rede neural estão estruturados está relacionada 

com a forma de aprendizagem usada no treinamento da rede. As redes neurais podem ser 

classificadas basicamente em três classes de arquiteturas diferentes: feedforward, feedback e 

auto organizáveis (Ferrari, 2011). 

  

2.6.1 REDES FEEDFOWARD 

  

As RNA’s feedfoward podem possuir uma única camada ou múltiplas camadas. Redes 

com camada única, são utilizadas para projetos com menor disponibilidade de poder 

computacional ou para reconhecimento de padrões mais simples (Aguiar, 2010). As redes 
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multicamadas necessitam de um poder computacional maior, pois quanto maior o número de 

camadas maior a quantidade de dados para se calcular, porém também se tem uma maior 

precisão no resultado final. Essa arquitetura tem como padrão manter os sinais em somente um 

sentido, da esquerda para a direita, os sinais de entrada da RNA seguem somente na direção da 

saída da mesma. 

 

 

Figura 11 - Arquitetura de uma rede feedfoward. 

Fonte: Extraído de NETO (2009). 

 

2.6.2 REDES FEEDBACK 

 

As redes feedback diferente das feedfoward não tem somente um sentido do sinal, elas 

têm como característica a realimentação da RNA, elas possuem um laço que realimenta a saída 

como uma entrada. O uso das realimentações nas RNA tem um grande impacto na capacidade 

de aprendizagem, podendo muitas vezes melhorar em muito o desempenho, porém são mais 

complexas para se treinar (Ferrari, 2011).  
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Figura 12 - Arquitetura de uma rede feedback. 

Fonte: Extraído de PALMIERE (2016). 

  

2.6.3 REDES AUTO ORGANIZÁVEIS 

  

As redes auto organizáveis fogem um pouco do padrão, elas possuem a capacidade de 

se reorganizar a partir de experiências passadas. Nesse modelo temos a entrada conectada a 

todos os neurônios da RNA, porém não existe ligações entre os neurônios. A ideia base dessa 

rede é treinar grupos de neurônios especialistas em partes específicas do ambiente, assim como 

funciona o cérebro humano, onde se tem regiões responsáveis pela audição, tato, visão (Haykin, 

2007). 

  

  

Figura 13 - Arquitetura de uma rede auto organizável. 

Fonte: Extraído e adaptado de TORRALBO (2008). 
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3 CONTROLE PID 

 

Os controladores PID são muito utilizados na indústria para controle de processos 

diversos, esse método é muito aplicado pela sua eficácia e simplicidade de uso. O PID é um 

método de controle que une as ações proporcional, integral e derivativa com objetivo de tentar 

minimizar o valor do erro.  

A ação proporcional tem como objetivo produzir um sinal na saída proporcionalmente 

ao valor do erro, assim tendo o efeito de reduzir o tempo de resposta. A ação integral gera um 

sinal na saída que é proporcional ao tamanho e duração do erro, portanto o erro acumulado 

tende a ser eliminado (Nise, 2013). Porém a resposta do sistema pode ser mais lenta caso a ação 

integral seja muito baixa e também se tornar instável se for muito alta. A ação derivativa tende 

aumentar a velocidade e estabilidade da resposta, por meio da correção antecipada do erro.  

Juntando as três ações do controlador PID, a equação de funcionamento do PID pode 

ser representada pela Fórmula 12, onde 𝐾𝑝 é o ganho proporcional, 𝐾𝑖 o ganho integral e 𝐾𝑑 o 

ganho derivativo. 

 

 
𝐺(𝑠) =  𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)

𝑡

0

𝑑𝜏 + 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 (12) 

 

3.1 REGRAS DE SINTONIA ZIEGLER-NICHOLS 

 

Apesar do controlador PID ter sua simplicidade na compreensão e usabilidade, a 

sintonia do mesmo pode ser um causador de problemas e mau funcionamento do sistema. O 

método de sintonia proposto por John G. Ziegler e Nathaniel B. Nichols, mais conhecido como 

método de Ziegler-Nichols, é um conjunto de regras que procuram determinar os parâmetros 

de um controlador PID para que o desempenho do sistema seja satisfatório. Existem dois 

métodos para se realizar a sintonia, o método da curva de reação e o método do ganho limite.  
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3.1.1 MÉTODO DE CURVA DE REAÇÃO 

 

Pelo método de curva de reação é aplicado um sinal degrau unitário na entrada e a 

resposta do sistema deve ser uma curva em formato de S para que esse método seja aplicável. 

