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RESUMO 

Explora-se no presente trabalho a técnica de projeto de controladores embarcados chamada 

Model-Based Design. O objetivo dessa técnica é tornar a implementação e validação de 

sistemas de controle mais eficiente e confiável. Devido à crescente complexidade dos 

sistemas atuais, a tarefa de testar os controladores para tais sistemas torna-se uma etapa chave 

no projeto. Exemplos disso são: processos cada vez mais refinados na indústria, sistemas 

complexos de distribuição de energia elétrica, projeto de automóveis e aeronaves etc. Nesse 

contexto, apresentam-se formas de realizar os testes no controlador pelos métodos de Model-

in-the-Loop (MIL), Software-in-the-Loop (SIL), Processor-in-the-Loop (PIL) e Hardware-in-

the-Loop (HIL). São explorados ainda os requisitos necessários para implementá-los em um 

ambiente que possa ser usado tanto comercialmente como no meio acadêmico. Uma 

importante ênfase é dada na resposta em tempo real da simulação do modelo físico, bem 

como na garantia de fidelidade da simulação em relação ao comportamento real da planta. 

Depois de demonstrada a técnica, apresenta-se uma aplicação prática da simulação HIL em 

um sistema de controle de tanques acoplados e se discute os resultados obtidos.   

Palavras chaves: simulação em tempo real, model-in-the-loop, software-in-the-loop, 

processor-in-the-loop, hardware-in-the-loop, model-based design, prototipagem rápida. 
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ABSTRACT 

The present work investigates the technique to design embedded control systems, named 

Model-Based Design. The main purpose of this technique is to make the implementation and 

validation of control systems more efficient and reliable as possible. Due to the increasing 

complexity of the current systems, the testing procedure for the controllers of these systems is 

becoming a key task in the designing process.  Some examples are: accurate industrial 

processes, complex energy grids, design of automobiles and aircrafts etc. It is introduced here 

some methods to perform tests in the controller by means of Model-in-the-Loop (MIL), 

Software-in-the-Loop (SIL), Processor-in-the-Loop (PIL) and Hardware-in-the-Loop (HIL). 

The necessary requisites to implement tests in a simple environment are explored, which can 

be used commercially and academically. Great emphasis is given to the real-time response of 

the physic model simulation. Maximum accuracy of the simulation is expected in contrast to 

the real behavior of the plant. Then, a practical example of HIL simulation applied to the 

control of level in two coupled tanks is addressed and the obtained results are discussed. 

Keywords: real-time simulation, model-in-the-loop, software-in-the-loop, processor-in-the-

loop, hardware-in-the-loop, model-based design, code generation, rapid prototyping. 
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1. INTRODUÇÃO 

A tarefa de se projetar sistemas de controle tem se tornado cada vez mais frequente no 

desenvolvimento de máquinas, equipamentos ou processos industriais. Dorf e Bishop (2001) 

comentam que a engenharia de controle moderno inclui o uso de estratégias de projeto de 

controle para aprimorar processos de manufatura, aumentar a eficiência no uso da energia, 

permitir o controle avançado de automóveis, dentre outros. Atrelado a isso, adiciona-se o 

curto prazo que os engenheiros de controle têm para elaborar as estratégias de controle 

adequadas. Objetiva-se, portanto, tornar o tempo desta tarefa menor possível e com alto grau 

de confiabilidade. Para se conseguir garantir que um sistema de controle irá funcionar como 

programado e com confiabilidade, deve-se realizar diversos testes avaliando continuamente o 

desempenho do controlador e seu comportamento em diversas condições de operação. Tais 

testes podem assumir alto grau de complexidade dependendo do sistema que se deseja 

controlar. Muitas vezes na fase de projeto do sistema de controle, o próprio sistema a se 

controlar não está acessível, ou seja, a planta física ainda não foi concebida. Nesse caso, pode 

acontecer de o sistema físico ser de alto custo, de forma que não é economicamente viável 

construir um protótipo somente para a realização de testes. Há também casos onde os testes na 

planta física são considerados de alto risco. Nesses casos, o modelo matemático do sistema 

pode ser gerado e os testes podem ser feitos com esse modelo sob a forma de simulações.  

Existe hoje no mercado uma gama de programas de matemática computacional que oferecem 

os requisitos necessários para dedução do modelo matemático, bem como a execução de 

testes baseados em simulações. Dentre as soluções oferecidas, destacam-se os ambientes de 

desenvolvimento de software de controle por meio de diagrama de blocos, os quais ainda 

oferecem a geração de código em tempo real, entre outros.  

A técnica de se projetar controladores para os diversos sistemas que será explorada neste 

estudo chama-se Model-Based Design (MBD), que pode ser traduzido como algo próximo a 

Projeto Baseado em Modelo. Neste documento o método será sempre referenciado em sua 

denominação na língua inglesa, já que, tal termo é popularizado mundialmente dessa forma e, 

também, objetiva-se manter sua originalidade. 

Nos próximos capítulos, as características desse método serão exploradas focando-se nas 

técnicas de Model-in-the-loop (MIL), Software-in-the-loop (SIL), Processor-in-the-loop (SIL) 

e Hardware-in-the-loop (HIL). Cada uma dessas técnicas representa uma fase no projeto de 
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um controlador seguindo a metodologia MBD. A ideia é unir recursos de hardware e software 

a fim de se definir um conjunto de ferramentas, que irão compor uma plataforma eficiente de 

desenvolvimento de software e testes de controle. Depois de definida a plataforma, será dado 

um exemplo de aplicação prática, onde a aplicabilidade da metodologia MBD será avaliada. 

1.1. Objetivos 

O objetivo deste trabalho é explorar a metodologia de Model-Based Design como ferramenta 

para o desenvolvimento de software de controle. Será dada ênfase no comportamento em 

tempo real das simulações, fase de testes do controlador, bem como em seus requisitos de 

desempenho. Objetiva-se ainda que as técnicas aqui descritas sejam mais difundidas. Por isso, 

procura-se adotar uma metodologia acessível e que possa ser aplicada tanto em projetos 

comerciais como em estudos acadêmicos. 

