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Introdução

Sistemas

Sistema: processo que transforma um conjunto de entradas em
um conjunto de saídas. Exemplo: tanques de líquido,
fornalhas...

As entradas normalmente consistem da aplicação de sinais
elétricos (tensão) em transdutores. Exemplo: bombas de água,
resistências...

As saídas consistem de sensores que normalmente
transformam fenômenos físicos em sinais elétricos. Exemplo:
ultrassom, termômetros...

Controle

Controlar um processo consiste em aplicar corretamente sinais
de entrada de forma que os sinais de saída apresentem um
comportamento desejado.
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Exemplo - sistema de nível
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Exemplo - sistema de controle por realimentação
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Modelo: Propagação do COVID-19

Modelos populacionais e epidemiológicos também podem
ser representados como sistemas dinâmicos.

Exemplos: Modelos de propagação viral na população, de
multiplicação viral intracelular, etc.



Modelo: Propagação do COVID-19

Modelo extraído de (Giordano et al., 2020)



Modelo de propagação do COVID-19

Um exemplo para controle

Saída y(t): Quantidade de pacientes críticos (T (t));

Referência r(t): Uma determinada porcentagem de
pacientes críticos em relação à quantidade de leitos
disponíveis na região considerada;

Entrada u(t): Probabilidades α, β, γ, δ, que são reduzidas
aplicando, por exemplo, políticas de distanciamento social;

α, β, γ, δ: Infecção por contato com, respectivamente, I, D,
A e R;

Outra medida que pode ser utilizada para u(t) é o fator R0

(fator de reprodução), que pode ser calculado a partir das
probabilidades anteriormente descritas.



Modelo: Propagação do COVID-19

Modelo extraído de (Giordano et al., 2020)

Ṡ(t) = −S(t)(αI(t) + βD(t) + γA(t) + δR(t))

İ(t) = S(t)(αI(t) + βD(t) + γA(t) + δR(t)) − (ǫ+ ζ + λ)I(t)

Ḋ(t) = ǫI(t)− (η + ρ)D(t)

Ȧ(t) = ζI(t)− (θ + µ+ κ)A(t)

Ṙ(t) = ηD(t) + θA(t)− (ν + ξ)R(t)

Ṫ (t) = µA(t) + νR(t)− (σ + τ)T (t)

Ḣ(t) = λI(t) + ρD(t) + κA(t) + ξR(t) + σT (t)

Ė(t) = τT (t).



Técnicas de controle

Existem, na literatura, diversas abordagens diferentes para
síntese de controladores;

Dependendo do tipo do sistema, ou da dificuldade
encontrada, uma classe de controladores pode ser mais
apropriada do que outra;

Conhecer e modelar corretamente o problema
corresponde a 80% da solução!

O objetivo desta apresentação é mostrar brevemente
algumas das técnicas mais utilizadas de controle. As
técnicas vistas aqui são mais abrangentes, mas existem
muitas outras na literatura.



Técnicas de controle

Controle clássico PID;

Controle Fuzzy;

Controle Robusto;

Controle Adaptativo;



Estudo de caso

Será realizado um estudo de caso do sistema de nível
apresentado;

Supõe-se que a saída v(t) do fluido é gradualmente
entupida conforme passa o tempo;

Equação da dinâmica:

ẏ(t) = u(t)− Cv (t)
√

y(t) + w(t)

Cv (t): Coeficiente de vazão da saída do tanque;

w(t): Ruído.



Estudo de caso

Comportamento de Cv (t)
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Estudo de caso
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Controle PID

Ideia

Ideia inicial: se eu desejo que e(t) = r(t) − y(t) = 0, basta
fazer com que

u(t) = kpe(t).

Enquanto e(t) 6= 0, haverá atuação do sinal de controle no
sistema, e só deverá parar se e(t) = 0;

kp: Constante proporcional.



Controle PID
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Controle PID

Quando o erro é pequeno, assim também é o sinal de
controle u(t): não há energia suficiente para a atuação
necessária.

O controle pode ser melhorado se for considerado não só
o erro atual, mas também todo o histórico do erro:

u(t) = kpe(t) + ki

∫ t

0
e(τ)dτ.

ki : Constante integrativa.



