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Resumo

Neste trabalho, uma metodologia para o cálculo de poliedros invariantes controlados
robustos de complexidade fixa, baseado em otimização bilinear, é proposta para sistemas
lineares de tempo discreto, sujeitos a restrições nos estados e nas entradas de controle e a
perturbações de amplitude limitada. Em inúmeras aplicações da vida real, determinadas
variáveis de um sistema devem obedecer a certas restrições. Em geral, estas restrições
são especificadas por desigualdades lineares que definem conjuntos poliédricos limitados
e fechados. Um conjunto poliédrico é invariante controlado robusto se qualquer trajetória
do estado iniciada dentro do conjunto pode ser mantida dentro dele por meio de uma ação
de controle adequada, apesar das perturbações. Dessa forma, o cálculo de um conjunto
invariante controlado robusto é um passo importante na solução de vários problemas de
controle sob restrições. Os métodos convencionais de cálculo destes poliedros podem
resultar em conjuntos de alta complexidade, definidos por um grande número de vérti-
ces. A metodologia proposta nesse trabalho possui condições de invariância bilineares e
poliedros representados por vértices, cuja quantidade é fixada a priori. Busca-se também
maximizar o volume do poliedro invariante controlado robusto. Por meio de exemplos nu-
méricos, verifica-se que a aplicação da metodologia permite calcular poliedros de volume
maior em relação aos métodos disponíveis na literatura, que buscam também conjuntos
com complexidade reduzida. Além disso, a metodologia mostra-se eficiente do ponto de
vista numérico, aplicável a sistemas de dimensões maiores do que aquelas tratadas pelos
métodos disponíveis na literatura.

Palavras-chave: Sistemas Lineares; Conjuntos Invariantes; Controle sob Restrições;
Poliedros Invariantes Robustos; Otimização Bilinear.



Abstract

In this work, a methodology for the computation of robust controlled invariant polyhe-
dra of fixed complexity, based on bilinear optimization, is proposed for discrete-time
linear systems, subject to constraints on the states and control inputs and to bounded dis-
turbances. In many real-life applications, certain variables in a system must comply with
certain constraints. In general, these constraints are specified by linear inequalities that
define limited and closed polyhedral sets. A polyhedral set is robust controlled invariant if
any state trajectory starting in this set can be maintained within it through a suitable con-
trol input, in spite of the disturbances. Thus, the calculation of a controlled invariant set
is an important step in solving control problems under constraints. Conventional methods
for robust invariant polyhedra computation can result in high complexity sets, defined by a
large number of vertices. The methodology proposed in this work has bilinear invariance
conditions and polyhedra represented by vertices, whose quantity is fixed in advance. The
aim is also to maximize the volume of the robust controlled invariant polyhedra. Through
numerical examples, the application of methodology is able to compute polyhedra with
larger volume in relation to the methods available in the literature, which also seek sets
with reduced complexity. In addition, a methodology is numerically efficient, applicable
to larger systems than those treated by the methods available in the literature.

Keywords: Linear Systems; Invariant Sets; Control Constraints; Robust Positively
Invariant Sets; Bilinear Optimization.
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Capítulo 1

Introdução

Em sistemas de controle, restrições em variáveis de interesse estão associadas a limites
tecnológicos ou de segurança. Em geral, estas restrições correspondem a limites inferiores
e/ou superiores de tais variáveis, resultando em poliedros convexos definidos no espaço
de estado. Grande parte dos sistemas de controle têm restrições e elas devem ser tratadas
adequadamente, pois as consequências podem ser ultrapassagens de valores de segurança,
longos tempos de acomodação e até instabilidade, a menos que sejam consideradas no
projeto do controlador. Os métodos de projeto de controladores convencionais como, por
exemplo o controlador PID, em geral, não levam restrições em conta de forma explícita.
Todavia, controladores avançados vêm sendo propostos para lidar com restrições, como,
por exemplo, os controladores preditivos e aqueles baseados em conjuntos invariantes.

Algumas aplicações em sistemas de controle devem levar em consideração as restri-
ções de estado e de entrada. Em robótica, manipuladores e robôs móveis, viajando de
um ponto a outro, frequentemente encontram obstáculos que impõem restrições de mo-
vimento. Algumas restrições são auto-impostas pelo usuário do sistema. Por segurança,
pode ser vantajoso limitar estados como temperaturas, pressões, velocidades, taxas de
rotação e tensões. Além disso, a fim de evitar desnecessários desgastes mecânicos, restri-
ções podem ser impostas aos movimentos, evitando empurrões repentinos e puxões (Bak,
2000). Outras aplicações em que podemos visualizar a presença de restrições é no con-
trole de velocidade de motores e no controle de nível de tanques, na qual a ultrapassagem
dos limites de velocidade e dos níveis máximos e mínimos ideais pros tanques podem
comprometer os equipamentos e consequentemente o sistema como um todo.

