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Abstract--The PSO (Particle Swarm Optimization) is an 

optimization technique that stands out from the others for its 
simplicity of programming and processing speed, due to its short 
algorithm and parameterization, this article aims to use a 
modification of the PSO (MPSO) algorithm so that this technique 
can be used for dynamic control of a DC Motor. It was 
parameterized and conditioned so that it can operate a plant with 
second order system characteristics to be verified the behavior of 
this algorithm on the response characteristics. The PSO is used as 
a proportional controller in which the particles represent the gain 
of that controller and the program acts in order to modify that 
gain so that it maintains the motor speed constant in relation to 
modifications in its feeding and external disturbances. It is 
observed in simulations performed in the MATLAB software, 
using a parameterization that allows its use for the dynamic 
control, so it converge to the ideal response in a steady state and 
several transient properties are obtained through 
parametrization, thus, introducing the PSO as a possible 
technique to be used for dynamic process control. 
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I.  INTRODUÇÃO 
As técnicas de otimização vêm sendo aprimoradas de forma 

eficaz para seu uso em problemas computacionais, de fato, 
conforme se observa sobre o tema, verifica-se que já se 
desenvolveram de modo bastante sofisticado, como para 
funções com múltiplos máximos ou mínimos, vastos intervalos 
de verificação das variáveis independentes e outras 
complicações que requerem maior capacidade de otimização. 

Dessa forma, propõe-se que seja utilizado um método de 
otimização para aplicação em controle dinâmico. Dentre os 
diversos métodos modernos se destaca o PSO pela sua 
simplicidade e velocidade, pontos vantajosos no âmbito do 
controle.  

Sabe-se que os sistemas de segunda ordem servem como 
modelo para que seja descrito sistemas reais, tanto para a sua 
aproximação, no caso de sistemas de ordens superiores, quanto 
para sua completa descrição. 

Expostas essas considerações, o que se pretende é a análise 
da resposta de um sistema de segunda ordem à um controle 
dinâmico utilizando um algoritmo do PSO modificado para esse 
fim. Para tanto, será simulado no software MATLAB a resposta 
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ao degrau unitário da planta de um motor CC tendo em sua 
malha de controle um controlador proporcional que tem seu 
valor modificado pelo MPSO. 

II.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Para que seja tratado o proposto é necessário introduzir os 

conceitos relacionados aos aspectos técnicos do método PSO e 
da planta na qual ele agirá. 
A.  PSO Clássico 

O método de otimização por enxame de partículas foi 
introduzido em 1995, por Kennedy e Eberhart [1], com as 
principais características de baixa necessidade de esforço 
computacional, menor necessidade de uso de memória e alta 
capacidade de convergência, devido ao seu algoritmo simples 
que propõe a ideia de modelar o movimento de um grupo que 
busca um objetivo. 

Sendo  a posição vetorial de uma partícula em um espaço 
n-dimensional, em que i é o valor da iteração na qual aquela se 
encontra e  sua velocidade vetorial, a partícula assume novos 
valores se somando com a velocidade, que por sua vez assume 
novos valores somando seu valor a duas componentes vetoriais. 
A componente cognitiva é aquela composta pela defasagem do 
valor assumido pela partícula com o valor que lhe deu melhor 
avaliação, ; essa diferença é acrescida de C, um 
coeficiente chamado de cognitivo e de um valor aleatório entre 
zero e um, essa componente é chamada cognitiva pois direciona 
a partícula para mais próximo de sua melhor avaliação. A 
componente social é similar à cognitiva só que levando a 
partícula para mais próximo do valor mais bem avaliado de 
todas as partículas, , gerando a interação entre as 
partículas; esse outro valor é acrescido de S, um coeficiente 
chamado de social e de um valor aleatório entre zero e um, na 
forma da equação abaixo: 

=  +                              (1) 
=  + ( ∗ ∗ − + 

( ∗ ∗ ( − ))                (2) 
 Sucintamente pode ser descrito o algoritmo base do PSO 

como a modificação do valor das partículas  através do 
movimento destas no espaço n-dimensional através de suas 
velocidades, calculadas com base em suas avaliações na função 
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objeto de otimização, de modo que as partículas buscam valores 
que correspondem à otimização desejada. 
B.  Constante de inércia e fator de constrição 

Notou-se que o algoritmo original do PSO tinha dificuldades 
de convergência relacionadas ao cálculo de sua velocidade, pois 
quando a posição das partículas atingia valores próximos do 
desejado o módulo da velocidade, que é somado à posição da 
partícula, estava em valores elevados, resultando em grandes 
variações espaciais da posição das partículas que naquele ponto 
deveriam diminuir suas velocidades e se aproximar de maneira 
mais rápida ao ponto desejado.  