As duas constantes de tempo L e T são necessárias para realizar os cálculos. Para se determinar 

esses valores é traçada uma reta tangente ao ponto de inflexão da curva, assim determinando a 

interseção com o eixo t e também o valor da resposta do sistema determinado por K (Ferrari, 

2011). 

 

 

Figura 14 - Curva de reação. 

Fonte: Extraído e adaptado de FERRARI (2011). 

 

 

Portanto é obtido graficamente os valores de L e T, e assim sendo possível determinar 

os valores de 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 e 𝐾𝑑 através da tabela de Ziegler-Nichols para o método de curva de reação. 

 

 

 

 



 

35 
 

Tabela 1 - Regra de sintonia de Ziegler-Nichols para o método de curva de reação. 

Controlador 𝐊𝐩 𝐊𝐢 𝐊𝐝 

P 
𝑇

𝐿
 ∞ 0 

PI 0.9 
𝑇

𝐿
 

0.3

𝑇
 0 

PID 1.2 
𝑇

𝐿
 

1

2𝐿
 0.5𝐿 

Fonte: FERRARI (2011). 

  

3.1.2 MÉTODO DO GANHO LIMITE 

  

No método do ganho limite é necessário encontrar duas constantes o 𝐾𝑝𝑢 e o  𝑃𝑢, para 

isso é necessário aplicar uma perturbação cíclica na entrada a um determinado degrau de 

amplitude ℎ. O valor de ℎ deve ser suficientemente pequeno para não perturbar o sistema de 

forma exagerada, porém grande o suficiente para que a perturbação seja percebida na saída 

(Ferrari, 2011).  

  

 

Figura 15 - Gráfico da oscilação gerada pela perturbação cíclica ao sistema. 

Fonte: Extraído e adaptado de FERRARI (2011). 
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Após obter o gráfico é retirado os valores do período máximo do ciclo 𝑃𝑢 e de 𝑎 que 

será usado para encontrar o valor do ganho máximo 𝐾𝑝𝑢. 

 

 
𝐾𝑝𝑢 =  

4ℎ

𝜋𝑎
 

(13) 

 

Com os valores obtidos de 𝐾𝑝𝑢 e 𝑃𝑢, é usado a tabela de Ziegler-Nichols para encontrar 

os valores de 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 e 𝐾𝑑. 

 

Tabela 2 - Regra de sintonia de Ziegler-Nichols para método do ganho limite. 

Controlador 𝐊𝐩 𝐊𝐢 𝐊𝐝 

P 0.5𝐾𝑝𝑢 ∞ 0 

PI 0.45𝐾𝑝𝑢 
1.2

𝑃𝑢
 0 

PID 0.6𝐾𝑝𝑢 
1

0.5𝑃𝑢
 0.125𝑃𝑢 

Fonte: FERRARI (2011). 
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4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

O sistema desenvolvido para experimento constitui em um protótipo de um tanque de 

água, o objetivo é realizar o controle do nível do tanque por dois métodos diferentes, o método 

de controle PID e o método de reconhecimento de padrões RNA. Os métodos utilizados foram 

puramente experimentais, sem nenhuma modelagem matemática sobre o sistema físico com 

intuito de comparar as técnicas e resultados para cada modelo. 