1.2. Motivação 

A motivação do trabalho é apresentar a técnica MBD como uma alternativa à implementação 

de sistemas de controle mais eficientes. A fundamentação dessa ideia se justifica pela alta 

aceitabilidade do mercado a esse método e ao comprovado ganho na redução de custo e tempo 

de desenvolvimento.  

1.3. Estrutura do Trabalho 

No capítulo 1 é dada uma breve introdução no assunto de MBD e como essa técnica se 

relaciona com o projeto de controladores. No capítulo 2 descreve-se a técnica com mais 

detalhes, apresentando ainda as fases de testes incluídas na metodologia. Primeiramente, 

apresenta-se o Model-in-the-Loop, seguido do Software-in-the-Loop e Processor-in-the-Loop. 

No capítulo 3 explora-se a técnica Hardware-in-the-Loop com mais detalhes, as ferramentas 

presentes no mercado para execução de testes HIL, as vantagens proporcionadas pela técnica 

além de suas principais características e casos de sucesso na literatura. 

No capítulo 4 apresenta-se uma aplicação real da técnica HIL para um sistema de controle de 

dois tanques acoplados. Mostra-se ainda um passo a passo a ser seguido em futuros trabalhos. 

O capítulo 5 traz os resultados obtidos na simulação HIL e uma análise dos resultados. Por 

fim, discute-se a conclusão obtida no estudo e apresentam-se sugestões para trabalhos futuros. 
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2. MODEL-BASED DESIGN (MBD) 

Model-Based Design (MBD) é uma metodologia aplicada ao projeto de algoritmos de 

controle complexos, frequentemente utilizados na indústria, em aplicações automotivas e 

aeroespaciais. O MBD possibilita que o processo de desenvolvimento do algoritmo seja 

constantemente verificado e testado, de modo a garantir que os requisitos estão sendo 

cumpridos, sejam eles o espaço de memória ocupado, tempo de processamento gasto ou 

velocidade de execução. Na maioria dos casos, avalia-se também o custo de desenvolvimento 

e o tempo gasto para implementação. Nesse contexto, técnicas como MIL, SIL, PIL, HIL, 

rapid prototyping e validação de código podem ser facilmente adotadas, oferecendo uma 

enorme gama de possibilidades e funcionalidades para tornar o desenvolvimento uma tarefa 

mais confiável e menos demorada. 

Uma definição mais genérica para testes MBD: são aqueles cujas especificações são derivadas 

inteiramente ou em parte de ambos os requisitos do sistema e o seu modelo, que descreve os 

aspectos funcionais e não funcionais da planta (ZANDER, SCHIEFERDECKER e 

MOSTERMAN, 2012). 

Na definição citada acima, as duas palavras chave que identificam o MBD são: requisitos e 

modelo. O engenheiro de controle começa a projetar o sistema de controle a partir dos 

requisitos que ele deve possuir, sejam eles requisitos de tempo de resposta, velocidade de 

execução, robustez, máximo sobre-sinal, etc. Depois de definidos os requisitos, deve-se gerar 

o modelo matemático do sistema que seja capaz de representar como ele se comporta sob 

diversas condições de operação. O modelo matemático deve ser o mais fiel possível, já que o 

conhecimento sobre sua dinâmica de operação é extraído do modelo matemático. 

Tung (2004) faz uma comparação entre MBD e o Document-Based Process (DBP), que nada 

mais é do que o desenvolvimento de projeto baseado em documentação. No DBP, o elemento 

de comunicação entre as fases de projeto é a documentação. Tal técnica apresenta a 

desvantagem de que a documentação muitas vezes está sujeita a interpretações equivocadas e 

ambiguidades de sentido. A Figura 2-1 apresenta como o fluxo de informações pelo DBP é 

transmitido entre os profissionais inseridos em cada fase do desenvolvimento. 
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Figura 2-1: Passagem de documentação entre os estágios de desenvolvimento 

Adaptado de: (TUNG, 2004) 

No MBD o conhecimento é passado adiante por meio de modelos executáveis que são de 

relativa simplicidade no início do desenvolvimento, mas que vão adquirindo novos 

componentes nas fases seguintes, até que se tenha uma representação adequada do sistema. 

Pode-se inferir a partir da Figura 2-2 que o modelo do sistema pode ser executado em cada 

fase de desenvolvimento, facilitando a comunicação de profissionais que trabalham desde a 

fase preliminar do projeto até as fases finais de testes e validação. 

 

Figura 2-2: Evolução do modelo do sistema entre as fases de desenvolvimento 

Adaptado de: (TUNG, 2004) 

 Existem diversas formas de se dividir as fases de execução da metodologia MBD. Aqui, será 

subdividida em quatro etapas, a saber: 
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I. Modelagem da planta: nesta fase, procura-se gerar um modelo matemático linear ou 

não linear capaz de descrever o comportamento da planta. Para isso, são usadas leis 

físicas, identificação de sistemas (caixa branca, cinza ou preta), equações diferenciais, 

etc. Segundo Ogata (1998), a modelagem matemática de um sistema dinâmico é 

definida como um conjunto de equações que representam a dinâmica do sistema com 

precisão ou, pelo menos, de forma bastante aceitável. Este pode não ser único e, 

portanto, pode haver muitos modelos matemáticos, dependendo da perspectiva que se 

considere. 

II. Síntese e análise do controlador: a partir das dinâmicas observadas no passo anterior, 

definem-se os requisitos do controlador, quais seus parâmetros e o comportamento que 

o sistema controlado deve apresentar. 

III. Simulação da planta e do controlador: realizam-se diversas simulações com entradas e 

saídas pertinentes à operação da planta de forma a se verificar a existência de algum 

erro ou comportamento não desejado. É preciso que haja comunicação entre os 

objetivos de projeto, viabilidade e análise de compatibilidade dos requisitos pela 

simulação (SMITH, 2007). 

IV. Depuração: não se pode confiar totalmente que o comportamento do controlador na 

planta real será o mesmo que na simulação. Por isso, essa fase contempla a depuração 

do sistema operando como na realidade, a fim de descobrir possíveis discrepâncias no 

seu comportamento. 

