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Resumo

Nesse trabalho apresenta-se um esquema de controle hierárquico, utilizado 

para controlar um sistema eletromecânico, em que um supervisor inteligente, baseado em

lógica nebulosa, faz a fusão de sinais de controle oriundos de dois controladores: um robusto 

e um nebuloso do tipo Takagi-Sugeno-Kang. Através da combinação de sinais de controle 

busca-se a simplificação no projeto de controladores e a obtenção de melhores desempenhos.

Nessa pesquisa o controlador robusto é projetado com base no modelo

linearizado, do sistema eletromecânico. No projeto desse controlador objetivou-se uma

resposta rápida, com uma rápida acomodação e uma boa rejeição a distúrbios. 

O controlador nebuloso é sintonizado, através de um algoritmo genético, 

com base no modelo não linear, buscando uma boa velocidade no rastreamento de referências, 

com sinais de controle dentro dos limites de saturação do servo-atuador. O supervisor também

foi sintonizado por um algoritmo genético. 

Esse sistema de controle demonstra então, a combinação de técnicas de 

controle distintas para resolver um problema em que técnicas de controle linear podem não 

propiciar uma solução adequada, devido ao fato do problema apresentar especificações 

conflitantes. O objetivo principal é suprimir vibrações mecânicas obedecendo a critérios de 

desempenho previamente estipulados. 

Através de simulações digitais avaliou-se o desempenho do sistema

controlado, examinou-se a supressão de vibrações no que diz respeito ao seguimento de 

referência na presença de distúrbios. Os resultados obtidos são comparados com os 

apresentados em Araújo (2002), de forma a comprovar a eficiência do método de obtenção 

automática dos parâmetros de sistemas nebulosos. 
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Abstract

A hierarchical fuzzy control scheme is applied to improve vibration 

suppression by using an electro-mechanical system based on the lever principle. The 

hierarchical intelligent controller consists of a hierarchical fuzzy supervisor, one fuzzy

controller and one robust controller. The supervisor combines controllers output signal to 

generate the control signal that will be applied on the plant. The objective is to improve the 

performance of the electromechanical system, considering that the supervisor could take 

advantage of the different techniques based controllers. 

The robust controller design is based on a linear mathematical model.

Genetic algorithms are used on the fuzzy controller and the supervisor tuning, which are 

based on non-linear mathematical model.

In order to attest the efficiency of the hierarchical fuzzy control scheme,

digital simulations were employed.

Some comparisons involving the optimized hierarchical controller and the 

non-optimized hierarchical controller will be made to prove the efficiency of the genetic 

algorithms and the advantages of its use. 
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Capítulo 1 

Introdução

A maioria das estruturas, máquinas e equipamentos, ou geram vibrações ou 

são diretamente afetados por elas. Segundo Rao (1995), um motor diesel desbalanceado pode 

causar ondas de choque com potência suficiente para criar transtornos em zonas urbanas. 

Obviamente, estruturas projetadas para suportar máquinas com movimento rotatório ou 

alternativo, devem ser também projetadas para suportar os efeitos das vibrações geradas por 

essas máquinas.

Os efeitos de vibrações em estruturas e componentes de máquinas e 

equipamentos estão normalmente relacionados à falha por fadiga, exceto em casos onde as 

vibrações excitam os modos normais da máquina ou estrutura, causando o fenômeno da 

ressonância. Os seres humanos também sofrem com os efeitos das vibrações, que podem

resultar em desconforto ou até mesmo perda da eficiência por fadiga. 

Com o intuito de reduzir esses efeitos, pode-se atuar diretamente na geração 

das vibrações através do balanceamento dinâmico das máquinas rotativas, da utilização de 

materiais com maior capacidade de dissipação de energia, de projetos mais precisos que 

otimizem os espaços e os movimentos entre as partes móveis, com melhor lubrificação, plano 

de manutenção, etc. 

No entanto, existem casos onde não há acesso à fonte geradora das 

vibrações. Pode-se tomar, como exemplo, um ambiente industrial onde existem inúmeras

fontes de vibrações como: processos de impacto, motores, compressores, veículos de 

transporte, fluxos de fluidos; que precisam, inevitavelmente, conviver com outras máquinas,

equipamentos, instrumentos e seres humanos que sofrem influências detrimentais dessas
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vibrações. Em casos como esse, já que nada pode ser feito com relação à geração das 

vibrações, uma possível abordagem é eliminar, ou ao menos reduzir, a sua transmissão.

A redução de vibrações mecânicas pode aumentar: o conforto e a segurança 

de usuários humanos, a confiabilidade e a durabilidade de produtos em geral e o desempenho

de equipamentos de precisão. O controle ativo de vibrações é utilizado em: eletrodomésticos,

automóveis, processos produtivos, robótica, usinas nucleares e aplicações aeroespaciais 

(Murphy e Bailey, 1990; Campbell e Crawley, 1994; Zhou et al., 1995; Tamai e Sotelo Jr., 

1995; Denoyer e Kwak, 1996; Bai e Lin, 1996; Yoshimura et.al., 1997; Rao e Prahlad, 1997; 

Qiang et.al., 1999; Baruch et.al., 2000; Pappa et.al., 2001). É válido salientar que há casos 

onde os efeitos das vibrações são desejáveis, como em: máquinas de lavar, brocas de dentista 

e aparelhos elétricos de massagem.

As crescentes exigências mercadológicas em termos de conforto, 

confiabilidade, precisão, conservação de energia, segurança e economia têm fomentado o 

interesse cada vez maior por propostas que possam contribuir para viabilizar o projeto de 

sistemas de controle de alto desempenho. Em termos de controle ativo de vibrações, isso pode 

representar, por exemplo, uma boa relação entre a máxima redução da transmissibilidade de 

vibrações entre dois sistemas e a mínima energia despendida no sentido de realizar essa 

redução (Araújo, 2002). 

A utilização de mais de um controlador para fornecer a sistemas mais

complexos desempenhos mais elevados, tem despertado interesse, pois, ao se combinar

controladores projetados com base em diferentes técnicas de controle, busca-se o 

aproveitamento das características favoráveis de cada controlador para cada condição de 

operação. Pode-se obter esse aproveitamento através de uma classificação hierárquica dos 

sinais de controle, gerados por cada controlador, em função da condição de operação 

identificada. Essa classificação pode ser feita por um sistema supervisor que gerencie os 

diversos controladores e obtenha um sinal de controle, otimizado com relação a um dado 

critério, através da fusão dos sinais de controle gerados por estes controladores (Araújo e 

Yoneyama, 2002). A parcela de contribuição de cada sinal de controle dependerá da condição 

de operação identificada pelo supervisor, que fará um escalonamento hierárquico dos sinais de 

controle, atribuindo pesos a cada um deles. Várias técnicas podem ser utilizadas para 

implementar este supervisor, como, por exemplo: combinação linear, diversos tipos de filtro, 

RNAs, e lógica nebulosa. 

Os avanços na área de inteligência artificial, juntamente com a evolução 

tecnológica, tanto com relação à capacidade de processamento quanto ao armazenamento de 



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 3

dados, permitiram o desenvolvimento de métodos inteligentes para a fusão de múltiplos

controladores com características distintas. A utilização desses métodos possibilita que o 

sistema controlado apresente capacidade de adaptação a situações variadas de operação e 

desempenhos adequados, mesmo na presença de significativas incertezas. 

Ao desenvolver supervisores com base em técnicas de inteligência artificial 

(IA), pode-se dotá-los de habilidade para a tomada de decisões on-line e capacidade de 

aprendizado autônomo. Tais supervisores apresentam facilidade de manutenção, simplicidade

na re-configuração e, eventualmente, otimalidade durante a própria operação, mediante

mecanismos de aprendizado. 

Nesse trabalho foi utilizado um dispositivo eletromecânico, proposto 

inicialmente por Araújo (1998), para, através de técnicas modernas de controle, isolar, 

ativamente, vibrações mecânicas de base em baixas freqüências. Leis de controle baseadas em

técnicas de controle robusto (Araújo e Yoneyama, 2001a; Araújo et.al., 2002) e de 

inteligência artificial (Araújo et.al., 2001; Fonseca et.al., 2003; Fonseca et.al., 2005) foram

implementadas para gerar sinais de controle que, por sua vez, foram combinados através da 

metodologia adotada nesse trabalho, denominada fusão hierárquica de controladores. Nessa 

metodologia, um sistema supervisor dotado de inteligência artificial (Araújo e Yoneyama,

2002) e, conseqüentemente, com capacidade de adaptação, é utilizado na obtenção de um

único sinal de controle para alimentação do atuador, a partir dos sinais de controle gerados 

simultaneamente por dois ou mais controladores. Essa estratégia de controle propicia ao 

dispositivo utilizado a capacidade de isolar vibrações oriundas da fundação e a capacidade de 

alterar dinamicamente o posicionamento do sistema a ser isolado, mediante uma trajetória de 

referência desejada. Pode-se pensar, então, em aplicações onde o sistema é utilizado para 

isolar um dispositivo para a captura de imagens colocado sobre um veículo em movimento,

das vibrações sofridas ou mesmo geradas pelo movimento deste veículo, ao mesmo tempo em

que variações ou correções de posicionamento deste dispositivo são requeridas. 

A capacidade de aprendizado e adaptação dos sistemas baseados em IA 

possibilitam que o projeto de supervisores inteligentes desenvolvam-se, a partir de modelos

simples e encontrem, automaticamente, através de treinamento ‘off-line’ e/ou ‘on-line’, um

ajuste que seja ótimo em relação a um dado critério. Assim, obtém-se leis de controle 

complexas a partir de projetos simples, tanto para os controladores, como para o supervisor. 

A característica de generalização dos supervisores baseados em IA, dá ao 

supervisor a capacidade de responder bem mesmo em condições não previstas na etapa de 

projeto ou não presentes nas etapas de treinamento, isto é, o supervisor poderá, mediante
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treinamento, gerar uma lei para fusão dos sinais de controle gerados pelos diferentes 

controladores, que busque garantir o desempenho global do sistema controlado, mesmo em

condições de operação não previstas durante o treinamento (Araújo, 2002). 

A maior contribuição desse trabalho é a sintonia automática de todos os 

componentes inteligentes do controlador hierárquico, de forma a facilitar a tarefa do projetista 

e possibilitar a otimização dos parâmetros de sintonia. 

No controlador nebuloso utilizado nesse trabalho, há 70 parâmetros

sintonizados por um algoritmo genético, sendo 20 destes relativos às funções de pertinência 

de entrada e os demais relativos às funções Sugeno de saída. A sintonia manual dos 

parâmetros de controladores nebulosos é muito complexa; requer um conhecimento muito

profundo do sistema estudado e, muitas vezes, a extração de conhecimento de um operador 

humano, além disso, pode-se dividir os parâmetros sintonizáveis de um sistema nebuloso por 

sua influência nas diversas etapas desse sistema, dificultando ainda mais a obtenção de uma

boa sintonia manual.

O supervisor nebuloso também foi sintonizado por um algoritmo genético, 

nesse caso foram otimizados 16 parâmetros, todos relativos às funções de entrada. 

No Capítulo 2, o sistema eletromecânico é descrito e os seus modelos, não 

linear e linearizado, desenvolvidos por Araújo (2002), são apresentados. O modelo não linear 

foi utilizado como modelo de teste para o controlador hierárquico inteligente e com base 

nesse modelo foram sintonizados os parâmetros dos sistemas nebulosos componentes do 

referido controlador. O modelo linearizado foi utilizado como modelo nominal para o projeto 

do controlador robusto através do método LQG/LTR (“Linear Quadratic Gaussian / Loop 

Transfer Recover”). Finalizando o capítulo, são estabelecidos os critérios de desempenho a 

serem alcançados pelo sistema controlado. 

No Capítulo 3, são descritos todos os componentes do controlador 

hierárquico inteligente. São feitos breves históricos da técnica para o projeto de controladores 

robustos, conhecida como LQG/LTR, e do surgimento da lógica nebulosa. São apresentados 

os princípios gerais do projeto de controladores nebulosos e são definidas as suas 

propriedades operacionais, assim como as do supervisor. 

O Capítulo 4, trata da técnica de otimização aplicada para a sintonia do 

controlador nebuloso e do supervisor, chamada de algoritmo genético. São descritos: as 

diversas etapas desse método de otimização, o formato dos indivíduos usados nas sintonias, os 

parâmetros otimizados, as funções de avaliação utilizadas, a forma de seleção dos indivíduos 
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para compor uma nova geração, os operadores de reprodução aplicados e as condições de 

parada estabelecidas. 

No Capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados obtidos através de 

testes, realizados via simulação computacional, de controle do modelo não linear feito 

somente pelo controlador robusto, sendo, em seguida, discutidos os resultados alcançados 

através da ação apenas do controlador nebuloso otimizado e por fim, os resultados obtidos 

com a utilização do controlador hierárquico inteligente. O desempenho do sistema com esse 

último controlador foi comparado com o apresentado em Araújo (2002), para comprovar a 

eficácia o método de otimização.