Controle PID
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Controle PID

A parcela integrativa garante que o erro seja nulo, mas é
muito lenta;

Pode-se ganhar mais rapidez se for considerada também
a tendência do erro:

u(t) = kpe(t) + ki

∫ t

0
e(τ)dτ + kd

de(t)

dt

kd : Constante derivativa



Controle PID
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Controle PID

Conclusões

É um controle intuitivo e simples de implementar;

Só a parcela proporcional não é suficiente para controlar;
é importante inserir a parcela integrativa para garantir erro
nulo em regime permanente;

A parcela derivativa aumenta a rapidez do controle, mas é
sensível a ruídos e perturbações;

A sintonia dos ganhos não é uma tarefa trivial: existem
várias metodologias de sintonias que dão uma
aproximação inicial dos valores interessantes de kp, ki e
kd .



Controle PID

Modelo de propagação do COVID-19

Proporcional: Intensificar gradualmente o isolamento
social proporcionalmente à quantidade de pacientes
críticos;

Integrativo: Considerar o histórico de pacientes críticos;

Derivativo: Considerar a tendência (diária, semanal) de
pacientes críticos.

Vantagens: Não precisa conhecer os detalhes do modelo.

Desvantagens: Esse tipo de controle pode não ser bom
em sistemas inerentemente instáveis e/ou afetados por
atrasos (ex: tempo entre contaminação e aparecimento de
sintomas).



Controle Fuzzy

Lógica Fuzzy

A lógica Fuzzy, ou lógica nebulosa, foi introduzida em
1965 por Lofti A. Zadeh;

Os valores lógicos das variáveis podem ser qualquer
número real entre 0 (falso) e 1 (verdadeiro);

Com isso, é possível atribuir graus de verdade, ou graus

de pertinência, às variáveis analisadas.



Controle Fuzzy

Conjuntos Fuzzy

Na teoria clássica de conjuntos, um elemento pode
pertencer ou não pertencer a um determinado conjunto;

Em contraposição, quando se lida com conjuntos Fuzzy,
um elemento pode “pertencer mais ou menos” a um ou
mais conjuntos. Em termos mais formais, ele pode
pertencer com um certo grau de pertinência a um
conjunto.

Por exemplo, uma pessoa com 1,70 m de altura pertence
ao conjunto de pessoas altas com 0,4 de pertinência, e
também ao conjunto de pessoas de altura mediana com
0,7 de pertinência. Quem define os graus de pertinência é
o especialista.



Controle Fuzzy

Os conceitos de conjuntos Fuzzy são atualmente muito
aplicados no projeto de controladores;

No projeto de um controlador Fuzzy, o conhecimento
heurístico de um especialista é utilizado para determinar
qual o sinal de controle mais apropriado para uma
determinada situação;

Uma das vantagens deste tipo de controle é que o modelo
matemático do sistema não é necessário, mas sim um
conhecimento heurístico de como se comportar em
determinadas situações;

Exemplo: No sistema do tanque, se o nível de líquido está
muito abaixo da referência, o melhor é aplicar um grande
fluxo de água.



Controle Fuzzy
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Controle Fuzzy

Base de regras: Conjunto de regras, do tipo Se - Então,
que descrevem como se comportar em determinada
situação;

Fuzzificação: Bloco que transforma valores reais, obtidos
dos sensores do sistema, em valores linguísticos
(asssumidos por variáveis linguísticas);

Mecanismo de inferência: A partir da situação atual do
sistema, consulta a base de regras para decidir qual a
melhor ação tomar em determinado momento;

Defuzzificação: Bloco que transforma variáveis linguísticas
(no caso, a ação de controle a ser realizada) em valores
reais a serem aplicados no sistema.



Controle Fuzzy

Etapas de projeto

1 Escolha das entradas e saídas do controlador Fuzzy;
2 Descrição linguística das variáveis e seus valores;
3 Definição de regras a partir das variáveis linguísticas;
4 Determinação das funções de pertinência.



Controle Fuzzy – Estudo de Caso: sistema de nível

Etapa 1: Escolha das entradas e saídas do controlador

Entradas:
Erro e(t) = y(t)− r(t) entre o nível e a referência;
Variação do erro ė(t).