Dentre as diversas vantagens de se usar MDB, destaca-se a ligação estreita entre o 

desenvolvimento e o constante monitoramento do modelo. Isso possibilita o reuso de código 

pronto, integração de ferramentas matemáticas e de controle etc (MATHWORKS, 2014). 

A transição de um certo modelo de desenvolvimento para o MBD deve ser tratado a grande 

cuidado e planejamento. É preciso que a empresa considere diversos aspectos, como ter um 

conhecimento profundo dos pontos fortes e fracos da atual estrutura. Em Smith 2006, 

encontra-se um estudo completo que pode servir de suporte a uma organização que objetive 

executar essa transição. 

Diversas montadoras de automóveis têm adotado a técnica MBD e reportaram um alto ganho 

de performance e diminuição no tempo de implementação de algoritmos de controle 

utilizando a referida técnica (MURRAY J., 2010). 
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Outra característica marcante da metodologia MBD, é que ela aceita o Modelo-V de 

desenvolvimento de software, representado na Figura 2-3. O Modelo-V é um guia de 

desenvolvimento para planejamento e execução de projetos. Ele define as etapas e as 

maneiras de se atingir os resultados almejados no desenvolvimento de software. Isso é 

alcançado dividindo-se o sistema em diversos níveis de abstração. Cada nível contém uma 

tarefa de desenvolvimento em paralelo com uma tarefa de teste. (VASAIELY, 2011). 

Os principais objetivos do Modelo-V são: minimização de riscos, aumento de qualidade, 

legibilidade, compreensibilidade e verificação do código além de redução de custos e 

diminuição de conflitos entre as partes interessadas (V-Modell® XT, 2006). A constante 

tarefa de se testar a implementação reduz consideravelmente a chance de o sistema final ainda 

conter alguma falha. 

 

Figura 2-3: Modelo-V de desenvolvimento de software 

No Modelo-V, o processo evolui da esquerda para a direita e o nível de fidelidade e detalhe 

do sistema aumenta movendo-se de cima para baixo. É importante ressaltar o papel 

desempenhado pela verificação e validação. Na verificação é confirmado se o produto atende 

aos requisitos especificados para ele, ou seja, se o modelo construído está correto ou é 

aceitável. Já na validação, é confirmado se o produto atende ao propósito para o qual ele foi 
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criado, ou seja, se o produto gerado é adequado para a aplicação. Pelo Modelo-V ambos V&V 

(verificação e validação) podem ser iniciados continuamente a cada passo do 

desenvolvimento pelo lado esquerdo do “V”. É importante notar que a formulação por MBD 

tende a mover V&V para o início do processo de desenvolvimento do sistema. Muitas 

empresas tendem a deixar V&V para o final do ciclo, seja por falta de hábito ou por 

necessidade. Essa prática aumenta substancialmente o risco de falhas. (TUNG, 2004). 

Nos capítulos que se seguem, são exploradas detalhadamente as fases do modelo-V de 

desenvolvimento de software. Por meio da Figura 2-4 podem-se identificar os termos já 

mencionados anteriormente (MIL, SIL, PIL e HIL). Encontram-se na literatura diversas 

variações do Modelo-V. Portanto, cabe ao projetista determinar qual a configuração mais 

adequada ao seu problema (V-Modell® XT, 2006). A metodologia adotada neste trabalho 

assemelha-se bastante à representada na Figura 2-4. 

 

Figura 2-4: Fases de desenvolvimento de um sistema pelo modelo-V sob a ótica de MBD 

Fonte: (KIRNER, 2008) adaptado 

A seguir detalha-se cada estágio de simulação e teste identificados em vermelho na Figura 

2-4. 

2.1. Model-in-the-Loop (MIL) 

O Model-in-the-loop é a primeira fase de desenvolvimento de um sistema pela metodologia 

MBD. Nesse estágio o modelo do sistema é construído e simulado em um ambiente virtual. 
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Geralmente, usa-se um programa computacional que permite a modelagem matemática do 

sistema por digrama de blocos, apresentando uma interface que permita a visualização gráfica 

da sua dinâmica e dos sinais envolvidos. 

Normalmente, não é obrigatório o uso de algoritmos de solução de equações diferenciais de 

passo fixo (fixed-step solver). Isso ocorre, pois ainda não há muita preocupação com o 

hardware do sistema de controle e nem com qual frequência ele irá operar, ou seja, o sistema 

ainda não possui um clock em tempo real. O objetivo aqui é identificar os requisitos do 

sistema e simular seu comportamento adquirindo conhecimento sobre ele. 

É muito comum se usar MIL em trabalhos acadêmicos quando se quer estudar determinado 

sistema de controle sem o objetivo de implementá-lo na prática.  

Por ser um estágio bem inicial no desenvolvimento, é difícil vislumbrar quais os recursos de 

hardware serão necessários no futuro (KIRNER, 2008). Tais definições vão ficando mais 

claras à medida que se avança nos ramos do Modelo-V descrito anteriormente. 

Na Figura 2-5 tem-se a representação do modelo matemático de um sistema de dois tanques 

acoplados e o seu controlador. Todos os estados simulados são contínuos e o algoritmo de 

solução usado foi o ode45 (Dormand-Prince) de passo variável (variable-step) que é definido 

como default pelo Simulink®. 

 

Figura 2-5: Simulação de um modelo para controle de dois tanques acoplados 
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2.2. Software-in-the-Loop (SIL) 

O próximo estágio na metodologia MBD, chamado de Software-in-the-loop consiste em gerar 

código a partir da implementação do controlador e executar novamente a simulação com o 

código resultante, que normalmente é em linguagem C. Pode-se observar na Figura 2-6 a 

substituição do diagrama de blocos do controlador pelo código em C. O código de simulação 

da planta permanece o mesmo, ou seja, em linguagem nativa ao ambiente de simulação. No 

caso aqui demonstrado usou-se o software Simulink® para simulação. O código ganha o 

nome de S-function e é gerado pela ferramenta Real-time Workshop, que também é 

distribuída pela The MathWorks Inc. 