Finalmente, no Capítulo 6, com base nos resultados e análises 

desenvolvidos ao longo dos capítulos anteriores, as conclusões são apresentadas, assim como

também são apresentadas as perspectivas para projetos futuros. 



Capítulo 2 

Sistema Eletromecânico 

2.1 Introdução 

Neste capítulo é apresentado o sistema eletromecânico, utilizado com o 

objetivo de isolar vibrações mecânicas de base através da aplicação de técnicas de controle 

robusto e controle inteligente. Seus modelos matemáticos, não linear e linearizado, foram

utilizados nesse trabalho. 

Como para o projeto de controladores robustos baseados no método

LQG/LTR é necessário um modelo nominal linear, utilizou-se para este fim o modelo

linearizado (Cruz, 1996). Por ser uma representação mais acurada do sistema físico, o modelo

não linear foi utilizado de duas formas: como modelo de teste para o controlador hierárquico 

inteligente e para a sintonia dos parâmetros de seus sistemas nebulosos: controlador e 

supervisor. Os desenvolvimentos desses modelos podem ser encontrados, de forma mais

detalhada, em Araújo (2002). 

Finalizando o capítulo, são estabelecidos os critérios de desempenho a 

serem alcançados pelo sistema controlado. 

2.2 Descrição do Sistema 

A Figura 2.1 mostra o sistema utilizado, que consiste de uma barra de 

comprimento l e momento de inércia angular J, cuja massa mB é considerada como sendo 

concentrada em seu centro geométrico. Essa barra desempenha o papel de uma alavanca bi-

apoiada em sistemas dotados de rigidez e amortecimento dados por: kA, kB, cA e cB, tendo 

CAPÍTULO 2. SISTEMA ELETROMECÂNICO
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ainda, em uma das extremidades, uma massa mA, denominada massa absorvedora, que tem a 

finalidade de fazer o contrabalanço com a carga útil, ora representada pela massa mC,

localizada na extremidade livre da barra. Essa parte do sistema é puramente mecânica, sendo 

referida nesse texto por sistema de alavanca. 

O controle da posição vertical do centro da barra é feito utilizando um

servo-motor DC, com um fuso acoplado diretamente em seu eixo, funcionando como servo-

atuador. O passo da hélice do fuso, dado por LP, representa a relação direta entre o ângulo de 

rotação do motor ( M) e o deslocamento vertical de controle (xu) imposto ao centro da barra 

com referência à posição motor (xB).

O servo-atuador, que compõe o sistema de controle, atua variando a posição 

vertical do centro da barra, em função dos deslocamentos medidos na extremidade livre da 

barra. O sistema de controle atua, então, variando a posição do centro da barra, no intuito de 

obter uma configuração que propicie o isolamento da carga útil com relação à vibração da 

base.

Distúrbio
(Vibrações de Base)

Ação de Controle
(Deslocamento do
Ponto de Apoio)

(Deve ser
minimizado,

pois é a saída
do Sistema)

(Comprimento da barra)

 (

)

Apresenta
Rigidez k

e Amort. C
B

B

(Apresenta
Rigidez k

e Amort. c )
A

A

Base

Massa Isolada
Massa Absorvedora

Barra

Apoio Móvel

Atuador

Apoio Fixo

xC0 + xC

xB0 B + x xA0 A + x

l

mC

mA

mB

l/2

x0 + x

d

lm

xu

mm
R
L

a

a...

lsls/2

Figura 2.1: Sistema eletromecânico (Araújo, 2002) 
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É utilizado um sensor, que converte os deslocamentos em tensões, para 

medir as vibrações da carga útil. Essas tensões, geradas pelo sensor, alimentam o servo-motor,

fechando assim, a malha de controle. Existe a possibilidade de inserir controladores 

eletrônicos analógicos, digitais, ou ainda híbridos, no sistema de controle, como é feito nesse 

trabalho, com a finalidade de atuar sobre o sinal que alimenta o servo-motor D.C. (ea), de 

forma a melhorar a eficiência do controle, atingindo, assim, especificações de desempenho

previamente estabelecidas, que possam tornar o sistema viável a determinadas aplicações. 

Esse segundo subsistema que compõe o sistema utilizado é composto por um (ou mais)

sensor(es), pelo(s) controlador(es) e pelo servo-atuador, e é denominado, ao longo desse 

texto, de sistema de controle. 

2.3 Modelo não Linear 

O modelo não linear utilizado foi desenvolvido por Araújo (2002) com base 

no método variacional, através da aplicação das equações de Lagrange, que descrevem a 

dinâmica do sistema em termos de coordenadas generalizadas. (Karnopp et.al., 2000; 

Wellstead, 1979). 

O método generalizado para tratamento de sistemas dinâmicos desenvolvido 

por Lagrange, baseia-se na descrição da variação de quantidades escalares de energia cinética, 

energia potencial e trabalho, em termos de coordenadas generalizadas, que são qualquer 

conjunto de variáveis do sistema, suficientes para caracterizar todos os estados do sistema

(Thomson e Dahleh, 1998). 

As coordenadas generalizadas utilizadas nesse modelo são: q1 = x que é o 

deslocamento vertical do centro da alavanca com relação a um referencial fixo e q2 =  que é 

o deslocamento angular da alavanca em torno do seu centro. O sistema em estudo possui, 

então, dois graus de liberdade, pois o número de coordenadas que compõem um conjunto 

completo e independente de coordenadas generalizadas, é igual ao número de graus de 

liberdade do sistema.

Para a obtenção do modelo do sistema de alavanca, foi utilizada a analogia 

da mobilidade. Considerou-se que todos os elementos eram lineares e ideais, obtendo-se que a 

energia cinética e a co-energia cinética das capacitâncias generalizadas são iguais, o mesmo

acontecendo com a energia e a co-energia potencial das indutâncias generalizadas e com o 

conteúdo e o co-conteúdo das resistências generalizadas. 
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Na analogia da mobilidade, a força é considerada como variável de fluxo e a 

velocidade como variável de esforço; conseqüentemente, os elementos elásticos e inerciais 

são considerados, respectivamente, como indutâncias e capacitâncias generalizadas. Os 

elementos dissipativos, como os amortecedores, são considerados como resistências 

generalizadas.

Foi utilizada a seguinte representação matemática não linear para o sistema

de alavanca: 

21 sen
2

,

,,

q
l

qttgy

ttt

x

uxfx

(2.1)

onde:

;;

2

2

1

1

d

x
t

q

q

q

q

t u
ux

(2.2)

e:

D

D

T

TTqkTTm
q
T

TTqkTTk
q

ttt

1211212221

2

22212112112

1

cos

cos

,, uxf (2.3)

com:

CA mm
l

k
21

(2.4)

22
2

2 12

1

2
lammm

l
k BCA

(2.5)



CAPÍTULO 2. SISTEMA ELETROMECÂNICO 10

umUBUB

ABBAA

xmqqkdxqcdxqlk

dqlqkmgkkT

2
2
2111

2111

sen

8sen48
8

1

(2.6)

222
2

21221

2
2

2
2

21

21

12

cos1sen2sen
2

cos
2

8

cos1sen
2

4

8sen48
16

1

qqqldq
l

qdqq
l

q

qldq
l

q

dqlqc
T

A

(2.7)

22
2

22121 sencos12cossen
2

4
8

1

2
qqlqldq

l
qkgmm

l
T ACA

(2.8)

222
2

21221

2
2

2
2

21

22
2

221

22

cos1sen2sen
2

cos
2

8

cos1sen
2

4

sencos12cossen
2

4
16

1

qqqldq
l

qdqq
l

q

qldq
l

q

qqlqldq
l

qc

T
A

(2.9)

2
212 cos qkmkTD

(2.10)

O modelo do servo-motor utilizado neste trabalho é o apresentado por Ogata 

(1993), onde se considera a indutância de armadura desprezível e assim reduz-se o modelo do 

servo-motor para um modelo de segunda ordem, conforme pode ser visto na equação 2.11: 

a
m

m
m

m
m e

T

K

T

1 (2.11)

onde Tm e Km são, respectivamente, a constante de tempo do motor e a constante de ganho do 

motor.

Como dito anteriormente, a conversão do movimento angular do eixo do 

servo-motor ( m) para o movimento translacional vertical do centro da alavanca (xu) é feita

através do fuso acoplado diretamente ao eixo do servo-motor, completando o servo-atuador. 
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A constante de conversão é dada pelo passo da hélice do fuso (LP). Portanto, a equação que 

descreve a dinâmica do servo-atuador é: 

a
m

mP
u

m
u e

T

KL
x

T
x

1 (2.12)

Como conseqüência da utilização de um fuso para transmissão de potência 

mecânica, tem-se a redução dos efeitos do carregamento no eixo do motor. Tais efeitos são 

representados pela inércia da carga e estão embutidos nos valores das constantes de ganho e 

constante de tempo do servo-motor.

2.4 Modelo Linearizado

A linearização do modelo se tornou necessária para o projeto do controlador 

robusto. Ela foi realizada através do truncamento da expansão em séries de Taylor, em torno 

do ponto de equilíbrio: q1 = q2 = xu = d = 0, das equações que descrevem a dinâmica não-

linear do sistema de alavanca, (equações (2.13) e (2.14)), encontradas em Araújo (2002). 

Obtém-se, desprezando-se os termos de ordem superior da expansão, as equações diferenciais 

ordinárias (EDO’s) lineares de segunda ordem (2.15) e (2.16) que descrevem a dinâmica do 

sistema em torno do ponto de equilíbrio. 
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onde os coeficientes (CLij) das EDO’s lineares (2.15) e (2.16) são:
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Das equações 2.11 e 2.12, que descrevem o servo-motor D.C. e a dinâmica

do servo-atuador respectivamente, tem-se:
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mPumPu LxLx (2.35)
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Das equações (2.15), (2.16), (2.35) e (2.36), obtém-se as três EDO’s que 

descrevem a dinâmica do sistema incluindo o servo-atuador. 
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A nomenclatura usada nos coeficientes das equações (2.37), (2.38) e (2.39) 

apresenta-se coerente com aquela utilizada na teoria apresentada em Araújo (2002) e que é 

utilizada para obter uma representação, em espaço de estados, para o sistema, representado 

por essas três EDO’s. 
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Aplicando-se, então, a metodologia apresentada por Araújo (2002), obtém-

se o seguinte modelo em espaço de estados, para o sistema eletromecânico utilizado: 
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Os estados do sistema, segundo o modelo ( 2.42 ), são: 
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(2.43)

Os coeficientes que aparecem nas equações (2.42) e (2.43) são dados em

termos dos  coeficientes das EDO’s definidos em (2.40) e (2.41). 
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2.5 Especificações de Desempenho 

Para a determinação das especificações de desempenho do sistema estudado, 

tomou-se por base a análise da resposta no tempo do sistema não linear, tanto para um degrau 

na entrada de referência, como para um distúrbio do tipo degrau. 

O sistema não linear em malha fechada com o servo-motor, mas sem

controladores, quando submetido a um sinal de referência do tipo degrau, com amplitude de 

0,1m, sem distúrbios, apresenta uma resposta lenta, caracterizada pela influência de dois 

modos de vibração; um mais lento e superamortecido e outro mais rápido e oscilante. Como

pode ser visto na Figura 2.2, a resposta praticamente não apresenta sobre-sinal (inferior a 2% 

da amplitude do sinal de referência), o tempo de acomodação: considerando-se uma faixa de 

acomodação de ± 5% da amplitude do sinal de referência, é de mais de 12,5s e o tempo de 

subida de 0 a 100% da amplitude do sinal de referência é superior a 19s, ficando clara a 

influência do modo superamortecido nessa grande diferença entre o tempo de subida e o de 

acomodação (Araújo e Yoneyama, 2001a). 

Figura 2.2: Resposta ao degrau do sistema sem controlador e sem distúrbio 

Com a referência fixa em zero, quando um distúrbio do tipo degrau com

amplitude de 0,01m é injetado no sistema, sem o controlador, a resposta atinge amplitudes

superiores a uma vez e meia a amplitude do distúrbio injetado. Se for considerado que o 
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distúrbio é satisfatoriamente rejeitado quando a amplitude da resposta é reduzida para uma

faixa de ±5% da amplitude do distúrbio injetado, em torno do zero o sistema não controlado 

precisa de cerca de 12,8s para rejeitar o referido distúrbio, como pode ser visto na Figura 2.3. 

Figura 2.3: Resposta ao distúrbio do tipo degrau do sistema sem controlador 

Assim, as especificações de desempenho que caracterizam uma resposta 

satisfatória para o sistema não linear são: 

Um sinal de referência tipo degrau deve ser acompanhado sem erro de 

regime;

O tempo de subida deve ser reduzido à no máximo 10% do tempo obtido 

pelo sistema não controlado; 

O tempo de acomodação, para ±5%, deve ser reduzido à no máximo 20% do 

tempo obtido com o sistema não controlado; 

Apesar das especificações acima resultarem em um aumento significativo da 

velocidade de resposta do sistema, o sobre-sinal que poderá surgir em

decorrência desse aumento de velocidade, deverá ser de no máximo 10%; 

Na rejeição de um distúrbio do tipo degrau, o tempo necessário para o 

sistema controlado rejeitar tal distúrbio deve ser reduzido em pelo menos

95%; além disso, o sinal de resposta não pode ultrapassar 40% da amplitude

do distúrbio; 
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Finalmente, o sinal de controle gerado deve respeitar os limites de saturação 

do servo-atuador, no caso, ±15v. 