Saída:
Vazão de entrada u(t).



Controle Fuzzy – Estudo de Caso: sistema de nível

Etapa 2: Descrição linguística das variáveis

e(t): “erro”

ė(t): “variação”

u(t): “abertura”

Valores linguísticos das variáveis de entrada

Negativo alto (NA) (Ex: nível muito abaixo da referência)

Negativo baixo (NB)

Zero (Z)

Positivo baixo (PB)

Positivo alto (PA) (Ex: nível muito acima da referência)



Controle Fuzzy – Estudo de Caso: sistema de nível

Etapa 2: Descrição linguística das variáveis

e(t): “erro”

ė(t): “variação”

u(t): “abertura”

Valores linguísticos das variáveis de saída

Zero (Z)

Pequena (P)

Média (M)

Alta (A)

Total (T)



Controle Fuzzy – Estudo de Caso: sistema de nível

Etapa 3: Definição das regras

Regra 1: Se “erro” for NA e “variação” for NA, então

“abertura” é T;

Regra 2: Se “erro” for NA e “variação” for NB, então

“abertura” é T;

... Define as regras para as 25 combinações de entrada.

Variação

Erro

NA NB Z PB PA
NA T T A A M
NB A M M P P
Z P P Z Z Z

PB Z Z Z Z Z
PA Z Z Z Z Z



Controle Fuzzy – Estudo de Caso: sistema de nível

Etapa 4: Determinação das funções de pertinência
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Controle Fuzzy – Estudo de Caso: sistema de nível

Mecanismo de inferência: Exemplo

Suponha que, em uma determinada situação, tem-se que
e(t) = −13 e ė(t) = 0.5. Tem-se, então
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Controle Fuzzy – Estudo de Caso: sistema de nível

Mecanismo de inferência: Exemplo

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

0

0.5

1

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0

0.5

1

e(t)

µ
e
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Controle Fuzzy – Estudo de Caso: sistema de nível

Mecanismo de inferência: Exemplo

Quatro regras Se - Então serão ativadas;

Por exemplo, a regra

Se “erro” for NA e “variação” for Z, então “abertura” é A;

é ativada com pertinência

min{µ(NA)
e , µ

(Z )
de } = min{0.6,0.5} = 0.5.

Portanto, a pertinência da “abertura” A é de 0.5;

Foi definido que a operação e (AND) corresponde à
operação min, mas há outros padrões!



Controle Fuzzy – Estudo de Caso: sistema de nível

Pertinência da “abertura” A
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Cada regra ativada possui uma área, como a área em
destaque;

Há diversos padrões para determinar o valor do controle
u(t). O mais utilizado é considerar o valor de u(t) que
esteja no centro de gravidade de todas as áreas.



Controle Fuzzy – Estudo de Caso: sistema de nível

Mecanismo de inferência: Exemplo
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Portanto, quando e(t) = −13 e ė(t) = 0.5, tem-se
u(t) = 11.7966.



Controle Fuzzy – Estudo de Caso: sistema de nível

Resposta do Sistema
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Controle Fuzzy – Conclusões

Conclusões

Como não é necessário conhecer exatamente o modelo
matemático do sistema, o modelo Fuzzy é vantajoso para
trabalhar com sistemas complexos;

É necessário um bom conhecimento heurístico de como
se comporta o sistema;

A qualidade do controle depende muito das funções de
pertinência escolhidas: tentativa e erro;

Em geral, o custo computacional para implementar
sistemas Fuzzy é mais alto do que em outras abordagens.



Controle Fuzzy – Conclusões

Modelo de propagação COVID-19

As variáveis linguísticas permitem uma interação mais fácil
com outras áreas (Ex. profissionais da saúde), tanto para
síntese quanto para validação;

Talvez seja a estratégia de controle que mais se aproxima
do que já está sendo feito de maneira empírica;

Cuidado: É necessário pensar muito bem nas regras e
inferências para não prejudicar o desempenho desejado.



Controle Robusto

De modo geral, todo sistema é afetado por incertezas:
Parâmetros com valores inexatos, sensores com ruídos,
atuadores com problemas, dinâmicas que não são
completamente conhecidas...