Para o melhoramento do cálculo da velocidade em relação 
de sua inércia, que é a consideração do valor anterior da 
velocidade no cálculo do próximo valor de velocidade é 
utilizada a constante de inércia ( ), a fim de limitar o valor 
acumulado de velocidade anterior da partícula e, por 
conseguinte, podendo melhorar a influência dos fatores cógnito 
e social da partícula, e resultando em convergências mais 
rápidas. 

=  ∗ + ( ∗ ∗ − + 
( ∗ ∗ ( − ))              (3) 

Contudo, outra forma de melhorar a convergência, muito 
eficiente no algoritmo do PSO[2][3], é a utilização do fator de 
constrição ( ), que é utilizado multiplicando (3). 

=  | |                                 (4) 
Onde = + , > 4 
 
Foi verificado que o fator de constrição em relação ao 

coeficiente de inércia gera melhores convergências para quando 
há limitação da velocidade, contudo, no algoritmo modificado 
é utilizado ambos os fatores, pois verificou-se que mesmo com 
o fator de contrição a variação do fator de inércia influencia a 
característica de resposta de modo que é possível aproveitá-la. 
C.  As condições de restrição 

Observa-se que para as funções as quais as partículas não 
encontram referencias ótimas de posição há um fenômeno de 
dispersão entre elas que para certas funções podem resultar em 
divergência do valor ideal ou até instabilidade do sistema. Para 
que se resolva este tipo de situação é necessário restringir a 
posição e velocidade das partículas para que não haja 
divergência ou migração à instabilidade. 

Dentre as várias propostas para esse fim verifica-se, por 
exemplo, a limitação dos valores assumidos ou definições de 
equações que determinem a movimentação das partículas, 
garantindo sua acomodação. 

Como estratégia de impedimento de dispersão foi utilizado 
o valor do desvio padrão das partículas para estipular o quão 
longe cada uma poderia se afastar do grupo, dessa forma, após 
calculada a nova posição da partícula, conforme (1), caso seu 
afastamento fosse maior que o valor da posição média das 
partículas mais uma proporção do desvio padrão das partículas, 
então sua velocidade é recalculada conforme a média, sendo 
que dependendo do comportamento que se quer das partículas, 
mais espalhadas ou contidas, a parametrização pode ser 
modificada. 

Em relação ao algoritmo do PSO, foram abordados os 
principais conceitos manipulados, concluindo-se essa matéria, 
ademais deve-se tratar a respeito da planta a ser manipulada. 
D.  A modelagem do motor CC 

O motor CC tem um comportamento já bem definido e 
estudado, de modo que se sabe o modelo matemático que 
melhor o representa, o de um sistema de segunda ordem. Ora, 
tanto para um motor controlado por armadura quanto 
controlado por campo, as equações que os descrevem são 
similares, mudando, por conseguinte, as variáveis de cada tipo 
de controle. 

O principal modelo da função de transferência de um sistema 
de segunda ordem é aquele que apresenta pelo menos os 
parâmetros básicos para a descrição do sistema, são eles a 
frequência natural não amortecida ( ) e a constante de 
amortecimento ( ).  

                                      (5) 
 

Dessa forma o modelo simplificado de equação de segunda 
ordem, por satisfazer as necessidades para simulação, será 
adotado para representar o sistema a ser controlado, pois traz 
comodidade de parametrização para a programação. 

III.  METODOLOGIA 
A.  Uso de controlador proporcional para controle dinâmico 

A difusão do uso do PSO, já consolidado, seja para auxílio 
na configuração de técnicas de controle [4][5], seja em seu uso 
combinado com essas técnicas [6], está cada vez mais popular 
de maneira a evidenciar ainda mais seu uso, pois já existe 
bastante sofisticação a respeito do uso do PSO para a sintonia 
de controladores[7], porem esses estáticos. 

Dessa forma pretende-se introduzir uma abordagem 
diferenciada a essas, conforme a abordagem já mencionada. 
Para tanto utiliza-se o diagrama de blocos simplificado do 
motor CC[8], que para fins de simplificação conta com as 
principais constantes que caracterizam o comportamento da 
planta, sendo   =    e  = √  , nesse diagrama teórico 
será incluso o controlador proporcional.  

             Fig. 1.  Diagrama de bloco simplificado. (Fonte: Pg. 120 [8]) 
 
O MPSO atuará no sistema modificando dinamicamente um 

valor de ganho proporcional da planta de modo a minimizar a 
discrepância entre o sinal de saída, no domínio do tempo, do 
seu referido set-point. Isto é, atuação se dá na utilização das 
partículas como valores de ganho buscando minimizar o erro 
visto pelo controlador, dessa forma relaciona-se a característica 
de minimização do MPSO em uma função, no caso uma planta, 
e a busca de valores ideais de partículas como valores de ganho 
para a otimização do resultado. 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 3 

A busca pelo valor ideal assumido pelo controlador, Kp, 
conforme cada avaliação do sistema é o recurso que dá 
dinâmica ao controle e o diferencia do uso de controlador 
proporcional apenas, de modo que o MPSO não terá problemas 
com valores locais de ganho, já que a natureza do sistema 
controlado exige a busca de um único ponto ótimo de controle.  

