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Resumo: Naa automação industrial, o uso
u de redes dde comunicaçã
ão tem sido im
mportante parra a melhoria
a das ações dee
controle e dde monitorameento. Objetiva
a-se com as reedes permitir uma
u maior inttegração entre
re o nível de gerenciamento
g
o
e supervisãoo da planta inndustrial com os controladdores e instrum
mentos de cam
mpo. A tecnollogia de redees de sensoress
sem fio vem
m conquistanddo espaço, deevido às vantaagens associa
adas como reemoção de caabos e flexibilidade. Destaa
forma, umaa solução de instrumentação híbrida aabrangendo a coexistência de redes coom fio e sem fio se tornaa
necessária. E
Este trabalhoo consiste na in
nstrumentaçãão híbrida e co
ontrole via red
de de uma plaanta didática de
d controle dee
processos ddisponível na UNESP Soro
ocaba, originaando uma meelhoria para o uso deste equipamento didático quee
atualmente nnão permite a comunicação
o em rede. Estta planta didá
ática possui malhas de contr
trole configurá
áveis e quatroo
variáveis deevem ser moniitoradas e con
ntroladas: o nnível de água de um reserva
atório, a vazãão de água na
a tubulação, a
pressão num
m tanque e a temperatura da
d água. A ins trumentação híbrida
h
consisste no sensoriiamento sem fio
f (medição e
transmissãoo do dado) viaa rede ZigBeee das variáveis
is controladass das malhas de controle e na atuação (recepção
(
doss
sinais de conntrole e acionnamento) via rede
r
baseada no protocolo CAN sobre os processos dda planta. Uma
a interface dee
supervisão, desenvolvida no ambiente LabVIEW e ccom capacidad
de de comunicação nas reddes ZigBee e CAN, permitee
a visualizaçção dos resultaados obtidos e a análise deesempenho do
os controladorres PID projeetados para ca
ada malha dee
controle da pplanta didáticca.
Palavras-ch
have: Planta de
d processos; ZigBee; CAN;
N; Instrumenta
ação Híbrida.
1. INTROD
DUÇÃO
Na autom
mação industrrial, o uso de redes
r
de comuunicação tem sido importan
nte para a melhhoria das açõees de controlee
e de monitooramento. Objjetiva-se com
m as redes peermitir uma maior
m
integraação entre o nível de gerenciamento e
supervisão da planta indusstrial com os controladoress e instrumentos de campo (SAUTER, 20011). A instru
umentação em
m
nto e controlee
rede constituui um conceitoo importante no domínio inndustrial, pois permite a distribuição doo processamen
pelos instrum
mentos que estão ligados à rede. Atuallmente a com
municação em redes como Profibus, Mo
odbus e CAN
N
tornou-se um
m requisito para implemen
ntação de sisttemas de auttomação e co
ontrole (MOY
YNE & TILB
BURY, 2007)..
Aplicações rrecentes de coontrole distrib
buído demonsstram o surgim
mento de um
ma nova aborddagem para a utilização dee
redes industrriais. Nessa abordagem,
a
o controlador e a planta ficaam fisicamente separados e são conectaados por umaa
rede, sendo ddenominada de
d Sistema dee Controle viaa Redes (NCS
S - Networked
d Control Sysstem) (YANG, 2006). NCS
S
representa a evolução das arquiteturass de controle em rede, forrnecendo maiior modulariddade e descen
ntralização doo
menor custo (G
GUPTA & CHOW, 2010).
controle, faciilidade de diaggnóstico e maanutenção e m
Dentro ddo contexto de
d redes de comunicação, as redes de sensores
s
sem fio têm sidoo tema de inteensa pesquisaa
recentementee (SAUTER et
e al., 2010). Essas redes ssem fio possu
uem o potenciial de revoluccionar vários segmentos daa
economia e aatividades atraavés de aplicaações que vãoo desde monittoramento amb
biental e agríccola, controlee de processoss
industriais, aautomação em
m transporte, reedes inteligenntes de energiaa e até aplicaçções em saúdee (BARONTII el al., 2007)..
Os sistemas ssem fio podem
m ser usados também
t
em luugares de difíccil acesso e remotos, onde a capacidade de
d roteamentoo
do protocolo possibilita a instalação
i
de dispositivos w
wireless sem a necessidade de equipamenntos de repetiçção.
m fio levaram
m ao desenvoolvimento dee dispositivoss
Avançoss recentes naa tecnologia de redes de sensores sem
multifuncionnais de baixo custo
c
e baixo consumo de eenergia. Com esses avanços, uma nova ttendência surg
giu com o usoo
de redes sem
m fio em NCS
Ss (JOHANSS
SON, 2011), ppromovendo interoperabilid
i
dade entre reddes com fio já existentes e
novas redes sem fio. Estees sistemas sãão conhecidoss como sistem
ma de controlle via redes ssem fio (WNC
CS - Wirelesss
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Networked C
Control System
ms). WNCSs ultimamente têm atraído esforços
e
de pesquisa e dessenvolvimento
o, conduzidoss
principalmennte pela cresceente evolução e padronizaçção de redes sem fio como ZigBee, Bluettooth e Wi-Fii (PAAVOLA
A
& LEIVISK
KA, 2010). Muitas características innteressantes inerentes às redes sem fio estão motivando
m
o
desenvolvim
mento de WNC
CS (NAGHSH
HTABRIZI & HESPANHA
A, 2011). NCS
Ss usando reddes sem fio po
odem eliminarr
todos os probblemas decorrrentes de fios no sistema, ccomo o risco de
d cortar o barrramento de ccomunicação que
q liga todoss
os dispositivvos. WNCSs podem operaar em uma aampla gama de
d ambientes,, permitindo a interoperab
bilidade entree
sistemas e foornecendo vanntagens em terrmos de potênncia, mobilidaade e flexibilid
dade quando ccomparado ao
o sistema com
m
fio (FISCHIO
ONE et al. 2011). Outra van
ntagem para W
WNCSs é a viabilidade de in
nstalação em lugares onde cabeamento é
impossível oou inviável, taais como senso
ores em ambiientes perigosos e instalaçõ
ões de segurannça intrínsecaa (PAAVOLA
A
& LEIVISKA
A, 2010).
Entre ass soluções dee redes sem fio,
f o protocoolo ZigBee (B
BARONTI ett al., 2007), ddesenvolvido pela ZigBeee
Alliance paraa aplicações wireless
w
de baaixo custo e bbaixo consumo de energia tem
t obtido deestaque e uso crescente em
m
aplicações dee instrumentaçção industriall. A tecnologiaa utilizada é comparável
c
àss redes Wi-Fi e Bluetooth, porém possuii
as vantagens de desenvolvver menor con
nsumo de energ
rgia por alcancce (cobertura) e de a comunnicação entre duas
d
unidadess
poder ser reppetida sucessivvamente pelass unidades exiistentes na red
de até atingir o destino finall (rede mesh).
Baseanddo-se nas neceessidades e op
portunidades citadas, este trabalho deseenvolve a insttrumentação e controle viaa
redes CAN e ZigBee de uma planta didática
d
de coontrole de prrocessos comp
posta por maalhas de contrrole de nível,,
temperatura, vazão e presssão.
2. MATER
RIAS E MÉT
TODOS
2.1. Planta D
Didática de Controle
C
de Processos
P
FES
STO
Em variaados processoos industriais, é comum havver necessidad
de de controlarr diferentes vaariáveis. Norm
malmente, nãoo
são sistemas de controle isolados,
i
mass interligados,, formando co
omplexas plan
ntas industriaiis. Entretanto, não importaa
mpre compossto de subsisteemas mais sim
mples. A plantta de controlee de processoss
quão compleexo seja o sisttema, ele é sem
da empresa F
FESTO, cuja imagem
i
é mostrada na Fig.. 1, é um exem
mplo desse tipo de sistema e foi usada co
omo base paraa
o desenvolvimento deste trrabalho.
figuráveis e qu
uatro variáveiss podem ser ccontroladas: o nível de águaa
A plantaa FESTO posssui malhas de controle confi
de um reservvatório, a vazzão de água na
n tubulação, a pressão num
m tanque e a temperatura.. Não é possível realizar o
controle das quatro variáveis ao mesmo
o tempo, pois ppara cada tipo
o de controle, há uma configguração da planta diferentee
o usados: senssor ultrassôniico para mediição de nível,,
(que deve seer mudada maanualmente). Os seguintes sensores são
sensor optoeeletrônico parra medição dee vazão, senssor piezoresisstivo para medição de presssão e sensorr PT100 paraa
medição de temperatura. Os sinais anaalógicos de toodos os senso
ores são padro
onizados em 0 a 10VDC. Os atuadoress
d controle annalógico de 0 a 10VDC e
utilizados sãão: bomba d’áágua centrífuga e válvula proporcionall com sinal de
dispositivo aaquecedor com
m acionamen
nto digital. Háá ainda váriaas entradas e saídas digitaais referentes a sensores e
atuadores quue podem ser monitorados para intertravvamentos (porr exemplo, paara evitar trans
nsbordamento dos tanques)..
Todos os eqquipamentos da planta esttão disponíveeis em um dispositivo
d
de conexão, inncluindo born
neira de I/Os,,
conversores dde sinais dos sensores
s
e mó
ódulos de acioonamento dos atuadores.