Os controladores robustos são responsáveis por
estabilizar sistemas que sejam afetados por incertezas;



Controle Robusto

É necessário saber ao menos duas informações sobre as
incertezas:

Quais elementos do sistema são afetados;
Qual a faixa de possíveis valores que as incertezas podem
assumir.

Exemplo: Não sabemos a quantidade exatas de pessoas
infectadas, mas há uma estimativa da magnitude dessa
incerteza?

Diferente dos controladores PID e Fuzzy, não há uma
estrutura específica para um controlador robusto; o que o
diferencia é a forma de computar os ganhos do
controlador.



Controle Robusto

Modelagem das incertezas

As duas maneiras mais comuns de modelar as incertezas são:

Incertezas paramétricas;

Incertezas não-estruturadas.

Normalmente se faz uma mistura das duas abordagens.



Controle Robusto

Incertezas paramétricas

Estudo de caso:

ẏ(t) = u(t)− Cv

√

y(t) + w(t)

Sei que 1 ≤ Cv ≤ 5.

Reescrevo o termo incerto como

Cv(α) = 1α+ 5(1 − α), 0 ≤ α ≤ 1.



Controle Robusto

Incertezas paramétricas

ẏ(t) = u(t)− Cv (α)
√

y(t) + w(t)

Objetivo: Determinar um controlador que estabilize o sistema
para todo possível valor de α!



Controle Robusto

Incertezas não-estruturadas

Nesta abordagem, as incertezas são descritas como um
sistema precisamente conhecido interconectado a um bloco
incerto.

ẋ(t) = A0x(t) + Bu(t) + B1w(t)

y(t) = Cx(t) + Du(t) + D1w(t)

z(t) = Cz x(t) + Dz w(t)

z(t)w(t)

∆

u(t) y(t)



Controle Robusto

Incertezas não-estruturadas

Estudo de caso:

ẏ(t) = u(t)− Cv

√

y(t) + w(t)

Sei que 1 ≤ Cv ≤ 5.

Reescrevo o termo incerto como

Cv = 3 + δCv
, −2 ≤ δCv

≤ 2.



Controle Robusto

Incertezas paramétricas

ẏ(t) = u(t)− 3
√

y(t)
︸ ︷︷ ︸

Conhecido

−δCv

√

y(t) + w(t)
︸ ︷︷ ︸

Incerto

Objetivo: Determinar um controlador que estabilize o sistema
para o pior caso do termo incerto!



Controle Robusto

Incertezas não-estruturadas

As incertezas presentes no sistema são tratadas como
ruídos aplicados ao sistema;

O objetivo é encontrar um sinal de controle u(t) que
garanta que os ruídos ∆ não estabilizem o sistema;

Teorema do pequeno ganho: Em termos gerais, se a
energia do sistema for consideravelmente maior do que a
energia do bloco de ruído, então o sistema se torna
insensível a ∆ e, portanto, a estabilidade não é
prejudicada.



Controle Robusto

Teorema de Lyapunov

Seja ẋ = f (x) um sistema autônomo tal que f (0) = 0, e seja
D ⊂ R

n um domínio contendo x = 0. A origem é estável se, e
somente se, existir uma função V (x), contínua e diferenciável,
chamada de função de Lyapunov, tal que:

V (0) = 0;

V (x) > 0 em D − {0};

V̇ (x) ≤ 0 em D.

Ainda, se
V̇ (x) < 0 em D − {0},

então o ponto de equilíbrio é assintoticamente estável.



Controle Robusto

Teorema de Lyapunov

O teorema de Lyapunov afirma que se for possível
determinar que a energia do sistema é sempre
decrescente (sistema dissipativo), então o sistema é
estável;

O problema de encontrar um sinal de controle u(t) que
estabilize robustamente se resume a determinar
controladores cujos ganhos garantam a positividade ou
negatividade de polinômios, para todos os possíveis
valores dos parâmetros incertos;

Normalmente os problemas são descritos em termos de
desigualdades matriciais lineares (LMIs), e há diversos
pacotes computacionais atualmente disponíveis para sua
resolução.