 A característica do SIL é que se gere código C destinado a ser futuramente executado no 

hardware do controlador sem a necessidade desse ter sido definido. Portanto, o código gerado 

executa na própria máquina que realiza a simulação (host computer). É importante ressaltar 

que o código deve executar um algoritmo de solução com passo fixo (fixed-step solver), pois 

se trata de um código que vai ser executado em um hardware que possui um clock (sinal 

discreto) com uma frequência definida  (EMMENSKAY, 2009). No caso explorado neste 

trabalho, o algoritmo de solução usado foi o ode4 (Runge-Kutta). 

Para compilar o código gerado, é preciso que o sistema possua um compilador C. O 

compilador escolhido foi o Microsoft SDK 7.1, que possui compatibilidade com os recursos 

do Matlab® e Simulink® necessários no nosso modelo.  

 

 

Figura 2-6: Simulação do modelo com código em C gerado para o controlador 
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Depois de gerado código para o controlador, pode-se contrastar a resposta do sistema gerado 

por SIL e por MIL a fim de se identificar qualquer problema como uso indevido de variáveis, 

conversão de tipos de dados, etc. A Figura 2-7 evidencia como ocorre o processo de geração 

de código descrito anteriormente. 

A desvantagem dos testes SIL, é que o código gerado não é executado no hardware real do 

controlador, logo, a simulação está sujeita a mostrar um comportamento diferente do que se 

teria no controlador real. Em sistemas operacionais como o Windows, o usuário ainda está 

sujeito a atrasos e latência do sistema dependendo do número de aplicativos que executam no 

SO em conjunto com a simulação. Esse comportamento é o que se chama de resposta não 

determinística, e que não é desejada em sistemas de controle. O Windows, portanto, não pode 

ser considerado um sistema operacional de tempo real. 

 

Figura 2-7: Geração de código para testes SIL 

Fonte: (ERKKINEN e CONRAD, 2008) 

2.3. Processor-in-the-Loop (PIL) 

O teste PIL é o terceiro estágio no desenvolvimento de um algoritmo de controle por MBD. 

Nesse teste, deve-se definir qual hardware será usado para controlar a planta no sistema real. 

Isso é necessário, pois no PIL gera-se código para ser executado no processador. A finalidade 

é verificar se o processador escolhido é adequado ao projeto de controle desenvolvido. Deve-



22 

 

se levar em conta a velocidade que o processador efetua os cálculos do modelo e os erros 

envolvidos. 

Neste trabalho, o hardware escolhido para controle foi o processador ARM Cortex M4. Vale 

destacar na arquitetura desse processador a unidade FPU (Floating-point Unit) ou unidade de 

ponto flutuante representada na Figura 2-8, que pode realizar cálculos de valores não inteiros 

com considerável velocidade. Tal característica é muito bem vinda em hardware dedicado a 

sistemas de controle, pois as equações envolvem em sua maioria diversos cálculos complexos, 

que consomem grande parte dos recursos de processamento. Para execução do teste PIL, faz-

se novamente uso da ferramenta Real-time Workshop da MathWorks Inc. para gerar código 

específico para a plataforma ARM. Uma vez gerado o código, pode-se fazer o download para 

o hardware de controle e o resultado pode ser enviado novamente para o software de 

simulação via comunicação serial ou alguma outra forma como a comunicação Ethernet. 

 

Figura 2-8: Elementos do processador ARM Cortex M4 

Fonte: (ARM, 2014) 

De posse do sinal gerado na simulação SIL e PIL, pode-se novamente compará-las a fim de se 

detectar qualquer discrepância ou falha no sistema. Segundo Kirner (2008), a vantagem de se 
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realizar testes PIL é que já é possível acessar os recursos de software como domínio do 

tempo, consumo de memória, etc. 

A desvantagem é que os sinais de hardware como os sensores e atuadores ainda não estão 

disponíveis para teste. O mesmo algoritmo de solução utilizado no teste SIL pode ser 

utilizado no teste PIL verificando-se, apenas, se o processador escolhido consegue operar em 

uma frequência correspondente ao passo fixo (fixed-step) escolhido. 

Assim como acontece no teste SIL, o modelo gerado no software de simulação ainda não 

opera em tempo real, sendo que ainda está sujeito a variações do sistema operacional 

utilizado.  

As ações que acontecem no teste PIL podem ser resumidas da seguinte forma: a simulação do 

modelo executa uma iteração, as entradas geradas são passadas para o bloco PIL, que serve 

como um conduite transferindo os dados para o código em execução no processador. Assim 

que o processador recebe os dados de entrada, ele também executa uma iteração e computa os 

dados de saída. Esses são então passados de volta para o bloco PIL continuar a simulação. 

Enquanto isso, o processador espera por novos dados de entrada (ERKKINEN e CONRAD, 

2008). 

 

Figura 2-9: Simulação PIL com código gerado para processador ARM Cortex M4 

  



24 

 

3. HARDWARE-IN-THE-LOOP 

Acredita-se que a técnica de Hardware-in-the-loop surgiu na indústria aeroespacial em 

projeto e teste de complexos sistemas de vôo. Desde então, seu uso vêm crescendo e se 

expandindo a outros segmentos como o automotivo e industrial. Gietelink (2006) apresenta a 

aplicação da simulação HIL em sistemas de condução assistida ACC (Adaptive Cruise 

Control) que objetiva manter um carro em uma distância segura do carro a frente. Oh, Chung 

e Won (2013) estudaram as microredes de energia e usaram uma plataforma HIL para 

simulação do sistema de controle. Já Yun-Ping (2011) usou simulação HIL para implementar 

o controle de uma aeronave não tripulada (UAV) operada por piloto automático usando 

LabVIEW®. 

