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Resumo 

 

Incertezas são inerentes à identificação de sistemas, visto que variações nos parâmetros, 

dinâmicas não-modeladas e/ou negligenciadas, atrasos de transporte não incluídos no modelo, 

alterações no ponto de equilíbrio (ponto de operação), ruídos de sensor e entradas de 

perturbações imprevistas são fatores preponderantes para que o modelo do processo a controlar 

seja sempre uma representação inexata do sistema físico real. Em vista disso, denomina-se 

controle robusto a área da ciência responsável pelo desenvolvimento de técnicas de análise e 

projeto de sistemas de controle que ofereçam garantias de estabilidade e/ou desempenho face 

às incertezas do modelo. Dentro desse contexto, esta dissertação apresenta um estudo 

comparativo da utilização de modelos de blocos interconectados e de modelos lineares 

autoregressivos com entradas exógenas (ARX) no contexto de síntese de controladores 

robustos. As incertezas nos parâmetros dos modelos identificados são levadas em conta na 

síntese dos controladores por realimentação de estados, que têm como objetivo assegurar uma 

alocação regional de autoestrutura para o sistema em malha fechada ou a atenuação máxima 

dos custos H2 e H∞. O estudo consiste na avaliação dos efeitos da variação na ordem dos 

modelos e respectivos desvios estimados em seus parâmetros na síntese de controladores 

robustos. Os modelos foram obtidos de um sistema de aquecimento de ar com dinâmica não 

linear e os controladores foram projetados por meio de procedimentos de otimização convexa 

na forma de desigualdades matriciais lineares. Os resultados obtidos apontam para a utilização 

preferencial de modelos Wiener ou Hammerstein de baixa ordem, mesmo que estes possuam 

índices RMSE e coeficiente de correlação entre o erro de simulação e a saída simulada piores 

que modelos de ordem mais elevada. Em particular no caso de alocação regional de 

autoestrutura, os testes não demonstraram qualquer vantagem dos modelos de blocos 

interconectados sobre modelos lineares, também de baixa ordem. 

 

Palavras-chave: Identificação de sistemas, Modelo de Hammerstein, Modelo de Wiener, 

Modelos de blocos interconectados, Controle robusto, Desigualdades matriciais lineares. 

  



 

 

 

 

Abstract 

 

Uncertainties are inherent to systems identification, since variations in parameters, 

unmodeled and/or neglected dynamics, transport delays not included in the model, changes in 

the break-even point (operating point), sensor noises and unforeseen disturbance inputs are 

preponderant factors so that the model of the process to be controlled is always an inaccurate 

representation of the real physical system. In view of this, it is called robust control the area of 

science responsible for the development of techniques of analysis and design of control systems 

that offer guarantees of stability and/or performance against uncertainties of the model. In this 

context, a comparative study of the use of interconnected block-oriented and autoregressive 

with exogenous inputs (ARX) models in the context of robust controller synthesis is presented 

in this dissertation. Parameters uncertainties of the identified models are taken into account in 

the synthesis of the controllers by state feedback, which aim to assure maximum attenuation of 

H2 and H∞ costs. The study consists in evaluating the effects of the variation in the models order 

and respective estimated deviation in their parameters in the synthesis of robust controllers. The 

models were obtained from an air heating system with non-linear dynamics and controllers 

were designed by means of convex optimization procedures in the form of linear matrix 

inequalities. The results obtained point to the preferential use of low order Wiener or 

Hammerstein models, even if they have RMSE and correlation coefficient between simulation 

error and simulated output indexes worse than higher order models. In particular, in the case of 

self-structure regional location, the tests did not show any advantage of the block-oriented 

models on linear models, also of low order. 

 

Keywords: System identification, Hammerstein model, Wiener model, Block-oriented models, 

Robust Control, Linear matrix inequalities.  
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Capítulo 1  

Introdução 

 

1.1 Considerações iniciais 

Segundo Casillo (2009), a modelagem de um processo dinâmico consiste no 

desenvolvimento e implementação de um modelo matemático capaz de representar 

adequadamente as características de interesse da planta em estudo, visando compreender, 

analisar, predizer, supervisionar, controlar ou otimizar os processos a ela relacionados. 

Tem sido crescente a necessidade de se desenvolver formas de obter modelos 

matemáticos a partir de dados observados e não exclusivamente partindo-se das equações que 

descrevem a física do processo. Isso se deve ao fato de que os sistemas com os quais se precisa 

lidar atualmente são mais complexos e, assim, devido ao conhecimento e ao tempo necessários 

para modelá-los partindo do equacionamento dos fenômenos envolvidos, nem sempre é viável 

seguir esse procedimento, conhecido como modelagem fenomenológica ou caixa branca. Além 

disso, sistemas de aquisição de dados confiáveis e computadores de bom desempenho se 

tornaram acessíveis, viabilizando utilizá-los para processar dados coletados diretamente dos 

sistemas e, a partir de tais observações, desenvolver modelos matemáticos capazes de explicar 

as relações de causa e efeito entre as variáveis envolvidas, procedimento conhecido como 

modelagem empírica ou identificação de sistemas, como pode ser visto nos trabalhos de Ljung 

(2010), Pintelon and Schoukens (2012), Mzyk (2014), Oomen et al. (2014), Ozer et al (2016), 

Stoev and Schoukens (2016) e Garrido et al. (2017). 

Incertezas são inerentes à identificação de sistemas, visto que uma série de aspectos tais 

como variações nos parâmetros, dinâmicas não-modeladas e/ou negligenciadas, atrasos de 

transporte não incluídos no modelo, alterações no ponto de equilíbrio (ponto de operação), 

ruídos de sensor e entradas de perturbações imprevistas tornam o modelo do processo a 

controlar uma representação inexata do sistema físico real (Dorf and Bishop, 2009). Em vista 

disso, denomina-se controle robusto a área da ciência responsável pelo desenvolvimento de 

técnicas de análise e projeto de sistemas de controle que ofereçam garantias de estabilidade e/ou 

desempenho face às incertezas do modelo (Zhou and Doyle, 1998).  

No contexto de sistemas de controle, a utilização de métodos de otimização convexa 

tem tornado ainda mais populares os métodos baseados na abordagem de Lyapunov para a 
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análise de estabilidade e síntese de controladores para sistemas incertos (Boyd et al., 1994). A 

referida metodologia utiliza representações lineares do processo a controlar, na forma de espaço 

de estados, e realiza o projeto do controlador através de desigualdades lineares matriciais, 

visando estabilizar e/ou atender a requisitos de desempenho do sistema em todo o domínio de 

incertezas. 

Entretanto, Aguirre (2007) afirma que os sistemas dinâmicos encontrados na prática são, 

em última análise, não lineares; e que, embora em alguns casos aproximações lineares sejam 

suficientes para modelar plantas reais, em muitas aplicações industriais modelos lineares não 

são satisfatórios e representações não lineares deverão ser usadas. Estruturas de modelos 

lineares podem ser utilizadas quando o sistema físico permanece na vizinhança de um ponto de 

operação nominal, de modo que a suposição de linearidade seja satisfeita. Porém, de acordo 

com Khalil (2002), quando uma ampla faixa de pontos de operação está envolvida, o 

pressuposto linear pode não ser válido e uma estrutura de modelo não linear se torna necessária 

para capturar o comportamento dinâmico do sistema. Ademais, ainda que a consideração de 

linearidade simplifique muito o modelo a ser desenvolvido, há situações em que esta 

consideração não é adequada, a saber, para sistemas com dinâmica fortemente bilinear, os quais 

não podem ser descritos adequadamente por um único modelo linear, independentemente de 

quão estreita seja a faixa de operação considerada; e no caso em que se deseja estudar as 

características dinâmicas não lineares do sistema, tais como oscilações, comportamentos quase 

periódicos, bifurcações e caos (Aguirre, 2007). Há que se considerar ainda o custo energético 

que a representação linear do sistema pode causar ao controlador (Wang et al., 2015), bem como 

a influência de tal aproximação na dimensão do conjunto de incertezas considerado, no que 

tange à aplicação de técnicas de controle robusto (Fernando et al., 2013). 

Assim sendo, levanta-se a seguinte questão: se modelos não lineares forem utilizados 

na identificação do processo a controlar, tornando sua representação matemática mais próxima 

do comportamento real do sistema, como essa melhor representação reflete nos índices de 

desempenho do controlador a ser projetado? 

Dessa forma, este trabalho propõe-se a avaliar a aplicabilidade em controle robusto dos 

modelos de Hammerstein e Wiener, que consistem na interação de subsistemas dinâmicos 

lineares invariantes no tempo lineares (LTI) e elementos não lineares estáticos (Figura 1). No 

caso do primeiro, a não linearidade estática precede o modelo dinâmico linear. A permutação 

dos elementos linear e não linear no modelo de Hammerstein leva ao chamado modelo de 

Wiener. Os critérios de desempenho utilizados são a alocação regional de autoestrutura em um 
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círculo de menor raio possível (Chilali et al., 1999); e os custos garantidos H2, que relaciona a 

transferência de energia de um sinal exógeno para a saída, e H∞, que é uma medida do máximo 

ganho de um sinal exógeno no sinal de saída (Takahashi et al., 2000). 

 

 

Figura 1 - Modelos de blocos interconectados: a) Hammerstein, b) Wiener 

Fonte: Adaptado de Pearson e Pottmann, 2000, p. 302; 304 

Mas, por que a escolha pelos referidos modelos em detrimento das diversas 

representações não lineares existentes na literatura? De acordo com Santos et al. (2010), os 

modelos não lineares existentes podem ser divididos em duas categorias: os globalmente não 

lineares, que são aqueles cuja estrutura apresenta grau de não linearidade diferente de zero; e 

os localmente não lineares, os quais apresentam dinâmica linear, em torno de um ponto de 

operação, mas apresentam estática não linear, denotando, assim, ganho estático não linear. Para 

aplicações de controle, os modelos globalmente não lineares exibem maior complexidade, 

enquanto que nos localmente não lineares, caso dos modelos de Hammerstein e Wiener, pode-

se separar a estática não linear da dinâmica linear do sistema, possibilitando a aplicação de 

técnicas largamente difundidas em controle robusto para a sintonia de compensadores. Além 

disso, nos modelos de blocos interconectados, os subsistemas lineares podem ser paramétricos 

(funções de transferência, representações em espaço de estados, ARX, FIR, IIR, etc.) ou não 

paramétricos (resposta ao impulso, resposta em frequência, etc.). Por sua vez, os elementos não 

lineares podem ser paramétricos ou não, com ou sem memória. Esta alta flexibilidade, segundo 

Giri and Bai (2010), fornece aos modelos de Hammerstein e Wiener uma notável capacidade 

de capturar uma grande classe de sistemas não lineares complexos e avaliar a aplicabilidade 

dos modelos citados na identificação de sistemas incertos para fins de projeto de controladores 

robustos por meio de desigualdades matriciais lineares é a maior contribuição visada neste 

trabalho.   

 

1.2 Justificativa 

O modelo de Hammerstein, introduzido em 1930 pelo matemático alemão A. 

Hammerstein (Hammerstein, 1930), envolve um elemento não linear estático em série com um 
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subsistema LTI dinâmico (ver Figura 1). Neste modelo, segundo Giri and Bai (2010), o 

elemento não linear pode ser responsável por não linearidades do atuador e por outros efeitos 

não lineares que puderem ser transferidos para a entrada do sistema.  

Por sua vez, o modelo de Wiener, que consiste na conexão em cascata de um sistema 

LTI seguido por uma não linearidade estática (ver Figura 1), foi estudado primeiramente em 

1958 por N. Wiener (Wiener, 1958). Neste modelo, o elemento não linear pode representar não 

linearidades do sensor, bem como quaisquer efeitos não lineares que possam ser transferidos 

para a saída do sistema. Por exemplo, chaves fim de curso em sistemas mecânicos e válvulas 

de transbordo podem ser modeladas por não linearidades de saturação na saída (Giri and Bai, 

2010). 

Posteriormente, o estudo de (Narendra and Gallman, 1966) tratou da identificação de 

modelos de Hammerstein estimando seus parâmetros a partir da separação da parte linear da 

parte estática não linear do modelo. A partir deste trabalho, foram publicados diversos artigos 

acerca do desenvolvimento de ferramentas para obtenção de modelos de blocos 

interconectados, a saber, (Chang and Luss, 1971) utilizaram o método dos mínimos quadrados 

para estimar os parâmetros do modelo de Hammerstein, ao passo que (Haist et al, 1973) 

estenderam a técnica dos mínimos quadrados de forma a incluir os efeitos do ruído colorido e 

(Hsia, 1976) propôs um método não-iterativo utilizando esta mesma técnica. O método das 

variáveis instrumentais foi usado para identificar modelos de Hammerstein em (Bemberger and 

Isermann, 1978) e em (Stoica and Söderström, 1982). A identificação destes modelos em malha 

fechada foi investigada em (Beyer et al., 1979). Além disso, (Billings and Fakhouri, 1978) 

utilizaram análise de correlação para identificação de modelos de Hammerstein. Os autores 

ressaltam, porém, que o método utilizado requer um ruído “branco” como entrada, o que o torna 

bastante restritivo. Haber (1979) também propôs uma metodologia que utiliza análise de 

correlação, além do método dos mínimos quadrados, para se obter os parâmetros dos modelos 

de Hammerstein. Um estudo sobre a aplicação de modelos de Wiener e de Hammerstein à 

identificação de sistemas pode ser encontrado em (Billings, 1980). O uso destas estruturas em 

modelos híbridos foi abordado em (Billings and Fakhouri, 1982). 

Os modelos de blocos interconectados foram muito utilizados até que (Leontaritis and 

Billings, 1985a) apresentaram os modelos NARMAX (do termo em inglês Nonlinear 

Autoregressive Moving Average model with eXogenous inputs) polinomiais, capazes de 

representar uma ampla gama de sistemas não lineares. De meados da década de 80 até o início 

da década seguinte, em razão do advento dos modelos NARMAX, o interesse pelos modelos 
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de blocos interconectados diminuiu. Apesar disso, neste mesmo período, foram apresentados 

os trabalhos de (Kortmann and Unbehauen, 1987), que trata da identificação on-line de modelos 

de Hammerstein e (Greblick and Pawlak, 1989), no qual a identificação de modelos de 

Hammerstein é feita no domínio da frequência, utilizando métodos de correlação. 

Com o então crescente interesse pelos modelos NARMAX, várias técnicas de seleção 

de estrutura e estimação de parâmetros foram desenvolvidas para esta representação. 

Entretanto, o desenvolvimento de controladores baseados nos modelos NARMAX não avançou 

conforme esperado e, assim, no início da década de 90, devido principalmente à relativa 

facilidade com que estes modelos podem ser tratados ao lidar com técnicas de controle, os 

modelos de blocos interconectados voltaram a atrair a atenção de vários pesquisadores 

(Greblick, 1992; Wigren, 1993; Greblick and Pawlak, 1994 e Greblick, 1996). Wigren (1993) 

desenvolveu um algoritmo para estimação recursiva de modelos de Wiener no qual a não 

linearidade estática foi aproximada por uma função linear por partes, enquanto que Greblick 

and Pawlak (1994) estimam esta função de forma não-paramétrica. 

Apesar da sua simplicidade, os modelos de blocos interconectados provaram ser capazes 

de descrever com precisão uma ampla variedade de sistemas não lineares. Os modelos de 

Hammerstein, por exemplo, foram utilizados para modelar processos químicos em (Eskinat et 

al., 1991), músculos estimulados eletricamente no trabalho de Hunt et al. (1998), amplificadores 

de potência (Kim and Konstantinou, 2001), acionamentos elétricos (Balestrino et al., 2001), 

microssistemas térmicos (Sung, 2002), sistemas fisiológicos (Dempsey and Westick, 2004), 

válvulas de controle (Srinivasan et al., 2005), células de combustível de óxido sólido (Jurado, 

2006), amortecedores magneto-reológico (Wang et al., 2009), turbinas eólicas (Van Der Veen, 

2013), aplicações biomédicas, como visto em Jalaleddini and Kearney (2013), no qual é 

identificado um modelo para o reflexo do tornozelo humano, e caldeiras de vapor  (Zhao, 2014).   

Por sua vez, a generalidade do modelo de Wiener foi mostrada no trabalho de Boyd and 

Chua (1985), no qual foi demonstrada a capacidade destes modelos capturarem fenômenos não 

lineares complexos com uma boa precisão. Este fato tem sido reforçado através de várias 

aplicações práticas, incluindo, por exemplo, a modelagem de sistemas biológicos (Hunter and 

Korenberg, 1986), processos químicos (Zhu, 1999; Kalafatis et al., 2005), reatores químicos 

(Arefi et al., 2008), plantas de neutralização de pH (Margoti et al., 2010) e de colunas de 

destilação (Biagiola and Figueroa, 2011). 

Em (Pearson and Pottmann, 2000), os pesquisadores descrevem uma abordagem de 

identificação caixa-cinza aos modelos de blocos interconectados, partindo do pressuposto de 
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que a característica de estado estacionário não linear do processo a ser identificado era 

conhecida a priori e utilizando tal informação para simplificar o problema de identificação de 

modelos de Hammestein e de Wiener. A metodologia citada é, inclusive, utilizada na presente 

dissertação, na qual as curvas estáticas direta e inversa da planta em estudo são obtidas por meio 

de ensaios estáticos. 