Controle Robusto

Robustez e desempenho

Em geral, são feitos processos de otimização em uma ou
mais normas (medidas) do sistema;

Norma H∞: Norma de pior caso, é utilizada no Teorema
do pequeno ganho para garantir a robustez do sistema a
ruídos e incertezas não-estruturadas;

Norma H2: Ligada à energia do sistema. É utilizada para
minimizar o tempo de assentamento e energia de controle
(objetivos conflitantes!);

Controle misto: minimizar a norma H2 de forma a garantir
que a norma H∞ seja menor que um limitante pré-definido.



Controle Robusto – Estudo de Caso: sistema de

nível

O sistema é modelado como

ẏ(t) = u(t)− Cv (t)
√

y(t)

A modelagem robusta do sistema deve levar dois fatores em
consideração:

É necessário pressupor limitantes para o coeficiente de
vazão Cv(t). Neste caso, considera-se que Cv (t) ∈ [1,5];

O sistema é não-linear. Para facilitar o desenvolvimento, a
não-linearidade será considerada como um parâmetro
variante no tempo:

θ(t) =
1

√

y(t)
⇒ ẏ(t) = u(t)− Cv (t)θ(t)y(t).



Controle Robusto – Estudo de Caso: sistema de

nível

O parâmetro θ(t) não é incerto, mas pode ser tratado da
mesma forma no cálculo dos ganhos;

A vantagem desta representação é que não há
aproximações envolvidas. No entanto, θ(t) deve ser
limitado por hipótese. Como o tanque tem, no máximo, 20
de altura, então

1 ≤ θ(t) ≤ 1√
20

.

Supôs-se que o nível é, no mínimo, y(t) = 1.



Controle Robusto – Estudo de Caso: sistema de

nível

Dinâmica do sistema

ẏ(t) = u(t)− Cv (t)
√

y(t), 1 ≤ Cv (t) ≤ 5

Modelagem paramétrica

ẏ(t) = u(t)− (α1 + 5α2)θ(t)y(t), α1 + α2 = 1, αi ≥ 0.

Em geral, busca-se modelar o sistema da forma

ẋ(t) = A(α, θ)x(t) + B(α, θ)u(t)

y(t) = C(α, θ)x(t) + D(α, θ)u(t)



Controle Robusto – Estudo de Caso: sistema de

nível

Para garantir que não haja erros em regime permanente,
adiciona-se um integrador, como mostrado a seguir.

Kq ΣΣ

K

H(s) C
r(t) y(t)∫ x(t)u(t)

++
− +

q(t)

u(t) = K (θ)y(t) + Kq(θ)q(t).



Controle Robusto – Estudo de Caso: sistema de

nível

Uma lei de controle que garante a estabilidade do sistema de
forma robusta a variações em Cv (t) é dada por

u(t) =

(

θ(t)
1√
20

− 1
22.5025 − 16√

20
− 6.5

)

q(t)

+

(

θ(t)
1√
20

− 1
20.8501− 13.78√

20
− 7.07

)

y(t)



Controle Robusto – Estudo de Caso: sistema de

nível

Resposta do Sistema
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Controle Robusto – Conclusões

Conclusões

As técnicas de controle robusto em geral são complexas, e
exigem certos conhecimentos aprofundados em cálculo
matricial e otimização;

Necessidade de conhecimento do modelo matemático do
sistema;

O projeto do controlador exige um alto desempenho
computacional, mas o controlador pode ser modelado de
forma a ser de simples implementação;

Para garantir um bom desempenho na saída, pode-se
exigir muito do atuador.



Controle Robusto – Conclusões

Modelo de propagação COVID-19

Como há muitas incertezas no sistema (subnotificação,
adesão real ao isolamento, etc.), se torna uma abordagem
interessante;

É possível garantir estabilidade mesmo sob outros efeitos,
como controle constante por partes (políticas de
isolamento constantes a cada período);

Dificuldade em modelar incertezas;

Se as incertezas forem superdimensionadas, pode haver
resultados conservadores (por exemplo, isolamento
intenso por todo o período).



Controle Adaptativo

Em geral, as técnicas de controle baseadas no modelo
matemático do sistema são realizadas em duas fases
distintas: identificação e projeto do controlador;

A fase de identificação é importante para obter os valores
corretos dos parâmetros do sistema;

As estratégias de controle adaptativos se baseiam em
desenvolver metodologias de controle com uma forma de
sistema recursivo de identificação, que ocorre online;

Os parâmetros do controlador se adaptam a possíveis
mudanças dos parâmetros do sistema, se certas
condições forem satisfeitas.