Figura 1. Arquitetura do Sistemaa de Controlee via rede da Planta de Prrocessos.
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Para posssibilitar o usoo da planta did
dática FESTO
O neste trabalh
ho, foi necessáário adaptá-la para uso com
mo um WNCS,,
onde a comuunicação entree o controladorr e a planta (ssensor e atuad
dor) é realizada através de re
redes de comu
unicação. Essaa
adaptação coonsistiu na incclusão de umaa unidade de controle (ECU
U) para cada variável conttrolada da plaanta, que seriaa
responsável ppelas comuniccações nas red
des CAN e ZiggBee, resultan
ndo na arquiteetura da Fig.1.. Para melhor entendimentoo
da estrutura da Fig. 1, cadda WNCS é composto
c
de uum controlador implementado num com
mputador desk
ktop e por um
m
oníveis na plaanta de contro
ole FESTO. Conforme
C
a arrquitetura de um
u WNCS, o
conjunto sennsor, planta e atuador, dispo
controlador eestá fisicamennte separado da planta e oos dados de medição
m
(senssor) e atuaçãoo (atuador) necessitam
n
serr
transmitidos através de meensagens enviiadas nas redees de comunicação definidas. Portanto tannto o controlaador quanto ass
pacidade de coomunicação attravés da redee
ECU das maalhas de controole de controle (sensor e atuuador) necessitam ter a cap
CAN (com fi
fio) e da rede ZigBee
Z
(sem fio).
f
2.2. Interfacce de Controle e Comuniccação com Reede CAN
Para o ddesenvolvimennto experimen
ntal deste trab
abalho, foram utilizadas intterfaces eletrôônicas ou EC
CU (GODOY,,
2011) compostas por um
m microcontro
olador com ccontrolador CAN
C
incorporrado, além dee outros disp
positivos paraa
PI, I2C). Essa ECU, mostraada na Fig. 2, é responsávell
comunicaçãoo e interface com sensores e atuadores (I//O, RS232, SP
pelas tarefas de medição dos
d sensores (sinal analógiico 0 a 10VD
DC) e acionam
mento dos atuaadores (sinal analógico 0 a
AN e ZigBee.
10VDC e diggital) da plantaa a ser controllada e comuniicação atravéss das redes CA