Foi mostrado em Jácome (1996), Aguirre and Jácome (1998), Aguirre et al. (1998), 

Cassini (1999) e Aguirre et al. (2002) que se a estrutura de um modelo NARX for adequada, 

esse modelo terá uma característica estática não linear que se aproxima da característica estática 

do sistema real, tornando, assim, possível a obtenção de uma relação paramétrica que serve de 

aproximação dessa característica. Essa observação motivou Coelho (2002) a realizar o estudo 

da identificação caixa preta dos modelos de Hammerstein e Wiener, no qual a referida 

pesquisadora conclui que o modelo de Hammerstein é mais adequado quando apenas o ganho 

do sistema variar com o ponto de operação, enquanto que o modelo de Wiener deve ser 

empregado quando a dinâmica do sistema variar com o ponto de operação. Ainda no que tange 

à identificação dessa classe de modelos não lineares, Gomez and Bayens (2004) propuseram 

algoritmos não-iterativos para identificação de sistemas de Hammerstein e Wiener utilizando 

bases ortonormais, enquanto que Zimmerschied and Isermann (2009) e Li et al. (2015) usam, 

respectivamente, modelos afins locais e otimização biconvexa para tal. Recentemente, a 

identificação de modelos de Hammerstein e Wiener para sistemas não lineares multivariáveis 

utilizando métodos de subespaços foi tratada em Paula (2016). 

O desenvolvimento de controladores baseados nos modelos de blocos interconectados 

pode ser visto em Bars and Haber (1991), Katende and Jutan (1996), Fruzzeti et al. (1997), 

Norquay et al. (1998), Casillo (2009), Ławryńczuk (2014) e Rollins et al. (2016), entre outros. 

Mais especificamente no contexto de controle robusto, Bloemen e van den Boom (1999) 

apresentaram uma estratégia de controle preditivo baseado em modelo (MPC, do inglês Model-

based Predictive Control) para sistemas de Wiener na qual a não linearidade estática da classe 

de modelos citada é transformada em incertezas politópicas que permitem o projeto de 

controladores robustos por meio de procedimentos de otimização convexa – cujas funções-

objetivo visam à minimização de funções de custo Q e R – na forma de desigualdades matriciais 

lineares. Posteriormente, Bloemen et al. (2000) e Bloemen et al. (2001) estenderam os 

resultados obtidos para modelos de Hammerstein e Hammerstein-Wiener, respectivamente. Em 

Biagiola e Figueroa (2011), o projeto de controladores robustos para os modelos de Wiener 

com incerteza limitada foi abordado. A mesma ideia foi empregada em Figueroa et al. (2013) 
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para estruturas semelhantes a Wiener, que consistem em um bloco dinâmico linear representado 

pela base de Laguerre ou Kautz seguido de uma função linear por partes e a aplicação da referida 

técnica pode ser vista em Biagiola et al. (2016). Recentemente, Zhang e Mao (2017) 

apresentaram um novo método de controle adaptativo robusto para modelos de Wiener que leva 

em consideração ruídos do processo e erros de aproximação no projeto dos controladores.  

Khani e Haeri (2015) demonstraram em seu trabalho que a representação de processos não 

lineares por meio de modelos de Hammerstein e Wiener para aplicação de estratégicas de 

controle robusto pode reduzir a complexidade computacional em comparação à implementação 

de controladores preditivos robustos convencionais. Dentro desse contexto, esta dissertação 

apresenta um estudo comparativo da utilização de modelos de blocos interconectados e de 

modelos lineares autoregressivos com entradas exógenas (ARX) no contexto de síntese de 

controladores robustos. As incertezas nos parâmetros dos modelos identificados são levadas em 

conta na síntese dos controladores – projetados por meio de procedimentos de otimização 

convexa na forma de desigualdades matriciais lineares – por realimentação de estados, que têm 

como objetivo assegurar uma alocação regional de autoestrutura para o sistema em malha 

fechada ou a atenuação máxima dos custos H2 e H∞. As demais contribuições objetivadas neste 

trabalho serão apresentadas na próxima subseção. 

 

1.3 Objetivos 

Conforme mencionado, o objetivo geral deste trabalho é avaliar a aplicabilidade dos 

modelos de Hammerstein e Wiener na identificação de sistemas incertos para fins de projeto de 

controladores robustos por meio de desigualdades matriciais lineares. Como objetivos 

específicos, pretende-se: 

(I) projetar controladores robustos a incertezas nos parâmetros para um protótipo de sistema 

térmico desenvolvido em Franco (2013), localizado no Laboratório de Sinais e Sistemas do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Campus Divinópolis; 

(II) analisar comparativamente os controladores obtidos por meio da modelagem do sistema 

através de modelos puramente lineares, usualmente utilizados na área de projeto de 

controladores robustos por meio de desigualdades lineares matriciais, aos controladores obtidos 

quando o sistema é identificado na forma de modelos de Hammerstein e Wiener, utilizando 

como parâmetros de desempenho os custos garantidos H2 e H∞, bem como a alocação regional 

de autoestrutura; 
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(III) verificar a relação entre o desempenho dos controladores projetados e os seguintes fatores 

relacionados à identificação de sistemas:  

a) o ajuste do modelo aos dados coletados, utilizando como métricas para mensurar a 

“qualidade” dos modelos identificados o índice RMSE e o coeficiente de correlação 

entre o erro de simulação e a saída simulada; 

b) a ordem das parcelas lineares dos modelos identificados; 

c) o número de regressores de entrada adicionados à parcela linear dos modelos obtidos, 

sendo este menor ou igual ao número de termos de saída considerados; 

d) o somatório das incertezas associadas aos parâmetros estimados para cada modelo 

identificado; 

e) forma canônica utilizada na representação em espaço de estados da planta em estudo: 

controlável versus observável. 

  

1.4 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. O primeiro, Introdução, trata da 

descrição completa do tema investigado, apresentando uma breve revisão bibliográfica das 

principais publicações existentes na área de identificação de sistemas, com maior ênfase àquelas 

que tratam dos modelos de Hammerstein e Wiener, contemplando desde referências históricas 

até publicações recentes, visando situar o leitor acerca do estado da arte da referida área e 

indicar as lacunas existentes na literatura, delimitando as contribuições objetivadas neste 

trabalho. No segundo capítulo, Fundamentação teórica, são apresentados alguns conceitos 

preliminares a respeito de identificação de sistemas e controle robusto, a fim de facilitar o 

entendimento dos capítulos posteriores. O terceiro capítulo, Processo de identificação da planta 

em estudo, descreve detalhadamente o sistema, o processo de coleta de dados, bem como as 

técnicas empregadas em seu processamento e os modelos identificados. No quarto capítulo, 

Resultados e discussões, é feita uma análise dos resultados obtidos, com observações, 

explicações e comentários pertinentes. Por fim, o capítulo 5 apresenta as conclusões da pesquisa 

desenvolvida, um resumo das principais contribuições deste trabalho, as considerações finais e 

trabalhos futuros que podem ser vislumbrados a partir dos resultados alcançados.  
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Capítulo 2  

Fundamentação teórica 

 

2.1 Identificação de sistemas 

De acordo com Aguirre (2007), as principais etapas de um problema de identificação 

são: 

• Testes dinâmicos e coleta de dados; 

• Escolha da representação matemática a ser usada; 

• Determinação da estrutura do modelo; 

• Estimação de parâmetros; 

• Validação do modelo 

As seções subsequentes detalharão os procedimentos adotados neste trabalho em cada 

uma das etapas citadas. 

2.1.1 Testes dinâmicos e coleta de dados  

Nesta etapa, primeiramente determina-se o sinal de excitação e o tempo de amostragem 

para, em seguida, executar-se os testes para coleta de dados. Esta fase é extremamente 

importante no processo de identificação de sistemas, visto que as etapas posteriores dependem 

da qualidade e da quantidade de informação contida nos dados coletados.  

O sinal empregado na identificação do sistema deve ser capaz de excitá-lo em toda a 

faixa de interesse, uma vez que características dinâmicas e estáticas que não forem excitadas 

não aparecerão nos dados. Assim sendo, deve-se aplicar à planta um sinal de entrada cujo 

espectro de frequência seja largo o bastante para excitar persistentemente a dinâmica de 

interesse do sistema. Dentro desse contexto, o sinal de excitação utilizado neste trabalho é o 

sinal binário pseudoaleatório (PRBS - do inglês Pseudo Random Binary Signal), comumente 

utilizado tanto na identificação de processos lineares como não lineares.  

Um ponto importante a ser observado quando da aplicação de um sinal PRBS é que seus 

patamares devem ser suficientemente longos para dar tempo ao sistema de prover alguma 

resposta, mas devem ser suficientemente curtos para que o sistema não atinja o regime 
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permanente. Destarte, segundo Aguirre (2007), um resultado heurístico que normalmente 

fornece bons resultados sugere que o intervalo entre bits, Tb, seja escolhido conforme  

 
𝜏𝑚𝑖𝑛
10

≤ 𝑇𝑏 ≤
𝜏𝑚𝑖𝑛
3
, (2.1) 

sendo que 𝜏𝑚𝑖𝑛 é a menor constante de tempo de interesse, que, normalmente, não é conhecida 

a priori, mas que pode ser facilmente obtida da resposta ao degrau. 

Outro aspecto importante desta etapa é a escolha do tempo de amostragem dos dados. 

Para que um sinal amostrado retenha algumas das características fundamentais do sinal original, 

é necessário que o tempo de amostragem seja suficiente curto. Por outro lado, se os dados forem 

amostrados a uma taxa muito alta, estes tendem a ser altamente correlacionados, causando 

problemas como mal condicionamento da matriz de regressores e, por consequência, 

dificultando, ou até mesmo impossibilitando, a determinação da estrutura e a estimação dos 

parâmetros do modelo (Billings and Aguirre, 1995).  

Nesse sentido, ainda que o teorema de Shannon afirme que um sinal que não contenha 

componentes de frequência acima de 1/2Ts, em que Ts é o tempo ou período de amostragem, 

possa ser determinado unicamente a partir de amostras de tal sinal separadas por Ts, na prática, 

a frequência de amostragem é normalmente escolhida entre 5 e 10 vezes maior do que a maior 

frequência de interesse contida nos dados.  

Dessa maneira, o procedimento adotado para determinação do tempo de amostragem 

neste trabalho é, em primeira instância, obter a resposta ao degrau da planta modelada, a fim de 

estimar a constante de tempo predominante do sistema para, com base no critério citado no 

parágrafo anterior, determinar o tempo de amostragem utilizado na coleta dos dados 

experimentais. 

Posteriormente, para verificar se o tempo de amostragem adotado foi o adequado, a 

técnica utilizada é a análise da autocovariância linear 𝑟𝑦∗ e não linear 𝑟
𝑦∗
2′ dos dados de 

interesse (Aguirre, 2007): 

 𝑟𝑦∗(𝜏) = 𝐸[(𝑦∗(𝑘) − 𝑦∗̅̅ ̅(𝑘))(𝑦∗(𝑘 − 𝜏) − 𝑦∗̅̅ ̅(𝑘))], (2.2) 

 𝑟
𝑦∗
2′(𝜏) = 𝐸 [(𝑦∗2(𝑘) − 𝑦∗̅̅ ̅

2
(𝑘)) (𝑦∗2(𝑘 − 𝜏) − 𝑦∗̅̅ ̅

2
(𝑘))], (2.3) 

em que 𝐸[∙] indica a esperança matemática, �̅�(𝑘) e �̅�2(𝑘) representam os valores médios e o 

apóstrofe, neste caso, indica que a média foi extraída dos sinais.  
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 O sinal será considerado adequado à identificação se respeitar a seguinte relação: 

 10 ≤ 𝜏𝑚 ≤ 20, (2.4) 

em que 𝜏𝑚 = min (𝜏𝑦∗ , 𝜏
𝑦∗
2′) e 𝜏𝑦∗ e 𝜏

𝑦∗
2′  são, respectivamente, os instantes de primeiro 

mínimo de 𝑟𝑦∗(𝜏) e 𝑟
𝑦∗
2′(𝜏). Os limites inferior e superior de (2.4) podem ser relaxados para 5 

e 25, nesta ordem.  

 Assim, se o tempo de amostragem adotado satisfizer (2.4), os dados coletados são 

considerados adequados à identificação do sistema. Do contrário, existem duas hipóteses: caso 

o sinal esteja violando a restrição superior de (2.4), faz-se necessário decimar os dados até que 

estes se encontrem dentro da faixa; por outro lado, se o sinal violar o limite inferior, então será 

necessário realizar novamente a aquisição de dados, desta vez usando-se, porém, uma taxa de 

amostragem maior.  

 

2.1.2 Escolha da representação matemática a ser utilizada 

No processo de modelagem de sistemas, um dos passos importantes é a escolha da 

representação matemática a ser utilizada, uma vez que existem na literatura diversas classes de 

modelos lineares e não lineares e o mesmo sistema pode ser representado por meio de vários 

modelos matemáticos. Neste trabalho são comparados, para fins de projeto de controladores 

para sistemas incertos, modelos puramente lineares aos modelos de Hammerstein e Wiener, 

localmente não lineares. Assim sendo, tais representações serão apresentadas com mais detalhes 

a seguir.  

O modelo de Hammerstein, representado na Figura 2, consiste em um modelo de blocos 

interconectados composto por um bloco dinâmico linear, 𝐻(𝑧), precedido de uma função 

estática não linear, 𝑓(∙).  

 

Figura 2 – Modelo de Hammerstein.  

Fonte: Adaptado de Ribeiro e Aguirre, 2014, p. 617. 

A parcela não linear do modelo pode ser paramétrica ou não, com ou sem memória. 

Aqui a não linearidade estática é representada por uma função polinomial, denotada 𝑓(·), de 
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ordem finita 𝑙. Por sua vez, os subsistemas lineares podem ser paramétricos (funções de 

transferência, representações em espaço de estados, ARX, FIR, IIR, etc.) ou não paramétricos 

(resposta ao impulso, resposta em frequência, etc.). Neste trabalho, tanto os modelos puramente 

lineares obtidos quanto as parcelas lineares dos modelos de Hammerstein e Wiener serão 

identificados na forma de modelos auto-regressivos com entradas externas (ARX, do inglês 

AutoRegressive with eXogenous inputs). Entretanto, como as técnicas de projeto de 

controladores robustos a incertezas por meio de desigualdades lineares matriciais encontradas 

na literatura utilizam modelos em espaço de estados, faz-se necessário transformar os modelos 

ARX para o espaço de estados. Para tal, primeiramente transforma-se a representação ARX 

obtida na forma de equação de diferenças com operador em avanço. Em seguida, com base na 

referida equação, obtém-se a função de transferência discreta para, enfim, obter a representação 

da parcela dinâmica linear dos modelos identificados no espaço de estados, tanto na forma 

canônica controlável quanto observável, visto que um dos objetivos deste trabalho é justamente 

comparar as duas formas no que tange à eficiência de ambas na obtenção de controladores 

robustos para o sistema estudado. 

Uma vez que, em primeira instância, o bloco dinâmico linear é representado por um 

modelo ARX, o sinal de saída do modelo de Hammerstein é dado por: 

 𝑦(𝑘) =∑𝜃𝑗𝑦(𝑘 − 𝑗) +

𝑛𝑦

𝑗=1

∑𝛼𝑖𝑣(𝑘 − 𝑖)

𝑛𝑣

𝑖=1

 (2.5) 

sendo 𝑛𝑢 e 𝑛𝑦 os atrasos máximos da entrada e da saída, respectivamente. Os parâmetros 

relacionados aos regressores 𝑣(𝑘 − 𝑖) e 𝑦(𝑘 − 𝑗) são, respectivamente, 𝛼𝑖 e 𝜃𝑗 . 

O sinal intermediário, 𝑣(𝑘), é obtido pelo mapeamento do sinal de entrada, 𝑢(𝑘), 

através da função 𝑓(·), ou seja,  

 𝑣(𝑘) = 𝑓𝑙(𝑢(𝑘)) (2.6) 

 𝑣(𝑘 − 𝑖) = 𝑓𝑙(𝑢(𝑘 − 𝑖)), 𝑖 = 1,… , 𝑛𝑢 (2.7) 

Como em aplicações práticas não se tem acesso à variável intermediária, 𝑣(𝑘), que é 

uma variável fictícia, é desejável expressar o modelo de Hammerstein na forma polinomial com 

relação aos dados de entrada e saída do sistema. Logo, a partir da substituição da equação 2.6 

na equação 2.7, obtém-se:  

𝑦(𝑘) =∑𝜃𝑗𝑦(𝑘 − 𝑗) +

𝑛𝑦

𝑗=1

∑𝛼𝑖𝑓
𝑙[𝑢(𝑘 − 𝑖)]

𝑛𝑢

𝑖=1

 (2.8) 
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A permutação dos elementos linear e não linear no modelo de Hammerstein leva ao 

chamado modelo de Wiener, mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Modelo de Wiener. 

Fonte: Adaptado de Ribeiro e Aguirre, 2014, p. 617. 

O sinal de saída do modelo de Wiener é obtido pelo mapeamento do sinal intermediário, 

𝑣(𝑘), através da função 𝑓(·), tal que:  

 𝑦(𝑘) = 𝑓𝑙(𝑣(𝑘)) (2.9) 

Logo,  

 𝑣(𝑘) = 𝑔𝑝(𝑦(𝑘)) (2.10) 

 𝑣(𝑘 − 𝑗) = 𝑔𝑝(𝑦(𝑘 − 𝑗)), 𝑗 = 1,… , 𝑛𝑦 (2.11) 

onde 𝑔(·) representa a função estática inversa, de ordem finita 𝑝. 