Objetiva-se, com esse trabalho, que essas especificações sejam atingidas 

através da utilização do controlador hierárquico inteligente (CHI), que será descrito no 

Capítulo 3. Com esse intuito, buscou-se satisfazer algumas das especificações em cada projeto 

de controlador, tratando as especificações conflitantes separadamente, em vez de tentar, em

cada projeto, obter um ajuste para satisfazer especificações conflitantes a partir do 

relaxamento das mesmas. Espera-se que o CHI consiga aproveitar as melhores características 

de cada controlador que o compõe, satisfazendo, assim, a todas as especificações descritas 

nessa seção.



Capítulo 3 

Controlador Hierárquico Inteligente 

3.1 Introdução 

Um controlador hierárquico inteligente é composto por dois ou mais

controladores e um supervisor, sendo este último o responsável por fazer a combinação dos 

sinais de controle gerados pelos controladores, produzindo um único sinal de controle que 

será fornecido para a planta. 

Como mencionado, anteriormente, através da utilização de mais de um

controlador pode-se fornecer a sistemas mais complexos, desempenhos mais elevados, pois 

assim consegue-se projetar controladores para atender, de maneira otimizada, a diferentes 

critérios de desempenho, fazendo com que especificações conflitantes sejam atendidas por 

controladores diferentes. Buscam-se, dessa forma, sinais de controle otimizados através da 

combinação dos sinais de controle, gerados por esses controladores. 

Em abordagens como essa, é interessante a utilização de controladores 

projetados com base em diferentes técnicas de controle, permitindo o aproveitamento das 

características favoráveis de cada técnica, para cada condição de operação. Nesse estudo 

foram utilizados: um controlador robusto, um controlador nebuloso e um supervisor nebuloso. 

O supervisor é responsável pela classificação hierárquica dos sinais de controle gerados por 

cada controlador, em função da condição de operação identificada. 
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3.2 Controle Robusto 

No controle de vibrações, assim como em diversas outras aplicações, deseja-

se que o sistema de controle apresente robustez aos efeitos de fatores como: erros de 

modelamento, variações nos parâmetros do sistema a ser controlado, ruídos e distúrbios; pois 

eles alteram de forma imprevisível o comportamento dos sistemas, dificultando o projeto de 

sistemas de controle de alto desempenho.

Há pelo menos duas razões que tornam a robustez uma característica 

desejável nos sistemas de controle: 

1 a necessidade de que os sistemas de controle funcionem satisfatoriamente,

mesmo em condições de operação distintas das consideradas no modelo de 

projeto;

2 a possibilidade de se adotar um modelo de projeto intencionalmente

simplificado, reduzindo o tempo gasto na etapa de modelamento e a 

complexidade do controlador resultante (Cruz, 1988). 

Entre as principais técnicas desenvolvidas nas 4 últimas décadas para a 

síntese de controladores robustos, podem ser citadas: o “Linear Quadratic Gaussian / Loop 

Transfer Recovery” (LQG/LTR), otimizações H2 e H , métodos baseados em funções de 

Lyapunov, otimização minmax e “Quantitative Feedback Theory” (QFT). 

Nesse trabalho optou-se pela utilização da técnica LQG/LTR,  porque 

apresenta um procedimento de projeto simples e de natureza sistemática, além de a robustez 

do controlador ser garantida pelo próprio procedimento do projeto, mesmo na presença de 

uma ampla classe de erros de modelagem e o número de parâmetros de projeto ser 

relativamente pequeno (Cruz, 1996). 

3.2.1 Introdução à Técnica LQG/LTR 

O projeto de controladores ótimos é feito a partir de uma função de custo 

que deve ser minimizada para se obter o melhor controlador que poderá proporcionar ao 

sistema o desempenho desejado. Em algumas aplicações, o índice de desempenho utilizado é 

uma função quadrática dos estados e do sinal de controle (Phillips e Nagle, 1984). Se o 

modelo do sistema é determinístico e controlável, com todas as variáveis de estado 

disponíveis, um controlador ótimo que minimize a função de custo é o chamado Regulador 

Linear Quadrático (RLQ). Assim, o RLQ pode ser considerado um método de realimentação
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linear ótima de estados (Kailath, 1980). Para o caso de sistemas contínuos, além desse 

controlador ser ótimo, ele apresenta propriedades de robustez. 

Dificilmente todas as variáveis de estado estão acessíveis em sistemas reais. 

Como o RLQ precisa da informação completa dos valores das variáveis de estado da planta, é 

necessário que seja feita uma estimação de estados para que ele possa ser aplicado. Tal 

procedimento é chamado de Controle Gaussiano Linear Quadrático (LQG), onde os estados 

da planta são estimados através de um filtro de Kalman (Aström e Wittenmark, 1989). 

A inclusão de um estimador de estados no sistema de controle afeta 

fortemente a função de transferência em malha aberta do sistema, podendo causar perda das 

propriedades de robustez do controlador RLQ, o que pode não ser tolerado na maioria dos 

casos (Doyle e Stein, 1981; Maciejowski, 1985; Gordillo e Rubio, 1991; Ferreira, 2005). 

O método LQG/LTR é um procedimento consolidado, para o caso de 

sistemas contínuos de fase mínima, para modificar o projeto do controlador LQG de forma a 

permitir uma recuperação total ou parcial da função de transferência de malha da 

realimentação de estados original (Doyle e Stein, 1979). 

A idéia básica da recuperação é que, através da manipulação das matrizes de 

peso, a relação de retorno na saída seja levada a convergir para a relação de retorno de um

filtro de Kalman ou de um regulador de estados linear quadrático de ordem plena (regulador 

LQSF), obtendo, como resultado, as boas propriedades de estabilidade e robustez do filtro de 

Kalman ou do regulador (LQSF) (Doyle e Stein, 1981; Cruz, 1996; Skogestad e 

Postlethwaite, 1996). 

A LQSF(Linear Quadratic State Feedback) é uma metodologia de projeto 

LQG, proposta por Safonov e Athans (1977), que provê ao sistema uma margem de ganho 

infinita e uma margem de fase acima de 60º.

Para sistemas de fase não mínima, algumas modificações no método

LQG/LTR são necessárias (Stein e Athans, 1987), porque durante a recuperação o controlador 

obtido pelo procedimento LTR inverte a dinâmica estável da planta. Em sistemas de fase não 

mínima isto resultaria no cancelamento de pólos e zeros no semi-plano direito, o que não é 

desejável (Araújo, 2002). 

3.2.2 Regulador LQG 

Dado um sistema dinâmico linear e invariante no tempo (LTI) na forma:
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tt

ttt

Cxy

BuAxx (3.1)

onde: x(t)  Rn, u(t) e y(t)  Rm, as matrizes têm dimensões compatíveis e os pares (A, B) e 

(A, C) são controlável e observável, respectivamente.

Tomando por base essas suposições, pode-se adotar uma lei de controle do 

tipo realimentação de estados, a partir dos estados estimados através de um observador de 

estados. O projeto pode ser desenvolvido separadamente para o regulador linear e para o 

observador de estados, pois a dinâmica do sistema controlado em malha fechada obedece ao 

Princípio da Separação, já que se dá de maneira desacoplada, pelas dinâmicas do modelo com

realimentação direta de estados e do observador de estados (Safonov e Athans, 1977; Cruz, 

1996; Faleiros e Yoneyama, 2002). Dessa forma, a lei de controle é dada por: 

tt xKu ˆ (3.2)

Se um sistema linear é controlável, é possível obter uma matriz de ganhos 

da realimentação de estados K, tal que os autovalores do regulador possam ser alocados 

arbitrariamente (Anderson e Moore, 1971; Houpis e Constantinides, 1973; Woodhead e 

Porter, 1973; Safanov e Athans, 1977). A hipótese da observabilidade do sistema garante que 

os autovalores, que determinam a dinâmica do erro de estimativa dos estados, também podem

ser alocados arbitrariamente, em função da determinação da matriz de ganhos do observador 

L. Considerando-se que o erro da estimativa dos estados é dado por: 

ttt xxx ˆ~ (3.3)

e que os estados e a saída estimados são dados por: 

tt

ttttt

xCy

yyLBuxAx

ˆˆ

ˆˆˆ (3.4)

Então, a dinâmica do erro é dada por: 

tt xLCAx ~~ (3.5)
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Obtém-se, dessa forma, como controlador, um sistema dinâmico cuja 

dimensão do vetor de estados é igual à do sistema a ser controlado e sua dinâmica é descrita 

por:

tett LxLCBKAx ˆˆ (3.6)

onde: )()( tytrefte

Como pode ser visto, a entrada do controlador é o erro de rastreamento e(t),

e a sua saída é o sinal de controle u(t), que atuará no sistema a ser controlado, representado 

pela equação 3.1. Controladores como esse, quando são formulados com base em um

problema de controle ótimo estocástico, são chamados de Regulador LQG. Nesse caso, o 

objetivo é determinar uma lei de controle que minimize o valor esperado de um dado índice 

de desempenho quadrático, com a medida da saída do sistema e seus estados afetados por 

ruídos brancos gaussianos de média zero e não correlacionados entre si. As matrizes de ganho 

K e L são determinadas de maneira específica, requerendo a solução prévia de equações de 

Riccati, envolvendo as matrizes de peso do estado e do controle, bem como as matrizes de 

covariância dos ruídos brancos. Um controlador desse tipo tem uma estrutura conforme

apresentado na Figura 3.1 (Araújo, 2002). 

Figura 3.1: Diagrama de blocos de um regulador LQG
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As matrizes L  Rn x m e K  Rm x n são os parâmetros livres do controlador, 

elas devem ser escolhidas de maneira a atender aos objetivos de projeto. 

3.2.3 Método LQG/LTR 

Esse método descreve um procedimento sistemático para o projeto de 

controladores robustos com estrutura idêntica à apresentada na Figura 3.1. Tal procedimento

possui duas etapas: inicialmente, deve-se projetar a chamada malha objetivo (“Target Filter 

Loop” – TFL – G ), que deve obedecer às especificações de desempenho previamente

estabelecidas. Uma vez obtida uma TFL adequada, recuperam-se suas características para a 

função de transferência da malha formada pelo controlador e pelo modelo nominal

. Satisfeitas as especificações de robustez, espera-se que este procedimento

garanta que a malha formada pelo controlador e pelo sistema real 

sKF

sGsG NK

sGsG ValK  satisfaça 

aos critérios de desempenho mencionados anteriormente.

O procedimento LTR, inicialmente proposto por Doyle e Stein (1981), 

sugere que a TFL seja obtida através do projeto de um regulador linear quadrático (RLQ) e 

em seguida recuperado através do ajuste de um filtro de Kalman, que funcionará como

observador de estados, para que se recupere a malha objetivo. Esse procedimento corresponde 

à abertura da malha na entrada da planta e, como conseqüência, tem-se que a função de 

transferência de malha é dada por sGsG KN  e não sGs NKG  como no caso dual, 

mencionado no parágrafo anterior e adotado nos projetos apresentados nesse trabalho. No 

procedimento dual ao apresentado por Doyle e Stein (1981), o filtro de Kalman é inicialmente

ajustado obtendo-se uma malha objetivo satisfatória, então, uma realimentação de estados 

ótima, tipo RLQ, é projetada de forma a recuperar a TFL (Araújo, 2002). 

Dado um sistema dinâmico LTI, na forma:

t

ttt

CxY

WBuAxx (3.7)

onde x(t) Rn, u(t) Rm, de maneira que o par (A,B) seja controlável, o par (A,C) seja 

observável e  e  sejam ruídos brancos gaussianos, não correlacionados, de média zero e 

matrizes de covariância dadas por: 
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0

0
TT

TT

E

E (3.8)

O projeto da TFL consiste em determinar a matriz de ganho do filtro de 

Kalman (L) que faz com que a TFL atenda às especificações de robustez da estabilidade. 

Onde a matriz L é dada por: 

1CL T (3.9)

com  satisfazendo a seguinte equação algébrica de Riccati (ARE): 

01CCWAA TTT (3.10)

Considerando-se:

I

I (3.11)

o projeto da TFL resume-se, então, na escolha adequada do escalar µ e da matriz W, onde a 

convergência dos estados estimados para os estados reais, que é garantida ser assintótica para 

todo µ > 0, será tão mais rápida quanto menor for o valor de µ. No entanto, valores de µ

muito pequenos, tendendo a zero, irão acarretar em elevados valores de ganho (Araújo, 2002). 