Figura 2. Interface micrrocontrolada
a com comuniicação CAN
2.3. Móduloos XBee
A incorpporação da coomunicação ZigBee
Z
a essaa ECU foi reaalizada atravéés de móduloos de comuniccação ZigBeee
(XBee), usanndo sua API serial
s
RS-232
2 de comunicaação. Módulo
os de comuniccação sem fioo XBee são prrojetados paraa
operar dentroo do protocoloo ZigBee, man
ntendo as neceessidades de RSSF
R
de baixo custo e baixxa potência. Por se tratar dee
dispositivos de pequeno consumo
c
de corrente,
c
reduuzido custo e tamanho, e dispor das neccessidades de comunicaçãoo
municação sem
m fio entre oss sensores e o
entre disposiitivos remotoss, estes módullos foram esccolhidos para realizar a com
sistema centrral de supervissão.
Os móddulos ZigBee possuem parra utilização cinco portas I/O dentre as
a quais três podem ser entradas
e
paraa
conversor A//D. O móduloo pode ser con
nfigurado paraa amostrar a leeitura dessas portas
p
a um peeríodo estabellecido de 50 a
65535ms (XB
BEE, 2013). Para
P o desenvo
olvimento desste trabalho fo
oram utilizado
os módulos XB
Bee Série 2 co
om antena tipoo
Whip como nnós sensores e um módulo XBee-XStick
X
SSérie 2 como módulo
m
coordenador.
O uso de computaddores desktop
p para o dessenvolvimento
o do controllador foi deffinido visand
do facilitar a
visão objetivaada. Nesse computador sãoo
implementaçção digital doss mesmos e viabilizar a criiação da interfface de superv
utilizadas intterfaces de com
municação US
SB para redess CAN (USB-C
CAN) e ZigBeee (XStick).
Para a coomunicação sem fio pelos módulos
m
ZigB
Bee, foi definiida a existênciia de um móddulo coordenador (XStick –
computador) que faz a coleta das inform
mações dos móódulos sensorres (ECU) e ass enviam a um
ma interface dee supervisão e
ormações coleetadas via ZigB
Bee, implementa os controlladores PID e transmite viaa
controle. Estta interface proocessa as info
ntrole para as ECUs que accionam os atu
uadores. Na innterface de su
upervisão sãoo
rede CAN ass respectivas ações de con
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mostradas ass variáveis monitoradas e controladas, aalém de o op
perador ter a possibilidade
p
de mudança do setpoint e
parâmetros dde sintonia doss controladorees PID projetaados para cadaa malha de con
ntrole da plantta.
ura de cada WNCS
W
da Pla
anta Didática
2.4. Estrutu
Para cadda malha de controle
c
da pllanta de proc essos FESTO
O (variáveis nível, vazão, ttemperatura e pressão), foii
implementaddo o esquemáático apresentaado na Fig. 33. De acordo com a Fig. 3, em cada um
m dos WNCS da planta dee
processos FE
ESTO, o sensoor periodicam
mente realiza a medição da planta e enviaa a informaçãão através de mensagens
m
naa
rede ZigBee para o controolador. Após o recebimentoo da mensagem
m, o controlad
dor calcula o ssinal de contro
ole através doo
e
a inform
mação pela reede CAN parra o atuador. O atuador en
ntão recebe a
algoritmo dee controle connfigurado e envia
mensagem e atua na plantta do sistema.. Adicionalmeente, foram neecessários o desenvolvimen
d
nto de circuito
os eletrônicoss
para condicioonamentos doos sinais, forneecimento da ppotência de accionamento ad
dequados e adaaptação dos siinais elétricoss
entre os diferrentes circuitoos (sensor - XBee
X
e ECU ––atuador).Tan
nto o controlad
dor como o attuador operam
m baseado em
m
evento.