Essa proposta, em conformidade com outros estudos[9], gera 
uma abordagem de utilização direta do PSO para análise de seu 
comportamento sobre variações dinâmicas. 

IV.  RESULTADOS 
Considerando que para uma resposta ao degrau unitário a 

influência de um ganho Kp pode alterar a oscilação e 
amortecimento, e neste caso sempre modificará a resposta em 
regime permanente do sistema, para melhor apresentar o 
desempenho do algoritmo foi adotado o uso de sistema de 
segunda ordem subamortecido, já que essa característica é a que 
mais se aproxima à dinâmica de um motor CC. Será apresentada 
a resposta para três características distintas do sistema, de forma 
a mostrar o comportamento do algoritmo na variação da 
resposta. 

Os gráficos gerados foram obtidos pelo MATLAB através 
da plotagem da resposta do sistema de segunda ordem sem 
controlador, gerado em vermelho, e do sistema com 
controlador, gerado em azul. As fig. 1, fig. 2 e fig. 3 mostram a 
resposta para as seguintes configurações do sistema, 
respectivamente: 

Configuração 1: = 3, = 0,5; população = 4, = 0.9;  
Configuração 2: = 5, = 0,8; população = 5, = 0.8; 
Configuração 3: = 2, = 0,3; população = 6, = 0.8; 
 

 Fig. 2.  Comparação da configuração 1(fonte: autor) 
 

   Fig. 3.  Comparação da configuração 2(fonte: autor) 
 

 Fig. 4.  Comparação da configuração 3(fonte: autor) 
 
De forma a melhorar a apresentação dos resultados foi 

separado a sua abordagem na exposição do obtido em regime 
permanente, no transitório e as características de 
parametrização. 
A.  Regime permanente 

Sendo a resposta do sistema apresentado a velocidade de um 
motor CC e o valor de resposta um representa a resposta em 
regime permanente de um sistema sem controlador, então o 
algoritmo buscou de modo efetivo valores de resposta conforme 
o esperando, tendo em vista que o valor em regime permanente 
de um sistema com controlador proporcional é /1 + , este 
valor seria próximo de 1 para valores muito altos de Kp. Dessa 
forma, para evitar a elevação do valor das partículas é 
determinado que as partículas respondam para alcançar o valor 
se 0,9 de amplitude, dessa forma resultando em um erro de 
regime permanente de 10%. 

O erro de regime permanente se dá, portanto, pela 
necessidade de limitação dos valores das partículas (condição 
de restrição), sendo o valor do controlador a ser alcançado de 
Kp = 9, obtendo a resposta mencionada. 
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B.  Regime transitório 
A resposta em regime transitório se mostrou mais 

amortecida que a resposta natural do sistema sem controlador, 
contudo se observado o comportamento em regime transitório 
de um sistema com controlador proporcional verifica-se que há 
sobressinal associado no caso em que o fator de amortecimento 
é inferior a um (sistema subamortecido), e considerando que o 
programa ameniza esse sobressinal na proporção em que o valor 
da resposta desejada é mais próximo de 1, então obteve-se uma 
vantagem com o método. 

Deve-se observar principalmente para o aumento do valor de 
Kp no período inicial de regime transitório, já que a constante 
pode provocar no aumento da oscilação e gerando sobressinal 
elevado, o que nos casos apresentados não foi observado, 
mostrando a capacidade de adaptação do método. 

Quanto aos demais parâmetros de desemprenho, como 
tempo de acomodamento por exemplo, não é possível de se ter 
um cálculo teórico já que o comportamento das partículas a 
cada nova iteração varia. 

Observa-se que a convergência é bem mais penosa 
dependendo das características da dinâmica do sistema. 

V.  CONCLUSÃO 
A natureza do controle dinâmico neste sistema garante que 

haja convergência em regime permanente quando considerada 
a variação nas condições de restrição, porém o comportamento 
das partículas pode afetar severamente a resposta transitória. 
Uma possível solução para o problema de erro de regime 
permanente é a utilização de um ganho integral. 

Dessa forma, observa-se que o PSO, adotando-se certas 
modificações e parametrização é possível de ser utilizado para 
controle dinâmico e talvez possa ser usado para demais plantas 
e estudos, como já se está sendo observado[9]. 

A introdução de técnicas de controle para sistemas dos mais 
variados é importante para a diversificação do estudo em 
controle, tanto para a realização de estudo comparativo em 
relação a outros métodos de controle, visando averiguar as 
técnicas mais apropriadas para cada caso, quanto para o 
avanço da utilização de inovações, que é o que motiva novos 
estudos. 
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