Após a obtenção de uma TFL que satisfaça as especificações de robustez da 

estabilidade, o projeto do controlador robusto LQG/LTR é completado recuperando-se a TFL 

através do projeto de um RLQ adequado que minimize o seguinte funcional de custo 

quadrático:

00
dttttdttttt TTTT

RuuQxxRuuyyJ (3.12)

onde Q = CT
C e por conveniência a adota-se R = I. Nestas condições, a matriz de ganho do 

RLQ é dada por (Safanov e Athans, 1977; Doyle e Stein, 1979): 

SBK T1 (3.13)
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com S satisfazendo a seguinte equação algébrica de Riccati: 

01 SBSBQSASA TT (3.14)

À medida que  tende para zero, o controlador tende a cancelar a dinâmica

da planta e a função de transferência de malha tende para a TFL (Doyle e Stein, 1979), 

contudo, os ganhos do RLQ tornam-se demasiadamente grandes, acarretando elevadas 

amplitudes dos sinais de controle, gerados pelo controlador; assim, é necessário encontrar um

meio termo entre a recuperação da TFL e a amplitude dos ganhos do RLQ (Faleiros e 

Yoneyama, 2002). 

A matriz de funções de transferência (MFT) do controlador robusto 

LQG/LTR resulta em:

LLCBKAIKG
1ssK

(3.15)

3.2.4 Projeto do Controlador Robusto LQG/LTR 

Dado o modelo linearizado da equação  2.42, na forma:

tt

ttt

CxY

BuAxx (3.16)

O projeto do filtro de Kalman para estimação dos estados que irá fornecer a 

TFL, inicia-se com a solução da ARE 3.10 com:

IIBW ;;1:, (3.17)

onde B(:,1) corresponde a primeira coluna da matriz B e µ é o parâmetro livre do projeto 

conforme descrito na seção anterior. 

A primeira coluna da matriz B está relacionada com a entrada de controle, 

ea(t), como pode ser observado a partir da equação 2.42. Segundo Cruz (1996), a matriz

relacionada à entrada de controle deve ser a primeira tentativa de escolha para a matriz W.

Essa escolha se mostrou satisfatória. Além disso, esse estudo visa a melhoria do desempenho

do sistema proposto por Araújo (2002), através da otimização e sintonia automática dos 
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parâmetros dos componentes nebulosos do controlador hierárquico inteligente e, em Araújo 

(2002), essa escolha foi feita para o projeto de seu controlador robusto, de forma que outras 

possíveis opções não chegaram a ser investigadas. 

Já que as escolhas foram satisfatórias e para poder comparar os resultados 

desse trabalho com os de Araújo (2002), foram utilizados: µ = 10-6 para se obter a TFL e  = 

10-12 para se recuperar essa TFL, projetando-se então, um controlador robusto LQG/LTR com

as seguintes características desejadas: boa velocidade na acomodação da resposta controlada 

do modelo de teste, quando agindo no rastreamento de uma referência e principalmente uma

boa rejeição dos distúrbios, como será mostrado no capítulo de resultados. A Figura 3.2 ilustra 

a TFL obtida e recuperada para estes valores de µ e .

Figura 3.2: Obtenção e recuperação da TFL para  = 10-6 e  = 10-12, respectivamente

Tendo sido mostrado o projeto do controlador robusto, as próximas seções 

tratarão dos outros dois componentes do controlador hierárquico inteligente, que são sistemas

nebulosos, um controlador e um supervisor; para tanto, inicialmente, será feito um breve 

comentário sobre a lógica, na qual se baseiam os sistemas nebulosos. 
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3.3 Controle Nebuloso 

Controladores nebulosos são aqueles que fazem uso da lógica nebulosa, que 

é baseada na teoria dos conjuntos nebulosos. Essa teoria foi desenvolvida por Zadeh, em 1965 

(Zadeh, 1965), para tratar do aspecto vago da informação, através da representação 

matemática de expressões normalmente usadas pelos seres humanos, que atribuem um valor 

não exato a uma característica variável do objeto em observação, também chamadas de 

variáveis lingüísticas. 

Pode-se, portanto, definir a lógica nebulosa como uma ferramenta

matemática destinada ao tratamento de expressões da linguagem natural, que contém

grandezas descritas de forma não exata, possibilitando o tratamento das implicações lógicas, 

seguindo regras naturais de raciocínio, analisando condições e estipulando conseqüências 

(National Intruments, 1997; Tsoukalas e Uhrig, 1997; Shaw e Simões, 1999). Em oposição à 

lógica clássica de dois valores, a lógica nebulosa é de multivalores; nela, atribui-se a uma

afirmação: não o valor ‘verdadeiro’ ou o ‘falso’, e sim um grau de veracidade dentro de um

intervalo numérico.

Devido à sua capacidade de lidar com incertezas e imprecisões, a lógica 

nebulosa tem se caracterizado como uma das tecnologias atuais bem sucedidas para o 

desenvolvimento de sistemas, para controlar processos sofisticados, possibilitando a utilização 

de controladores simples para satisfação de requerimentos de projeto complexos, mesmo

quando o modelo do sistema a ser controlado apresenta incertezas (Lee, 1990; Driankov et. 

al., 1993; Dutta, 1993; Karr e Gentry, 1993; Chiu e Chand, 1994; Castro, 1995; Guerra et. al., 

1997).

A maior dificuldade na criação de sistemas nebulosos encontra-se na 

definição dos termos lingüísticos e das regras. Uma das maneiras de resolver esse problema

consiste em utilizar abordagens híbridas como os chamados modelos “neuro-fuzzy” (Kosko, 

1992; Wang e Mendel, 1992; Jang, 1993; Lin, 1995), em que esses parâmetros são aprendidos 

com a apresentação de pares de treinamento (entrada, saída desejada) a uma rede neural cujos 

nós computam basicamente operadores de intersecção e união. Outra abordagem híbrida que 

permite a sintonia de parâmetros de sistemas nebulosos, consiste no uso de algoritmos

genéticos (Sandri e Correa, 1999). Essa abordagem será descrita no próximo capítulo, uma

vez que foi utilizada nesse trabalho. 

Embora seja possível modelar fenômenos através da lógica nebulosa, é 

requerido um processamento computacional sobre esse modelo. É na etapa de codificação que 
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tais informações são convertidas em valores das variáveis lingüísticas, para então ocorrer a 

formulação e a execução de uma estratégia de controle. A definição satisfatória da quantidade 

de funções e do grau de superposição entre as funções de pertinência é fundamental quando 

da aplicação de um controlador nebuloso. Ela influencia diretamente na fase seguinte do 

processo: a inferência ou lógica de tomada de decisão (Shaw e Simões, 1999). 

A inferência, nada mais é do que um conjunto de regras do tipo se ... então 

... que descrevem a dependência entre as variáveis lingüísticas de entrada e as funções de 

saída. Essa relação geralmente é determinada heuristicamente e consiste em dois passos: 

Agregação, quando se avalia a parte se ... de cada regra, através do operador “E nebuloso”, e a 

etapa de composição, ponderando as diferentes conclusões das regras ativas sob o operador 

“OU nebuloso” (National Instruments, 1997; Tsoukalas e Uhrig, 1997; Shaw e Simões, 1999). 

Após a inferência da ação a ser tomada, no caso dos chamados modelos

fuzzy clássicos (Mandani, por exemplo), necessita-se de uma decodificação do valor 

lingüístico para a variável numérica de saída, que pode representar funções, como ajustar a 

posição de um botão, acionar uma válvula ou fornecer determinada tensão a um motor.

Nesse trabalho projetaram-se controladores nebulosos, do tipo Takagi-

Sugeno-Kang (TSK), para compor o controlador hierárquico inteligente que irá atuar no 

sistema eletromecânico apresentado no Capítulo 2. Estes são controladores nebulosos do tipo 

interpolação; portanto, não necessitam de uma interface de decodificação, pois já obtêm

diretamente os valores precisos para as entradas do processo controlado (Driankov et. al., 

1993; Sandri, 1997; Sandri e Correa, 1999). Como mencionado anteriormente, tais 

controladores foram sintonizados através de um algoritmo genético. 

3.3.1 Projeto do Controlador Nebuloso Baseado no Modelo não Linear 

Como controladores nebulosos são não lineares e podem ser projetados com

base em sistemas também não lineares, e ainda, levando em consideração que o modelo não 

linear é uma representação mais acurada do sistema físico, utilizou-se esse modelo,

desenvolvido por Araújo (2002) e apresentado no Capítulo 2, como base para o projeto e 

otimização desses controladores. 

Foram projetados diversos controladores nebulosos, a partir da variação do 

número de funções de saída. Na seção seguinte, e daqui por diante, será descrito apenas o 

controlador que apresentou um melhor desempenho.
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3.3.1.1 Propriedades Operacionais do Controlador Nebuloso 

Todo o conhecimento disponível sobre o sistema a ser controlado é de 

fundamental importância para a etapa inicial do projeto de um controlador nebuloso, pois, 

conhecendo-se as características geométricas, a dinâmica e qualquer particularidade do 

sistema, pode-se reduzir sensivelmente o esforço de projeto (Araújo, 2002). Sendo assim,

utilizou-se a seguinte estrutura para o controlador nebuloso: 

Duas entradas, que são: o erro de rastreamento (diferença entre a referência 

e a saída do sistema) e sua derivada; 

Uma saída, que é a tensão que alimenta o servo-atuador, ou seja, o próprio 

sinal de controle desejado (para fins de aplicações práticas, deverá ser 

necessário adicionar um amplificador entre a placa DA e o servo-motor).

Para composição da variável de saída são utilizadas funções Sugeno de 

primeira ordem, foram realizados testes com 3, 4, 5 e 25 funções de saída; 

Cinco variáveis lingüísticas foram definidas para cada variável de entrada: 

Negativo Grande, Negativo Pequeno, Zero, Positivo Pequeno e Positivo 

Grande;

Para as variáveis de entrada foram escolhidas funções de pertinência iguais, 

todas do tipo triangular; 

Os operadores t-norma e t-conorma escolhidos são do tipo probabilístico. 

Esse método apresenta resultados intermediários entre o método de Zadeh e 

o método de Lukasiewicz, ao realizar as operações de união e intersecção, 

como pode ser visto com detalhes em Sandri e Correa (1999); 

A base de regras é composta de 25 regras, onde para cada regra há uma

função Sugeno de saída. Com duas variáveis de entrada, com cinco variáveis 

lingüísticas, cada; uma variável de saída, composta por 25 funções Sugeno 

de primeira ordem e 25 regras na máquina de inferência; tem-se uma

estrutura bastante complexa, portanto, de difícil sintonização, justificando a 

utilização de algoritmos genéticos; 

Para o procedimento de inferência optou-se pela utilização de um modelo de 

interpolação do tipo Takagi-Sugeno-Kang (TSK). 

O controlador, com 25 funções de saída, como era de se esperar, apresentou 

melhores resultados, por isso foi o escolhido para continuar a pesquisa, de forma a permitir a 
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sintonia automática dos parâmetros do supervisor, que foi feita a partir dos dois controladores 

otimizados: o robusto e o nebuloso. 

Já tendo determinado toda a estrutura do controlador: variáveis de entrada, 

variáveis lingüísticas para cada uma delas, funções de pertinência de cada variável lingüística 

e funções Sugeno de saída; o próximo passo no projeto do controlador é a sua sintonização, 

que foi feita por um algoritmo genético, como será mostrado no próximo capítulo. 

Na seção seguinte será descrito o último componente do controlador 

hierárquico inteligente, que é o supervisor nebuloso. Sua sintonia também foi feita por um

algoritmo genético. 

3.4 Supervisor Hierárquico Inteligente 

A idéia básica da utilização de um supervisor consiste em possibilitar que 

desempenhos mais elevados sejam alcançados, através da combinação dos sinais de controle 

de diversos controladores projetados, de forma que cada um satisfaça alguns dos requisitos de 

desempenho, mesmo que o desempenho desses controladores não seja adequado, em relação 

aos outros requisitos. É importante, no entanto, que todos os requisitos sejam satisfeitos. 

Portanto, com a fusão de múltiplos controladores, busca-se alcançar desempenhos mais

elevados do que os obtidos utilizando-se controladores isoladamente como apresentado em:

Araújo et.al. (2000), Araújo e Yoneyama (2000), Araújo e Yoneyama (2001a), Araújo e 

Yoneyama (2001b), Araújo e Yoneyama (2001c), Araújo e Yoneyama (2001d), Araújo et.al. 

(2001), Araújo et.al. (2002), Fonseca et.al. (2003), Fonseca et.al. (2005). 

A tarefa do supervisor consiste em encontrar uma combinação ideal dos 

sinais de controle, gerados pelos controladores projetados, de forma tal, que essa combinação

componha o sinal de controle que irá efetivamente atuar sobre a planta. Ele avalia a condição 

de operação de cada instante, para determinar uma ordem hierárquica de importância de cada 

sinal de controle. Portanto, além dos sinais de controle gerados pelos controladores, o 

supervisor precisa, também, receber informações que o possibilite fazer uma avaliação da 

condição de operação em cada instante, sendo então, com base nessa avaliação, que o 

supervisor irá ordenar, hierarquicamente, as saídas dos controladores, compondo, então, o 

sinal de controle que irá atuar na planta. 

A lógica nebulosa foi usada para o projeto do supervisor, pois essa técnica 

de IA faz uso, para o seu projeto, dos conhecimentos humanos a respeito do universo no qual 



CAPÍTULO 3. CONTROLADOR HIERÁRQUICO INTELIGENTE 32

o sistema será inserido; assim foi possível monitorar o uso do AG e aproveitar todo o 

conhecimento adquirido em Araújo (2002), comparando os resultados. 