A saída do bloco dinâmico linear, 𝑣(𝑘), é dada por:  

 𝑣(𝑘) =∑𝜃𝑗𝑣(𝑘 − 𝑗) +

𝑛𝑣

𝑗=1

∑𝛼𝑖𝑢(𝑘 − 𝑖)

𝑛𝑢

𝑖=1

 (2.12) 

 Das equações 2.9 e 2.12, obtém-se: 

 𝑦(𝑘) = 𝑓𝑙 [∑𝜃𝑗𝑣(𝑘 − 𝑗) +

𝑛𝑣

𝑗=1

∑𝛼𝑖𝑢(𝑘 − 𝑖)

𝑛𝑢

𝑖=1

] (2.13) 

 Portanto, substituindo a equação 2.11 na equação 2.13, obtém-se a forma polinomial do 

modelo de Wiener com relação aos sinais de entrada e saída do sistema, dada por: 

  

 𝑦(𝑘) = 𝑓𝑙 [∑𝜃𝑗𝑔
𝑝(𝑦(𝑘 − 𝑗)) +

𝑛𝑦

𝑗=1

∑𝛼𝑖𝑢(𝑘 − 𝑖)

𝑛𝑢

𝑖=1

] (2.14) 

Apesar da aparente semelhança entre os modelos de Hammerstein e Wiener, Coelho 

(2002) mostra que existem consideráveis diferenças dinâmicas entre eles. De acordo com a 

referida autora, o modelo de Hammerstein deve ser empregado quando apenas o ganho do 

sistema variar com o ponto de operação. Por outro lado, é preferível utilizar o modelo de Wiener 

quando a dinâmica do sistema variar com o ponto de operação. 
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2.1.3 Determinação da estrutura do modelo  

Tendo definido quais serão as representações matemáticas utilizadas, o passo seguinte 

é a determinação da estrutura. A topologia de cada modelo deve ser cuidadosamente escolhida, 

uma vez que, de acordo com Aguirre (2007), a presença de termos desnecessários no modelo 

pode ocasionar comportamentos dinâmicos espúrios ao sistema, bem como provavelmente 

tornará a estimação de parâmetros malcondicionada. Em contrapartida, quando a ordem usada 

for menor do que ordem efetiva do sistema real, o modelo não possuirá a complexidade 

estrutural para reproduzir a dinâmica do sistema.  

A determinação da estrutura dos modelos de blocos interconectados utilizados é 

realizada em duas etapas. Primeiramente, determina-se empiricamente a ordem do polinômio 

que melhor se ajustará aos dados estáticos coletados, obtendo, assim, a curva estática direta, no 

caso dos modelos de Hammerstein, e a função estática inversa, para os modelos de Wiener. 

Para a estimação dos parâmetros dos referidos polinômios utiliza-se o método dos mínimos 

quadrados clássico, através da função polyfit, do software MatlabTM. 

A detecção da topologia dos modelos puramente lineares e da parcela linear dos modelos 

de blocos interconectados aqui considerados resume-se a definir os atrasos máximos de entrada, 

𝑛𝑢, e saída, 𝑛𝑦. Porquanto um dos objetivos dessa dissertação é avaliar a relação da 

complexidade dos modelos identificados com a eficiência dos controladores projetados, obter-

se-á para cada classe de modelos considerada, a fim de compará-los, modelos de baixa ordem, 

a saber, um modelo de 1ª ordem (𝑛𝑢 = 𝑛𝑦 = 1), dois de 2ª ordem (𝑛𝑦 = 2, 𝑛𝑢 = 1 e 𝑛𝑢 =

𝑛𝑦 = 2), três de 3ª ordem (𝑛𝑦 = 3, 𝑛𝑢 = 1; 𝑛𝑦 = 3, 𝑛𝑢 = 2 e 𝑛𝑢 = 𝑛𝑦 = 3) e quatro de 4ª 

ordem (𝑛𝑦 = 4, 𝑛𝑢 = 1; 𝑛𝑦 = 4, 𝑛𝑢 = 2; 𝑛𝑦 = 4, 𝑛𝑢 = 3 e 𝑛𝑢 = 𝑛𝑦 = 4), em que 𝑛𝑦 e 𝑛𝑢, 

representam o número de termos de saída e entrada adicionados ao modelo, respectivamente; 

bem como um modelo de ordem elevada, limitando os máximos atrasos de entrada e saída a 15 

e utilizando a Taxa de Redução de Erro, (ERR, do inglês Error Reduction Rate) e o Critério de 

Informação de Akaike, métodos descritos a seguir, para identificar quais dos termos gerados 

são, de fato, relevantes à representação do sistema.  

 Segundo Barroso (2006), a Taxa de Redução de Erro (Billings and Chen, 1989 apud 

Barroso, 2006) associa a cada termo candidato um índice correspondente à contribuição deste 

na explicação da variância dos dados de saída, baseando-se no erro de predição, quando visto 

um passo à frente. A variância dos dados de saída é dada por: 
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 𝑣𝑎𝑟[𝜉(𝑘)] = lim
𝑁𝑠→∞

1

𝑁𝑠
[𝒚𝑇𝒚 −∑ℎ𝑖

2𝜔𝑖
𝑇𝜔𝑖

𝑁

𝑖=1

], (2.15) 

em que ℎ𝑖 indica cada elemento do vetor de parâmetros ℎ, 𝜔𝑖 representa os regressores do 

modelo ortogonal associado, 𝒚 é a série temporal dos dados de saída e 𝑁𝑠 representa o tamanho 

dessa série. Barroso (2006) cita ainda que Aguirre (2004) descreve um algoritmo baseado na 

transformação de Householder para obtenção do modelo ortogonal associado. Mais detalhes a 

respeito da transformação supracitada são encontrados em Aguirre (2007). 

Note que se nenhum termo fosse acrescentado ao modelo, a variância de 𝜉(𝑘) seria 

exatamente igual ao erro quadrático de saída (𝑁𝑠 = 0). A cada termo acrescentado ao modelo, 

a variância decresce um valor igual 
1

𝑁𝑠
(ℎ𝑖

2𝜔𝑖
𝑇𝜔𝑖) sendo 𝜔𝑖 o regressor incluído e ℎ𝑖 o 

respectivo parâmetro ortogonal associado. Assim sendo, o fator de redução da variância devido 

à inclusão de um dado termo, normalizado em relação ao erro quadrático médio do sinal de 

saída é dado por (Martins, 2012): 

 [ERR] =
ℎ𝑖
2𝜔𝑖

𝑇𝜔𝑖
𝒚𝑇𝒚

 (2.16) 

Uma vez ordenados hierarquicamente os termos candidatos, em função da parcela de 

contribuição de cada um deles na explicação da variância dos dados de saída, o número ideal 

de termos a serem utilizados para representar adequadamente o sistema é determinado a partir 

do Critério de Informação de Akaike, definido como (Akaike, 1974 apud Aguirre, 2007): 

 𝐴𝐼𝐶(𝑛𝜃) = 𝑁𝑑𝑙𝑛[𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜
2 (𝑛𝜃)] + 2𝑛𝜃 (2.17) 

em que 𝑁𝑑 é o número de dados, 𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜
2 (𝑛𝜃) representa a variância do erro de modelagem (erro 

de predição de um passo à frente ou resíduos) e 𝑛𝜃 = dim [𝜃] é o número de parâmetros do 

modelo. 

A equação 2.17 pode ser interpretada da seguinte maneira. À medida que termos são 

incluídos no modelo, o número de graus de liberdade aumenta, permitindo um ajuste de dados 

mais exato. Assim, 𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜
2 (𝑛𝜃) diminui à medida que 𝑛𝜃 aumenta. Entretanto, a partir de um 

determinado momento, a diminuição na variância dos resíduos devido à inclusão de um novo 

termo é insignificante e não justifica a inclusão do respectivo termo. Assim sendo, conforme 

Aguirre (2007), a primeira parcela da equação 2.17 quantifica a diminuição na variância dos 

resíduos resultante da inclusão de um termo, enquanto que a segunda parcela desta equação 

penaliza a inclusão de cada termo. Portanto, se a redução em 𝑙𝑛[𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜
2 (𝑛𝜃)], devido à inclusão 
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de um determinado termo, for menor do que o “custo” de incluí-lo, 2𝑛𝜃, ele não deveria estar 

no modelo. 

2.1.4 Estimação de parâmetros  

Terminada a etapa de detecção de estrutura, o próximo passo do processo de 

identificação de sistemas é estimar os parâmetros associados a cada regressor, de modo a 

quantificá-los. Essa etapa começa com a escolha do algoritmo a ser usado. Um dos mais 

comumente utilizados é o estimador de mínimos quadrados (MQ), cujo princípio reside em 

encontrar um vetor de parâmetros estimados θ̂ que minimize o somatório do quadrado do erro 

de predição. Esse método e suas variantes podem ser usados desde que a representação 

matemática escolhida seja linear nos parâmetros, o que é o caso dos modelos de blocos 

interconectados.  

Para descrever o método dos mínimos quadrados, será assumido, a princípio, que se 

conhece o valor estimado do vetor de parâmetros, θ̂, e que é cometido um erro ξ ao se tentar 

explicar o valor observado 𝑦 a partir do vetor de regressores 𝑥 e de θ̂, tal que (Aguirre, 2007): 

 𝒚 = 𝒙𝑇�̂� + 𝝃 (2.18) 

O vetor de resíduos {𝜉(𝑘), 𝑘, 1, … ,𝑁} representa os erros de modelagem, ruído do 

sistema e/ou qualquer incerteza (Barroso, 2006). O algoritmo dos mínimos quadrados visa 

encontrar o melhor ajustamento para um conjunto de dados, a partir da minimização de ξ. Para 

evitar que erros de sinais contrários se compensem, define-se o somatório do quadrado dos 

erros, um índice que quantifica a qualidade de ajuste de 𝑋𝜃 ao vetor de dados 𝑦:  

 𝐽𝑀𝑄 =∑𝜉(𝑖)2
𝑁

𝑖=1

= 𝝃𝑇𝝃 = ‖𝝃‖2 (2.19) 

 Aguirre (2007) prova matematicamente que o valor de θ̂ que minimiza o somatório do 

quadrado dos erros é dado por: 

 �̂�𝑀𝑄 = [𝑋
𝑇𝑋]−1𝑋𝑇𝒚 (2.20) 

em que 𝒚 é o vetor de dados, 𝑋𝑇𝑋 é a matriz de informação e [𝑋𝑇𝑋]−1𝑋𝑇 é a matriz pseudo-

inversa.  

Segundo Martins (2012), se a estimativa dos parâmetros não for adequada, isto é, se os 

parâmetros obtidos não forem os parâmetros reais do sistema, a estimativa é dita polarizada e 

os resíduos apresentam alguma dinâmica que não foi devidamente explicada pelo modelo. A 

polarização no estimador de mínimos quadrados clássico acontece quando o resíduo for 
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autocorrelacionado e o modelo incluir regressores de saída, simultaneamente. Ressalta-se,  

porém, que se no modelo existirem somente regressores de entrada (termos do tipo 𝑢(𝑘 − 𝑖)), 

o estimador MQ é não-polarizado, independentemente do tipo de ruído presente nos dados.  

No intuito de evitar a polarização dos parâmetros estimados, variantes do método dos 

mínimos quadrados clássico podem ser utilizadas. Neste trabalho, a técnica escolhida é o 

estimador estendido de MQ. De acordo com Nepomuceno (2002), neste método, se os resíduos 

forem modelados por um processo média móvel, tal que:  

 𝑒(𝑘) = 𝑐𝑖𝜑(𝑘 − 𝑖) + 𝜑(𝑘), (2.21) 

sendo 𝜑(𝑘) ruído branco, os termos de 𝜑(𝑘 − 𝑖) poderão ser incorporados à matriz de 

regressores e os seus respectivos parâmetros ao vetor de parâmetros do modelo, de modo que: 

 𝒚∗ = ψ∗𝜽∗ + 𝒆∗ (2.22) 

 em que 𝒚∗ = 𝒚, 𝑒∗ = [𝜑(𝑘) … 𝜑(𝑘 + 𝑁 − 1)]𝑇,  

 ψ∗ =

[
 
 
 
 

⋮ 𝜑(𝑘 − 1)

⋮ 𝜑(𝑘)
ψ ⋮ 𝜑(𝑘 + 1)

⋮ ⋮
⋮ 𝜑(𝑘 + 𝑁 − 2)]

 
 
 
 

 (2.23) 

e 𝜽∗ = [𝜽 … 𝑐𝑖]
𝑇. Note que como os regressores referentes a 𝑐𝑖 foram incorporados à matriz 

de regressores estendida, ψ∗, 𝒆∗ é ruído branco e, assim sendo, é não-correlacionado com ψ∗. 

Dessa forma, a estimativa 

 �̂�∗ = [ψ∗𝑇ψ∗]
−1
ψ∗𝑇𝒚 (2.24) 

dada pelo estimador de mínimos quadrados estendidos, não apresenta polarização.  

Barroso (2006) salienta, entretanto, que, de maneira prática, o ruído é modelado apenas 

com o intuito de se evitar a polarização; logo, o modelo final deve conter apenas os termos de 

entrada e saída do processo e a parte estocástica deve ser desprezada.  

Ademais, os termos de ruído presentes na matriz ψ∗ não são medidos, o que a princípio 

impossibilita o cálculo de �̂�∗ por meio da equação 2.24. Destarte, para resolver este problema, 

tais termos precisam ser estimados. Dentro desse contexto, Aguirre (2007) apresenta um 

procedimento iterativo que utiliza os resíduos do modelo para estimar 𝜑(𝑘) como segue:  



33 

 

 

 

a. A partir da equação de regressão 𝑦(𝑘) = 𝜓𝑇(𝑘 − 1)𝜽 + 𝑒(𝑘) e dos dados disponíveis, 

monte a Equação matricial 𝒚 = 𝜓𝜽 + 𝒆, como no método de mínimos quadrados, e 

determine �̂�𝑀𝑄 = [𝜓
𝑇𝜓]−1𝜓𝑇𝒚;  

b. Calcule o vetor de resíduos 𝝃1 = 𝒚 − ψ�̂�𝑀𝑄;  

c. Faça 𝑖 = 2 (𝑖 indica o número de iterações);  

d. Com 𝝃i−1, monte a matriz estendida de regressores, 𝜓𝑖
∗, e estime �̂�𝐸𝑀𝑄𝑖

∗ =

[𝜓𝑖
∗𝑇𝜓𝑖

∗]
−1
𝜓𝑖
∗𝑇𝒚;  

e. Determine o vetor de resíduos 𝝃i = 𝒚 − 𝜓𝑖
∗�̂�𝐸𝑀𝑄𝑖

∗ ;  

f. Faça 𝑖 = 𝑖 + 1 e volte ao passo d. Repita até convergir.  

A convergência pode ser verificada a partir do monitoramento da variância dos resíduos, 𝜎𝜉i
2 , 

ou do vetor de parâmetros, �̂�𝐸𝑀𝑄𝑖
∗ .  

 

2.1.5 Validação dos modelos  

A validação é o procedimento final da identificação de sistemas e tem como objetivo 

verificar se os modelos obtidos são capazes de representar adequadamente as características de 

interesse da planta modelada e qual deles é o mais adequado à aplicação particular. Para a 

realização deste procedimento é importante a utilização de um conjunto de dados diferente 

daquele empregado na etapa de estimação. Embora diferentes, os dados de validação devem ser 

obtidos segundo as mesmas condições de operação dos dados de identificação. Esta prática 

permite observar a capacidade de generalização do modelo obtido. Pode-se usar a simulação 

livre de um modelo para validá-lo dinamicamente, processo este que consiste em utilizar um 

conjunto de dados do sistema, os de validação, e as predições passadas, na matriz de 

regressores. 

A validação quantitativa do desempenho dos modelos é feita com base em dois índices, 

a saber, o RMSE (raiz do erro médio quadrático, do inglês Root Mean Square Error) e o 

coeficiente de correlação entre o erro de simulação e a saída simulada. O primeiro compara a 

saída predita do modelo, ou predição, com a média temporal do sinal de saída do sistema, como 

segue: 

 𝑅𝑀𝑆𝐸 =
√∑ [𝑦(𝑘) − �̂�(𝑘)]2𝑁

𝑘=1

√∑ [𝑦(𝑘) − �̅�]2𝑁
𝑘=1

 (2.25) 
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sendo que �̂�(𝑘) é a simulação livre da saída do modelo e �̅� é o valor médio do sinal de saída do 

sistema. O desempenho do modelo é considerado bom se o índice RMSE for menor do que um, 

o que indica que é melhor em termos de previsão do que o preditor trivial de média (Coelho, 

2002).  

 Entretanto, Barroso (2006) cita que no caso de dados sem ruído ou com relação sinal-

ruído baixa, a utilização do índice RMSE para validação não acarretará erro significativo na 

avaliação do desempenho do modelo. Porém, caso haja ruído considerável, o autor demonstra 

empiricamente que tal índice pode levar a resultados poucos confiáveis, independentemente do 

tipo de ruído. 

Por sua vez, o índice de desempenho 𝐽(�̂�), definido a seguir, é o índice de correlação 

entre o erro de simulação e a saída simulada para um conjunto de parâmetros estimados, dado 

por: 

 𝐽(�̂�) = ∑𝑦𝑖(𝑘)�̂�(𝑘) + 𝑒(𝑘)�̂�(𝑘) − �̂�(𝑘)
2

𝑁

𝑘=1

 (2.26) 

em que N é o número de amostras para a série temporal utilizada, 𝑦𝑖(𝑘) é a parcela ideal dos 

dados de validação, �̂�(𝑘) é a simulação livre do modelo obtido e 𝑒(𝑘) representa o ruído aditivo 

ou qualquer incerteza associada. 

Barroso (2006) afirma que se um conjunto de modelos disponíveis apresentar estruturas 

idênticas e parâmetros diferentes, aquele que apresentar menor correlação entre o erro de 

simulação e a saída simulada será o que apresenta parâmetros mais próximos dos valores reais. 