 A principal razão da ascensão dessa técnica se justifica pela crescente complexidade dos 

sistemas e os prazos cada vez mais curtos de projeto. Com essa técnica, procura-se eliminar as 

dificuldades impostas pela necessidade de uma planta física de controle. A metodologia HIL 

substitui o sistema físico por um modelo matemático capaz de simular o comportamento real 

da planta, eliminando a necessidade de se ter o sistema em si. Todos os testes que julgam o 

desempenho do controlador são feitos com esse modelo. Dessa forma, o controlador é 

"enganado", pois seus sinais de entrada provêm da simulação de um modelo matemático em 

tempo real e não de um sistema físico. No entanto, diferem de uma simulação completamente 

feita em ambiente virtual, já que, os sinais são aqueles gerados por hardware e, portanto 

correspondem aos mesmos sinais que serão gerados quando a planta física estiver em 

operação. Como pode-se observar na Figura 3-1, os sinais de saída da simulação são os sinais 

de entrada para o hardware de controle e a saída desse, serve de entrada para a simulação. Os 

dois componentes chave são o modelo matemático e o hardware que se deseja testar. O 

hardware muitas vezes é o conhecido controlador PID industrial ou em muitos casos um 

sistema embarcado (HALVORSEN). 

Basicamente, três elementos justificam a utilização de Hardware-in-the-Loop no teste de 

controladores. São eles:  

 Custo; 

 Tempo; 

 Segurança. 
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Figura 3-1: Arquitetura simplificada de um HIL 

 

Pode-se desmembrar esses três elementos em diversas outras vantagens. Analisa-se primeiro o 

custo. Gomez (2001) cita sua própria experiência quando ele e sua equipe projetaram um 

sistema para simulação HIL por $100.000,00 com 100 entradas e saídas que operava a uma 

frequência de 70Hz. A segunda unidade desse sistema já sofreu uma significativa redução de 

custo para $25.000,00. Isso era considerado muito barato perto dos veículos não tripulados 

(UAV's) que custavam vários milhões. É inegável que esse custo não representava uma 

quantidade significante para o projeto. 

 O tempo é outra questão chave. O engenheiro de controle simplesmente não pode esperar por 

toda a equipe de construção de uma aeronave para realizar seus testes no controlador. É 

preciso que esse trabalho seja feito antes que o protótipo fique pronto. O HIL soluciona muito 

bem gargalos dessa natureza. 

Situações de teste também podem ser potencialmente perigosas para seres humanos. Certas 

condições de voo para testes de aeronaves supersônicas são muito arriscadas para qualquer 

piloto experiente. Protótipos em sua fase inicial de construção também apresentam altos riscos 

já que, a fase de dimensionamento dos componentes pode não ter sido concluída e muitos 

ajustes ainda são necessários. Em tais situações, não se pode arriscar a integridade de um ser 
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humano em prol de se testar uma máquina. É também nesses casos que a simulação HIL se 

torna quase obrigatória. 

Além das vantagens relatadas, podem-se citar outras como: o modelo matemático revela aos 

projetistas comportamentos antes não identificados; os testes podem ser executados 

repetidamente; podem se simular eventos destrutivos etc. A simulação HIL também 

possibilita que diversos engenheiros trabalhem em conjunto com outras equipes, já que têm 

em mãos resultados provenientes da simulação e não precisam esperar a confecção de um 

protótipo. (FATHY K., FILIPI S., et al., 2006) 

Há diversas empresas no mercado que oferecem soluções na execução de uma simulação HIL. 

Entre essas empresas destacam-se a The MathWorks Inc com o Simulink®, a National 

Instruments com o LabVIEW, além de outras como a dSpace que oferece uma larga gama de 

produtos e serviços para simulação HIL principalmente na indústria automotiva. Neste 

trabalho usamos o software Simulink®. Mais detalhes são dados nos tópicos a seguir. 

3.1. Simulink® e xPC Target™ 

O hardware selecionado para executar a simulação HIL deve seguir alguns pré-requisitos para 

garantir a aplicabilidade dos testes. Por isso, é preciso selecionar um sistema capaz de 

oferecer um desempenho de tempo real, um ambiente de controle que possibilite ao operador 

alterar variáveis e parâmetros do sistema, além de uma interface de geração de sinais de 

entrada e saída. Logo, é imprescindível uma boa comunicação entre o software e o hardware 

(LEDIN, 2009). 

Em relação ao software, o Simulink® possibilita a construção de modelos matemáticos por 

diagrama de blocos, possui também a funcionalidade de visualização de sinais além de gerar 

código em C e C++ para hardware específico.  

Diversos sistemas complexos podem ser representados no Simulink®, dividindo-os em 

subsistemas e conectando-os entre si para modelar suas inter-relações. Há também a 

disponibilidade de uma infinidade de bibliotecas específicas para as mais diversas áreas de 

aplicação incluindo toolboxes e blocos customizados. O software ainda oferece a opção de se 

construir seus próprios blocos customizáveis em linguagem C e Fortran o que dá ao 

desenvolvedor uma flexibilidade enorme no desenvolvimento de sua aplicação 

(MATHWORKS, 2012). 
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A parte do Simulink® que dar-se-á um foco especial é sua funcionalidade de se conectar com 

hardware externo e a geração de código para hardware específico, que são os elementos 

chave para simulação HIL. 

O xPC Target™ é a principal solução oferecida pela MathWorks Inc. para a simulação HIL. 

Com ele é possível testar aplicações em tempo real em hardware específico, dedicado à 

simulação fiel de determinado sistema físico. Entre as funcionalidades do módulo estão: 

biblioteca de drivers, kernel de tempo real, interface host-target, monitoramento em tempo 

real, ajuste de parâmetros e armazenamento de dados. 

O cliente pode selecionar junto à MathWorks Inc. o hardware que deseja para realizar a 

simulação em tempo real. Para isso, ela oferece o xPC Target Turnkey, que são máquinas de 

tempo real com módulos de entrada e saída Elas já vêm com os drivers necessários, 

cabeamento, placas de montagem e completa integração com o xPC Target™. O hardware é 

fornecido pela Speedgoat GMBH. Alguns modelos são mostrados na Figura 3-2. 

 

Figura 3-2: Produtos da linha xPC Target Turnkey 

Fonte: (MATHWORKS, 2012) 

Neste estudo, apresenta-se uma ferramenta alternativa, que não demanda um investimento 

muito alto na aquisição de hardware de tempo real. Descreve-se em seguida, uma alternativa 

oferecida pela MathWorks Inc. 
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3.2. Real-time Windows  Target™ (RTW) 

Esta solução oferece a funcionalidade de utilizar-se um computador de uso geral executando o 

sistema operacional Windows para se realizar simulação em tempo real, possibilitando assim 

a execução de testes HIL. Destaca-se que a adição do RTW não muda a característica 

fundamental do Windows que originalmente não é um sistema operacional de tempo-real. É 

possível também interagir o Simulink® com placas de entrada e saída, já que, o pacote inclui 

drivers para diversas placas de aquisição. 