Embora a lógica nebulosa tenha sido escolhida, várias outras técnicas, como

redes neurais artificiais, aprendizagem por reforço e diversos tipos de filtros, poderiam ser 

utilizadas na implementação do supervisor. 

É importante perceber que a hierarquia dos controladores será alterada pelo 

supervisor, em função da condição de operação por ele avaliada. Essa hierarquia, nada mais é, 

do que o nível de importância, associado pelo supervisor, a cada controlador, em cada 

condição de operação. Ela define a participação de cada controlador no sinal de controle, que 

alimentará a planta. 

3.4.1 Propriedades Operacionais do Supervisor 

O supervisor foi implementado através de um sistema nebuloso do tipo 

Takagi-Sugeno-Kang (TSK). As entradas previstas para ele são basicamente os sinais 

oriundos do sensoriamento da planta e do ambiente em que ela se encontra, que representam,

no caso em estudo, a referência e a saída da planta. Combinações destes sinais, bem como

derivadas e integrais deles ou das possíveis combinações, podem também ser usados para 

acrescentar informações ao supervisor. Nesse trabalho, optou-se por utilizar a diferença entre 

os dois sinais disponíveis e sua derivada; portanto, as entradas do supervisor são o erro de 

rastreamento e sua taxa de variação temporal, de forma idêntica ao que acontece com o 

controlador nebuloso, já descrito, que também é um modelo do tipo TSK. Assim, as estruturas 

desses dois sistemas nebulosos são muito semelhantes, o que simplificou o projeto do 

supervisor.

As diferenças entre as estruturas do supervisor e do controlador nebuloso 

apresentado, estão: no número de variáveis lingüísticas usadas para definir cada variável de 

entrada, no caso do supervisor foram usadas apenas três: Negativo, Zero e Positivo; na 

representação dessas variáveis, no supervisor, foram todas representadas por funções de 

pertinência do tipo trapezoidal; e no número de funções de saída, também reduzido; duas no 

supervisor, ambas de ordem zero. 

Como mencionado, anteriormente, a base de regras da máquina de 

inferência de um sistema nebuloso é onde o conhecimento é codificado na forma de regras SE 

<antecedente> ENTÃO <conseqüente>, onde os antecedentes correspondem às variáveis 

lingüísticas e os conseqüentes às funções de saída. No caso do supervisor, os antecedentes 

estão relacionados com a avaliação que ele irá fazer das condições de operação, enquanto que 
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os conseqüentes estão relacionados aos controladores que o supervisor tem para compor o 

sinal de controle, que alimentará a planta. Dessa forma, a base de regras determina a relação 

entre as diversas condições de operação e a lei de ordenação hierárquica dos controladores, a 

ser determinada pelo supervisor. A base de regras utilizada para o supervisor foi idêntica à 

utilizada por Araújo (2002), e será mostrada, por questão de organização, juntamente com os 

demais parâmetros do supervisor, no capítulo de resultados. 

A Figura 3.3 ilustra a arquitetura utilizada para a fusão dos sinais de 

controle dos dois controladores, via supervisor hierárquico inteligente. 
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Figura 3.3: Esquema de controle utilizando o CHI 

A partir da diferença entre um sinal de referência, especificado pelo 

operador, e a posição vertical da extremidade livre da barra, medida através de um sensor, é 

produzido um sinal de erro. Com este sinal de erro, o controlador robusto determina a sua 

ação de controle, buscando corrigir a posição vertical da extremidade livre da barra. O 

controlador nebuloso também fornece um sinal de controle, na tentativa de eliminar o erro de 

rastreamento; para isto, precisa deste sinal de erro e de sua derivada. O sinal de controle que 

efetivamente irá atuar sobre a planta, será resultado da soma ponderada dos sinais produzidos 

pelos controladores. O grau de participação de cada ação de controle será determinado pelo 

supervisor, que utiliza, assim como o controlador nebuloso, informações do erro e de sua 

derivada. De acordo com o sinal de controle fornecido, o servo-atuador irá prover 
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deslocamentos verticais ao centro da barra, buscando assim a anulação do erro de 

rastreamento.



Capítulo 4 

Algoritmo Genético

4.1 Introdução 

O primeiro passo para a idealização de um modelo matemático para o 

processo evolutivo, foi dado na década de 1960, quando John Holland, da Universidade de 

Michigan, começou a definir as bases de algoritmos de otimização com inspiração genética. 

Desde então, as pesquisas em algoritmos genéticos (AG) têm crescido substancialmente.

Algoritmos genéticos são métodos dinâmicos de busca, baseados nas leis de 

seleção e evolução natural, que têm o objetivo de encontrar o indivíduo ótimo, de uma

população geneticamente refinada. Eles realizam procedimentos de busca, no espaço de 

soluções determinado pelo projetista, utilizando regras probabilísticas para combinar soluções 

com a finalidade de obter melhorias de qualidade; são, portanto, estratégias eficientes de 

busca, que podem ser usadas em problemas de otimização, como é o caso deste trabalho, ou 

ainda, em problemas de classificação (Holland, 1970; Holland, 1975; Gabriel Filho, 1998; 

Fonseca et.al., 2003, Goldbarg e Goldbarg, 2005). A Tabela 4.1 mostra como a metáfora

biológica é aplicada na solução de problemas, através de algoritmos genéticos. 

CAPÍTULO 4. ALGORITMO GENÉTICO 35



CAPÍTULO 4. ALGORITMO GENÉTICO 36

Tabela 4.1: Metáfora biológica para solução de problemas através de algoritmos genéticos 

Natureza Algoritmo Genético
Indivíduo Solução do problema
População Conjunto de soluções 
Adequação Qualidade da solução 

Gene Parte da solução 
Cruzamento, Mutação Operadores de busca 

Seleção Natural Reutilização de soluções 

4.2 Etapas de um Algoritmo Genético 

Um algoritmo genético é formado pelas seguintes etapas: representação 

cromossômica, iniciação da população, avaliação, seleção, reprodução e condição de parada. 

4.2.1 Representação Cromossômica 

É um processo que é realizado antes da execução do algoritmo genético e 

consiste na codificação do ambiente do problema a ser solucionado em um ambiente dito 

cromossômico.

Os elementos de um alfabeto cromossômico podem ser vistos como uma

seqüência de símbolos gerados a partir de um alfabeto finito. A escolha do alfabeto para a 

representação cromossômica depende do problema a ser resolvido; é desejável que a 

representação seja a mais simples e compacta possível, para um bom desempenho do 

algoritmo genético. 

Cada seqüência é chamada de cromossomo, ou indivíduo, que é um

candidato a solução e possui tamanho fixo. Cada elemento da seqüência chama-se gene. Cada 

valor possível para um gene é chamado de alelo. A posição de um gene num cromossomo é 

chamada de locus gênico. 

Portanto, os cromossomos são compostos por genes, dígitos alfanuméricos

que serão, tal como na biologia, alterados, quando da reprodução. Nesse trabalho os genes são 

números reais. Na otimização do controlador nebuloso cada indivíduo é formado por 70 

genes, como é mostrado na Figura 4.1. 

c1 a2 b1 a3 b2 a4 b3 a5 b4 c5 C1 ... C5 t1 s1 t2 s2 t3 s3 ... t25 s25

Figura 4.1: Formato dos indivíduos para otimização do controlador nebuloso 
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Os 20 primeiros genes representam as funções de pertinência por seus 

pontos notáveis, como pode ser visto na Figura 4.1, onde os 10 primeiros representam as 

funções para a entrada de erro e os 10 seguintes, que estão em maiúsculo e abreviados, estão 

relacionados com a entrada derivada do erro. 

Como dito, no capítulo anterior, todas as funções de pertinência utilizadas 

no controlador nebuloso são funções triangulares. Para a sintonia de cada uma dessas funções 

são utilizados dois genes. Em todas as funções interiores os triângulos são considerados 

isósceles; então, armazenam-se as informações das abscissas dos vértices da base e as 

abscissas “c” são obtidas através da média entre os termos “a” e “b”. Para as funções das 

extremidades à esquerda é atribuído à abscissa “a” um valor alto; para as da extremidade

direita é atribuído um valor alto para a abscissa “b”. As figuras, 4.2 e 4.3, detalham o que cada 

um desses 20 genes representa. 

Figura 4.2: Parâmetros das funções de pertinência interiores 

Figura 4.3: Parâmetros das funções de pertinência das extremidades

Os 50 genes subseqüentes descrevem os coeficientes ti e si das funções 

Sugeno de saída 0
dt

de
set ii . Como há uma função de saída para cada regra, não faz 

sentido otimizar a base de regras. 
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No caso do supervisor, foram otimizadas apenas as funções de pertinência 

das entradas. Como dito, no capítulo anterior, foram estabelecidas apenas três variáveis 

lingüísticas para cada função de entrada e elas foram representadas através de funções de 

pertinência trapezoidais. Para as funções da extremidade à esquerda, as abscissas “a” e “b” 

foram feitas grandes, já para as da extremidade direita foram atribuídos valores altos para as 

abscissas “c” e “d”, portanto, para cada função de extremidade estão associados apenas dois 

genes, enquanto que, para a descrição de uma função interior, são necessários quatro genes, 

totalizando, assim, para as duas entradas, 16 genes. A Figura 4.4 ilustra o que cada um dos 

quatro genes descritores de uma função interior representa. 

Figura 4.4: Parâmetros das funções de pertinência do supervisor 

A Figura 4.5 descreve a organização dos genes nos indivíduos utilizados 

para a otimização do supervisor; nela, os genes em minúsculo descrevem as funções de 

pertinência para a entrada erro e os genes em maiúsculo representam as funções de 

pertinência para a entrada variação do erro. 

c1 a2 d1 b2 c2 a3 d2 b3 C1 A2 D1 B2 C2 A3 D2 B3

Figura 4.5: Formato dos indivíduos para otimização do supervisor 

4.2.2 Iniciação da População 

A iniciação da população gera um conjunto de possíveis soluções iniciais, 

também conhecida como população inicial. O número de indivíduos da população inicial será 

mantido nas populações seguintes. 
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O processo de escolha da população inicial é realizado através de uma

função de iniciação que irá gerá-la. As funções de iniciação utilizadas na maioria das 

aplicações, são aquelas onde a população inicial é gerada aleatoriamente ou através de algum

processo heurístico (Youngsu et. al., 2003). 

A população inicial tem que cobrir a maior área possível do espaço de 

busca, visando reduzir o risco do processo de busca paralisar em um ponto de ótimo local, 

fornecendo assim, um resultado indesejável para a solução global do problema. Nesse estudo 

alguns testes foram feitos com a primeira população sendo gerada de maneira aleatória, e 

outros com a primeira população tendo o melhor indivíduo de uma busca anterior. O espaço 

de busca também foi alterado nos vários testes para ambos os casos de sintonia.

4.2.3 Avaliação 

Na etapa de avaliação utiliza-se uma função para classificar os indivíduos de 

cada geração, de forma a possibilitar que indivíduos mais aptos, ou seja, que produzam

resultados melhores, tenham maior chance de sucesso na próxima etapa do processo, chamada

de seleção. 

A função de avaliação, também conhecida como função objetivo, é definida 

de acordo com o problema a ser resolvido, levando em consideração todos os fatores que são 

determinantes na solução do problema. Essa função fornece, para todos os indivíduos da 

população, um a um, uma medida que poderá ser utilizada na determinação da adaptabilidade 

desses indivíduos ao ambiente. Quanto mais apto o indivíduo for, maior será sua chance de 

sobreviver no ambiente e reproduzir. 

Para a sintonia do controlador nebuloso e do supervisor, utilizou-se, como

referência, uma onda quadrada, como será mostrado no próximo capítulo. A função de 

avaliação utilizada para sintonia do controlador, é dada por: 

minmax
2

433

313322212312111.

uuectc

ctcocococtctctcindf

meda

assssssav
(4.1)

onde os “ci’s” representam as ponderações de cada fator; foram muito variados ao longo dos 

testes, os “tsi’s” são os tempos de subida, os “osi’s” são os sobressinais, os “tai’s” são os tempos

de acomodação, “emed” é o erro médio,  “umáx” é a amplitude máxima positiva do sinal de 
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controle acima da saturação do atuador e “umin” é a amplitude máxima negativa do sinal de 

controle, além da saturação do atuador. 

Na sintonia do supervisor, essa função sofreu uma pequena alteração, pois 

durante esse processo o sinal de controle apresentou oscilações com picos positivos e 

negativos, que passaram da saturação do atuador nos três pulsos da onda quadrada utilizada; 

portanto, para uma sintonia melhor e mais rápida, foi utilizada a seguinte função, que leva em

consideração esses picos elevados do sinal de controle: 

3min5

3max52min52max51min51max5
2

433

313322212312111.

uc

ucucucucucectc

ctcocococtctctcindf

meda

assssssav
(4.2)

4.2.4 Seleção 

Na fase de seleção, o algoritmo genético seleciona indivíduos da população 

anterior para continuar o processo genético. Os indivíduos selecionados são chamados de 

pais. Basicamente, existem três tipos de seleção: elitista, estocástica e híbrida. 