  

4.1 PROTÓTIPO 

  

O protótipo desenvolvido consiste em um tanque e um reservatório de água, o tanque 

está posicionado logo acima do reservatório, a posição foi escolhida para que o tanque possa 

ter uma vazão constante sem a necessidade de uma bomba. A saída de água é despejada 

diretamente no reservatório através de uma válvula manual, a mesma permanece com vazão 

constante sem alterações. O reservatório tem a função de armazenar toda a água despejada pelo 

tanque para que possa ser reutilizada para o controle de nível do tanque, através de uma 

motobomba ligada do reservatório ao tanque. Para a medição do nível no tanque foi 

implementado um sensor de nível desenvolvido por uma boia ligada a um potenciômetro por 

meio de uma haste de ferro. 
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Figura 16 - Desenho representativo do protótipo. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

4.1.1 MICROCONTROLADOR 

 

O microcontrolador utilizado foi um Arduino, uma plataforma de prototipagem de 

hardware livre, a escolha desse hardware foi pela facilidade de prototipagem e ótimo poder de 

processamento. Essa placa possui um microcontrolador ATMega2560, que possui um clock de 

16Mhz. Esse microcontrolador possui saídas analógicas de 8 bits, com valores que variam de 0 

á 255 e suas entradas analógicas são de 10 bits, com valores variando de 0 a 1024. 

Para se obter os resultados dos experimentos do sistema por meio de gráficos foi 

desenvolvido um código no software Matlab para se realizar uma comunicação serial com o 

microcontrolador. Sendo assim possível a troca de informações entre o software e o 

microcontrolador, porém o controle é totalmente realizado pelo microcontrolador, o Matlab 

apenas recebe os valores obtidos com intuito de registrar os mesmos e auxiliar com a geração 

de gráficos para treinamento e sintonia dos controladores. 
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4.1.2 MOTOBOMBA 

  

A motobomba é utilizada como atuador do sistema, com intuito de alimentar o tanque 

com água recebida do reservatório, podendo controlar a intensidade da alimentação. A 

motobomba funciona com 12V de tensão máxima e mínima de 4V, com valores inferiores a 

motobomba não tem força suficiente para levar a água até o tanque. Seu controle é realizado 

por um circuito de potência utilizando um transistor TIP122 para acionamento e variação da 

velocidade. O controle é realizado através do microcontrolador ATMega2560, por meio de um 

sinal PWM na base do transistor.  

 

 

Figura 17 - Circuito de acionamento da motobomba. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

 

 

 



 

40 
 

4.1.3 SENSOR DE NÍVEL 

 

O sensor de nível foi desenvolvido como uma boia ligada diretamente a um 

potenciômetro, com o intuito de medir constantemente a variação do nível no tanque. A boia 

posicionada sobre a água fica sempre sobre a superfície, portanto ao variar o nível da água a 

boia também irá variar e proporcionalmente a queda de tensão sobre o potenciômetro.  

Para medir a queda de tensão sobre o potenciômetro foi projetado um divisor de tensão 

entre um resistor de 1kΩ e o potenciômetro, o circuito é alimentado por uma tensão de 5V e o 

sinal é recebido pelo microcontrolador ATMega2560 através de uma porta analógica.  

 

 

Figura 18 - Circuito do sensor de nível. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

 

Os valores do sensor se mostraram um tanto quanto ruidoso, assim gerando alguns 

problemas no controle, porém mesmo assim foi possível realizar todo o experimento e obter 

resultados bons para a maioria dos casos. 
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4.2 CONTROLADOR PID 

 

Com intuito de se assemelhar ao que acontece no ambiente industrial atual do país, a 

sintonia do controlador PID foi realizado pelo método de ganho limite, com intuito de realizar 

uma sintonia experimental sem uma modelagem matemática do sistema. Para a sintonia por 

esse método, é necessário excitar o sistema com valores de tempo e amplitude de saída 

predefinidos. A excitação do sistema ocorre com variação da vazão da motobomba, esse 

controle é feito a partir do sinal PWM enviado do microcontrolador. 

O sinal de excitação aplicado teve a amplitude variando de 50 a 220 em intervalos de 

10s, o sistema foi excitado por cerca de 350s até que o mesmo permaneceu estável por um 

determinado período de tempo. Por meio do software Matlab foi registrado os valores de 

entrada e saída do sistema, assim gerando gráficos com tais valores. A partir dos gráficos foi 

possível determinar os valores necessários para se obter 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 e 𝐾𝑑. 