O referido autor demonstra ainda que o índice citado é eficaz ainda que a relação sinal-ruído 

seja considerável, o que lhe confere robustez. 

No entanto, ainda que robusto ao ruído, o coeficiente de correlação pode fornecer falso-

positivo em casos de modelos instáveis e, dessa forma, foi adotado o seguinte procedimento 

para avaliar a qualidade dos modelos obtidos. Primeiramente, para cada ordem e classe de 

modelos desejada, selecionou-se os vinte modelos – estáveis – com menor índice RMSE e, 

dentre eles, escolheu-se aquele de menor índice de correlação entre o erro de simulação e a 

saída simulada.  

Por fim, é importante ressaltar que caso a validação dos modelos não seja executada de 

maneira satisfatória, reformulações nas etapas anteriores devem ser realizadas. 
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2.2 Controle robusto 

Os sistemas físicos e o ambiente externo no qual eles operam não podem ser modelados 

precisamente, uma vez que variações nos parâmetros, dinâmicas não-modeladas e/ou 

negligenciadas, atrasos de transporte não incluídos no modelo, alterações no ponto de equilíbrio 

(ponto de operação), ruídos de sensor e entradas de perturbações imprevistas são fatores 

preponderantes para que o modelo do processo a controlar seja sempre uma representação 

inexata do sistema físico real. Em vista disso, o objetivo do projeto de sistemas robustos é 

garantir o desempenho do sistema a despeito das imprecisões e das alterações do modelo (Dorf 

and Bishop, 2009). Em outras palavras, denomina-se controle robusto a área da ciência 

responsável pelo desenvolvimento de técnicas de análise e projeto de sistemas de controle que 

ofereçam garantias de estabilidade e/ou desempenho face às incertezas do modelo (Trofino, 

2000). Os critérios de desempenho aqui adotados são os custos garantidos H2 e H∞, bem como 

a alocação regional de autoestrutura. Estes e outros conceitos concernentes à área de controle 

robusto serão apresentados no decorrer da presente seção. 

 

2.2.1 Ferramentas matemáticas 

2.2.1.1 Complemento de Schur 

Oliveira (2015) descreve o Complemento de Schur como uma ferramenta matemática 

que possibilita converter um conjunto de desigualdades não lineares para a forma de LMIs (ou 

vice-versa), como segue: 

Lema 2.1: Complemento de Schur (Boyd et al., 1994 apud Oliveira, 2015). O conjunto de 

desigualdades não lineares dadas por: 

 𝑅(𝑥) > 0,     𝑄(𝑥) − 𝑆(𝑥)𝑅(𝑥)−1𝑆(𝑥)𝑇 > 0 (2.27) 

é equivalente a 

 [
𝑄(𝑥) 𝑆(𝑥)

𝑆(𝑥)𝑇 𝑅(𝑥)
] > 0 (2.28) 

em que 𝑄(𝑥) = 𝑄(𝑥)𝑇, 𝑅(𝑥) = 𝑅(𝑥)𝑇 e 𝑆(𝑥) dependem do parâmetro afim 𝑥. 

 A prova do Complemento de Schur, ferramenta que será utilizada nas seções 

posteriores, não será apresentada neste trabalho. O leitor interessado pode consultá-la em 

Oliveira (2015). 

 

2.2.1.2 Lema de Finsler 

De acordo com Leite (2005), o Lema de Finsler é empregado para separar produtos entre 

as matrizes do sistema e as do funcional de Lyapunov, além de permitir a introdução de novas 
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variáveis matriciais de otimização que são exploradas para a redução do conservadorismo das 

condições de análise e síntese de controladores robustos.  

Lema 2.2: Lema de Finsler (Leite, 2005). Sejam 𝑥 ∈ ℝ𝑛, 𝓠(𝛽) ∈ ℝ𝑛𝑥𝑛, simétrica, e 𝓑(𝛽) ∈

ℝ𝑚𝑥𝑛, 𝛽:∑ 𝛽𝑗 = 1, 𝛽𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1,…𝑁𝑁
𝑗=1 , tal que o 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜(𝓑(𝛽)) < 𝑛. As seguintes assertivas 

são equivalentes: 

i) 𝑥′𝓠(𝛽)𝑥 < 𝟎, ∀𝑥 ∶  𝓑(𝛽)𝑥 = 𝟎, 𝑥 ≠ 𝟎; 

ii) 𝓑⊥(𝛽)′𝓠(𝛽)𝓑⊥(𝛽) < 𝟎, em que 𝓑⊥(𝛽) denota uma base para o espaço nulo de 𝓑(𝛽); 

iii) ∃𝜇(𝛽) ∈ ℝ+ ∶  𝓠(𝛽) − 𝜇(𝛽)𝓑(𝛽)
′𝓑(𝛽) < 𝟎; 

iv) ∃𝓧(𝛽) ∈ ℝ𝑛𝑥𝑚 ∶  𝓠(𝛽) + 𝓧(𝛽)𝓑(𝛽) + 𝓑(𝛽)′𝓧(𝛽)′ < 𝟎. 

A prova do Lema de Finsler também não será apresentada na presente dissertação. Para 

informar-se a respeito, consulte Leite (2015). 

 

2.2.2 Incertezas politópicas  

Quando se trabalha com sistemas incertos, a forma como as incertezas são tratadas está 

diretamente relacionada à complexidade dos problemas de análise de estabilidade ou síntese de 

compensadores, isto é, quanto mais complexa for a representação das incertezas no 

modelo, maior será a carga computacional exigida na execução do algoritmo de 

otimização, podendo tornar o problema intratável computacionalmente (Souza, 2015). 

Existem diversas maneiras de se representar as incertezas de um modelo, a saber, 

paramétrica, intervalar, politópica, limitada em norma, dentre outras. Neste trabalho, as 

incertezas são caracterizadas na forma politópica, descrita a seguir.  

Considere o seguinte sistema linear incerto, discreto e invariante no tempo: 

 𝑥[𝑘 + 1] = 𝐴(𝛽)𝑥[𝑘] (2.29) 

Uma vez que as incertezas serão tratadas na forma politópica, 𝐴(𝛽) ∈ ℝ𝑛𝑥𝑛 é uma 

matriz incerta pertencente a um politopo convexo com vértices conhecidos, tal que: 

 𝐴(𝛽) = {𝐴(𝛽) =∑𝐴𝑖𝛽𝑖, 𝛽 ∈ ℝ
𝑁;

𝑁𝑣

𝑖=1

∑𝛽𝑖 = 1, 𝛽𝑖 ≥ 0 

𝑁𝑣

𝑖=1

} (2.30) 

em que 𝑁𝑣 = 2𝑝 é o número de vértices do politopo, sendo 𝑝 o número de parâmetros incertos. 

A condição ∑ 𝛽𝑖 = 1, 𝛽𝑖 ≥ 0 
𝑁𝑣
𝑖=1 é exigida com vistas à convexidade da combinação linear dos 

vértices do politopo, os quais podem ser determinados tomando-se os extremos das incertezas 

do sistema. Na presente dissertação, a incerteza correspondente a cada parâmetro determinado 

na identificação do sistema é mensurada a partir do desvio padrão a ele associado, isto é, 
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considera-se que o valor de cada parâmetro incerto do modelo 𝑎𝑖 esteja restrito à faixa [𝑎𝑖, 𝑎𝑖], 

sendo 𝑎𝑖 o valor mínimo assumido pelo respectivo parâmetro, dado por 𝑎𝑖 = 𝑎𝑖𝑁 − 𝜎𝑖, em que 

𝑎𝑖𝑁 representa o valor nominal estimado do parâmetro e 𝜎𝑖 é o desvio padrão a ele associado, 

enquanto que 𝑎𝑖 é o valor máximo assumido por 𝑎𝑖, dado por 𝑎𝑖  = 𝑎𝑖𝑁 + 𝜎𝑖. 

 

2.2.3 Desigualdades matriciais lineares (LMIs) 

Uma desigualdade matricial linear (LMI, do inglês Linear Matrix Inequality) é uma 

expressão da forma (Duan and Yu, 2013): 

 𝐴(𝑥) = 𝐴0 + 𝑥1𝐴1 +⋯+ 𝑥𝑛𝐴𝑛 < 0 (2.31) 

em que 𝐴𝑖 ∈ 𝕊
𝑚, 𝑖 = 0,1,2, … , 𝑛, são matrizes simétricas reais conhecidas, 𝑥𝑖, 𝑖 = 0,1,2, … , 𝑛, 

são escalares desconhecidos e são chamados de variáveis de decisão. 𝐴(𝑥) é um mapeamento 

de ℝ𝑛 para 𝕊𝑚. 

 A desigualdade dada em (2.31) indica que 𝐴(𝑥) é definida negativa, ou seja, todos os 

seus autovalores são negativos. Entretanto, (2.31) poderia ser também não estrita, isto é,  

𝐴(𝑥) ≤ 0, o que indicaria uma matriz semidefinida negativa, cujos autovalores seriam não-

positivos. Do mesmo modo, quando 𝐴(𝑥) > 0, a matriz 𝐴(𝑥) terá autovalores positivos; 

se 𝐴(𝑥) ≥ 0, a matriz 𝐴(𝑥) será semidefinida positiva, com autovalores não-negativos. 

A LMI dada em (2.31) define uma restrição convexa em 𝑥, uma vez que o conjunto dado 

por 𝒳 ≔ {𝑥 ∈ ℝ𝑚 ∣ 𝐴(𝑥) < 0} é convexo. Segundo Oliveira (2015), tal fato é de fundamental 

importância, visto que problemas de otimização envolvendo minimização (ou maximização) de 

funções convexas possuem apenas um mínimo (ou máximo) global e podem ser resolvidos 

numericamente de forma eficiente. Assim sendo, em geral, a solução de LMIs está relacionada 

a dois problemas padrão: factibilidade e otimização convexa. O primeiro consiste em 

determinar se, dado um vetor 𝑥 ∈ 𝒳, a inequação 2.31 é satisfeita. Se sim, então o problema é 

dito factível; caso contrário, infactível. Por sua vez, o problema de otimização convexa consiste 

em determinar o valor ótimo para uma função objetivo sujeita a restrições LMIs. Os problemas 

citados podem ser resolvidos por meio de eficientes procedimentos numéricos implementados 

nos chamados LMIs-solvers, que são pacotes computacionais especializados na solução desse 

tipo de problema, tais como o LMILAB, utilizado neste trabalho. 

 

2.2.4 Estabilidade 

Leite (2005) define estabilidade como a propriedade que assegura a um sistema 

perturbado o retorno a seu estado de equilíbrio em tempo finito, após cessada a perturbação. O 
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referido autor cita que existem na literatura diversas abordagens para análise de estabilidade 

robusta e síntese de controladores robustos, mas que os métodos baseados em funções de 

Lyapunov se destacam como uma das abordagens mais difundidas nos últimos anos. Tais 

métodos se baseiam na representação de sistemas incertos no espaço de estados, dada, para o 

caso discreto, pela equação 2.27, repetida abaixo por conveniência: 

 𝑥[𝑘 + 1] = 𝐴(𝛽)𝑥[𝑘] (2.32) 

em que 𝐴(𝛽) ∈ ℝ𝑛𝑥𝑛 é uma matriz incerta pertencente a um politopo convexo com vértices 

conhecidos. Neste caso, a estabilidade do sistema é sempre estudada em relação à origem do 

espaço de estados.  

O método direto ou segundo método de Lyapunov afirma:  

Teorema 2.1: Método direto de Lyapunov (Teixeira, 2013). Um sistema linear incerto, 

discreto e invariante no tempo é robustamente assintoticamente estável em torno da origem 

(ponto de equilíbrio do sistema) se existir uma função a valores reais 𝑉(𝑥𝑘 , 𝛽) que satisfaça as 

seguintes condições: 

1. 𝑉(𝟎, 𝛽) = 0; 

2. 𝑉(𝑥𝑘, 𝛽) → ∞ quando ‖𝑥𝑘‖ → ∞; 

3. 𝑉(𝑥𝑘, 𝛽) > 0, ∀𝑥𝑘 ≠ 𝟎, , ∀𝑘 ≥ 0; 

4. ∆𝑉(𝑥𝑘, 𝛽) < 0, , ∀𝑥𝑘 ≠ 𝟎, , ∀𝑘 ≥ 0. 

em que ∆𝑉(∙) é a variação de 𝑉(∙) com relação a 𝑘 ao longo das trajetórias do sistema (2.32) 

e pode ser descrita por: 

 ∆𝑉(𝑥𝑘, 𝛽) = 𝑉(𝑥𝑘+1, 𝛽) − 𝑉(𝑥𝑘, 𝛽) (2.33) 

A estabilidade interna do sistema (2.32) pode ser investigada a partir das condições 

descritas no método direto de Lyapunov. Para o sistema em questão, uma possível candidata à 

função de Lyapunov é dada por:  

 𝑉(𝑥𝑘, 𝛽) = 𝑥𝑘
𝑇𝑃(𝛽)𝑥𝑘 (2.34) 

Para atender as condições do Teorema 2.1, a matriz de Lyapunov, P, tem de ser uma 

matriz simétrica definida positiva, isto é, PT = P > 0. Das equações 2.32, 2.33 e 2.34, obtém-

se: 

 ∆𝑉(𝑥𝑘, 𝛽) = 𝑥𝑘+1
𝑇 𝑃(𝛽)𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘

𝑇𝑃(𝛽)𝑥𝑘 (2.35) 

 ∆𝑉(𝑥𝑘, 𝛽) = 𝑥𝑘
𝑇𝐴(𝛽)𝑇𝑃(𝛽)𝐴(𝛽)𝑥𝑘 − 𝑥𝑘

𝑇𝑃(𝛽)𝑥𝑘 (2.36) 

 ∆𝑉(𝑥𝑘, 𝛽) = 𝑥𝑘
𝑇[𝐴(𝛽)𝑇𝑃(𝛽)𝐴(𝛽) − 𝑃(𝛽)]𝑥𝑘 (2.37) 

Porém, a última condição do Teorema 2.1 exige que ∆𝑉(𝑥𝑘, 𝛽) < 0. Dessa forma, uma 

condição necessária e suficiente para a estabilidade interna do sistema linear incerto, discreto e 
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invariante no tempo descrito na equação 2.32 é que exista uma matriz simétrica definida 

positiva 𝑃(𝛽) ∈ ℝ𝑛𝑥𝑛, tal que: 

 P(𝛽) > 0   e   𝐴(𝛽)𝑇𝑃(𝛽)𝐴(𝛽) − 𝑃(𝛽) < 0 (2.38) 

Aplicando o Complemento de Schur ao conjunto de desigualdades (2.38), obtém-se: 

 [
𝑃(𝛽) 𝑃(𝛽)𝐴(𝛽)

𝐴(𝛽)𝑇𝑃(𝛽) 𝑃(𝛽)
] > 0 (2.39) 

 A solução da LMI dada por (2.39) e a consequente determinação da estabilidade do 

sistema (2.32) passa pela seguinte questão: considerar a matriz de Lyapunov, P, dependente ou 

não de parâmetros? Considere, a princípio, uma única P para todo o domínio de incertezas. 

Dessa forma, a LMI (2.39) torna-se:  

 [
𝑃 𝑃𝐴(𝛽)

𝐴(𝛽)𝑇𝑃 𝑃
] > 0 (2.40) 

 Devido à condição de convexidade do politopo, apenas a verificação de seus vértices é 

suficiente para garantir a estabilidade quadrática de todos os sistemas a ele pertencentes, ou 

seja, se a LMI for satisfeita nos vértices do politopo, então garante-se que essas mesmas 

restrições serão satisfeitas no interior da região formada por esses vértices. Dessa 

maneira, se existir uma matriz de Lyapunov, P, independente de 𝛽 que satisfaça à desigualdade 

matricial linear convexa 

 [
𝑃 𝑃𝐴𝑗

𝐴𝑗
𝑇𝑃 𝑃

] > 0,   𝑗 = 1, … ,𝑁, (2.41) 

o sistema (2.32) é dito quadraticamente estável.  

 Considere agora uma matriz de Lyapunov dependente de parâmetros, tal como na LMI 

(2.39). Note, porém, que a desigualdade matricial linear citada é não-convexa em 𝛽, devido aos 

produtos entre 𝑃(𝛽) e 𝐴(𝛽). Dessa maneira, para que seja possível tratar (2.39) como um 

problema de otimização convexa, se faz necessário utilizar o Lema de Finsler, que, ao ser 

aplicado, desacopla o produto entre 𝑃(𝛽) e 𝐴(𝛽) através da inserção de matrizes de folga 

dependentes de parâmetros, 𝐹(𝛽) e 𝐺(𝛽),  resultando em (Teixeira, 2013):  

 [
𝐴(𝛽)𝑇𝐹(𝛽)𝑇 + 𝐹(𝛽)𝐴(𝛽) − 𝑃(𝛽) 𝐹(𝛽) + 𝐴(𝛽)𝑇𝐺(𝛽)𝑇

𝐹(𝛽)𝑇 + 𝐺(𝛽)𝐴(𝛽) 𝑃(𝛽) − [𝐺(𝛽) + 𝐺(𝛽)𝑇]
] < 0 (2.42) 

Observe que o problema da não-convexidade persiste, devido aos produtos entre as 

matriz de folga e A, ambas dependentes de parâmetros. Entretanto, se, com a introdução de 

algum conservadorismo, assume-se que 𝐹(𝛽) = 𝐹 e 𝐺(𝛽) = 𝐺, tornando-as independentes de 

parâmetros, a LMI (2.42) torna-se convexa, podendo ser reescrita como segue: 
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 [
𝐴(𝛽)𝑇𝐹𝑇 + 𝐹𝐴(𝛽) − 𝑃(𝛽) 𝐹 + 𝐴(𝛽)𝑇𝐺𝑇

𝐹𝑇 + 𝐺𝐴(𝛽) 𝑃(𝛽) − (𝐺 + 𝐺𝑇)
] < 0 (2.43) 

 Novamente, se a LMI for satisfeita nos vértices do politopo, devido a sua convexidade, 

garante-se a estabilidade robusta de todos os sistemas a ele pertencentes. Assim sendo, se existir 

uma matriz de Lyapunov, 𝑃(𝛽), que satisfaça a desigualdade matricial linear convexa  

 [
𝐴𝑗
𝑇𝐹𝑇 + 𝐹𝐴𝑗 − 𝑃(𝛽) 𝐹 + 𝐴𝑗

𝑇𝐺𝑇

𝐹𝑇 + 𝐺𝐴𝑗 𝑃(𝛽) − (𝐺 + 𝐺𝑇)
] < 0,   𝑗 = 1,… ,𝑁, (2.44) 

o sistema (2.32) é dito robustamente estável. 