Pelo critério de escolha da seleção elitista, somente os indivíduos que 

atendem a determinadas características previamente estabelecidas como desejáveis, são 

selecionados para gerar a população seguinte. 

Na seleção estocástica, a cada etapa do processo, os indivíduos que 

apresentam maior adaptabilidade, têm mais chance de serem escolhidos. 

Na seleção híbrida, parte do processo de seleção segue critérios de escolha 

elitista, e o restante, critérios estocásticos. 

Nesse trabalho foi utilizado o processo de seleção híbrida, onde o melhor

indivíduo é selecionado de forma elitista e os demais de forma estocástica, através do método

da roleta. 

4.2.5 Reprodução 

A reprodução é a fase do algoritmo genético em que os indivíduos-filho são 

gerados, a partir de um processo envolvendo os indivíduos-pai selecionados, com o objetivo 

de formar uma nova geração, substituindo os indivíduos da geração anterior (Gabriel Filho, 

1998).
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A reprodução dá-se através da ação dos operadores genéticos, os quais são 

aplicados sobre os pais, gerando os filhos. Nesse trabalho foram aplicados os seguintes 

operadores genéticos: Recombinação, Mutação, e Clonagem.

A Recombinação é um operador genético que envolve a participação de dois 

indivíduos-pai. Ela consiste na troca do material genético entre os pais, gerando dois filhos. 

Pode ocorrer a partir da escolha aleatória de dois pontos que delimitarão a região de troca dos 

genes compreendidos entre esses pontos, no caso da recombinação interna. Na recombinação

externa são permutados os materiais genéticos situados fora dos pontos de recombinação.

Uma outra variante desse processo é a recombinação  a partir de um único ponto, em que 

somente um ponto é escolhido, permutando-se os genes à direita ou à esquerda do ponto, 

mantendo-se inalterada a outra parte do cromossomo (Gabriel Filho, 1998). 

Independentemente de como se processa a recombinação, ela sempre gerará 

dois filhos. Algumas técnicas estabelecem que, desses dois filhos, apenas um sobreviverá, 

podendo, a escolha do filho sobrevivente o qual se tornará um indivíduo na próxima geração 

ser feita por sorteio, onde um simples sorteio entre os dois candidatos a filho, determina qual 

será o sobrevivente; ou elitista, em que a escolha recai sobre o candidato de maior

adaptabilidade, em caso de empate, usa-se o critério do sorteio. Existem técnicas onde ambos

os filhos gerados por recombinação, sobrevivem.

A mutação é um operador genético que envolve a participação de apenas um

indivíduo-pai. Essa técnica consiste na mudança de um ou mais genes do material genético do 

pai, para outro alelo possível, gerando um indivíduo-filho para a próxima geração, admitindo-

se que esse filho venha a possuir alguma característica adicional que lhe favoreça melhor

adaptação que o pai gerador. A mutação também pode ser aplicada diretamente nos 

indivíduos-filho gerados após a recombinação, em uma alusão à mutação ocorrida durante a 

gravidez (Rotshtein e Rakityanskaya, 2001). 

Outro operador genético monoparticipado é o de clonagem, onde um

indivíduo-pai dá origem a um indivíduo-filho, com material genético idêntico ao do pai. 

Nesse trabalho, todos os indivíduos-filho, com exceção de um, são gerados 

por recombinação a partir de um único ponto. Os dois indivíduos-filho gerados por cada 

recombinação são aproveitados para formar a nova população e todos têm chance de sofrer 

mutação, a probabilidade de mutação é associada a cada gene. O melhor indivíduo é clonado a 

cada geração e não sofre mutação, garante-se assim, que a melhor solução do problema

encontrada em uma geração, não será perdida, podendo surgir uma melhor solução ao longo 

das gerações. A taxa de mutação foi muito variada nos testes. 
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4.2.6 Condição de Parada 

A condição de parada, como o próprio nome diz, determina quando o 

algoritmo genético deve parar a sua execução. Adotam-se condições de paradas para que 

quando o algoritmo chegue a um ponto satisfatório, ou quando o algoritmo dê sinais de que 

não irá chegar a esse ponto, ele pare de executar e apresente a melhor resposta, evitando, 

assim, desperdício de tempo de processamento.

Foram adotadas quatro condições de parada, mutuamente exclusivas: 

1 Quando a n-ésima geração possuir pelo menos um indivíduo que satisfaça a 

uma determinada tolerância estabelecida pelo projetista, sendo n um número

inteiro positivo menor que a quantidade máxima de gerações, fixada na 

iniciação do algoritmo genético; 

2 Quando a n-ésima geração atingir a quantidade máxima de gerações, fixada 

na iniciação do algoritmo genético, sem que tenha conseguido descobrir pelo 

menos um indivíduo que satisfaça a solução do problema;

3 Quando o melhor indivíduo se repetir seguidamente por um número de 

vezes, pré-estabelecido. Isso é chamado de encerramento por estagnação do 

melhor indivíduo; 

4 Quando a média da população não se alterar por uma certa quantidade de 

vezes, também estabelecida. Esse caso é chamado de encerramento por 

estagnação da população. 

No próximo capítulo serão descritas as configurações dos algoritmos

genéticos que forneceram as melhores sintonias ao par: controlador nebuloso e supervisor, 

possibilitando melhores resultados no controle da planta. 

Para melhor compreensão da função de cada componente de um algoritmo

genético, a Figura 4.6, mostra seu fluxograma básico. 
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Figura 4.6: Fluxograma básico de um algoritmo genético 



Capítulo 5 

Resultados

5.1 Introdução 

Nesse capítulo será mostrado o controle da planta, apenas com o controlador 

robusto; em seguida, apenas com o controlador nebuloso e, finalmente, serão comparados os 

desempenhos do sistema com o controlador hierárquico não otimizado e o otimizado. Serão 

descritos: o controlador nebuloso e o supervisor implementados e as configurações dos 

algoritmos genéticos para sintonia desses componentes do CHI. Todos os resultados 

mostrados são relativos ao controle da planta não linear. 

Através dos resultados desse trabalho, pretende-se simplificar a técnica 

utilizada em Araújo (2002), para fazer a fusão de sinais de controle, no que diz respeito à 

sintonia automática do controlador nebuloso e do supervisor. 

5.2 Sistema Apenas com Controle Robusto 

Com o sistema controlado apenas pelo controlador robusto, projetado em

Araújo (2002) e utilizado nesse trabalho, conseguiu-se acompanhar um sinal de referência do 

tipo degrau de 0,1m de amplitude sem erro de regime; o tempo de subida, de 0 a 100% da 

referência, na ausência de distúrbio, foi de aproximadamente 0,03s, o que equivale a 0,16% 

do tempo de subida obtido pelo sistema não controlado; o tempo de acomodação para (±5%) 

foi de 0,17s, portanto, foi reduzido a 1,36% do tempo obtido com o sistema não controlado; o 

sobre-sinal foi de 22,4% e o sinal de controle gerado por esse controlador para acompanhar
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esse sinal de referência, superou em muito, os níveis de saturação do atuador, chegando a 

oscilar entre -4.110,57v e 5.936,88v aproximadamente. Portanto, com relação ao 

acompanhamento de referência, esse controlador não conseguiu satisfazer a dois dos critérios 

de desempenho, estabelecidos no Capítulo 2, pois o sobre-sinal resultante da sua utilização foi 

superior a 10% do sinal de referência e ele produziu sinais de controle acima do que pode ser 

aplicado no servo-atuador. Essas conclusões podem ser comprovadas através das figuras 5.1 e 

5.2.

Figura 5.1: Resposta do sistema, apenas com o controlador robusto, ao acompanhamento de 

uma referência do tipo degrau na ausência de distúrbios 
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Figura 5.2: Sinal de controle fornecido pelo controlador robusto, no acompanhamento de uma

referência do tipo degrau na ausência de distúrbios 

Com o sinal de referência nulo, foi injetado um distúrbio do tipo degrau de 

0,01m de amplitude. O tempo necessário para o sistema controlado unicamente pelo 

controlador robusto rejeitar esse distúrbio, foi de, aproximadamente, 0,17s; redução de 

98,67% com relação ao sistema não controlado, exposto ao mesmo distúrbio e com referência 

nula; o sinal de resposta teve amplitude máxima de 17,89% da amplitude do distúrbio; o sinal 

de controle oscilou dentro dos limites de saturação do servo-atuador. Com base nesses 

resultados, mostrados nas figuras 5.3 e 5.4, pode-se concluir que o controlador robusto 

atendeu a todos os requisitos de desempenho na rejeição do  distúrbio descrito, com referência 

nula.
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Figura 5.3: Resposta do sistema, apenas com o controlador robusto, ao distúrbio degrau, com

sinal de referência nulo 

Figura 5.4: Sinal de controle fornecido pelo controlador robusto para rejeição de um distúrbio 

do tipo degrau 

Também foi avaliada a resposta do sistema apenas com o controlador 

robusto a uma referência do tipo onda quadrada de 0,1m de pico a pico, freqüência de 

0,015Hz e 100s de duração, pois para a sintonia dos componentes nebulosos do CHI, através 
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dos algoritmos genéticos, utilizou-se essa referência e distúrbio nulo. O sistema acompanhou

a referência sem erro de regime; os tempos de subida e de acomodação satisfizeram às 

especificações de desempenho, mas, novamente, como era de se esperar, os sinais de controle 

superaram os limites de saturação do servo-atuador e o sobre-sinal ultrapassou o máximo

estabelecido nos critérios de desempenho, como mostram as figuras 5.5 e 5.6. 

Figura 5.5: Resposta do sistema, apenas com o controlador robusto, a uma referência do tipo 

onda quadrada e distúrbio nulo 
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Figura 5.6: Sinal de controle fornecido pelo controlador robusto para o acompanhamento de 

uma referência do tipo onda quadrada e distúrbio nulo 

Finalizando as simulações do sistema, unicamente com controle robusto, 

testou-se o acompanhamento de uma referência do tipo degrau, com 0,1m de amplitude, na 

presença de um ruído branco, com distribuição uniforme e 0,02m de pico a pico. As figuras 

5.7 e 5.8 mostram a resposta do sistema e o sinal de controle aplicado à planta nessa situação. 
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Figura 5.7: Resposta do sistema, apenas com o controlador robusto, a uma referência do tipo 

degrau na presença de um ruído branco 

Figura 5.8: Sinal de controle fornecido pelo controlador robusto para o acompanhamento de 

uma referência do tipo degrau na presença de um ruído branco 

Comparando esse resultado com o primeiro mostrado, conclui-se que, os 

tempos de subida e de acomodação foram os mesmos para ambas as situações. Na presença 

do ruído branco, o sistema apresentou um sobre-sinal um pouco maior, 23,4%, insatisfatório 
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segundo os critérios de desempenho, assim como foi o sinal de controle aplicado; portanto, 

como esperado, em ambos os casos não foram satisfeitos os mesmos requisitos de 

desempenho.

A partir dos testes mostrados acima e do que foi comentado, fica 

identificada a necessidade de que o controlador nebuloso consiga atender às especificações de 

desempenho que não foram contempladas pelo controlador robusto, e que o supervisor 

consiga combinações de sinais de controle desses dois controladores, de forma que todos os 

requisitos de desempenho sejam satisfeitos. 

5.3 Controlador Nebuloso Otimizado

Foram implementados, basicamente, quatro controladores nebulosos. A 

diferença entre eles se deu apenas no número de funções de saída. Foram testados 

controladores com 3, 4 (Fonseca et. al., 2003), 5 (Fonseca et. al., 2005) e 25 funções de saída. 

Todos os controladores implementados foram do tipo Takagi-Sugeno-Kang (TSK). 

Como dito, anteriormente, para sintonia desses controladores utilizou-se 

algoritmos genéticos. Inicialmente, a sintonia foi feita apenas nas funções de pertinência de 

entrada; depois se utilizou a técnica de otimizar as funções de entrada e as de saída; em

seguida, passou-se a otimizar também a base de regras, e, por fim, com a utilização do 

controlador que possui para cada regra uma função de saída, não havia mais sentido otimizar

a base de regras. 

Os resultados aqui apresentados são apenas do controlador nebuloso com 25 

funções de saída, todas otimizadas, assim como foram as funções de entrada; logo, pode-se 

dizer que todos os parâmetros sintonizáveis do controlador foram otimizados pelo algoritmo

genético. Nesse caso, a tarefa do projetista é a de limitar o espaço de busca do AG e achar 

uma boa configuração de seus parâmetros, de forma a obter os resultados desejados. 

Os limites dos espaços de busca para otimização das funções de entrada e de 

saída do controlador foram determinados com base nos resultados obtidos em Araújo (2002) e 

em vários testes. O algoritmo genético foi configurado com vários limites para seu espaço de 

busca, de forma que se pudesse encontrar o menor erro de rastreamento possível. 