Quando o Simulink® executa em modo normal, a simulação executa “dentro” do processo 

criado pelo sistema operacional para o Simulink®. O modelo pode executar tanto com 

algoritmos de solução com passo variável ou passo fixo, dependendo da escolha do 

programador e não inclui um clock  de tempo real, vide Figura 3-3. 

 

Figura 3-3: Operação do Simulink® em modo normal 

Fonte: (MATHWORKS, 2013) 

O componente central do RTW é o kernel de tempo real, que interage com o sistema 

operacional Windows atribuindo prioridade máxima ao executável de tempo real, o qual é 

gerado pelo Real-time Workshop. O Real-time Workshop também é outro produto da 

MathWorks Inc. Ele é responsável por gerar código C diretamente da modelagem feita no 

Simulink®. Tal código pode ser executado em diversas plataformas como hardware de tempo 

real, microcontroladores ou processadores digitais.  

Quando o RTW é instalado, o kernel de tempo real permanece inativo permitindo que as 

aplicações padrão do Windows executem de forma usual. Somente quando o executável de 
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tempo real é posto em execução é que ele assume prioridade máxima. Assim, a cada intervalo 

de amostragem do algoritmo, a CPU trabalha somente para a simulação. Quando essa tarefa 

acaba, ou seja, nos intervalos entre amostragens, o controle da CPU é devolvido ao sistema 

operacional Windows e as tarefas corriqueiras são novamente colocadas em execução 

(MATHWORKS, 1999). Pode-se observar pela Figura 3-4 como o modelo gerado pelo 

Simulink® se relaciona com os dados de entrada/saída executando em tempo real. 

 

Figura 3-4: Execução do Windows Real-time 

Fonte: (MATHWORKS, 2013) 

Dada a grande importância do comportamento da simulação em tempo real para a execução 

de testes HIL, detalhar-se-á nas próximas sessões o que seria esse comportamento em tempo 

real e qual sua importância no sistema como um todo. 
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3.3. Sistema operacional de tempo real e simulação em tempo real 

Um dos principais elementos no projeto de controle por MBD é a simulação. A resposta da 

simulação deve estar condizente com o comportamento real da planta em teste. Segundo 

Ledin (2009), deve-se levar em conta a velocidade da dinâmica do sistema em questão, para 

que se escolha o tempo de iteração do algoritmo integrador que resolve as equações 

diferenciais do sistema. Além disso, é preciso escolher qual será este algoritmo integrador. 

Muitos deles não apresentam um bom desempenho para problemas complexos, logo essa 

escolha é de suma importância. O tempo de iteração deve ser suficientemente pequeno para 

que o modelo matemático ofereça uma resposta precisa, mas deve também ser longo o 

bastante para que o hardware de controle possa realizar suas operações de entrada e saída. 

Uma das formas usadas para se encontrar o tempo adequado de iteração é usar a relação de 

pelo menos 20 vezes menor do que a menor constante de tempo do sistema modelado, como 

relacionado pela equação 1 (LEDIN, 2009). 

  
  

  
                                                                   (1)                         

Em alguns modelos, é possível a existência de subsistemas que possuem dinâmicas mais 

rápidas ou mais lentas que os demais. Quando isso ocorre, é possível selecionar para cada 

subsistema um tempo de iteração diferente tornando a simulação mais fiel ao seu 

comportamento real. No entanto, eles devem ser múltiplos inteiros um do outro. 

Uma simulação de tempo real irá conter basicamente quatro componentes:  

- Clock de tempo real: responsável pela sincronização do tempo real e do tempo de simulação. 

Envia impulsos de disparo a cada iteração h do algoritmo de integração.  

- Conversores A/D: os valores dos conversores A/D são lidos no início de cada iteração para 

atualizar os valores lidos do hardware externo. Os valores obtidos são mantidos pelo 

segurador de ordem zero até a próxima iteração. 

- Conversores D/A: são acionados no final de cada iteração enviando o sinal ao hardware 

externo. 
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- Eventos externos: são os eventos gerados por fontes externas de forma assíncrona. Esses 

podem ser: a mudança de algum parâmetro pelo operador, a comunicação com algum outro 

programa de monitoramento ou visualização. 

A ordem de acontecimento dos eventos descritos acima está esquematizada na Figura 3-5. 

Assim que o tempo real de simulação avança uma unidade, um evento de disparo é gerado. 

Primeiramente, os valores de entrada dos conversores A/D são lidos. Em seguida os cálculos 

dos algoritmos de integração são executados. Assim que são concluídos, os resultados são 

atualizados nos conversores D/A. Nesse momento, a tarefa principal está concluída e então a 

ocorrência de eventos externos é constantemente checada até que chegue um novo evento de 

disparo (CELLIER e KOFMAN, 2006). 

 

 

Figura 3-5: Esquema de um ciclo da simulação 

Fonte: (CELLIER e KOFMAN, 2006) 
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4. IMPLEMENTAÇÃO DE TESTE HIL 

O sistema escolhido para se aplicar a simulação HIL foi um sistema de controle de dois 

tanques acoplados. Descreve-se nos tópicos seguintes todos os passos realizados para 

execução da simulação HIL. 

4.1. Modelagem Matemática 

Como já mencionado nos capítulos anteriores, o elemento central da técnica MBD é o modelo 

matemático.  A partir dos estudos desenvolvidos por (COCOTA JR., 2009), é possível 

deduzir as equações que descrevem o sistema de controle em questão. 

O sistema é composto por dois tanques cilíndricos que são alimentados pela sua parte superior 

com água proveniente de uma bomba. Cada tanque tem um orifício em sua parte inferior para 

escape da água. O tanque 2 é posicionado acima do tanque 1, sendo que a água que sai do 

tanque 2 funciona como distúrbio para controle do nível do tanque 1. 