 Segundo Silva (2011), a estabilidade quadrática implica estabilidade robusta em um 

sistema, porém o contrário não é verdadeiro. O autor citado destaca ainda que a estabilidade 

quadrática fornece resultados, relativos à análise de estabilidade, mais conservadores do que a 

estabilidade robusta. Em vista disso, optou-se por utilizar neste trabalho matrizes de Lyapunov 

dependentes de parâmetros, 𝑃(𝛽). 

 

2.2.5 Controle por realimentação de estados 

Considere um sistema representado pela seguinte equação de estados: 

 
�̇� = 𝑨𝒙 + 𝑩𝑢 

𝑦 = 𝑪𝒙 
(2.45) 

na qual foi assumido 𝐷 = 0, uma vez que os modelos identificados neste trabalho são 

estritamente próprios. Apesar de estarem em tempo contínuo, a equação 2.45 e as condições 

apresentadas no decorrer desta subseção se aplicam também ao caso discreto. Como mostrado 

na Figura 4, na realimentação de estados, a entrada u é dada por:  

 𝑢 = 𝑟 − 𝑲𝒙 = 𝑟 − [𝑘1 𝑘2 … 𝑘𝑛]𝒙 = 𝑟 −∑𝑘𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.46) 

Cada ganho de realimentação 𝑘𝑖 é uma constante real. Este tipo de controle é chamado 

de realimentação de estados negativa de ganho constante ou, simplesmente, realimentação de 

estados. Substituindo (2.46) em (2.45), obtém-se (Chen, 1999): 

 
�̇� = (𝑨 − 𝑩𝑲)𝒙 + 𝑩𝑟 

𝑦 = 𝑪𝒙 
(2.47) 
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Figura 4 – Realimentação de estados. 

Fonte: Adaptado de Control Tutorial for Matlab and Simulink, 2011.1  

 O teorema a seguir trata da alocação de autovalores por realimentação de estados. 

Teorema 2.2 (Chen, 1999). Se a equação de estados 2.45 for controlável, então, pela 

realimentação de estados 𝑢 = 𝑟 − 𝑲𝒙, onde 𝑲 é um vetor constante real 1 × 𝑛, os autovalores 

de 𝑨 − 𝑩𝑲 poderão ser alocados arbitrariamente, desde que os autovalores complexos 

conjugados sejam alocados em pares. 

 Este trabalho não apresentará a prova do Teorema 2.2. O leitor interessado pode 

consulta-la em (Chen, 1999). 

A maneira de selecionar os autovalores desejados dependerá de critérios de 

desempenho, tais como tempo de subida, tempo de acomodação e sobressinal. Na presente 

dissertação, os controladores por realimentação de estados são projetados visando minimizar 

os custos H2 e H∞, bem como o raio da região circular do plano complexo no qual os 

autovalores do sistema compensado estarão localizados. Tais critérios de desempenho serão 

detalhados na próxima subseção. 

 

2.2.6 Critérios de desempenho 

Considere um sistema contínuo no tempo com uma entrada (amostrada) de controle 

𝑢(𝑘) ∈ ℝ𝑝 e uma saída (amostrada) controlada 𝑦(𝑘) ∈ ℝ𝑞, cuja dinâmica, possivelmente não 

linear, não é conhecida. Deseja-se representar esse sistema na forma: 

 
𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴(𝛽)𝑥(𝑘) + 𝐵(𝛽)𝑢(𝑘) 

𝑦𝑘 = 𝐶(𝛽)𝑥(𝑘) + 𝐷(𝛽)𝑢(𝑘) 
(2.48) 

                                                 
1 Control Tutorial for Matlab and Simulink, 2011. Disponível em: <http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index. 

php?example=Introduction&section=ControlStateSpace>. Data de acesso: 09/04/2017. 
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em que 𝑢(𝑘) ∈ ℝ𝑛 é o vetor de estados, e as matrizes 𝐴(𝛽) ∈ ℝ𝑛𝑥𝑛,  𝐵(𝛽) ∈ ℝ𝑛𝑥𝑝, 𝐶(𝛽) ∈

ℝ𝑞𝑥𝑛 e 𝐷(𝛽) ∈ ℝ𝑞𝑥𝑝 não são precisamente conhecidas, mas pertencem a um domínio incerto 

politópico 𝒫, tal que:  

 𝒫 =

{
 
 
 

 
 
 
(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷)(𝛽) ∶  (𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷)(𝛽) =

∑(𝐴𝑖, 𝐵𝑖, 𝐶𝑖 , 𝐷𝑖)𝛽𝑖, 𝛽 ∈ ℝ
𝑁;

𝑁𝑣

𝑖=1

∑𝛽𝑖 = 1, 𝛽𝑖 ≥ 0 

𝑁𝑣

𝑖=1 }
 
 
 

 
 
 

 (2.49) 

em que 𝑁𝑣 = 2𝑙 é o número de vértices do politopo, sendo 𝑙 o número de parâmetros incertos. 

Investiga-se neste trabalho o projeto de uma lei de controle por realimentação de estados 

dada por: 

 𝑢(𝑘) = 𝐾𝑥(𝑘) (2.50) 

com 𝐾 ∈ ℝ1𝑥𝑛 que estabilize robustamente o sistema descrito por (1)  para todo 𝛽 ∈ 𝒫, de 

acordo com os critérios a seguir. 

2.2.6.1 Custo garantido H2 

Considere o sistema dado por (2.48). A função de transferência que relaciona a 

perturbação externa, 𝑤(𝑘) – que, conforme Trofino (2000), consiste em ruídos de medição e 

distúrbios externos, tais como temperatura ambiente, rajadas de vento, etc. – com a saída de 

interesse, 𝑦(𝑘), é dada por: 

 𝐺𝑤𝑦(𝑧) = 𝐶(𝛽)(𝑧𝐼 − 𝐴(𝛽))
−1
𝐵𝑤(𝛽) + 𝐷𝑤(𝛽) (2.51) 

A norma H2 de 𝐺𝑤𝑦(𝑧) é definida como (de Oliveira et al., 2004): 

 ‖𝐺𝑤𝑦(𝑧)‖2 =
1

2𝜋
∫ 𝑇𝑟{[𝐺𝑤𝑦(𝑒

𝑗𝜔)]
∗
[𝐺𝑤𝑦(𝑒

𝑗𝜔)]}𝑑𝜔
𝜋

−𝜋

 (2.52) 

A minimização da norma H2 de 𝐺𝑤𝑦(𝑧) significa, efetivamente, minimizar a quantidade 

de energia que é transferida da entrada exógena, 𝑤(𝑘), para a saída de interesse, 𝑦(𝑘),  

atenuando a influência de ruídos de medição e distúrbios externos na resposta do sistema. 

Para sistemas incertos não é possível determinar o valor exato da norma H2 no conjunto 

de incertezas. Existem, no entanto, métodos de cálculo do limitante denominado custo garantido 

H2, baseado em condições suficientes, formuladas por LMIs, através das quais garante-se que 

o custo H2 não será superior a um determinado valor para quaisquer matrizes pertencentes ao 

politopo. Nesse sentido, de Oliveira et al. (2004) apresentam desigualdades matriciais lineares, 

descritas a seguir, para o cômputo do custo garantido H2 através de funções de Lyapunov 

dependentes de parâmetros para sistemas incertos em tempo discreto. 
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Lema 2.3 (de Oliveira et al., 2004). Se existirem N matrizes simétricas definidas positivas 𝑊𝑖 ∈

ℝ𝑛×𝑛, 𝑖 = 1,… ,𝑁 e matrizes 𝐻 ∈ ℝ𝑝×𝑛,  𝐽 ∈ ℝ𝑛×𝑛 e uma matriz simétrica semidefinida 

positiva 𝑋 ∈ ℝ𝑝×𝑝 tais que: 

 [
−𝑋 + 𝐶𝑖𝐻

′ + 𝐻𝐶𝑖′ −𝐻 + 𝐶𝑖𝐽′

−𝐻′ + 𝐽𝐶𝑖′ 𝑊𝑖 − (𝐽 + 𝐽
′)
] ≤ 0, (2.53) 

então: 

 𝐶(𝛽)𝑊(𝛽)𝐶(𝛽)′ ≤ 𝑋 (2.54) 

é verificada com 𝑊(𝛽) = 𝑊(𝛽)′ > 0 dada por: 

 𝑊(𝛽) =∑𝛽𝑖𝑊𝑖

𝑁

𝑖=1

;  𝛽𝑖 ≥ 0; 𝑖 = 1,… ,𝑁; ∑𝛽𝑖

𝑁

𝑖=1

= 1 (2.55) 

 

Lema 2.4 (de Oliveira et al., 2004). Se existirem N matrizes simétricas definidas positivas 𝑊𝑖 ∈

ℝ𝑛×𝑛, 𝑖 = 1,… ,𝑁 e matrizes 𝑄 ∈ ℝ𝑛×𝑛 e 𝐿 ∈ ℝ𝑛×𝑛 tais que: 

 [

−𝑊𝑖 + 𝐴𝑖𝑄
′ + 𝑄𝐴𝑖′ −𝑄 + 𝐴𝑖𝐿 𝐵𝑖

−𝑄′ + 𝐿′𝐴𝑖′ 𝑊𝑖 − (𝐿 + 𝐿
′) 0

𝐵𝑖′ 0 −𝐼

] ≤ 0;           𝑖 = 1,… ,𝑁 (2.56) 

então: 

 𝐴(𝛽)𝑊(𝛽)𝐴(𝛽)′ −𝑊(𝛽) + 𝐵(𝛽)𝐵(𝛽)′ ≤ 0 (2.57) 

é verificada com 𝑊(𝛽) = 𝑊(𝛽)′ > 0 dada por (2.55). 

Note, no entanto, que as condições propostas neste lema são para análise (estimação do 

custo H2). Para obter condições de síntese (projeto do ganho de realimentação de estados), de 

forma que a desigualdade matricial linear se torne convexa, substitui-se 𝐴 por 𝐴 + 𝐵𝐾 e 𝐵 por 

𝐵𝑤 (matriz 𝐵 relacionada à entrada de perturbação). Além disso, também no intuito de tornar a 

LMI convexa, faz-se uma das matrizes de folga (𝑄 ou 𝐿) igual a 0. Observando o elemento 

𝑊𝑖 − (𝐿 + 𝐿
′) da equação 2.56, verifica-se que 𝐿 tem de ser, necessariamente, diferente de zero. 

Dessa forma, faz-se 𝑄 = 0 e, assim, 

 [

−𝑊𝑖 (𝐴𝑖 + 𝐵𝑖𝐾)𝐿 𝐵𝑤𝑖
𝐿′(𝐴𝑖 + 𝐵𝑖𝐾)′ 𝑊𝑖 − (𝐿 + 𝐿

′) 0

𝐵𝑤𝑖′ 0 −𝐼

] ≤ 0;           𝑖 = 1,… ,𝑁 (2.58) 

 [

−𝑊𝑖 𝐴𝑖𝐿 + 𝐵𝑖𝐾𝐿 𝐵𝑤𝑖
𝐿′𝐴𝑖′ + 𝐿′𝐾′𝐵𝑖′ 𝑊𝑖 − (𝐿 + 𝐿

′) 0

𝐵𝑤𝑖′ 0 −𝐼
] ≤ 0;           𝑖 = 1,… ,𝑁 (2.59) 

Definindo 𝐾𝐿 = 𝑍, obtém-se a seguinte desigualdade matricial linear convexa: 
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 [

−𝑊𝑖 𝐴𝑖𝐿 + 𝐵𝑖𝑍 𝐵𝑤𝑖
𝐿′𝐴𝑖′ + 𝑍′𝐵𝑖′ 𝑊𝑖 − (𝐿 + 𝐿

′) 0

𝐵𝑤𝑖′ 0 −𝐼
] ≤ 0;           𝑖 = 1, … , 𝑁 (2.60) 

O ganho da realimentação robusta de estados é dado por 𝐾 = 𝑍𝐿−1. Se as condições dos 

Lemas 2.3 e 2.4 forem satisfeitas, o custo garantido H2 ótimo, 𝜌, para um sistema incerto com 

(𝐴(𝛽), 𝐵(𝛽), 𝐶(𝛽)) ∈ 𝒫 é dado pela solução de: 

 𝜌 = √min (𝑇𝑟(𝑋)) (2.61) 

 

2.2.6.2 Custo garantido H∞  

 Considere novamente o sistema (2.48). A norma H∞ da função de transferência, 𝐺𝑤𝑦(𝑧), 

que relaciona a perturbação externa, 𝑤(𝑘), com a saída de interesse, 𝑦(𝑘), é dada por: 

 ‖𝐺𝑤𝑦(𝑧)‖∞ = sup𝜔𝜖ℝ
𝜎𝑚𝑎𝑥[𝐺𝑤𝑦(𝑒

𝑗𝜔)] (2.62) 

De acordo com Zhou e Doyle (1998), a norma H∞ está relacionada ao maior ganho que 

pode existir entre as entradas exógenas e as saídas do sistema, ao longo de todo o espectro de 

sinais, ou seja, ela quantifica o maior acréscimo de energia que pode ocorrer entre as entradas 

e saídas de um determinado sistema. Silva (2011) reitera que, para sistemas incertos SISO 

(entrada única, saída única; do inglês Single Input Single Output), a norma H∞ corresponde ao 

valor máximo do diagrama de magnitude de Bode do conjunto de incertezas. Assim sendo, 

minimizar a norma H∞ de 𝐺𝑤𝑦(𝑧) significa minimizar o maior ganho que pode existir entre a 

entrada de perturbação e a saída do sistema, atenuando o efeito de 𝑤(𝑘) em 𝑦(𝑘).  

As LMIs descritas a seguir, apresentadas em Oliveira et al. (2004), realizam o cômputo 

do custo garantido H∞ através de funções de Lyapunov dependentes de parâmetros para 

sistemas incertos em tempo discreto. 

 

Lema 2.5 (de Oliveira et al., 2004). Se existirem N matrizes simétricas definidas positivas 𝑃𝑖 ∈

ℝ𝑛×𝑛, 𝑖 = 1,… ,𝑁 e matrizes 𝐹 ∈ ℝ𝑛×𝑛 e 𝐺 ∈ ℝ𝑛×𝑛 tais que: 

 

[
 
 
 
𝑃𝑖 − 𝐴𝑖

′𝐹′ − 𝐹𝐴𝑖 −𝐹 + 𝐴𝑖′𝐺 −𝐹𝐵𝑖 𝐶𝑖′

−𝐹′ + 𝐺′𝐴𝑖 𝐺 + 𝐺′ − 𝑃𝑖 𝐺′𝐵𝑖 0

−𝐵𝑖′𝐹′ 𝐵𝑖′𝐺 𝐼 𝐷𝑖′
𝐶𝑖 0 𝐷𝑖 𝜇𝐷𝐼]

 
 
 

> 0;           𝑖 = 1,… ,𝑁 (2.63) 

então: 

[
𝑃(𝛽) − 𝐴(𝛽)′𝑃(𝛽)𝐴(𝛽) − 𝜍2𝐶(𝛽)′𝐶(𝛽) 𝐴(𝛽)′𝑃(𝛽)𝐵(𝛽) − 𝜍2𝐶(𝛽)′𝐷(𝛽)

𝐵(𝛽)′𝑃(𝛽)′𝐴(𝛽)) − 𝜍2𝐷(𝛽)′𝐶(𝛽) 𝐼 − 𝐵(𝛽)′𝑃(𝛽)𝐵(𝛽) − 𝜍2𝐷(𝛽)′𝐷(𝛽)
] > 0, (2.64) 
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é verificada com 𝑃(𝛽) = 𝑃(𝛽)′ > 0 dada por (2.55), com 𝑊 substituído por 𝑃. 