 

 

Figura 19 - Curva de resposta do sensor de nível devido à excitação aplicada para determinar o valor de 𝑃𝑢. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 
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Figura 20 - Resposta de saída da excitação aplicada ao sistema para sintonia do ganho limite. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

A partir dos gráficos obtidos é possível determinar os valores do período máximo do 

ciclo 𝑃u e o ganho máximo Kpu: 

 

𝑃u = 19.95 e Kpu = 5.6249 

 

E assim obter os valores de 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 e 𝐾𝑑 pela Tabela 2 de Ziegler-Nichols, para sintonia 

do controlador PID, com os valores sendo: 

 

  𝐾p = 3.3749, Ki = 0.1002 e 𝐾d =  2.4937 

 

No entanto o controlador PID se mostrou instável, então foi utilizado o controle PI 

conforme a Tabela 2. 

 

𝐾p = 2.5312,  Ki = 0.0601 e 𝐾d =  0 
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4.3 CONTROLADOR NEURAL 

 

O controlador neural proposto foi desenvolvido com intuito de se obter um controle 

ótimo através do treinamento de uma rede neural artificial, sem que seja preciso toda a 

modelagem matemática do sistema para se obter um bom resultado. A característica de 

reconhecimento de padrões das RNA’s foi utilizada para o reconhecimento dos padrões do 

sistema, mesmo sem o modelo matemático, e assim obtendo um controlador que consiga 

realizar um controle estável para o sistema. 

A rede neural foi toda implementada em códigos com a linguagem C++ dentro do 

microcontrolador ATMega2560, o qual foi utilizado para realizar o treinamento e também a 

execução do controlador. A estrutura da rede neural desenvolvida é demonstrada na Figura 21. 

 

 

Figura 21 - Estrutura do controlador neural. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 
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A arquitetura de rede usada foi a feedback, portanto tem-se uma rede em malha fechada 

com a saída sendo realimentada como uma entrada. A rede possui duas entradas, uma de 

realimentação, da saída como entrada e a outra sendo o erro, calculado como a diferença entre 

o valor do setpoint e do nível atual, sendo: 

 

 𝑋1 = 𝑠𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙  

e 

 𝑋2 = 𝑌 

 

 

O dimensionamento é um ponto muito importante na hora de se projetar redes neurais, 

geralmente o dimensionamento é realizado de acordo com a necessidade do sistema. Quanto 

maior a complexidade do sistema, maior deve ser a rede, porém quanto maior a rede maior será 

o poder de processamento necessário. Para o sistema em questão a rede possui duas camadas 

de neurônios, uma camada oculta e outra de saída, cada camada possui 8 neurônios. A 

quantidade de neurônios escolhida por camada foi devido à resolução da saída PWM do 

microcontrolador que possui 8 bits, sendo que cada neurônio de saída representa um bit da saída 

do microcontrolador.  

Portanto cada neurônio de saída possui um valor decimal vinculado a ele, e a somatória 

desses valores é que forma a saída do neurônio que é aplicada ao atuador. Porém para que 

neurônio tenha sua saída somada no valor final é necessário que ele esteja ativo, que o valor de 

saída da função de ativação ultrapasse o threshold. A Tabela 3 demonstra o valor decimal de 

cada saída dos neurônios.  

 

Tabela 3 - Regra de sintonia de Ziegler-Nichols para método do ganho limite. 

 𝜶(𝑺𝟏) 𝜶(𝑺𝟐) 𝜶(𝑺𝟑) 𝜶(𝑺𝟒) 𝜶(𝑺𝟓) 𝜶(𝑺𝟔) 𝜶(𝑺𝟕) 𝜶(𝑺𝟖) 

Valor 1 2 4 8 16 32 64 128 

Fonte: Tabela do Autor (2018). 