Controle Adaptativo

As primeiras técnicas de controle adaptativo surgiram com
problemas de controle em aviação: sistemas não-lineares,
em que um ganho constante não é suficiente para
controler todos os possíveis pontos de operação;

Ideia inicial: Projetar um controlador para cada ponto de
operação, e adaptar o controle de acordo com a situação;

Um sistema de controle adaptativo consiste de um
controlador com parâmetros ajustáveis, ligado a um
mecanismo para ajustar os parâmetros;

O controlador é não-linear, porém de tratamento mais
simples do que as técnicas não-lineares.



Controle Adaptativo

Gain Scheduling

Medida auxiliarEscalonador

θ

r(t)

Controlador
u(t)

Sistema
y(t)

Modelo simplificado de adaptação, em malha aberta (não há
aprendizado sobre o sistema).



Controle Adaptativo

Controle Adaptativo por Modelo de Referência

Modelo de

Referência

Controlador

Mecanismo
de Ajuste

e(t)

Sistema

ym(t)

r(t)

y(t)

θ

u(t)

+

+
−



Controle Adaptativo

Controle Auto-Ajustável

Cômputo de

Controlador

Controlador

Identificação

Sistema

r(t)

θ

u(t) y(t)



Controle Adaptativo

Exemplo

No estudo de caso do sistema de nível, a dinâmica do
sistema é dada por

ẏ(t) = u(t)− Cv (t)
√

y(t)

Neste caso, o parâmetro Cv (t) é inicialmente
desconhecido, e varia com o tempo.

Uma estratégia válida de controle (linearização por
realimentação) consiste em determinar u(t) como

u(t) = Cv (t)
√

y(t) + kp(r − y(t)) + ki

∫ t

0

(
r − y(τ)

)
dτ.



Controle Adaptativo

Exemplo

A estratégia do slide anterior é uma estratégia adaptativa,
pois o sinal de controle se altera com mudanças no
parâmetro Cv(t);

Porém, como Cv (t) não é conhecido, é necessário
estimá-lo a partir da leitura da saída y(t);

O procedimento de estimação de parâmetros mais comum
é o método dos mínimos quadrados.



Método dos mínimos quadrados

Suponha o problema (simplificado) de estimar os parâmetros θi

do modelo matemático

y [k ] = θ1ϕ1[k ] + θ2ϕ2[k ] + . . . + θnϕn[k ]

sendo y [k ] a saída do sistema e ϕi [k ] funções conhecidas
(regressor). De forma vetorial, tem-se

y [k ] = ϕ[k ]T θ, ϕ[k ] =






ϕ1[k ]
...

ϕn[k ]




 , θ =






θ1
...
θn




 .

Em sistemas dinâmicos, ϕ[k ] depende dos estados e da
entrada do sistema.



Método dos mínimos quadrados

Os valores de θ a serem escolhidos devem minimizar a função
objetivo

V (θ̂, k) =

k∑

i=1

(
y [i] − ϕ[i]T θ̂

)2

Solução

Definindo

Φ =






ϕ[1]T
...

ϕ[k ]T




 , Y =






y [1]
...

y [k ]




 ,

é possível mostrar que a solução do problema de minimização
é dado por

θ̂ = (ΦTΦ)−1ΦT Y



Método dos mínimos quadrados

θ̂ = (ΦTΦ)−1ΦT Y

A matriz ΦTΦ deve ser invertível: Persistência de
excitação;

Em procedimentos online, o cálculo da inversa de matrizes
é custoso e, dependendo da ordem do sistema, proibitivo;

Seria mais interessante se a estimativa de θ̂ fosse
atualizada a cada nova leitura, ao invés de precisar de k

informações;

Solução: Método dos mínimos quadrados recursivo.