 

Figura 4-1: Sistema de controle de dois tanques acoplados 



33 

 

A leitura do nível dos tanques é feita por sensores de pressão diferencial que enviam os sinais 

ao controlador, o qual efetua os cálculos de controle e envia o sinal de atuação para a bomba. 

A dedução do modelo não linear para carga e descarga de tanques cilíndricos pode ser 

consultada em (COCOTA JR., 2009). Tal modelo foi obtido aplicando-se o princípio de 

conservação da massa em conjunto com a equação de Bernoulli. Apresentam-se abaixo as 

equações que governam a dinâmica do sistema. 

 

Dinâmica do nível do tanque 1: 

   

  
  

  

  
√     

  

  
√     

    

  
                  (2) 

 

Dinâmica do nível do tanque 2: 

   

  
  

  

  
√     

        

  
                    (3) 

Sendo: 

  ,   : nível dos tanques 1 e 2; 

  ,   : é a área da seção transversal do canal de saída dos tanques 1 e 2; 

  ,   : é a área da seção transversal dos tanques1 e 2; 

g: aceleração da gravidade; 

  : ganho da bomba 1; 

  : parcela de fluxo de água da bomba que vai para o tanque 1; 

  : tensão na bomba 1. 
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4.2. Validação do modelo 

A validação do modelo foi feita em uma planta didática presente no Laboratório de Máquinas 

Elétricas da Escola de Minas na disciplina CAT-329 ministrada pelo professor José Alberto 

Naves Cocota Júnior. Objetiva-se com o experimento de validação, determinar a constante de 

perda de carga nos dois tanques. Na Figura 4-2 pode-se observar que a simulação do modelo 

(em azul) consegue seguir o comportamento experimental do sistema (em vermelho). 

Tal experimento é muito importante para verificar se o modelo gerado consegue descrever a 

dinâmica do sistema estudado. Caso a validação do modelo não seja feita, o sistema de 

controle corre o risco de funcionar de forma não desejada, comprometendo todo o projeto por 

MBD. 

 

Figura 4-2: Validação do modelo de dois tanques acoplados 

 

4.3. Diagrama de blocos 

O diagrama de blocos foi implementado no software Simulink®, descrevendo o modelo não 

linear obtido na seção anterior. Este é o último passo para execução do teste MIL. Aqui pode-

se verificar o comportamento do sistema sob diversos modos de operação, inclusive 



35 

 

adicionando-se o controlador à simulação. Observa-se na Figura 4-3 o diagrama de blocos 

resultante. 

O controlador escolhido foi o controlador PI, muito utilizado academicamente. Por sua 

implementação ser simples e, já que a dinâmica do sistema em questão é lenta, o controlador 

PI atende muito bem os requisitos de controle. 

Segundo Ogata (1998), a ação de controle proporcional e integral é descrita pela seguinte 

equação: 

              
  

  
∫       

 

 
               (4) 

u(t): sinal de controle 

e(t): sinal de erro 

Kp: ganho proporcional 

Ti: tempo integral 

Como o controlador deve ser discreto, aplica-se a transformação de Tustin para obtermos a lei 

de controle na forma discreta (LAGES, 2011). 

Transformação de Tustin:   
 

 

   

   
                            (5) 
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Figura 4-3: Diagrama de blocos para simulação MIL 

4.4. Seleção de ferramentas de hardware e software 

Como descrito anteriormente, o processador escolhido para compor o hardware do 

controlador é o ARM Cortex M4. Para a execução de testes HIL ainda é preciso escolher os 

elementos de hardware para entrada e saída. Por isso, selecionou-se a plataforma de 

desenvolvimento STM32F4 Discovery mostrada na Figura 4-4. 

A interface e comunicação do hardware com o Simulink® foi feita pelo Toolbox Waijung 

distribuído pela Aimagin Co.,Ltd. Pelo próprio site do fabricante pode-se se instalar o toolbox 

para avaliação. Uma completa documentação, exemplos de implementação, instruções e 

requisitos mínimos necessários para instalação também podem ser encontrados na página web 

do fabricante.   (AIMAGIN, 2013).  

O hardware escolhido para interfacear os sinais de controle com os sinais da simulação da 

planta foi a placa de aquisição de dados NI-USB 6009 da fabricante National Instruments. Tal 

escolha foi determinada pela disponibilidade dessa ferramenta pela universidade. No entanto 

deve-se destacar que a placa NI-USB 6009 não pode operar em modo tempo real com a 

simulação, já que ela não possui um clock de tempo real, e por isso, os drivers de 

comunicação em tempo real não são fornecidos pelo fabricante. Tal característica se mostra 

um gargalo expressivo para se executar a simulação HIL. No entanto, como o sistema 

escolhido foi o de controle de nível de tanque, o qual apresenta dinâmica lenta, os efeitos de 

atraso do sistema operacional Windows não ameaçam a obtenção de resultados.                                                            
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O ideal seria utilizar uma placa de aquisição que possua comunicação com o barramento PCI 

do computador. Dessa forma, o Simulink® poderia executar a aplicação pelo Real-time 

Windows, como foi descrito na seção 3.2. 

 

Figura 4-4: Placa de desenvolvimento STM32F4 Discovery 

Fonte: (STMICROELECTRONICS, 2013) 

Para a simulação HIL aplicada ao controle de nível de tanques, é necessário que a placa de 

entrada/saída (NI-USB 6009) possua pelo menos uma entrada analógica e uma saída 

analógica. Nesse sentido, a placa escolhida atende bem aos requisitos. Veja as principais 

características da NI-USB 6009 na Tabela 1. 