 

A função de ativação usada nos neurônios da camada oculta e também os da camada de 

saída foi a sigmóide. A escolha dessa função foi feita por meio de experimentos realizados com 

as funções de ativação e a sigmóide obteve o melhor resultado nos testes. Como a função 

sigmóide não é linear e gera valores de saída entre 0 e 1, foi proposta uma faixa para que os 
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neurônios da camada de saída fossem ativados. Para valores acima de 0.9 os neurônios da 

camada de saída são ativados, fazendo com que o valor vinculado a essa saída seja somado a 

saída final. 

 

 

𝑆𝑖(𝑥) =   {
0 𝑠𝑒 

1

1 + 𝑒−𝑥
< 0.9 

1 𝑠𝑒 
1

1 + 𝑒−𝑥
≥ 0.9

 (14) 

 

 A Formula 14 é aplicada somente a camada de saída da rede, para que possa ser aplicado 

ao atuador com os valores corretos, como na Tabela 3. A saída final 𝑌 é calculada como a soma 

dos valores vinculados a cada saída dos neurônios de saída. 

 

 𝑌 =   𝛼(𝑆1) + 𝛼(𝑆2) + 𝛼(𝑆3)+ . . + 𝛼(𝑆8) (15) 

  

A rede neural desenvolvida é constituída por 16 neurônios, 8 desses sendo ocultos e 

cada um possuindo 3 pesos sinápticos, um para a entrada do erro, o outro para a entrada de 

realimentação e a última sendo o peso do Bias. Os outros 8 neurônios são os da camada de 

saída, onde cada um possui 9 pesos sinápticos, sendo 8 de cada saída dos neurônios da camada 

oculta e o outro o peso do Bias. Portanto, ao total a rede possui 96 pesos sinápticos que foram 

ajustados pelo treinamento. 

Os ajustes dos pesos sinápticos são realizados através do método de correção de erro 

para a camada de saída e para a camada oculta é utilizado o método de retropropagação. O 

método de retropropagação é necessário para a camada oculta, pois não se tem valores 

desejados para os neurônios dessa camada, somente os valores desejados da camada de saída 

são conhecidos. Os valores dos pesos sinápticos para os neurônios da camada oculta são 

essenciais para um bom funcionamento do controlador, pois esses valores que geram os sinais 

de entrada dos neurônios da camada de saída. 

O treinamento da rede foi realizado online, onde executou-se os métodos de 

aprendizagem com o sistema em funcionamento, ajustando os pesos conforme as o valor dos 

erros. 
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4.3.1 APRENDIZAGEM ONLINE 

 

O treinamento online foi realizado com o sistema em funcionamento, a rede neural da 

Figura 21 foi implementada no microcontrolador e executado o treinamento. Para o treinamento 

de uma rede neural é necessário definir uma taxa de aprendizagem 𝜂, a escolha da taxa não 

necessita ser muito precisa, geralmente a escolha possui valores positivos entre 0 e 1. A 

diferença entre escolher valores muito pequenos ou muito grandes, é o número necessário de 

amostras para o treinamento, quanto menor a taxa maior o número de amostras necessárias, 

porém mais preciso o resultado final e para um valor de taxa maior tem-se um treinamento mais 

rápido, no entanto com menos precisão no resultado final.  

Para o treinamento todos os neurônios da rede utilizaram a mesma taxa de 

aprendizagem, foi utilizado dois valores de taxa de aprendizagem, para o início do treinamento 

foi utilizado uma taxa  𝜂 = 0.25 e após 30 ciclos de treinamento a taxa muda-se para 𝜂 =

0.025. A mudança da taxa é feita para se ter uma aproximação mais agressiva nos primeiros 

ciclos do treinamento e após isso a taxa diminui para obter um resultado final mais preciso. 