Figura 3. Esquemátiico de Implem
mentação doss WNCS
3. DESENV
VOLVIMEN
NTO E PROJ
JETO
3.1. Controllador PID Diiscreto
Os contrroladores usaddos em contro
ole de processsos podem ter diversas estru
uturas. A escoolha de uma estrutura
e
podee
determinar qquão bem umaa planta pode ser
s controladaa. A planta imp
põe alguns req
quisitos sobree o controlador utilizado e a
escolha do coontrolador e suua sintonia po
odem definir o melhor desempenho possíível que pode ser alcançado
o.
Conform
me citado, nesste trabalho serão controlaadas as quatro
o variáveis (n
não necessariaamente ao meesmo tempo)::
nível, vazão,, temperatura e pressão. En
ntre as diversaas técnicas de controle são utilizadas em
m plantas indusstriais, a maiss
comum é o ccontrole multim
malha Proporccional + Integgrativo + Deriv
vativo (PID).
Em apliccações de conntroladores PIID para NCS,, algumas modificações na estrutura do controlador e na forma dee
implementaçção de seu algoritmo têm sido propostas e discutidas . O único conh
hecimento já cconsolidado e difundido é a
necessidade do desenvolvvimento de co
ontroladores P
PID no tempo
o discreto, devido ao fato de, em NCS,, as mediçõess
mitidas atravéss de mensagen
ns na rede dee comunicação
o e o controlador ser discreetizado de aco
ordo com essee
serem transm
período de am
mostragem daas mensagens (ERIKSSON,, 2008).
Com basse nestas infoormações, nestte trabalho fooi utilizado um
m controladorr PID discretoo para os WN
NCS da plantaa
FESTO. O ccontrolador PIID usado no software
s
LabV
VIEW foi o in
nstrumento virtual (VI - Vir
irtual Instrument) PID (NI,,
2013) que poossui as seguinntes modificaçções:
-Aproxim
mação trapezooidal para cálcculo da ação inntegrativa;
-Ponderaação de referência na ação derivativa;
d
-Anti-W
Windup da açãoo integral.
O sinal dde entrada usuual de cada paarte (proporciional, integrattivo e derivatiivo) do controolador PID é o erro entre o
sinal de referrência e o sinaal de saída meedido.
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A modificação na parte integrativa de controladores PID chamada de Anti-Windup, consiste em atenuar o efeito
produzido pela saturação do sinal de controle no desempenho do sistema (ASTRÖM & HÄGGLUND, 1995). Um das
formas de aplicar essa ação é evitar que o modo integral mantenha o atuador saturado mesmo quando o erro diminui.
3.2. Métodos empíricos de sintonia de PID
Em determinados casos, devido a alguma restrição, quando não se tem um modelo analítico da planta a ser
controlada, podem ser utilizadas abordagens práticas, a partir de métodos empíricos para se determinar um controlador
aplicável ao sistema (ASTRÖM & HÄGGLUND, 1995). Ziegler e Nichols propuseram um método de sintonia baseado
na resposta da planta a uma entrada em degrau. Para processos que podem ser caracterizados por três parâmetros, dados
pelo ganho K, pelo atraso de transporte ou Θ e pela constante de tempo τ, os parâmetros do controlador podem ser
determinados facilmente através de formulas de sintonia.
A sintonia pelo método ZN, é considerada boa para processos em que o tempo morto não é muito significativo,
apresentando fator de incontrolabilidade (Θ/ τ) entre 0.1 e 1. Definindo o parâmetro a de acordo com a Eq. (1):