Inicialmente, utilizaram-se populações pequenas, um número pequeno de iterações e taxa de 

mutação alta, para que o espaço de busca pudesse ser determinado mais rapidamente. A cada 

resultado obtido, novos testes eram realizados, aumentando-se a população e o número
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máximo de iterações, diminuindo a taxa de mutação, sendo mantido o melhor indivíduo da 

população do teste anterior; em algumas situações manteve-se a população completa.

Utilizando-se desse procedimento, chegou-se ao tamanho ideal da 

população: 30 indivíduos. Populações maiores foram testadas, mas não trouxeram melhoria

que justificasse a carga de processamento adicional. Foram igualmente determinados: a 

probabilidade de mutação de 5% para cada gene e os critérios de parada; número máximo de 

iterações igual a 100, repetição do melhor indivíduo por 25% do número máximo de gerações; 

manutenção da média da população por 10% do número máximo de gerações e satisfação de 

tolerância do erro médio quadrático de 10-5.

Para obtenção dos resultados mostrados, utilizou-se uma onda quadrada, 

descrita na seção anterior, como referência, de forma que a sintonia feita não limitasse o 

controlador a poucas referências, o que poderia acontecer, caso esse processo fosse feito, 

utilizando-se um sinal do tipo degrau, como referência (Fonseca et.al., 2003). 

A Tabela 5.1 mostra os parâmetros das funções de pertinência do 

controlador nebuloso, obtidos através da sintonia feita pelo AG. Para avaliação de cada 

indivíduo simulou-se o sistema não linear, apenas com controle nebuloso, por 100s. 

Tabela 5.1: Parâmetros das funções de pertinência do controlador nebuloso 

Variável de 
Entrada

Variável
Lingüística

Função de 
Pertinência

Tipo Parâmetros

Negativo Grande eNG Triangular [-1000 -0,77 -0,60] 
Negativo Pequeno eNP Triangular [-0,65 -0,42 -0,18] 

Zero eZ Triangular [-0,19 0,10 0,40] 
Positivo Pequeno ePP Triangular [0,11 0,32 0,52] 

Erro de 
rastreamento

Positivo Grande ePG Triangular [0,51 0,64 1000] 
Negativo Grande deNG Triangular [-1000 -8,25 -7,33] 
Negativo Pequeno deNP Triangular [-8,98 -7,51 -6,05] 

Zero deZ Triangular [-6,58 -0,95 4,69] 
Positivo Pequeno dePP Triangular [2,42 5,43 8,45] 

Derivada do 
erro de 

ratreamento

Positivo Grande dePG Triangular [8,14 8,94 1000] 

A função de avaliação utilizada para sintonia desse controlador, foi: 

minmax
2

3

1321321

157,0

7,09,09,09,0888.

uuet

toootttindf

meda

assssssav
(5.1)
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onde os termos são os mesmos descritos no Capítulo 4 e a determinação dos coeficientes foi 

feita com base nos resultados dos vários testes de sintonia. 

Foram dados pesos maiores ao erro médio quadrado e aos tempos de subida, 

pois observou-se que essas eram grandezas com representatividade menor, na função de 

avaliação, do que o tempo de acomodação e os picos dos sinais de controle acima da 

saturação, no início dos testes. Com essa ação, objetivou-se permitir ao algoritmo genético, a 

busca de uma sintonia que proporcione, não só tempos de acomodação curtos através de sinais 

de controle baixos, mas também, tempos de subida pequenos, e que o sistema não apresente 

erro de regime.

Foram atribuídos baixos pesos aos tempos de acomodação e aos sobre-

sinais, para possibilitar a busca de controladores que dessem ao sistema uma maior

velocidade. As figuras 5.9 e 5.10 ilustram os dados contidos na Tabela 5.1. O intervalo de 

busca para os parâmetros da função de entrada erro foi de -1 a 1, já para os da função derivada 

do erro foi de -10 a 10. 

Figura 5.9: Funções de pertinência de entrada erro, do controlador nebuloso 
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Figura 5.10: Funções de pertinência de entrada derivada do erro, do controlador nebuloso 

Foram definidos dois espaços de busca para a determinação dos coeficientes 

das funções de saída: um para as funções associadas às regras que envolvem em seu 

antecedente as variáveis lingüísticas negativo grande ou positivo grande, que foi de 0 a 100, 

para ambos os coeficientes e outro para as demais funções, de 0 a 60, para ambos os 

coeficientes. Os termos independentes das funções de saída não foram otimizados e foram

sempre feitos iguais a zero. As funções de saída obtidas após a sintonia podem ser vistas na 

Tabela 5.2. 

Tabela 5.2: Funções de saída do controlador nebuloso 

Nome da Função Parâmetros [t s] 
S1 [10,93 94,07]
S2 [95,34 3,74]
S3 [25,50 27,17]
S4 [39,12 62,36]
S5 [95,86 94,12]
S6 [28,08 47,32]
S7 [46,76 43,30]
S8 [27,71 13,14]
S9 [42,55 5,52]
S10 [51,22 41,09]
S11 [53,64 5,98]
S12 [31,55 12,47]



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 55

S13 [53,31 1,20]
S14 [37,24 16,27]
S15 [33,20 46,69]
S16 [21,36 29,04]
S17 [2,97 23,94]
S18 [11,98 43,12]
S19 [42,94 45,81]
S20 [10,77 27,04]
S21 [75,33 50,81]
S22 [85,35 66,19]
S23 [45,64 50,41]
S24 [58,09 15,50]
S25 [15,18 11,76]

A tabela abaixo mostra a base de regras desse controlador. 

Tabela 5.3: Base de regras do controlador nebuloso 

Erro
eNG eNP eZ ePP ePG

deNG S1 S6 S11 S16 S21
deNP S2 S7 S12 S17 S22
deZ S3 S8 S13 S18 S23
dePP S4 S9 S14 S19 S24

D
er

iv
ad

a 
do

 
er

ro

dePG S5 S10 S15 S20 S25

O sistema eletromecânico, com o controlador nebuloso, apresentou um

desempenho ruim no acompanhamento de uma referência do tipo degrau com 0,1m de 

amplitude, na ausência de distúrbio: seu sobre-sinal percentual foi de 30,60%; está fora das 

especificações de desempenho, assim como o tempo de acomodação de 11,09s, quase igual ao 

do sistema não controlado. No entanto, o sistema não apresentou erro de regime; o tempo de 

subida foi satisfatório, 0,22s, e o sinal de controle produzido foi muito abaixo da saturação do 

atuador, permitindo o uso desse controlador no esquema de controle hierárquico, como

fornecedor de sinais de controle aplicáveis em situações de erro muito grande, onde os sinais 

produzidos pelo controlador robusto extrapolam a saturação do servo-atuador, como foi 

mostrado na seção anterior. Esses resultados constam nas figuras 5.11 e 5.12. 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 56

Figura 5.11: Resposta do sistema, apenas com o controlador nebuloso, ao acompanhamento

de uma referência do tipo degrau na ausência de distúrbios 

Figura 5.12: Sinal de controle fornecido pelo controlador nebuloso no acompanhamento de 

uma referência do tipo degrau na ausência de distúrbios 

Foram obtidos controladores nebulosos que permitissem ao sistema uma boa 

resposta ao degrau; no entanto, o sistema ficava mais lento e só respondia bem a poucas 
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referências, do tipo degrau positivas, já que, para essa obtenção, foi utilizada uma referência

do tipo degrau na sintonia feita pelo algoritmo genético. 

Com relação à rejeição de um distúrbio do tipo degrau com 0,01m de 

amplitude e com a referência fixa em zero, a resposta do sistema com o controlador nebuloso 

também foi insatisfatória, pois ultrapassou a amplitude do distúrbio em 21%, além de demorar

cerca de 2,01s para rejeitá-lo, muito acima dos 0,64s, estabelecidos como meta. Conclui-se, 

então, que a rejeição de distúrbio deve ficar sob responsabilidade única do controlador 

robusto, pois ele atendeu a todas as especificações de desempenho estabelecidas para esse 

fim.

As figuras 5.13 e 5.14 mostram a resposta do sistema e o sinal de controle 

para o caso mencionado no parágrafo anterior. Como esperado, o sinal de controle para essa 

resposta lenta e ineficiente é muito baixo; menos de 2v de pico a pico, enquanto que o sinal 

fornecido pelo controlador robusto na mesma situação tem mais de 5v de pico a pico. 

Figura 5.13: Resposta do sistema, apenas com o controlador nebuloso, ao distúrbio degrau 

com sinal de referência nulo 
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Figura 5.14: Sinal de controle fornecido pelo controlador nebuloso para rejeição de um

distúrbio do tipo degrau 

Avaliando-se a resposta do sistema, apenas com esse controlador nebuloso, 

a referência do tipo onda quadrada utilizada para sua sintonia, na ausência de distúrbios, 

pode-se constatar que o sistema acompanhou a referência sem erro de regime, os tempos de 

subida foram aceitáveis, mas os de acomodação foram muito acima do desejável; além disso, 

os sobre-sinais e o sinal de controle extrapolaram as especificações de desempenho, sendo o 

pico do sinal do controlador nebuloso muito inferior ao do robusto, como pode ser constatado 

através das figuras 5.15 e 5.16. 

Para obter os resultados mostrados, após várias execuções do algoritmo até 

que se chegasse a função de avaliação descrita na equação 5.1, foram necessárias mais 5 

execuções, começando com populações de 10 indivíduos, máximo de 10 gerações e 

probabilidade de cada gene sofrer mutação de 25%, de forma a identificar um bom espaço de 

busca, até se chegar à configuração descrita anteriormente e o algoritmo parar por estagnação 

do melhor indivíduo, após 46 gerações. 
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Figura 5.15: Resposta do sistema, apenas com o controlador nebuloso, a uma referência do 

tipo onda quadrada e distúrbio nulo 

Figura 5.16: Sinal de controle fornecido pelo controlador nebuloso para o acompanhamento

de uma referência do tipo onda quadrada e distúrbio nulo 

A partir desses resultados, pode-se concluir que a função do controlador 

nebuloso é levar a planta a uma situação que propicie o uso do controlador robusto, sem que 
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ele apresente sinais de controle elevados; por isso é que optou-se por utilizar-se esse 

controlador nebuloso mais rápido, em detrimento de controladores mais lentos, que satisfazem

às especificações de desempenho não alcançadas pelo controlador robusto. 

A seção a seguir descreve os parâmetros do supervisor, que também foi 

otimizado por um algoritmo genético. 

5.4 Supervisor Otimizado

Com os controladores projetados e a estrutura do supervisor já determinada,

descrita no Capítulo 3, foi montado o esquema de controle utilizando o CHI, para que a 

sintonia do supervisor pudesse ser feita.

O processo de treinamento do supervisor foi realizado através de um

algoritmo genético, idêntico ao utilizado na sintonia do controlador nebuloso. As diferenças

entre esses algoritmos consistiram:

no número de parâmetros, conseqüentemente no tamanho dos indivíduos, já 

que o supervisor possui menos variáveis lingüísticas para cada entrada e só 

foram otimizadas as suas funções de entrada; 

na função de avaliação, como descrito no capítulo anterior; 

nos espaços de busca para as funções de entrada. 

Os parâmetros do AG, tais como: tamanho da população, espaços de busca, 

probabilidade de cada gene sofrer mutação, função de avaliação e as condições de parada, 

foram muito variados ao longo dos testes de sintonia do supervisor, da mesma forma como foi 

descrito na seção anterior. Esse procedimento de sintonia utilizou  a mesma onda quadrada, 

descrita anteriormente. A função de avaliação escolhida após vários testes de sintonia é dada 

por:

3min3max2min2max1min1max

2
321321321

01,001,001,001,001,001,0

.

uuuuuu

etttoootttindf medaaassssssav
(5.2)

onde os termos são os mesmos descritos no Capítulo 4.

Como a partir de algumas sintonias, o tempo de acomodação e o sobre-sinal 

ficaram muito pequenos, não houve a necessidade de dar pesos maiores ao erro médio

quadrado e aos tempos de subida, como foi feito para a sintonia do controlador nebuloso. A 

redução de todos os descritores de desempenho ao longo da sintonia do supervisor foi tão alta 
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que foi necessário atribuir baixos pesos aos picos dos sinais de controle acima das saturações 

do servo-atuador, para permitir que o AG encontrasse um supervisor que possibilitasse ao 

CHI o fornecimento de sinais de controle dentro dos limites aceitáveis pelo atuador, sem

deixar de lado as outras especificações de desempenho.

As determinações dos espaços de busca foram feitas através dos resultados 

mostrados em Araújo (2002) e dos obtidos em vários treinamentos com a função de avaliação 

descrita acima. Para a função de entrada erro, esse intervalo foi de [-0,25; 0,25] para a outra 

função de entrada foi de [-1,25; 1,25]. Na obtenção dos resultados que serão mostrados, as 

populações iniciais eram de 30 indivíduos, nos dois primeiros testes, e no último foi de 15 

indivíduos, a melhora do resultado desse terceiro teste foi muito pequena; nele, o número

máximo de gerações foi igual a 80 e a taxa de mutação foi de 7% para cada gene; a execução 

parou por estagnação do melhor indivíduo após 32 gerações. A tabela 5.4 mostra os 

parâmetros das funções de entrada encontrados por esse algoritmo de otimização.