Observe que, novamente, as condições propostas são para análise e, assim, para obter 

condições de síntese de forma que a desigualdade matricial linear se torne convexa, substitui-

se o sistema pelo seu dual, ou seja, substitui-se 𝐴 por (𝐴 + 𝐵𝐾)′, 𝐵 por 𝐶′, 𝐶 por 𝐵𝑤 (matriz 𝐵 

relacionada à entrada de perturbação) e 𝐷 por 𝐷′. Além disso, também no intuito de tornar a 

LMI convexa, faz-se uma das matrizes de folga (𝐹 ou 𝐺) igual a 0. Observando o elemento 𝐺 +

𝐺′ − 𝑃𝑖 da equação 2.63, verifica-se que 𝐺 tem de ser, necessariamente, diferente de zero. Dessa 

forma, faz-se 𝐹 = 0 e, assim, 

 

[
 
 
 
 

𝑃𝑖 (𝐴𝑖 + 𝐵𝑖𝐾)𝐺 0 𝐵𝑤𝑖
𝐺′(𝐴𝑖 + 𝐵𝑖𝐾)′ 𝐺 + 𝐺′ − 𝑃𝑖 𝐺′𝐶𝑖′ 0

0 𝐶𝑖𝐺 𝐼 𝐷𝑖
𝐵𝑤𝑖′ 0 𝐷𝑖′ 𝜇𝐷𝐼]

 
 
 
 

> 0;           𝑖 = 1,… ,𝑁 (2.65) 

 

[
 
 
 
 

𝑃𝑖 𝐴𝑖𝐺 + 𝐵𝑖𝐾𝐺 0 𝐵𝑤𝑖
𝐺′𝐴𝑖′ + 𝐺′𝐾′𝐵𝑖′ 𝐺 + 𝐺′ − 𝑃𝑖 𝐺′𝐶𝑖′ 0

0 𝐶𝑖𝐺 𝐼 𝐷𝑖
𝐵𝑤𝑖′ 0 𝐷𝑖′ 𝜇𝐷𝐼]

 
 
 
 

> 0;           𝑖 = 1,… ,𝑁 (2.66) 

Definindo 𝐾𝐺 = 𝑍, obtém-se a seguinte desigualdade matricial linear convexa: 

 

[
 
 
 
 

𝑃𝑖 𝐴𝑖𝐺 + 𝐵𝑖𝑍 0 𝐵𝑤𝑖
𝐺′𝐴𝑖′ + 𝐺′𝑍′ 𝐺 + 𝐺′ − 𝑃𝑖 𝐺′𝐶𝑖′ 0

0 𝐶𝑖𝐺 𝐼 𝐷𝑖
𝐵𝑤𝑖′ 0 𝐷𝑖′ 𝜇𝐷𝐼]

 
 
 
 

> 0;           𝑖 = 1,… ,𝑁 (2.67) 

O ganho da realimentação robusta de estados é dado por 𝐾 = 𝑍𝐺−1. Se a condições do 

Lema 2.5 forem satisfeitas, o custo garantido H∞ ótimo, ϛ, para um sistema incerto com 

(𝐴(𝛽), 𝐵(𝛽), 𝐶(𝛽), 𝐷(𝛽)) ∈ 𝒫 é dado pela solução de: 

 ϛ = √min (𝜇𝐷) (2.68) 

 

2.2.6.3 Alocação regional de autoestrutura  

O comportamento dinâmico de um sistema linear invariante no tempo está relacionado 

à localização de seus autovalores no plano complexo. Para sistemas discretos no tempo, a região 

de estabilidade, mostrada na Figura 5(a), é dada por um círculo de raio unitário centrado na 

origem do plano Z. O projeto de controladores por realimentação de estados para sistemas 

incertos por alocação regional de autoestrutura visa garantir que todos os autovalores do sistema 

compensado estejam restritos a sub-regiões dentro do círculo de raio unitário, tais como a 

hachurada na Figura 5(a), garantindo características dinâmicas desejáveis, por exemplo, tempo 

de subida, tempo de acomodação, sobressinal, frequência natural, frequência natural 
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amortecida, entre outras. Se todos os autovalores do sistema estiverem localizados no interior 

de uma região 𝒟, ele é dito 𝒟-estável.  

Normalmente, evita-se alocar polos no semiplano esquerdo do plano Z, ainda que dentro 

do círculo de raio unitário, pois tal escolha implicaria em um sistema de resposta oscilatória, o 

que é, em geral, indesejado. Assim sendo, neste trabalho, os autovalores serão alocados somente 

no semiplano direito do plano complexo. Além disso, adota-se como região 𝒟 um círculo de 

centro (α, 0) e raio r – ver Figura 5(a) – e considera-se α + r < 1, para que esta região esteja 

contida no círculo unitário.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5 – a) Região de estabilidade e região 𝒟 para alocação de autovalores de sistemas discretos; b) Lugar 

geométrico dos amortecimentos constantes no plano Z. 

Fonte: adaptado de Teixeira, 2013, p. 10. 

 Observe agora a Figura 5(b). As linhas tracejadas em forma de cardioide representam o 

lugar geométrico dos amortecimentos constantes no plano Z. Note que quanto menor for o raio 

da região 𝒟, maior será o fator de amortecimento do sistema. Dessa maneira, o critério 

adotado neste trabalho para avaliar o desempenho dos controladores projetados por 

alocação regional de autoestrutura será o tamanho do raio da região 𝒟; no semiplano 

direito do plano complexo, dentro círculo de raio unitário, quanto menor for o raio da 

região 𝒟, mais eficiente será o controlador projetado. 

Leite e Peres (2005) apresentam uma desigualdade matricial linear, descrita a seguir, 

para alocação regional de autoestrutura de sistemas incertos em tempo discreto através de 

funções de Lyapunov dependentes de parâmetros. 
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Lema 2.6 (Leite e Peres, 2005). Se existirem N matrizes simétricas definidas positivas 𝑃𝑗 ∈

ℝ𝑛×𝑛 e matrizes 𝐿 ∈ ℝ𝑚×𝑛 e 𝐺 ∈ ℝ𝑛×𝑛 tais que: 

 [
−𝑟𝑃𝑗 𝐴𝑗𝐺 + 𝐵𝑗𝐿 + 𝛼𝐺

𝐺′𝐴𝑗′ + 𝐿′𝐵𝑗′ + 𝛼𝐺′ 𝑟(𝑃𝑗 − 𝐺 − 𝐺
′)
] < 0;           𝑗 = 1,… ,𝑁 (2.77) 

então 𝐾 = 𝐿𝐺−1 é um ganho de realimentação robusta de estados e 𝑃(𝛽) = 𝑃(𝛽)′ > 0 dada 

por (2.55), com 𝑊 substituído por 𝑃, é uma matriz de Lyapunov dependente de parâmetros que 

garante à malha fechada do sistema (𝐴, 𝐵)(𝛽) ∈ 𝒟 alocação robusta de polos dentro da região 

especificada na Figura 5(a). 
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Capítulo 3  

Processo de identificação da planta em 

estudo 

 

3.1 Descrição do sistema 

O objeto de estudo nesta dissertação consiste em um forno elétrico localizado no 

Laboratório de Sinais e Sistemas do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

(CEFET-MG) - Campus Divinópolis, projetado e desenvolvido por Franco (2013). A utilização 

dessa planta é de interesse pela semelhança de seu comportamento dinâmico com o de sistemas 

industriais de grande impacto econômico e ambiental, tais como fornos encontrados, por 

exemplo, em processos metalúrgicos. 

O forno, mostrado na Figura 6, apresenta estruturas externa e interna de dimensões 

150x150x1000mm e 120x120x1000mm, respectivamente, ambas em alumínio. De acordo com 

Franco (2013), o espaço compreendido entre as paredes interna e externa é preenchido com 

poliuretano expandido, proporcionando isolamento térmico entre o interior e o exterior do 

protótipo, o que o torna robusto a variações abruptas da temperatura do ambiente externo. A 

parte superior do protótipo possui um vidro de 8x150x1000mm, o qual permite a visualização 

de seu interior.  

A parte interna da planta é dividida em oito câmaras separadas por paredes duplas de 

alumínio com dimensões 120x70x10mm, dispostas de forma intercalada, fixadas ora à parte 

inferior ora à parte superior do protótipo, de forma com que o fluxo de ar em seu interior ocorra 

tanto de forma ascendente quanto descendente. Na primeira destas câmaras, estão presentes um 

ventilador axial, de dimensões 120x120mm, alimentado com tensão alternada variável de 0 a 

220Vac, atuador responsável por propelir o ar externo através do interior do forno; e um sensor 

de temperatura LM35, transistor encapsulado utilizado na conversão de temperatura em sinais 

elétricos. Este mesmo sensor está presente também nas câmaras 3, 5 e 7, a fim de fazer a 

aquisição da temperatura em cada uma das referidas câmaras. Além disso, outro sensor LM35 

é disposto próximo à placa de aquisição de dados, visando medir a temperatura do ambiente 

externo ao protótipo. Por sua vez, as câmaras 2, 4 e 6 apresentam uma lâmpada halógena palito 

de 150W cada, alimentadas com uma tensão variável de 0 a 220Vac, com o intuito de aquecer 
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o fluxo de ar no interior do protótipo. A câmara 8 é destinada à exaustão e é através dela que o 

ar é expelido, retornando ao meio externo. No intuito de trabalhar com um sistema SISO, 

considerar-se-á apenas uma entrada – sensor LM35 localizado na câmara 7 – e uma saída – 

lâmpada halógena localizada na câmara 2 – no sistema. As demais lâmpadas são mantidas 

desligadas e o ventilador axial é acionado com tensão constante e igual a 80% de sua nominal.  

 

Figura 6 – Visão geral do protótipo. 

Fonte: Franco, 2013, p. 8. 

3.2 Calibração do sensor de temperatura 

A primeira etapa do processo de identificação da planta consistiu em obter dados para 

aproximação da curva de calibração do sensor LM35, relacionando o sinal de tensão em sua 

saída com a temperatura medida utilizando-se um termopar, modelo 54II, de fabricação da 

Fluke Corporation. As demais variáveis envolvidas no processo – vazão volumétrica do ar no 

interior do protótipo, temperatura do ambiente externo e tensão de alimentação dos sensores de 

temperatura – foram consideradas constantes. A aquisição dos dados foi executada a uma taxa 

de 1 Hz. 

A execução do teste se deu a partir da aplicação de um sinal de entrada composto por 

degraus ascendentes com amplitude de dez pontos percentuais de sua tensão nominal à lâmpada 

halógena, cada um com duração de dez minutos. Esse tempo se faz necessário para assegurar o 

tempo de acomodação do sensor, que é de aproximadamente 240s. O sinal do termopar é 

amostrado com intervalos de um minuto após transcorridos 5 minutos da aplicação de cada 

degrau no sinal de potência. 
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Ao final do processo de aquisição, os dados obtidos passam por um processo de seleção 

do intervalo a ser utilizado, da seguinte maneira: em cada degrau de temperatura, a partir dos 

270 segundos, os cinco minutos de aquisição subsequentes são selecionados e divididos em 

intervalos de um minuto, dos quais se calcula a média, utilizada para representar a temperatura 

lida a cada intervalo. 

A Figura 7 mostra comparação entre os dados medidos a partir do termopar e a curva 

de calibração obtida, dada por:  

 T = 101,1388V + 0,29785 (3.1) 

em que T representa a temperatura na câmara 7, em ºC, e V é a leitura do sensor LM35 em 

Volts. Os coeficientes da equação 3.1 foram obtidos pelo método dos mínimos quadrados 

clássico, através da função polyfit, do software MatlabTM. 

 

Figura 7 – Curva de calibração do sensor LM35. 

3.3 Resposta ao degrau do sistema 

Posteriormente, determina-se a constante de tempo dominante do sistema por meio de 

sua resposta ao degrau. A execução do teste se deu a partir da aplicação de um sinal de entrada 

em forma de degrau de cinquenta pontos percentuais de sua tensão nominal à lâmpada halógena. 

O ensaio teve duração de 4800 segundos e a taxa de amostragem utilizada foi de 1 Hz. A 
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constante de tempo dominante do sistema, 𝜏, é obtida através dos dados coletados, sendo igual 

ao tempo que a resposta do sistema leva para atingir 63,2% do seu valor de regime. A Figura 8 

mostra a resposta ao degrau do sistema e sua constante de tempo dominante: 𝜏 = 864 𝑠.  

 

Figura 8 – Resposta ao degrau do sistema. 

3.4 Ensaio estático 

Uma das etapas do processo de identificação da planta em estudo é a estimação de suas 

características estáticas. Para tal, aplicou-se ao sistema um sinal de entrada composto por 

degraus ascendentes e descendentes com amplitude de dez pontos percentuais de sua tensão 

nominal à lâmpada halógena, cada um com duração de 5400 segundos, conforme ilustra a 

Figura 9(a). Esse tempo se faz necessário para que o sistema atinja o regime permanente. O 

ensaio teve duração de trinta horas e a taxa de amostragem utilizada foi de 1 Hz. 

A Figura 9(b) mostra a resposta do sistema aos degraus aplicados. Note que ela é 

fortemente influenciada pelo comportamento da temperatura ambiente que, apesar do apesar da 

presença do ar condicionado no laboratório, varia consideravelmente durante o teste, como 

ilustra a Figura 9(c).  

Ao final do processo de aquisição, os dados obtidos passam por um processo de seleção 

do intervalo a ser utilizado, da seguinte maneira: em cada degrau de temperatura, a partir dos 
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3600 segundos, os trinta minutos de aquisição subsequentes são selecionados e deles se calcula 

a média, utilizada para representar a temperatura correspondente. O resultado do referido 

procedimento é mostrado na Figura 9(d). A característica estática da planta será aproximada 

por uma função polinomial que forneça, ao fim do processo de identificação, melhor ajuste 

entre os dados de validação e a simulação livre do modelo obtido.  

 

Figura 9 – Ensaio Estático. 

3.5 Ensaio dinâmico 

Conforme mencionado na subseção 2.1.1 desta dissertação, o sinal empregado no ensaio 

dinâmico realizado para identificação do sistema em estudo consiste em um sinal binário 

pseudoaleatório (PRBS) de 7 bits, cujo intervalo entre bits, Tb, deve obedecer à seguinte 

relação:  

 
𝜏

10
≤ 𝑇𝑏 ≤

𝜏

3
, (3.2) 

sendo que 𝜏 representa a constante de tempo dominante do sistema, obtida da resposta ao degrau 

e igual a 864 segundos. Dessa forma, 

 86,4 ≤ 𝑇𝑏 ≤ 288 (3.3) 
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Assim sendo, o intervalo entre bits foi definido como 132 segundos. Por sua vez, o ponto 

de operação foi definido como 𝑢 = 20%, permitindo ao sinal de excitação do processo 

excursionar dez pontos percentuais em torno do setpoint. A taxa de amostragem utilizada foi 

de 1 Hz e o ensaio teve duração de 25476 segundos, sendo os 7920 primeiros destinados à 

aplicação de um degrau com amplitude de vinte pontos percentuais de sua tensão nominal à 

lâmpada halógena, de forma que a planta esteja operando em torno do setpoint definido quando 

da aplicação do sinal PRBS. Os dados coletados, a partir dos 7920 segundos, foram divididos 

em duas partes, sendo que a primeira é utilizada para identificação e a segunda para validação. 

A Figura 10 mostra os dados de entrada e saída do sistema, bem como o comportamento da 

temperatura ambiente durante o teste. Perceba, novamente, que apesar do isolamento de 

poliuretano expandido presente na planta, a temperatura ambiente influencia diretamente na 

resposta do sistema.  

 

Figura 10 – Ensaio dinâmico. 

Os dados coletados foram processados em algoritmos desenvolvidos no software 

MatlabTM e os modelos obtidos serão apresentados na próxima subseção. 
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3.6 Identificação do sistema 

3.6.1 Modelos de Hammerstein 

O primeiro passo do processo de identificação dos modelos de Hammerstein obtidos 

consiste na determinação da função estática direta do sistema, a partir dos dados coletados no 

ensaio estático. Tanto os dados do ensaio estático quanto os do ensaio dinâmico são 

normalizados em relação ao maior valor de temperatura registrado no ensaio estático, inclusive 

os dados de entrada, de modo que a normalização não afete a determinação de parâmetros 

importantes dos modelos obtidos, tal como o ganho DC.  

A Figura 11 mostra comparação entre os dados estáticos coletados e a função estática 

direta obtida, dada por:  

 𝑦𝑒 = 12,3621𝑢𝑒 + 0,66868 (4.1) 

em que 𝑢𝑒 e 𝑦𝑒 representam, respectivamente, os dados de entrada e saída normalizados do 

sistema, coletados no ensaio estático. A função polinomial obtida – afim – foi a que forneceu 

melhor ajuste entre os dados de validação e a simulação livre dos modelos obtidos ao término 

do processo de identificação.  

 Uma vez estimada a função estática não linear, o sinal intermediário, 𝑣(𝑘), é obtido nos 

modelos de Hammerstein a partir do mapeamento do sinal de entrada, 𝑢(𝑘), através da referida 

função (ver equação 2.6). 

Conforme mencionado na seção 2.1.3, um dos objetivos desta dissertação é avaliar a 

relação da complexidade dos modelos identificados com a eficiência dos controladores 

projetados. Assim sendo, foram obtidos, para fins de comparação, modelos de Hammerstein de 

baixa ordem – um de 1ª ordem (𝑛𝑢 = 𝑛𝑦 = 1), dois de 2ª ordem (𝑛𝑦 = 2, 𝑛𝑢 = 1 e 𝑛𝑢 = 𝑛𝑦 =

2), três de 3ª ordem (𝑛𝑦 = 3, 𝑛𝑢 = 1; 𝑛𝑦 = 3, 𝑛𝑢 = 2 e 𝑛𝑢 = 𝑛𝑦 = 3) e quatro de 4ª ordem 

(𝑛𝑦 = 4, 𝑛𝑢 = 1; 𝑛𝑦 = 4, 𝑛𝑢 = 2; 𝑛𝑦 = 4, 𝑛𝑢 = 3 e 𝑛𝑢 = 𝑛𝑦 = 4), em que 𝑛𝑦 e 𝑛𝑢 

representam o número de termos de saída e entrada adicionados ao modelo, respectivamente – 

bem como um modelo de ordem elevada, limitando os máximos atrasos de entrada e saída a 15 

e utilizando a Taxa de Redução de Erro, (ERR, do inglês Error Reduction Rate) e o Critério de 

Informação de Akaike para identificar quais dos termos gerados são, de fato, relevantes à 

representação do sistema. 
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Figura 11 – Função estática direta do sistema. 