A comunicação entre o Simulink® e a placa de aquisição é feita pelo Toolbox de aquisição de 

dados do Simulink®, sendo necessário também instalar o driver de comunicação do 

dispositivo. 
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Tabela 1: Características da placa NI-USB 6009 

Produto NI-USB 6009 

Comunicação USB 

Entradas Analógicas 8 SE / 4 DI 

Resolução da Entrada ADC (bits) 14 

Máxima taxa de aquisição (kS/s) 48 

Faixa de tensão de entrada ± 1 a ± 20 

Saídas Analógicas 2 

Resolução de saída DAC (bits) 12 

Frequência de saída (Hz) 150 

Faixa de tensão de saída (volts) 0 a 5 

Canais de entrada/saída digitais 12 

Contador de 32-bits 1 

Trigger Digital 

Fonte: (NATIONAL INSTRUMENTS, 2006) 

4.5. Execução dos testes HIL 

Para execução dos testes HIL, duas rotinas foram geradas no Simulink. Em uma delas foi 

implementado o controlador PI discreto, com blocos de entrada e saída fornecidos pelo 

Toolbox Waijung. O código foi gerado pelo Real-time Workshop, compilado pelo GCC ARM 

e fez-se o download do código para a placa de desenvolvimento STM32f4 Discovery, como 

se pode observar na Figura 4-5. 

 

Figura 4-5: Programação do controlador no Simulink® 
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Na outra rotina do Simulink®, implementou-se o modelo de simulação da planta. 

Adicionaram-se também os blocos de entrada e saída para a placa de aquisição NI-USB 6009. 

O sinal de saída da planta simulada, ou seja, o nível do tanque 1 foi convertido para um valor 

de tensão de 0 a 3 volts. Esse sinal é transmitido para o controlador por meio do bloco de 

saída da NI-USB 6009, como mostrado na Figura 4-6. 

 

Figura 4-6: Saída analógica da NI-USB 6009 

O sinal de controle, proveniente da placa de desenvolvimento STM32F4 Discovery é lido pelo 

bloco de entrada analógica da NI-USB 6009 também num valor de 0 – 3 volts, representando 

uma entrada de 0 a 100% da potência da bomba, vide Figura 4-7. 

 

Figura 4-7: Entrada analógica da NI-USB 6009 

A simulação executa continuamente o ciclo da Figura 3-5, atualizando as entradas e saídas do 

hardware de controle de acordo com a simulação da planta até que o usuário decida parar a 

simulação. Na Figura 4-8, pode-se observar como os componentes da simulação HIL estão 

conectados. A placa de aquisição se conecta com o computador pelo cabo USB, que executa a 

simulação da planta. Ainda conectado à NI-USB 6009 estão os sinais de hardware ligados ao 

controlador embarcado (STM32F4 Discovery), que também está conectado ao computador 

por um cabo USB que serve de comunicação para se programar o sistema embarcado e 

também fornece a ele a tensão de entrada. 
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Figura 4-8: Ferramentas utilizadas no teste HIL 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para a geração dos resultados, simulou-se o modelo de dois tanques com os mesmos 

parâmetros, a fim de se comparar a resposta da simulação MIL e HIL. 

Sinal de referência: 2.3 volts 

Ganhos do cotrolador: Kp = 2; Ti = 9; 

Pode-se perceber pela Figura 5-1 que os sinais de saída (nível do tanque 1) das simulações 

MIL e HIL ficaram bem próximas com um erro em regime permanente em torno de 1,2 cm. 

Nota-se também que a simulação HIL está atrasada em cerca de 1s com relação à simulação 

MIL. Isso pode ser explicado pelo coportamento não determinístico do sistema operacional 

utilizado, bem como por um atraso decorrente dos componentes de hardware empregados. 

 

Figura 5-1: Comparação do sinal de saída entre simulações MIL e HIL 
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O sinal de controle obtido pelas simulações também foi bastante próximo um do outro. Pode-

se observar pela Figura 5-2, que o sinal de controle da simulação HIL também ficou cerca de 

1s atrasado. Ambos ficaram saturados durante cerca de 70 segundos na tensão máxima de 3 

volts. Na simulação HIL, a tensão até ultrapassou um pouco os 3 volts, indicando que o sinal 

de alimentação do hardware possa estar sendo gerado um pouco acima do valor de referência. 

Percebe-se ainda que o sinal de controle da simulação HIL apresenta um certo ruído, em uma 

amplitude de cerca de 0.8 volts. Tal comportamento pode ser explicado pelas diversas fontes 

de interferência eletromagnéticas no ambiente. Esse fenômeno pode ser amenizado com a 

aplicação de um filtro no sinal de hardware. Apesar de o ruído ser uma característica não 

desejada em qualquer sistema, destaca-se um ponto positivo da simulação HIL em possibilitar 

a identificação desse fenômeno, que não pode ser detectado pela simulação MIL. 

 

Figura 5-2: Comparação dos sinais de controle entre as simulações MIL e HIL 

  



43 

 

6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES  PARA TRABALHOS FUTUROS 

Os resultados obtidos com o presente trabalho foram satisfatórios no que se diz respeito à 

metodologia MBD adotada. O modelo matemático conseguiu descrever de forma adequada o 

comportamento do sistema escolhido e as ferramentas de software e hardware utilizadas na 

simulação HIL corresponderam às expectaticas. De acordo com os resultados obtidos na 

simulação, conclui-se que o processador selecionado para a aplicação (ARM Cortex M4) e os 

periféricos incluidos na placa de desenvolvimento STM32f4 (E/S) atendem aos requisitos de 

tempo para o controle do nível de tanques acoplados.  

É importante ressaltar que a placa de aquisição NI-USB 6009 não suporta a execução em 

tempo real e o sistema operacional usado, também não é de tempo real. O sucesso da técnica, 

pode estar relacionada à dinâmica lenta do sistema de controle de nível de tanques. Para um 

sistema de controle com uma dinâmica mais rápida, recomenda-se o uso de placas de E/S que 

possam executar em tempo real.  

Como sugestões para trabalhos futuros indica-se a escolha de um sistema de controle com 

dinâmica rápida, que envolva mais entradas e saídas do controlador. Dessa forma, pode-se 

medir o desempenho do processador operando em alto desempenho. Além disso, pode-se 

incluir requisitos ao sistema como tolerância a falhas e a geração de uma interface gráfica, 

que permita a mudança de parâmetros em tempo real, de forma a determinar o comportamento 

do sistema frente a diversos modos de operação. 

Espera-se que o presente estudo sirva como um startup para o estudo de técnicas MBD na 

Engenharia de Controle e Automação na Escola de Minas e Universidade Federal de Ouro 

Preto, adicionando-a quem sabe ao currículo do aluno. 
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