O treinamento da rede neural foi realizado pelo método de correção de erros, a 

supervisão do treinamento foi realizada através do próprio código implementado no 

microcontrolador. Para o treinamento foi realizado uma lógica para treinar a rede somente com 

resultados positivos, resultados que diminuem o erro da entrada, a Figura 22 demonstra como 

funciona o fluxo dessa lógica. 
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Figura 22 - Fluxo da lógica de treinamento. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

A cada ciclo de treinamento a rede recebe valores novos para as entradas e saída, no 

entanto os valores do ciclo anterior são mantidos em um buffer para uso no próximo ciclo. A 

cada início de ciclo é realizado uma comparação entre o erro anterior e o erro atual, se o erro 

teve uma queda desde o último ciclo isso mostra que a saída aplicada no atuador do último ciclo 

obteve um resultado positivo. Portanto, se o resultado foi positivo a rede deve realizar o 

treinamento com esses valores, no entanto se o resultado for negativo a rede não deve realizar 

o aprendizado com esses valores. Um ajuste é aplicado no valor da saída anterior antes de o 

treinamento ser realizado, esse ajuste é proporcional ao erro. 
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 𝑌𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  𝑌𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑋1𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (16) 

 

Onde 𝑋1𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 é o valor da entrada 𝑋1do ciclo anterior, que corresponde ao erro.  

O treinamento por correção de erros é aplicado nos neurônios da camada de saída com 

os valores obtidos conforme o fluxo da Figura 22, porém os neurônios da camada oculta têm 

seu treinamento realizado pelo método de retropropagação, utilizando os valores de treinamento 

da camada de saída para aplicar os ajustes nos pesos. O treinamento teve uma duração de 

aproximadamente 1500 segundos, com o setpoint definido como 70.  
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5. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

O processo utilizado para o controle foi de um sistema de nível de tanque da água, o 

tanque possui dimensões de 18x13x11.5cm. Todo o controle foi realizado pelo 

microcontrolador ATMega2560 e os gráficos obtidos pelo software Matlab através de uma 

comunicação serial com o microcontrolador.  

Para avaliar o controle dos dois processos foi aplicado dois setpoints para cada teste, 

começando com um setpoint de 70 e após um tempo estabilizado o setpoint sobe para 80. Os 

tempos de cada teste foram definidos conforme o tempo de resposta de cada controlador. Com 

intuito de comparação entre os métodos utilizados, o controlador PI e o controlador neural, o 

critério para comparação foi definido como sendo o percentual de ultrapassagem 𝑈𝑃% 

(percentual em que a curva de nível ultrapassa valor do setpoint), o valor do tempo de subida 

𝑡𝑟 (tempo em que a curva demora para atingir o setpoint) e o tempo de assentamento da curva 

𝑡𝑠 (tempo que o nível demora para se estabilizar). 

 

5.1 RESULTADOS DO EXPERIMENTO COM CONTROLADOR PI 

 

O experimento com o controlador PI foi realizado por dois métodos, o primeiro 

utilizando um valor de Bias na saída do controlador e o segundo sem o Bias. Foi aplicado os 

dois métodos para que a comparação entre o controlador PI e o controlador neural tenha um 

maior número de dados. 

 

5.1.1 CONTROLADOR PI COM BIAS 

 

O controlador PI com aplicação de um Bias na saída, tem como intuito aplicar uma 

reposta mais agressiva no início do processo, para que o valor do setpoint seja alcançado com 

mais rapidez. O diagrama de blocos desse controlador é representado na Figura 23. 
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Figura 23 - Representação do controlador PI com Bias na saída. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

A reposta do controlador com um Bias de 100 aplicado na saída fica: 

 

 

Figura 24 - Curva de resposta do controlador PI com Bias aplicado na saída. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

. 
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Figura 25 - Resposta da saída do controlador PI com Bias aplicado na saída. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

A partir da curva de resposta da Figura 24, referente ao controlador PI com Bias aplicado 

na saída, foi obtido os seguintes valores para a comparação: 

 

𝑈𝑃%  ≈ 10% 

𝑡𝑟 ≈ 103𝑠  

𝑡𝑠 ≈ 450𝑠  

 

5.1.2 CONTROLADOR PI SEM BIAS 

 

O controlador PI sem Bias, possui uma resposta mais lenta, pois a saída do controlador 

começa com valores menores e vai acrescentando com o tempo, sendo o inverso ao se 

acrescentar o Bias. O diagrama de blocos desse controlador é representado na Figura 26. 
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Figura 26 - Representação do controlador PI sem Bias na saída. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