a

(1)

Os ganhos do controlador PID para o método de Ziegler-Nichols são obtidos de acordo com a Tab. 1:
Tabela 1. Parâmetros do controlador PID segundo o método de Ziegler-Nichols.
Controlador
Kp
Ti Td
P

1/

PI

0.9/

3

PID

1.2/

2

/2

O método de Chien, Hrones e Reswick (CHR) é uma modificação do método de Ziegler-Nichols, baseado no
amortecimento do sistema em malha fechada. Este método é usado para que a resposta apresente pouco, ou nenhum
sobressinal, sendo conhecidos pelos critérios de “resposta mais rápida sem sobressinal” e “resposta mais rápida com
sobressinal de 20%”. Os parâmetros do PID são determinados de acordo com a Tab. 2:
Tabela 2. Parâmetros do controlador PID segundo o método CHR
0%
20%
Sobressinal
Controlador

Kp

Ti

P

0.3/

PI

0.35/

PID

0.6/

Td

Kp

Ti

Td

1.357

0.473

0.7/
1.16

0.6/
/2

0.95/

O método de Cohen-Coon, também baseado na resposta em malha aberta do sistema, tem como principal critério de
projeto a rejeição de perturbação de carga. Desta forma, o ganho integral é maximizado, reduzindo o erro integral
devido à perturbação de carga.
O método apresenta desempenho razoável para fatores de incontrolabilidade com valores entre 0.6 e 4.5, entretanto
com robustez ruim para valores menores que 2. Trata-se de um método desenvolvido para sistemas com tempo morto
elevado. Os parâmetros do controlador são obtidos de acordo com a Tab. 3.
Tabela 3. Parâmetros do controlador PID segundo o método de Cohen-Coon.
Controlador
P

Kp

1

Ti
.