  

Considere, a princípio, o processo de obtenção do modelo de ordem elevada. A Tabela 

1 ilustra o resultado fornecido pelo algoritmo de identificação desenvolvido para o bloco 

dinâmico linear do modelo de Hammerstein. A primeira coluna da referida tabela apresenta os 

termos de entrada e saída selecionados com base na Taxa de Redução do Erro e no Critério de 

Akaike; a segunda mostra os parâmetros associados a cada termo, estimados a partir do Método 

dos Mínimos Quadrados Estendidos; e, por fim, a terceira coluna trata da faixa a que esses 

parâmetros estarão restritos, considerando a incerteza correspondente à estimação de cada um 

deles, mensurada a partir do desvio padrão a eles associado, como descrito na seção 2.2.2. O 

melhor modelo de ordem elevada obtido possui máximo atraso de entrada (lagu) igual a 14 e 

máximo atraso de saída (lagy) igual a 13. 
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Tabela 1 - Resultado fornecido pelo algoritmo de identificação dos modelos de Hammerstein 

Termos selecionados Parâmetros estimados Limites pré-estabelecidos 

𝑦(𝑘 − 1) 

𝑢(𝑘 − 4) 

𝑦(𝑘 − 4) 

𝑦(𝑘 − 13) 

𝑦(𝑘 − 6) 

𝑢(𝑘 − 1) 

𝑦(𝑘 − 2) 

𝑦(𝑘 − 8) 

𝑢(𝑘 − 5) 

𝑢(𝑘 − 6) 

𝑢(𝑘 − 2) 

𝑢(𝑘 − 14) 

1,5884 

0,0054 

0,0203 

-0,0023 

-0,0834 

0,0028 

-0,5099 

-0,0133 

-0,0066 

0,0022 

-0,0034 

-0,0003 

[1,4559 1,7210] 

[0,0043 0,0065] 

[−0,0112 0,0518] 

[−0,0201 0,0155] 

[−0,1343 −0,0326] 

[0,0019 0,0037] 

[−0,6106 −0,4092] 

[−0,0390 0,0125] 

[−0,0081 −0,0052] 

[0,0012 0,0032] 

[−0,0045 −0,0022] 

[−0,0008 0,0001] 

 

A partir dos dados da Tabela 1, obtém-se a representação do bloco dinâmico linear do 

modelo de Hammerstein obtido na forma ARX, dada por:  

𝑦(𝑘) = 1,5884𝑦(𝑘 − 1) − 0,5099𝑦(𝑘 − 2) + 0,0203𝑦(𝑘 − 4) − 0,0834𝑦(𝑘 − 6)

− 0,0133𝑦(𝑘 − 8) − 0,0023𝑦(𝑘 − 13) + 0,0028𝑢(𝑘 − 1)

− 0,0034𝑢(𝑘 − 2) + 0,0054𝑢(𝑘 − 4) − 0,0066𝑢(𝑘 − 5)

+ 0,0022𝑢(𝑘 − 6) − 0,0003𝑢(𝑘 − 14) 

(4.2) 

Representando a equação 4.2 na forma de equação de diferenças com o operador de 

avanço e rearranjando-se os termos, obtém-se: 

(𝑞14 − 1,5884𝑞13 + 0,5099𝑞12 − 0,0203𝑞10 + 0,0834𝑞8 + 0,0133𝑞6 + 0,0023𝑞)𝑦(𝑘)

= (0,0028𝑞13 − 0,0034𝑞12 + 0,0054𝑞10 − 0,0066𝑞9 + 0,0022𝑞8

− 0,0003)𝑢(𝑘) 

(4.3) 

O que resulta na seguinte função de transferência discreta: 

𝑦(𝑘)

𝑢(𝑘)
=

0,0028𝑧13 − 0,0034𝑧12 + 0,0054𝑧10 − 0,0066𝑧9 + 0,0022𝑧8 − 0,0003

𝑧14 − 1,5884𝑧13 + 0,5099𝑧12 − 0,0203𝑧10 + 0,0834𝑧8 + 0,0133𝑧6 + 0,0023𝑧
 (4.4) 

As representações da equação 4.4 no espaço de estados, nas formas canônica controlável 

e observável são dadas, respectivamente, por: 
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𝑥(𝑘 + 1) =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5884 −0,5099 0 0,0203 0 −0,0834 0 −0,0133 0 0 0 0 −0,0023 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑥(𝑘)

+

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑢(𝑘) 

𝑦(𝑘) = [0,0028 −0,0034 0 0,0054 −0,0066 0,0022 0 0 0 0 0 0 0 −0,0003]𝑥(𝑘) 

(4.5) 

 

𝑥(𝑘 + 1) =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5884 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
−0,5099 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0203 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

−0,0834 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

−0,0133 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

−0,0023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑥(𝑘) +

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,0028
−0,0034

0
0,0054
−0,0066
0,0022
0
0
0
0
0
0
0

−0,0003]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑢(𝑘) 

𝑦(𝑘) = [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]𝑥(𝑘) 

(4.6) 

 

A ordem da matriz A no espaço de estados é dada pelo maior valor entre lagu e lagy, 

neste caso, 14. O procedimento descrito para o modelo de ordem elevada foi utilizado também 

para a obtenção dos modelos de baixa ordem, os quais não terão suas equações apresentadas, 

para evitar redundância.  

A Figura 12 mostra os índices RMSE e coeficiente de correlação entre o erro de 

simulação e a saída simulada obtidos pelos modelos de Hammerstein identificados. Note que 
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os dois índices são, à primeira vista, conflitantes. Isso se deve à finalidade com que cada um 

deles foi utilizado na seleção dos modelos. Como descrito na seção 2.1.5, para cada ordem e 

classe de modelos considerada, selecionou-se os vinte modelos com menor índice RMSE e, 

dentre eles, escolheu-se aquele de menor índice de correlação entre o erro de simulação e a 

saída simulada. Conforme detalhado na referida seção, o índice RMSE pode levar a resultados 

pouco confiáveis, caso os dados coletados tenham relação sinal ruído considerável. Já o 

coeficiente de correlação, ainda que robusto ao ruído, pode fornecer falso-positivo em casos de 

modelos instáveis. Assim sendo, o índice RMSE foi utilizado neste trabalho para detecção de 

estabilidade, isto é, de modelos estáveis. Dentre os selecionados, aquele que apresentar menor 

correlação entre o erro de simulação e a saída simulada será o que apresenta parâmetros mais 

próximos dos valores reais e será, portanto, o melhor modelo. 

 

Figura 12 – Índice RMSE e coeficiente de correlação obtidos pelos modelos de Hammerstein identificados. 

 

Assim sendo, da Figura 12, pela análise do coeficiente de correlação, infere-se que o 

modelo que melhor se ajusta aos dados é o de primeira ordem. Ressalta-se ainda que como a 

estrutura dos modelos de baixa ordem foi definida a priori, sem a utilização de nenhuma 
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ferramenta de detecção de estrutura, tais modelos podem conter regressores espúrios, ou seja, 

termos que realmente não são realmente necessários para compor o modelo, o que resulta em 

pior ajuste do modelo aos dados. Por sua vez, o alto coeficiente de correlação obtido pelo 

modelo de 14ª ordem é explicado pelo fato de que modelos complexos, sobre-ajustados, tais 

como o citado, tendem a modelar o ruído presente nos dados, o que é indesejável.  

A Figura 13 ilustra a comparação entre a simulação livre dos modelos de 1ª e 14ª ordens 

obtidos e os dados coletados. Observa-se que o modelo de primeira ordem, apesar da aparente 

diferença de ganho, foi capaz de capturar a dinâmica dominante da planta em estudo 

consideravelmente melhor do que o modelo de ordem 14, como retratado em seus respectivos 

coeficientes de correlação.  

 
Figura 13 – Comparação entre a simulação livre dos modelos de Hammerstein obtidos e os dados coletados. 

  

3.6.2 Modelos de Wiener 

Por sua vez, no processo de identificação dos modelos de Wiener obtidos, o primeiro 

passo consiste na determinação da função estática inversa do sistema, a partir dos dados 

coletados no ensaio estático. Novamente, tanto os dados do ensaio estático quanto os do ensaio 
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dinâmico são normalizados em relação ao maior valor de temperatura registrado no ensaio 

estático.  

A Figura 14 mostra comparação entre os dados estáticos coletados e a função estática 

inversa obtida, dada por:  

 𝑢𝑒 = 0,093997𝑦𝑒
3 − 0,28431𝑦𝑒

2 + 0,34763𝑦𝑒 − 0,13286 (4.7) 

em que 𝑢𝑒 e 𝑦𝑒 representam, respectivamente, os dados de entrada e saída normalizados do 

sistema, coletados no ensaio estático. A função polinomial obtida – de 3º grau – foi a que 

forneceu melhor ajuste entre os dados de validação e a simulação livre dos modelos obtidos ao 

término do processo de identificação.  

 Uma vez estimada a função estática inversa, o sinal intermediário, 𝑣(𝑘), é obtido nos 

modelos de Wiener a partir do mapeamento do sinal de saída, 𝑦(𝑘), através da função citada 

(ver equação 2.10). 

 

Figura 14 – Função estática inversa do sistema. 

  

A Tabela 2 ilustra o resultado fornecido para o modelo de ordem elevada pelo algoritmo 

de identificação desenvolvido para o bloco dinâmico linear do modelo de Wiener. O melhor 
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modelo de ordem elevada obtido possui máximo atraso de entrada (lagu) igual a 11 e máximo 

atraso de saída (lagy) igual a 8. 

Tabela 2 - Resultado fornecido pelo algoritmo de identificação dos modelos de Wiener 

Termos selecionados Parâmetros estimados Limites pré-estabelecidos 

𝑦(𝑘 − 1) 

𝑢(𝑘 − 4) 

𝑦(𝑘 − 4) 

𝑦(𝑘 − 2) 

𝑦(𝑘 − 8) 

𝑦(𝑘 − 6) 

𝑢(𝑘 − 5) 

𝑢(𝑘 − 10) 

𝑢(𝑘 − 11) 

𝑦(𝑘 − 3) 

𝑢(𝑘 − 1) 

1,2436 

0,0040 

-0,1457 

0,1226 

-0,0567 

0,0203 

-0,0050 

0,0029 

-0,0026 

-0,1842 

0,0008 

[1,0723 1,4149] 

[0,0028 0,0052] 

[−0,2580 −0,0334] 

[−0,1154 0,3606] 

[−0,0754 −0,0380] 

[−0,0037 0,0443] 

[−0,0061 −0,0038] 

[0,0017 0,0040] 

[−0,0036 −0,0015] 

[−0,3392 −0,0293] 

[0,0002 0,0014] 

 

A partir dos dados da Tabela 2, obtém-se a representação do bloco dinâmico linear do 

modelo de Wiener obtido na forma ARX, dada por:  

𝑦(𝑘) = 1,2436𝑦(𝑘 − 1) + 0,1226𝑦(𝑘 − 2) − 0,1842𝑦(𝑘 − 3) − 0,1457𝑦(𝑘 − 4)

+ 0,0203𝑦(𝑘 − 6) − 0,0567𝑦(𝑘 − 8) + 0,0008u(𝑘 − 1) + 0,0040u(k − 4)

− 0,0050u(k − 5) + 0,0029u(k − 10) − 0,0026u(k − 11) 

(4.8) 

Representando a equação 4.8 na forma de equação de diferenças com o operador de 

avanço e rearranjando-se os termos, obtém-se: 

(𝑞11 − 1,2436𝑞10 − 0,1226𝑞9 + 0,1842𝑞8 + 0,1457𝑞7 − 0,0203𝑞5 + 0,0567𝑞3)𝑦(𝑘)

= (0,0008𝑞10 + 0,0040𝑞7 − 0,0050𝑞6 + 0,0029𝑞 − 0,0026)𝑢(𝑘) 
(4.9) 

O que resulta na seguinte função de transferência discreta: 

𝑦(𝑘)

𝑢(𝑘)
=

0,0008𝑧10 + 0,0040𝑧7 − 0,0050𝑧6 + 0,0029𝑧 − 0,0026

𝑧11 − 1,2436𝑧10 − 0,1226𝑧9 + 0,1842𝑧8 + 0,1457𝑧7 − 0,0203𝑧5 + 0,0567𝑧3
 (4.10) 

As representações da equação 4.10 no espaço de estados, nas formas canônica 

controlável e observável são dadas, respectivamente, por: 
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𝑥(𝑘 + 1) =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2436 0,1226 −0,1842 −0,1457 0 0,0203 0 −0,0567 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑥(𝑘) +

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑢(𝑘) 

𝑦(𝑘) = [0,0008 0 0 0,0040 −0,0050 0 0 0 0 0,0029 −0,0026]𝑥(𝑘) 

(4.11) 

 

𝑥(𝑘 + 1) =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2436 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,1226 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
−0,1842 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
−0,1457 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0,0203 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

−0,0567 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑥(𝑘) +

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,0008
0
0

0,0040
−0,0050

0
0
0
0

0,0029
−0,0026]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑢(𝑘) 

𝑦(𝑘) = [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]𝑥(𝑘) 

(4.12) 

 

Para que o texto não fique cansativo e repetitivo, o procedimento de obtenção dos 

modelos de baixa ordem, que segue os mesmos passos mostrados para o modelo de ordem 

elevada, não será apresentado.  

A Figura 15 mostra os índices RMSE e coeficiente de correlação entre o erro de 

simulação e a saída simulada obtidos pelos modelos de Wiener identificados. A partir da 

observação dos coeficientes de correlação obtidos, verifica-se que os modelos que melhor e 

pior se ajustam aos dados são, respectivamente, o de terceira ordem com dois regressores de 

entrada e o de segunda ordem com um regressor de entrada.  

A Figura 16 ilustra a comparação entre a simulação livre dos referidos modelos e os 

dados coletados. Observa-se que o modelo de terceira ordem foi capaz de capturar a dinâmica 

dominante da planta em estudo, ao contrário do modelo de segunda ordem, como retratam seus 

respectivos coeficientes correlação.  
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Figura 15 – Índice RMSE e coeficiente de correlação obtidos pelos modelos de Wiener identificados. 

 

 
Figura 16 – Comparação entre a simulação livre dos modelos de Wiener obtidos e os dados coletados. 
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3.6.3 Modelos lineares 

Por fim, a Tabela 3 ilustra o resultado fornecido para o modelo de ordem elevada pelo 

algoritmo de identificação dos modelos lineares. O melhor modelo de ordem elevada obtido 

possui máximo atraso de entrada (lagu) igual a 11 e máximo atraso de saída (lagy) igual a 3. 

Tabela 3 - Resultado fornecido pelo algoritmo de identificação dos modelos lineares 

Termos selecionados Parâmetros estimados Limites pré-estabelecidos 

𝑦(𝑘 − 1) 

𝑢(𝑘 − 1) 

𝑦(𝑘 − 4) 

𝑦(𝑘 − 11) 

𝑦(𝑘 − 6) 

𝑢(𝑘 − 3) 

𝑦(𝑘 − 2) 

𝑦(𝑘 − 3) 

1,3455 

0,0247 

-0,6839 

0,0575 

-0,1194 

-0,0229 

-0,3124 

0,7126 

[1,2050 1,4859] 

[0,0163 0,0330] 

[−0,8843 −0,4835] 

[0,0304 0,0846] 

[−0,1641 −0,0747] 

[−0,0342 −0,0117] 

[−0,3875 −0,2372] 

[0,4983 0,9269] 

A partir dos dados da Tabela 3, obtém-se a representação do modelo linear obtido na 

forma ARX, dada por:  

𝑦(𝑘) = 1,3455𝑦(𝑘 − 1) − 0,3124𝑦(𝑘 − 2) + 0,7126𝑦(𝑘 − 3) − 0,6839𝑦(𝑘 − 4)

− 0,1194𝑦(𝑘 − 6) + 0,0575𝑦(𝑘 − 11) + 0,0247u(𝑘 − 1)

− 0,0229u(k − 3) 

(4.13) 

Representando a equação 4.13 na forma de equação de diferenças com o operador de 

avanço e rearranjando-se os termos, obtém-se: 

(𝑞11 − 1,3455𝑞10 + 0,3124𝑞9 − 0,7126𝑞8 + 0,6839𝑞7 + 0,1194𝑞5 − 0,0575)𝑦(𝑘)

= (0,0247𝑞10 − 0,0229𝑞8)𝑢(𝑘) 
(4.14) 

O que resulta na seguinte função de transferência discreta: 

𝑦(𝑘)

𝑢(𝑘)
=

0,0247𝑧10 − 0,0229𝑧8

𝑧11 − 1,3455𝑧10 + 0,3124𝑧9 − 0,7126𝑧8 + 0,6839𝑧7 + 0,1194𝑧5 − 0,0575
 (4.15) 

As representações da equação 4.15 no espaço de estados, nas formas canônica 

controlável e observável são dadas, respectivamente, por: 



65 

 

 

 

𝑥(𝑘 + 1) =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,3455 −0,3124 0,7126 −0,6839 0 −0,1194 0 0 0 0 0,0575
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑥(𝑘) +

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑢(𝑘) 

𝑦(𝑘) = [0,0247 0 −0,0229 0 0 0 0 0 0 0 0]𝑥(𝑘) 

(4.16) 

 

𝑥(𝑘 + 1) =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,3455 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
−0,3124 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0,7126 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
−0,6839 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
−0,1194 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0,0575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑥(𝑘) +

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,0247
0

−0,0229
0
0
0
0
0
0
0
0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑢(𝑘) 

𝑦(𝑘) = [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]𝑥(𝑘) 

(4.17) 

 

A Figura 17 mostra os índices RMSE e coeficiente de correlação entre o erro de 

simulação e a saída simulada obtidos pelos modelos lineares identificados. A partir da 

observação dos coeficientes de correlação obtidos, verifica-se que os modelos que melhor e 

pior se ajustam aos dados são, respectivamente, o de terceira ordem com dois regressores de 

entrada e o de segunda ordem com um regressor de entrada.  