Tabela 5.4: Parâmetros das funções de pertinência de entrada do supervisor 

Variável de 
Entrada

Variável
Lingüística

Função de 
Pertinência

Tipo Parâmetros

Negativo eN Trapezoidal [-30 -20 -0,19 –0,03] 
Zero eZ Trapezoidal [-0,04 -0,03 0,01 0,03] 

Erro de 
rastreamento

Positivo eP Trapezoidal [0,01 0,12 20 30] 
Negativo deN Trapezoidal [-120 -100 -1,09 -0,56] 

Zero deZ Trapezoidal [-0,85 –0,31 0,06 0,94] 
Derivada do 

erro de 
rastreamento Positivo deP Trapezoidal [0,89 2,29 100 120] 

As figuras 5.17 e 5.18 ilustram os dados contidos na Tabela 5.4. 
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Figura 5.17: Funções de pertinência da entrada erro, do supervisor 

Figura 5.18: Funções de pertinência da entrada derivada do erro, do supervisor 

As duas funções de saída utilizadas são descritas na Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5: Funções de saída do supervisor nebuloso 

Nome da Função Parâmetros [e(t) de(t)/d(t) 1]x[t s 1]T

LTR [0 0 0] 
FUZ [0 0 1] 

Quando a saída do supervisor for nula, somente o controlador robusto irá 

atuar na planta, quando essa saída for igual a um, somente o controlador nebuloso estará 

atuando; para saídas intermediárias haverá a combinação dos sinais de controle desses dois 

controladores.

A base de regras para esse supervisor também não foi otimizada pelo 

algoritmo genético e foi a mesma utilizada em Araújo (2002), como mostra a tabela abaixo. 

Tabela 5.6: Base de regras do supervisor 

e (t)
eN eZ eP

deN FUZ FUZ FUZ
deZ FUZ LTR FUZ

de
(t

)/
dt

deP FUZ FUZ FUZ

Com todos os parâmetros do supervisor descritos, serão mostrados, agora, 

os resultados obtidos com o controlador hierárquico. No intuito de comprovar que a vantagem

do uso de algoritmos genéticos não reside apenas na obtenção de uma sintonia automática dos 

sistemas nebulosos do CHI, esses resultados serão comparados com os obtidos em Araújo 

(2002), onde o controlador e o supervisor foram sintonizados manualmente.

O sistema controlado pelo CHI otimizado acompanhou um sinal de 

referência, do tipo degrau, de 0,1m de amplitude, sem erro de regime, o tempo de subida, de 0 

a 100% da referência na ausência de distúrbio, foi de aproximadamente 0,22s, metade do 

alcançado em Araújo (2002); o sobre-sinal foi de 3,9%, já com o CHI não otimizado foi de 

7%; o tempo de acomodação para (±5%) foi de 0,22s, menos da metade do obtido com o CHI 

não otimizado; o sinal de controle gerado pelo CHI otimizado teve níveis inferiores ao gerado 

pelo CHI não otimizado, no rastreamento desse sinal de referência, ambos dentro dos limites

do atuador. Portanto, com relação ao acompanhamento de referência, o CHI otimizado, não só 

conseguiu satisfazer a todos os critérios de desempenho estabelecidos no Capítulo 2, como

também, apresentou uma resposta mais rápida do que o sistema controlado pelo CHI não 
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otimizado e com sinais de controle menores, como pode ser visto nas figuras 5.19, 5.20, 5.21 

e 5.22. 

Figura 5.19: Comparação dos dois controladores no acompanhamento de uma referência do 

tipo degrau 

Figura 5.20: Comparação dos sinais de controle gerados pelos dois controladores no 

acompanhamento de uma referência do tipo degrau 
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Nas figuras 5.21 e 5.22 tem-se uma melhor visualização do resultado 

comentado.

Figura 5.21: Comparação dos dois controladores no acompanhamento de uma referência do 

tipo degrau, ampliada

Figura 5.22: Comparação dos sinais de controle gerados pelos dois controladores no 

acompanhamento de uma referência do tipo degrau, ampliada
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A Figura 5.23 mostra as saídas dos dois supervisores, em escala 

diferenciada, para uma melhor visualização das diferenças. Pode-se observar que o CHI ótimo

utilizou o controlador nebuloso por menos tempo; isso se deve ao fato do controlador 

nebuloso otimizado apresentar uma resposta mais rápida do que a do projetado em Araújo 

(2002), além disso a transição entre controladores foi mais suave no CHI ótimo.

Figura 5.23: Comparação dos sinais gerados pelos dois supervisores no acompanhamento de 

uma referência do tipo degrau 

Com o sinal de referência nulo, foi analisada a resposta do sistema

controlado pelo CHI otimizado, a um distúrbio do tipo degrau, de 0,01m de amplitude, como

o esperado, ela foi idêntica a resposta obtida com o sistema controlado apenas pelo 

controlador robusto, como pode ser visto nas figuras 5.24 e 5.25. O sinal de saída do 

supervisor para esta situação, foi sempre igual a zero. A Figura 5.26 mostra este sinal. 
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Figura 5.24: Resposta do sistema, com o CHI otimizado, ao distúrbio degrau com sinal de 

referência nulo 

Figura 5.25: Sinal de controle fornecido pelo CHI otimizado, para rejeição de um distúrbio do 

tipo degrau 
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Figura 5.26: Saída do supervisor otimizado, para rejeição de um distúrbio do tipo degrau 

Testou-se, ainda, o desempenho do sistema com o CHI otimizado, no 

acompanhamento de uma referência do tipo degrau, com 0,1m de amplitude, na presença de 

um ruído branco com 0,02m de pico a pico. As figuras 5.27 e 5.28 comprovam, novamente, o 

melhor desempenho do sistema controlado pelo CHI ótimo; ele foi mais rápido e, assim como

aconteceu na resposta ao degrau, sem distúrbio, após a saída do sistema atingir 95% da 

referência, ele não sai mais da faixa de acomodação.
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Figura 5.27: Comparação dos dois controladores no acompanhamento de uma referência do 

tipo degrau na presença de um ruído branco 

Figura 5.28: Comparação dos sinais gerados pelos dois controladores no acompanhamento de 

uma referência do tipo degrau, na presença de um ruído branco 

Com uma melhor escala consegue-se visualizar o que foi comentado, além

de perceber-se que o CHI não otimizado produziu sinais de controle acima da saturação do 

atuador.
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Figura 5.29: Comparação dos dois controladores no acompanhamento de uma referência do 

tipo degrau na presença de um ruído branco, ampliada

Figura 5.30: Comparação dos sinais gerados pelos dois controladores no rastreamento de uma

referência do tipo degrau, na presença de um ruído branco, ampliada

A Figura 5.31 mostra as saídas dos supervisores, mais uma vez o 

controlador nebuloso foi menos utilizado no CHI otimizado.
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Figura 5.31: Comparação dos sinais gerados pelos dois supervisores no acompanhamento de 

uma referência do tipo degrau, na presença de um ruído branco 

Para finalizar as comparações, o sistema controlado pelo CHI otimizado foi 

testado quanto ao acompanhamento da referência utilizada para a otimização de seus 

componentes nebulosos, assim como, foi testado para essa mesma referência, o sistema

controlado através do CHI projetado em Araújo (2002). Como esperado, um melhor

desempenho foi obtido com a utilização do CHI otimizado; apesar disso, ele, a exemplo do 

CHI não otimizado, apresentou sinais de controle acima da saturação do servo-atuador. Por 

estes sinais serem pontuais, a utilização de um saturador não provocou alterações na resposta 

do sistema.
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Figura 5.32: Comparação dos dois controladores no acompanhamento de uma referência do 

tipo onda quadrada, sem saturador 

Figura 5.33: Comparação dos sinais gerados pelos dois controladores no rastreamento de uma

referência do tipo onda quadrada, sem saturador 
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Figura 5.34: Comparação dos dois controladores no acompanhamento de uma referência do 

tipo onda quadrada, sem saturador, ampliação, degrau negativo 

Figura 5.35: Comparação dos sinais gerados pelos dois controladores no rastreamento de uma

referência do tipo onda quadrada, sem saturador, ampliação, degrau negativo 
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Figura 5.36: Comparação dos sinais gerados pelos dois supervisores no acompanhamento de 

uma referência do tipo onda quadrada, degrau negativo 

Analisando a Figura 5.36, percebe-se que o supervisor otimizado utiliza 

menos o controlador nebuloso que o supervisor não otimizado, permitindo que o sinal de 

controle estabilize mais rapidamente, comprovando-se, então, a importância da otimização de 

todos os componentes do CHI para obtenção de desempenhos mais elevados. Os resultados 

mostrados nas figuras de 5.37 a 5.39, a seguir, comprovam essa importância.
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Figura 5.37: Comparação dos dois controladores no acompanhamento de uma referência do 

tipo onda quadrada, sem saturador, ampliação, 2º degrau positivo 

Figura 5.38: Comparação dos sinais gerados pelos dois controladores no rastreamento de uma

referência do tipo onda quadrada, sem saturador, ampliação, 2º degrau positivo 
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Figura 5.39: Comparação dos sinais gerados pelos dois supervisores no acompanhamento de 

uma referência do tipo onda quadrada, 2º degrau positivo 

Figura 5.40: Comparação dos dois controladores no acompanhamento de uma referência do 

tipo onda quadrada, com saturador 
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Figura 5.41: Comparação dos dois controladores no acompanhamento de uma referência do 

tipo onda quadrada, com saturador, ampliação, degrau negativo 

Figura 5.42: Comparação dos dois controladores no acompanhamento de uma referência do 

tipo onda quadrada, com saturador, ampliação, 2º degrau positivo 



Capítulo 6 

Conclusões e Perspectivas

Neste trabalho foram apresentadas as fundamentações pelas quais foram

abordadas teorias sobre modelagem de sistemas, controle robusto, controle nebuloso, 

algoritmos genéticos e controle hierárquico. Foram implementados vários controladores 

nebulosos, com estruturas bastante parecidas, sendo diferente apenas o número e os tipos de 

funções de saída, além de um controlador robusto e um supervisor nebuloso. 

Foi utilizada a mesma planta e o mesmo modelo não linear apresentados por 

Araújo (2002), para a sintonia dos controladores nebulosos e do supervisor, bem como para a 

avaliação do sistema controlado pelo CHI. Foram feitas várias sintonias de controladores e 

supervisores nebulosos; essas sintonias ficaram a cargo de algoritmos genéticos, facilitando a 

tarefa do projetista, uma vez que o controlador nebuloso utilizado possui 70 parâmetros a 

serem determinados e o supervisor, 16 parâmetros.

O controlador robusto utilizado neste trabalho foi o mesmo apresentado em

Araújo (2002), ele foi projetado com base no modelo linearizado. 

Para as sintonias do controlador nebuloso e do supervisor, cada indivíduo 

foi avaliado no controle do modelo não linear exposto a uma referência do tipo onda 

quadrada, durante 100s. O supervisor só foi otimizado após a obtenção do controlador 

nebuloso ótimo, pois, com isso, foi montado o CHI, juntando a eles o controlador robusto. 

Avaliou-se, inicialmente, a possibilidade de se utilizar apenas técnicas de 

controle nebuloso, projetando-se controladores nebulosos, de forma que as especificações de 

desempenho conflitantes fossem atendidas por controladores distintos. No entanto, uma das 

principais vantagens do uso do controle hierárquico é se poder utilizar técnicas distintas para 

CAPÍTULO 6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 78



CAPÍTULO 6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 79

que o supervisor tenha a possibilidade de aproveitar, a cada instante, o melhor de cada 

técnica, o que motivou o uso de técnicas diferentes para compor o CHI. 

Os resultados alcançados mostraram as vantagens de utilização dos 

algoritmos genéticos, como: tornar automática a sintonia dos componentes nebulosos do CHI, 

simplificando muito o projeto deles e permitir a obtenção de controladores e supervisores 

otimizados, o que é impossível, via sintonia manual. As otimalidades do supervisor e do 

controlador nebuloso foram confirmadas através dos resultados apresentados. 

Como pôde ser percebido, os controladores foram projetados, relaxando-se 

alguns critérios de desempenho, conflitantes: no projeto do controlador robusto buscou-se 

uma resposta rápida e uma rápida acomodação, tanto no acompanhamento de referências 

quanto na rejeição de distúrbios, não se preocupando com as amplitudes do sinal de controle, 

gerado para o rastreamento de referências; já no projeto do controlador nebuloso buscou-se 

uma resposta rápida com sinais de controle mais baixos mas sem grandes exigências de uma

rápida acomodação, que já havia sido alcançada no controlador robusto; dessa forma garantiu-

se a satisfação de todos os requisitos de desempenho, através da utilização do controlador 

hierárquico inteligente. 

Como sugestão para projetos futuros podem ser verificadas: 

outras técnicas de controle para supressão de vibrações e acompanhamento

de referência; 

novas formas para otimização dos componentes do CHI; 

a utilização de mais controladores na composição do CHI; 

outros métodos para o projeto do supervisor; 

uma melhor configuração dos algoritmos genéticos propostos. 
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