936

Td

ABCM Symposium Series in Mechatronics - Vol. 6
Copyright © 2014 by ABCM

PI
PD
PID

0.9

Part II - National Congress
Section II – Informática Industrial, Sistemas Híbridos e Discretos

0.92
1
1.24
0.13
1
1
1.35
0.18
1
1

3.3 3
1 1.2

1

2.5 2
1 0.39

0.27 0.36
1 0.87
0.37 0.37
1 0.81

3.3. Índices de Desempenho
O primeiro critério é definido como Integral absoluta do erro (integral of the absolute magnitude of the error)-IAE,
como mostrado na Eq. (2). O qual é útil para implementação em computador, mas não pode ser utilizado para otimizar
sistemas altamente subamortecidos ou sobreamortecidos.
|

|

(2)

Outro critério é o ITAE-Integral do tempo multiplicado pelo erro absoluto (integral of time multiplied by the
squared error), como mostrado na Eq. (3).
|

|

(3)

Este critério é utilizado para reduzir a contribuição de grandes erros iniciais no valor da integral de desempenho,
bem como enfatizar os erros que acontecem posteriormente na resposta.
3.4. Projeto de Controle
Após a definição da estrutura da planta didática FESTO de controle via WNCS (Fig. 3), foi realizado o projeto das
malhas de controle da plataforma. Esse projeto consistiu no desenvolvimento de controladores PID para todos os
WNCS da plataforma de forma a se atingir requisitos de controle. A malha de controle de temperatura do kit FESTO
não permite uma variação na potência do dispositivo de aquecimento, de forma que somente controle on/off pode ser
implementado.
As malhas de controle de vazão e pressão de líquido apresentam uma dinâmica muito rápida, sem tempo morto.
Para essas malhas, o método utilizado na sintonia do PID foi o método manual. Para calcular os parâmetros dos PIDs da
malha de nível foram utilizados os seguintes métodos empíricos: método manual, método de Ziegler-Nichols, método
de CHR e método de Cohen Coon.
Para obter os parâmetros utilizados em cada método, foi usado a resposta do WNCS a uma entrada degrau. Dessa
forma, foi aplicado um degrau de 5 VDC na entrada do sistema (atuador – bomba d’água) e foram coletados os gráficos
da resposta do sistema em malha aberta (nível do reservatório). A resposta de nível pode ser vista na Fig. 4.

Figura 4. Resposta ao degrau do sistema em malha aberta para nível.
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A partir do gráfico de malha aberta de nível foram obtidos os parâmetros mostrados na Tab. 4.
Tabela 4. Parâmetros obtidos da resposta do sistema em malha aberta
τ
Θ
K
24

1

11,2

Em que τ é a diferença entre o tempo em que o sistema atinge 63% do valor final da resposta e o tempo morto, Θ é
o tempo morto e K é a razão entre o valor máximo da resposta e o degrau aplicado (tensão).
Repetindo os procedimentos de coleta de resposta em malha aberta para todas as variáveis e utilizando as equações
de sintonia das Tab. 1, Tab. 2 e Tab.3 para calcular os parâmetros do controlador, foram obtidos os parâmetros
mostrados na Tab.5.
Tabela 5. Parâmetros do controlador PI para cada variável e método.
Nível
Vazão Pressão
Ziegler Nichols

CHR

Cohen Coon

Manual

Manual

Manual

KP

1,929

0,750

6,197

3

1,8

0,025

Ti

3,330

27,840

0,698

1,1

1

0,5

4. RESULTADOS
Após a obtenção dos parâmetros dos PIDs, foram obtidos os gráficos de cada variável em malha fechada. Os
setpoints foram variados ao longo do tempo, fazendo com que o controle assumisse uma característica de problema
servomecanismo. Foram medidos os índices de desempenho ITAE e IAE para cada variável, os quais podem ser vistos
na Tab. 6.
Tabela 6. IAE e ITAE para os diferentes métodos
Pressão
Nível
Manual
IAE
ITAE

ZN

27123,6

27216,9

9,75E+06

9,77E+06

Vazão

CHR

Cohen Coon

Manual

Manual

27725

26826,4

2951,35

5830,11

9,97E+06

9,65E+06

175415

347028

O gráfico da resposta em malha fechada da vazão com o PI definido por método manual é mostrado na Fig. 5.