Método dos mínimos quadrados recursivo

θ̂[k ] = θ̂[k − 1] + M[k ]
(

y [k ] − ϕ[k ]T θ̂[k − 1]
)

M[k ] = P[k − 1]ϕ[k ]
(

I + ϕ[k ]T P[k − 1]ϕ[k ]
)−1

P[k ] =
(

I − M[k ]ϕ[k ]T
)

P[k − 1]

É possível mostrar que

P[k ] ≈ (Φ[k ]TΦ[k ])−1.



Adaptação para sistemas dinâmicos

Seja o sistema

ẋ(t) = g(x ,u) + Φ(x ,u)θ

Ideia

Calcular as variáveis filtradas

kẋf + xf = x

kΦ̇f +Φf = Φ

kġf + gf = g

Note que

ẋf =
x − xf

k
= gf +Φf θ.



Adaptação para sistemas dinâmicos

Calcule

P(t) =

∫ t

0
e−ℓ(t−τ)ΦT

f Φf dτ

Q(t) =

∫ t

0
e−ℓ(t−τ)ΦT

f

(x − xf

k
− gf )

)

︸ ︷︷ ︸

Φf θ

dτ

Portanto,
W (t) = P(t)θ̂ − Q(t),

e a regra de atualização

˙̂
θ(t) = −ΓW (t), Γ > 0

garante a estimativa de θ̂.



Controle Adaptativo – Estudo de Caso: sistema de

nível

Modelo

ẋ(t) = g(x ,u) + Φ(x ,u)θ

Sistema

ẏ(t) = u(t)−
√

y(t)Cv(t)



Controle Adaptativo – Estudo de Caso: sistema de

nível

Sistema

ẏ(t) = u(t)−
√

y(t)Cv(t)

Filtros

kẏf + yf = y

kΦ̇f +Φf = −
√

y(t)

kġf + gf = u(t)



Controle Adaptativo – Estudo de Caso: sistema de

nível

Sistema

ẏ(t) = u(t)−
√

y(t)Cv(t)

Regra de Adaptação

P(t) =

∫ t

0
e−ℓ(t−τ)ΦT

f Φf dτ

Q(t) =

∫ t

0
e−ℓ(t−τ)ΦT

f

(y − yf

k
− gf )

)

dτ

W (t) = P(t)Ĉv (t)− Q(t)

˙̂
Cv (t) = −ΓW (t)



Controle Adaptativo – Estudo de Caso: sistema de

nível

Resposta do Sistema
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Controle Adaptativo – Estudo de Caso: sistema de

nível

Mecanismo de Adaptação
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Controle Adaptativo – Conclusões

Conclusões

Devido à necessidade de estimar parâmetros de forma
online, a implementação de técnicas de controle
adaptativo pode ser complexa;

Exige conhecimentos aprofundados de identificação e
otimização;

Controlador versátil e robusto a variações imprevistas na
dinâmica do sistema;



Controle Adaptativo – Conclusões

Modelo de propagação COVID-19

A técnica de controle pode se adaptar com a alimentação
de informações confiáveis;

A regra de adaptação pode se basear em outras técnicas
capazes de estimar os valores dos parâmetros incertos;

Aliada a técnicas de controle robusto, aparenta ser uma
técnica promissora;

Deve-se tomar cuidado com o modelo utilizado.



Conclusão Geral

Quatro tipos de controle foram brevemente apresentados:
PID, Fuzzy, Robusto e Adaptativo.

Dentre as mais diversas técnicas de controle que existem,
estes são os mais comumente considerados.

É importante saber as principais características de cada
técnica para saber qual delas considerar em determinado
problema.

Ainda existem muitos problemas a serem resolvidos e
pesquisas sendo desenvolvidas nestas áreas!

Para os modelos de propagação do COVID-19, a
aplicação de técnicas de controle é promissora.



Conclusão Geral

Modelo de propagação COVID-19

Cada técnica de controle apresentada (existem várias
outras!) tem uma interpretação em termos de ações para
redução do impacto da pandemia;

Os requisitos necessários para a determinação de uma
regra de controle apropriada dependem de qual técnica
será utilizada;

Entender estas interpretações é importante para a
integração das diferentes áreas envolvidas (engenharias,
saúde, biológicas, sociais).



Contato

Fico à disposição para dúvidas ou discussões!
Cristiano Marcos Agulhari
agulhari@utfpr.edu.br