A resposta do controlador PI sem o uso do Bias fica: 

 

 

Figura 27 - Curva de resposta do controlador PI sem Bias aplicado na saída. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 
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Figura 28 - Resposta da saída do controlador PI sem Bias aplicado na saída. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

A partir da curva de resposta da Figura 27, referente ao controlador PI sem Bias, foi 

obtido os seguintes valores para a comparação: 

 

𝑈𝑃% ≈ 3%  

𝑡𝑟 ≈ 360𝑠 

𝑡𝑠 ≈  600𝑠 

 

5.2 RESULTADOS DO EXPERIMENTO COM CONTROLADOR NEURAL 

 

O controlador neural que foi utilizado para os testes não possui mais os códigos de 

aprendizagem, é somente implementado os pesos sinápticos obtidos através do treinamento em 

uma função de execução da RNA. De uma maneira simplificada o diagrama do controlador 

neural é representado pela Figura 29, onde toda a estrutura da rede neural fica representada pelo 

bloco RNA. 
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Figura 29 - Diagrama do controlador neural. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

A resposta do controlador neural fica: 

 

 

Figura 30 - Curva de resposta do controlador neural. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 
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Figura 31 - Resposta da saída do controlador neural. 

Fonte: Imagem do Autor (2018). 

 

A partir da curva de resposta da Figura 27, referente ao controlador neural, foi obtido os 

seguintes valores para a comparação: 

 

𝑈𝑃% ≈ 6%  

𝑡𝑟 ≈  66𝑠 

𝑡𝑠 ≈ 200s 
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CONCLUSÃO 

 

Através dos gráficos obtidos com o sistema pode se observar que o sensor de nível 

(potenciômetro) utilizado apresentou um grande nível de ruído nos valores medidos. O motivo 

se deve pela imprecisão do próprio sensor e também pelo pequeno tamanho do tanque, o que 

gerava uma grande ondulação da água no momento do funcionamento do processo. Porém o 

resultado final do sensor foi satisfatório. 

Em relação aos controles PID utilizando a regra de Ziegler-Nichols, o controlador PID 

mostrou-se inadequado para o uso no processo, o resultado foi instável. No primeiro método 

com a aplicação do Bias na saída do controlador, obteve-se uma resposta mais rápida em 

comparação ao PID sem o Bias, porém a porcentagem de ultrapassagem utilizando o Bias foi 

um tanto quanto maior. 

Em relação ao controlador neural, devido ao ruído no sensor o treinamento do foi um 

tanto quanto dificultoso, mas no final o resultado obtido teve certo sucesso. Em relação as 

funções de ativação da rede neural, os primeiros testes foram realizados utilizando as funções 

de ativação ReLU, Leaky ReLU e ELU, contudo os resultados não foram satisfatórios. O 

resultado final do controlador obteve-se um certo grau de sucesso, apresentando um resultado 

superior ao dos controladores PID. Os tempos de assentamento e de subida foram mais rápidos 

que dos controladores PID, sem sofrer grandes impactos no sistema. 

Este trabalho de conclusão de curso poderá ajudar como referência para trabalhos 

futuros na área controle e também em aplicações de redes neurais para controle de processos.  
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PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Para dar continuidade e melhorar os métodos de controle de processos seria interessante 

a continuação do trabalho melhorando as técnicas já utilizadas nesse trabalho e também 

acrescentando novas técnicas para melhorar o desempenho da rede neural no sistema. 

Outra proposta para trabalhos futuros é a utilização de redes neurais auto organizáveis, 

essas redes já são muito utilizadas em outras áreas e os resultados são muito satisfatórios. O 

grande diferencial dessas redes é a capacidade de aprender sem a necessidade de supervisão, a 

utilização desta técnica para controle de processos poderá ter um bom resultado. 
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APÊNDICE A 

 

 

Esquema elétrico completo do sistema. 
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APÊNDICE B 

 

 

Foto real da montagem do processo. 

 