A Figura 18 ilustra a comparação entre a simulação livre dos referidos modelos e os 

dados coletados. Observe que o modelo de quarta ordem, ainda que seja capaz de capturar a 

dinâmica dominante do sistema, apresenta considerável diferença de ganho em relação aos 

dados coletados. Tal comportamento é também observado nos demais modelos lineares de 

baixa ordem. Por outro lado, no modelo de ordem elevada a diferença de ganho é atenuada, o 

que faz do referido modelo o melhor modelo linear obtido, conforme ilustra seu coeficiente de 

correlação.  
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Figura 17 – Índice RMSE e coeficiente de correlação obtidos pelos modelos lineares identificados. 

 

 

Figura 18 – Comparação entre a simulação livre dos modelos lineares obtidos e os dados coletados. 
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3.6.4 Análise comparativa dos modelos identificados  

Com base nos coeficientes de correlação entre o erro de simulação e a saída simulada 

obtidos, infere-se que, em geral, os modelos de Hammerstein e Wiener representaram a planta 

em estudo melhor em comparação aos modelos lineares. Tal resultado era esperado, uma vez 

que o sistema em questão apresenta características não lineares, dentre as quais destaca-se a 

presença de constantes de tempo de aquecimento e de resfriamento distintas, evidenciando 

comportamento bilinear, bem como mecanismo altamente não linear de transferência de calor 

por radiação térmica que se processa no interior do forno. 

Entretanto, a Figura 19 mostra que a capacidade dos modelos de blocos interconectados 

representarem o sistema com maior precisão quando comparados aos modelos lineares não é 

traduzida em menores desvios padrão dos parâmetros estimados para aqueles modelos e, 

consequentemente, em redução do domínio de incertezas considerado no projeto dos 

controladores. O somatório das incertezas consideradas para os modelos identificados é 

realizado a partir dos limites pré-estabelecidos de seus parâmetros, tomando a diferença entre a 

restrição superior e a inferior para cada parâmetro estimado. Observe que, em geral, os 

parâmetros estimados para os modelos de Hammerstein e Wiener são tão incertos quanto os 

dos modelos lineares, à exceção do modelo linear de quarta ordem com dois regressores de 

entrada, que, possivelmente por conter termos espúrios, apresentou parâmetros estimados com 

desvios padrão muito superiores aos demais.   

 

Figura 19 – Somatório das incertezas dos modelos identificados.
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Capítulo 4  

Resultados e discussões 

 

4.1 Custo H2 

A Figura 20 ilustra os custos H2 obtidos pelos controladores projetados com base nos 

modelos de Hammerstein, Wiener e lineares identificados na forma canônica controlável. 

Verifica-se que os custos H2 obtidos pelos controladores projetados com base nos modelos de 

blocos interconectados, sobretudo nos modelos de Wiener, são consideravelmente menores do 

que os obtidos pelos modelos lineares. Além disso, observa-se que os modelos de segunda 

ordem com um regressor de entrada foram os que obtiveram menor custo H2 e que, em geral, 

quanto mais regressores de entrada adicionados ao modelo, maior será o custo H2 do sistema 

compensado. Por fim, é importante ressaltar que o índice de infactibilidade na forma controlável 

foi baixo, ocorrendo apenas nos modelos de ordem elevada e no modelo linear de quarta ordem 

com dois termos de entrada. 

 

Figura 20 – Custo H2 obtido pelos controladores projetados com base nos modelos de Hammerstein, Wiener e 

lineares identificados na forma canônica controlável. 
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Por sua vez, a Figura 21 mostra os custos H2 obtidos pelos controladores projetados com 

base nos modelos de Hammerstein, Wiener e lineares identificados na forma canônica 

observável. Verifica-se que a ocorrência de infactibilidade aumenta substancialmente na forma 

observável, sobretudo conforme a ordem e o número de regressores adicionados ao modelo 

aumentam. Ademais, comparando-se as Figuras 20 e 21, observa-se que nos casos em que a 

LMI é factível, os custos H2 obtidos nas formas controlável e observável são muito próximos 

ou até mesmo iguais. Salienta-se ainda que na forma observável a ocorrência de infactibilidade 

é menor nos modelos puramente lineares do que nos modelos de blocos interconectados.  

 

Figura 21 – Custo H2 obtido pelos controladores projetados com base nos modelos de Hammerstein, Wiener e 

lineares identificados na forma canônica observável. 

 

 Finalmente, a Figura 22 apresenta os índices RMSE, os coeficientes de correlação, os 

somatórios das incertezas e os custos H2 obtidos pelos modelos de Wiener identificados na 

forma canônica controlável. Observa-se que não é possível estabelecer uma relação entre as 

métricas utilizadas para avaliar o ajuste do modelo aos dados e o custo H2. Além disso, verifica-

se ainda que o custo H2 é dependente do conjunto de incertezas considerado; note que a 



70 

 

 

 

tendência de subida gradual do custo H2 nos modelos de quarta ordem é quebrada pelo modelo 

com dois regressores de entrada, o qual apresenta somatório das incertezas consideravelmente 

maior que os demais. 

 

Figura 22 – Influência do conjunto de incertezas considerado no cômputo custo garantido H2. 

 

 Portanto, em suma, infere-se que o custo H2 é dependente de quatro fatores, a saber, tipo 

de modelo utilizado na identificação do sistema: os modelos de blocos interconectados, 

sobretudo os modelos de Wiener, apresentaram menor custo H2 quando comparado aos modelos 

puramente lineares; ordem: os modelos de segunda ordem foram os que apresentaram menor 

custo H2, corroborando o princípio de parcimônia, que afirma que entre dois ou mais modelos 

candidatos eficazes em relação à representação da dinâmica do sistema, deve-se escolher o 

modelo com o menor número de parâmetros independentes (Söderström and Stoica, 1989); 

número de regressores de entrada adicionados ao modelo: em geral, quanto mais termos de 

entrada maior será o custo H2 obtido; e o somatório das incertezas: sistemas mais incertos 

tendem a apresentar maior custo H2. Ademais, neste caso, a forma canônica controlável se 
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mostrou mais adequada que a observável, uma vez que o índice de infactibilidade foi 

consideravelmente menor na primeira. 

 

4.2 Custo H∞ 

A Figura 23 ilustra os custos H∞ obtidos pelos controladores projetados com base nos 

modelos de Hammerstein, Wiener e lineares identificados na forma canônica controlável. Note 

que as características do custo H∞, inclusive com relação a valores, são muito semelhantes às 

do custo H2: os custos H∞ obtidos pelos controladores projetados com base nos modelos de 

blocos interconectados, em especial nos modelos de Wiener, são significativamente menores 

do que os obtidos pelos modelos lineares; os modelos de segunda ordem com um regressor de 

entrada foram os que obtiveram menor custo H∞ e, geralmente, quanto mais regressores de 

entrada adicionados ao modelo, maior será o custo H∞ do sistema compensado. 

 

 

Figura 23 – Custo H∞ obtido pelos controladores projetados com base nos modelos de Hammerstein, Wiener e 

lineares identificados na forma controlável. 
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Observe agora a Figura 24, que mostra os custos H∞ obtidos pelos controladores 

projetados com base nos modelos de Hammerstein, Wiener e lineares identificados na forma 

canônica observável. Novamente à semelhança do custo H2, verifica-se que a ocorrência de 

infactibilidade – que na forma controlável foi baixa, ocorrendo apenas nos modelos de ordem 

elevada e no modelo linear de quarta ordem com dois termos de entrada – aumenta 

consideravelmente na forma observável, especialmente à medida que a ordem e o número de 

regressores adicionados ao modelo aumentam.  

 

Figura 24 – Custo H∞ obtido pelos controladores projetados com base nos modelos de Hammerstein, Wiener e 

lineares identificados na forma observável. 

 

Por fim, a Figura 25 apresenta os índices RMSE, os coeficientes de correlação, os 

somatórios das incertezas e os custos H∞ obtidos pelos modelos puramente lineares 

identificados na forma canônica controlável. Aqui também não é possível estabelecer uma 

relação entre as métricas utilizadas para avaliar o ajuste do modelo aos dados e o custo H∞. 

Observe ainda a influência do conjunto de incertezas considerado no cômputo custo garantido 

H∞; note que a impossibilidade de se projetar um controlador capaz de garantir a estabilidade 
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do sistema representado pelo modelo puramente linear de quarta ordem com dois termos de 

entrada com o menor custo garantido H∞ possível se deve ao tamanho do domínio de incertezas 

considerado, substancialmente maior que os demais.  

 

Figura 25 – Influência do conjunto de incertezas considerado no cômputo custo garantido H∞. 

 

 Assim sendo, é possível afirmar que o custo H∞, assim como o custo H2, depende do 

tipo de modelo utilizado na identificação do sistema, uma vez que os modelos de blocos 

interconectados, sobretudo os modelos de Wiener, apresentaram menor custo H∞ quando 

comparado aos modelos puramente lineares; da ordem, pois os modelos de segunda ordem 

foram os que apresentaram menor custo H∞; do número de termos de entrada adicionados ao 

modelo, visto que, em geral, quanto mais regressores de entrada maior será o custo H∞ obtido; 

e do somatório das incertezas: sistemas mais incertos tendem a apresentar maior custo H∞, 

podendo, inclusive, se o domínio de incertezas considerado for demasiadamente grande, a LMI 

ser infactível, como no caso do modelo puramente linear de quarta ordem com dois termos de 

entrada. Além disso, também para o cômputo do custo H∞ mínimo, a forma canônica 
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controlável se mostrou mais adequada que a observável, uma vez que a ocorrência de 

infactibilidade foi consideravelmente maior nesta do que naquela. 

 

4.3 Alocação regional de autoestrutura 

A Figura 26 apresenta os índices RMSE, os coeficientes de correlação, os somatórios 

das incertezas e os raios mínimos obtidos pelos modelos de Hammerstein identificados na 

forma canônica controlável. Observa-se que o raio mínimo da região 𝒟 onde poderão estar 

localizados os polos do sistema compensado é fortemente dependente do somatório das 

incertezas considerado; repare que os referidos gráficos, à exceção do modelo de 14ª ordem, 

possuem comportamento muito semelhante, o que denota a relação de dependência entre 

ambos. Novamente, não é possível estabelecer uma relação entre os índices RMSE ou 

coeficiente de correlação e os raios mínimos obtidos.  

 

Figura 26 – Influência do conjunto de incertezas considerado no raio mínimo obtido na alocação regional de 

autoestrutura. 
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Por sua vez, as Figuras 27 e 28 mostram os raios mínimos obtidos na alocação regional 

de autoestrutura pelos controladores projetados com base nos modelos de Hammerstein, Wiener 

e lineares identificados na forma controlável e observável, respectivamente. A partir das figuras 

supracitadas infere-se que o raio mínimo da região 𝒟 onde poderão estar localizados os polos 

do sistema compensado não tem relação direta com o tipo de modelo utilizado na identificação 

do sistema, nem com o número de regressores de entrada a ele adicionados. Em relação à ordem, 

observa-se que a LMI foi infactível para todos os modelos de ordem elevada, o que permite 

concluir que quanto maior a ordem do sistema, maior a probabilidade de infactibilidade. Além 

disso, assim como nos custos H2 e H∞, o índice de infactibilidade na forma controlável foi baixo, 

ocorrendo apenas nos modelos de ordem elevada e no modelo linear de quarta ordem com dois 

termos de entrada, enquanto que na forma observável a ocorrência de infactibilidade aumenta 

significativamente, sobretudo conforme a ordem e o número de regressores adicionados ao 

modelo aumentam. Tal fato ocorre porque a LMI utilizada neste trabalho para a alocação de 

autoestrutura – equação 2.77 – leva em consideração apenas as matrizes A e B do sistema e, 

enquanto na forma observável ambas as matrizes são incertas, na forma controlável apenas a 

matriz A apresenta incertezas; isso explica o motivo da maior ocorrência de infactibilidade na 

forma observável e que, mesmo nos casos em que a LMI foi factível na referida forma canônica, 

o valor obtido para o raio mínimo foi consideravelmente maior quando comparado à forma 

controlável. 

 

Figura 27 – Alocação regional de autoestrutura: raios mínimos obtidos pelos controladores projetados com base 

nos modelos de Hammerstein, Wiener e lineares identificados na forma controlável. 
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Figura 28 – Alocação regional de autoestrutura: raios mínimos obtidos pelos controladores projetados com base 

nos modelos de Hammerstein, Wiener e lineares identificados na forma observável. 
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Capítulo 5  

Conclusões 

 

A presente dissertação apresentou um estudo comparativo do desempenho em controle 

robusto dos modelos de Hammerstein e Wiener em relação aos modelos puramente lineares, 

usualmente utilizados no projeto de controladores robustos por meio de desigualdades lineares 

matriciais.  

Neste trabalho foi verificado que, no que se refere aos custos H2 e H∞, o desempenho dos 

modelos de blocos interconectados, especialmente do modelo de Wiener, foi muito superior aos 

dos modelos puramente lineares; logo, a principal contribuição desta dissertação foi a 

constatação de que a utilização de modelos de Hammerstein e Wiener na identificação de 

sistemas para fins de projeto de controladores robustos é capaz de atenuar a influência de ruídos 

de medição e distúrbios externos na resposta do sistema compensado, uma vez que minimiza o 

custo H2 – reduzindo a quantidade de energia que é transferida da entrada exógena, 𝑤, para a 

saída de interesse, 𝑧 – e o custo H∞ – atenuando o maior ganho que pode existir entre a entrada 

de pertubação e a saída do sistema. 

Além disso, os resultados aqui obtidos ratificam que, sobretudo para fins de controle, 

deve-se buscar modelos parcimoniosos entre complexidade e capacidade de representação da 

dinâmica do sistema, visto que i) os modelos de segunda ordem foram os que apresentaram 

menores custos H2 e H∞; ii) em geral, quanto mais regressores de entrada adicionados ao 

modelo, maiores foram os referidos custos; e iii) quanto maior a ordem do sistema, maior a 

probabilidade de a LMI ser infactível.  

Em relação à alocação regional de autoestrutura, atestou-se que o raio mínimo da região 

𝒟 onde poderão estar localizados os polos do sistema compensado é fortemente dependente do 

somatório das incertezas considerado. Nesse sentido, ainda que os modelos de Hammerstein e 

Wiener tenham demonstrado maior capacidade de representar a planta em estudo, a melhor 

representatividade dos modelos de blocos interconectados não foi traduzida em menores 

desvios padrão dos parâmetros estimados para estes modelos e, consequentemente, em redução 

do domínio de incertezas considerado no projeto dos controladores. Dessa forma, com vistas a 

garantir que os polos do sistema incerto estejam restritos a uma sub-região do plano complexo 

que forneça o maior fator de amortecimento possível ao sistema compensado, a utilização dos 
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modelos de Hammerstein e Wiener não representou vantagem alguma em relação aos modelos 

puramente lineares, uma vez que o fator determinante na minimização do raio da região 𝒟 foi 

o tamanho do conjunto de incertezas considerado. Ademais, é importante salientar ainda que 

sistemas mais incertos tendem a apresentar maiores custos H2 e H∞, podendo, inclusive, se o 

domínio de incertezas considerado for demasiadamente grande, a LMI ser infactível. 

Finalmente, para o sistema em questão, a forma canônica controlável se mostrou mais 

adequada que a observável, uma vez que a ocorrência de infactibilidade foi consideravelmente 

menor na primeira para as todas as LMIs aqui consideradas. 

 

5.1 Trabalhos futuros 

Durante o desenvolvimento do trabalho, surgiram problemas e questões ainda não 

respondidas, as quais apresentam novos horizontes e perspectivas de pesquisa. Primeiramente, 

destaca-se que os ganhos controladores por realimentação de estados projetados com o objetivo 

de minimizar os raios mínimos na alocação regional de autoestrutura, bem como os custos H2 

e H∞, tornaram os polos do sistema compensado muito rápidos, às custas de elevados valores 

no sinal de controle. Assim sendo, a partir de simulações dos sistemas de controle projetados, 

verificou-se que quando o sinal de controle é limitado aos valores que este poderia assumir na 

prática, os controladores por realimentação de estados projetados apresentam baixo 

desempenho, se comportando como controladores on-off. Dessa maneira, a primeira sugestão 

de trabalhos futuros é justamente levar em consideração os limites reais do sinal de controle no 

projeto dos controladores, visando sanar o problema encontrado.  

Além disso, ainda com vistas a aperfeiçoar o sistema de controle projetado, sugere-se a 

adição de uma ação integral à malha de controle projetada, adaptando, para tal, as desigualdades 

lineares matriciais utilizadas, com o objetivo de evitar o erro de regime permanente.  

Outro desenvolvimento que pode ser vislumbrado a partir dos resultados obtidos é a 

consideração das incertezas associadas à estimação dos parâmetros das curvas estáticas direta 

e inversa, visando conferir maior robustez aos controladores projetados com base nos modelos 

de blocos interconectados.  

Por fim, salienta-se que um dos objetivos propostos nesta dissertação não foi alcançado: 

estabelecer uma relação entre as métricas utilizadas em identificação de sistemas para avaliar o 

ajuste do modelo aos dados e o desempenho dos controladores projetados. Destarte, a referida 

questão segue em aberto e responde-la é um desafio para pesquisas futuras. 
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