Figura 5. Resposta da vazão com PID ajustado com método manual
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Observa-se na Fig. 5 que para valores mais altos de setpoint, próximos ao valor máximo da variável, no caso
3,5L/min, o overshoot apresenta valor mais alto que para valores mais baixos. O tempo de acomodação mostrou-se
satisfatório, bem como o tempo de subida, ou seja, o PI apresentou uma resposta rápida.
Na Fig. 6 pode ser visto o gráfico da resposta da pressão com PI sintonizado por método manual.

Figura 6. Resposta da pressão com PID ajustado por método manual
Observa-se na Fig. 6 que o overshoot para o sistema é alto no problema regulatório. O tempo de subida mostrou-se
relativamente baixo e o tempo de estabilização ficou razoavelmente alto.
Na Fig. 7 é mostrado o gráfico da resposta do nível para cada método de sintonia de PID e os valores do índice IAE
para cada caso.

Figura 7. Comparação entre as respostas de nível para os diferentes métodos de sintonia e os respectivos índices
de desempenho IAE.
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5. CONCLUSÕES
Este trabalho apresentou a instrumentação híbrida e o controle via rede de uma planta didática de controle de
processos disponível na UNESP Sorocaba, obtendo uma melhoria para o uso deste equipamento didático que não
permitia a comunicação em rede. Esta melhoria representa a grande contribuição deste trabalho no sentido de atualizar a
planta didática para possibilitar a comunicação dos dados em rede e permitir o desenvolvimento de sistemas de controle
de via rede sem fio (WNCS).
A instrumentação híbrida consistiu no sensoriamento sem fio (medição e transmissão do dado) via rede ZigBee das
variáveis controladas das malhas de controle e na atuação (recepção dos sinais de controle e acionamento) via rede
industrial CAN sobre os processos da planta.
Módulos XBee de baixo custo para redes ZigBee foram utilizados para monitoramento sem fio, permitindo a
aquisição de dados periódica das variáveis analógicas através de portas de comunicação incorporadas, diminuindo a
quantidade de equipamento necessário e facilitando a comunicação através da API de comunicação padronizada.
Uma interface de supervisão, desenvolvida no ambiente LabVIEW e com capacidade de comunicação nas redes ZigBee
e CAN, foi implementada para a realização do controle via rede. Para isso foram projetados controladores PID
discretos, sintonizados usando métodos empíricos, para cada malha da planta didática. Os controladores apresentaram
respostas estáveis com desempenhos razoáveis, sendo que o desempenho obtido para o WNCS com as diferentes
sintonias foram comparados através do uso de índices de desempenho.
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Abstract. In industrial automation, the use of communication networks has been important for the improvement of
monitoring and control actions. The goal of networks is allowing a greater integration between the management and
supervision levels of an industrial plant with the controllers and field instruments. The technology of wireless sensor
networks is conquering space, due to the advantages such as cables removal and flexibility. In this way, a hybrid
instrumentation solution covering the coexistence of wired and wireless networks becomes necessary. This work
consists of hybrid instrumentation and networked control applied on a didactic processes control plant available at
UNESP Sorocaba providing an improvement for the equipment use, which currently does not have any network
communication capability. This plant consists of four configurable control loops and four variables must be controlled:
the water level in a tank, the water flow in the pipes, the pressure in a tank and the water temperature. The hybrid
instrumentation consists of a wireless sensing system (data measurement and transmission) of the controlled variables
using a ZigBee network and the actuation on the plant (control signals) using a CAN-based network. A supervision
interface developed in LabVIEW with capability of ZigBee and CAN network communication, make possible
visualizing all the obtained results and analysing the performance of the PID controllers designed for each control
loop of the didactic plant.
Keywords: Process Plant, ZigBee, CAN, Hybrid Instrumentation.
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