A teoria de conjuntos invariantes permite tratar sistematicamente as restrições. Res-
trições de estado e controle podem ser satisfeitas se o estado inicial pertencer a um con-
junto positivamente invariante para o sistema de malha fechada (Kerrigan e Maciejowski,
2000). O conceito de invariância (ou invariância positiva), que está relacionado com
a noção de funções de Lyapunov, é uma ferramenta conveniente, tanto para garantir a
estabilidade quanto para respeitar as restrições (Vassilaki et al., 1988). Um conjunto é
invariante controlado se qualquer trajetória cujo estado inicial esteja no conjunto pode ser
mantida dentro dele por meio de uma ação de controle adequada. Além disso, de acordo
com (Legat et al., 2019), em algumas situações, uma lei de controle de realimentação
de estado pode ser derivada a partir do conhecimento do conjunto invariante controlado.
Esse tópico ganhou considerável interesse nos últimos anos, não apenas por caracteri-
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zar a existência de solução para problemas de controle sob restrições (Mirko e Mazen,
2017) (Brião et al., 2018) (Athanasopoulos e Bitsoris, 2010), mas também por permitir a
garantia de estabilidade de esquemas de controle preditivo sob restrições (Mayne et al.,
2000).

Em geral, o conjunto de restrições não é invariante. Sendo assim, vários pesquisadores
propuseram métodos numéricos que permitem calcular um conjunto invariante controlado
a partir do conjunto de restrições, garantindo a satisfação das mesmas como pode ser
observado em (Scibilia et al., 2009), (Athanasopoulos e Bitsoris, 2009), (Athanasopoulos
e Bitsoris, 2010), (Sheer e Gutman, 2016) e (Li e Liu, 2016).

Em (Blanchini, 1994) foi demonstrada a existência e proposto um algoritmo para cal-
cular o máximo conjunto invariante controlado λ-contrativo contido no conjunto de restri-
ções, baseado na representação interna (por vértices) do poliedro. Já em (Dórea e Hennet,
1999), um método numérico foi proposto para calcular este conjunto máximo, porém
usando a representação externa (por hiperplanos) dos poliedros. Este conjunto contém
todos os estados que podem ser controlados por uma sequência de sinais de controle em
função dos estados, capaz de manter a trajetória dos estados sob o conjunto de restrições.
Porém esses métodos têm a desvantagem de ser iterativos, com alto custo computacional
e podendo resultar em poliedros muito complexos, formado por um grande número de
vértices e hiperplanos, tornando-se inviável para sistemas de grande dimensão.

A partir da aplicação do conceito de invariância positiva a conjuntos poliédricos para
sistemas lineares de tempo discreto, foi possível caracterizar através de relações matrici-
ais lineares, a possibilidade de controlar um sistema sujeito a restrições em sua trajetória.
A teoria dos conjuntos positivamente invariantes tem um papel fundamental nos projetos
de controle para sistemas lineares sujeitos a restrições. Em (Blanchini e Miani, 2015) po-
demos encontrar uma completa explanação sobre a teoria de conjuntos invariantes, desde
as definições básicas até sua aplicação aos projetos de controle.

O efeito causado pelas perturbações presentes no sistema é um problema comum na
análise de sistemas dinâmicos. Geralmente, o valor das perturbações é desconhecido,
porém possuem amplitude limitada. Além disso, por serem perturbações persistentes,
não desaparecem com o tempo. Com isso, não se pode garantir que a trajetória do estado
convirja assintoticamente para a origem. Contudo, sob certas condições, limite máximo
ou invariância controlada robusta podem ser garantidos. Recentemente, muitas pesquisas
presentes na literatura estão dedicadas à computação de conjuntos invariantes robustos
(Yu et al., 2018).

Este trabalho propõe uma metodologia numérica, baseada em programação bilinear,
para o cômputo de poliedros invariantes controlados robustos para sistemas lineares de
tempo discreto, enquanto submetidos a restrições de estado e entrada e perturbações per-
sistentes, porém com amplitude limitada. Em razão dos métodos convencionais de cálculo
destes poliedros serem iterativos e podendo resultar em conjuntos de alta complexidade,
definidos por um grande número de vértices, a metodologia aqui proposta é capaz de cal-
cular poliedros com complexidade pré-definida e alcança conjuntos de volumes maiores
em relação aos métodos disponíveis na literatura. Além disso, a metodologia é viável para
sistemas de grande dimensão.

Neste trabalho, além da introdução apresentada no capítulo 1, no capítulo 2 é realizada



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 3

uma revisão sobre os conceitos importantes na teoria dos conjuntos invariantes e controle
sujeito a restrições. São apresentadas as condições necessárias e suficientes para que um
determinado conjunto poliédrico seja um conjunto positivamente invariante com relação
a um sistema linear. Então, as propriedades espectrais dos sistemas que possuem este tipo
de conjunto invariante são estabelecidas. Estes conceitos foram utilizados como base para
o desenvolvimento deste trabalho. Ainda no capítulo 2 são apresentados vários trabalhos
relacionados ao cálculo de conjuntos invariantes controlados existentes na literatura. No
capítulo 3 são formulados os problemas de otimização e os resultados da abordagem
proposta são apresentados por meio de exemplos ilustrativos que demonstram a eficácia
da abordagem. Finalmente, no Capítulo 4, tem-se a conclusão do que foi realizado e as
perspectivas da continuidade deste trabalho.



Capítulo 2

Invariância Controlada de Conjuntos
Poliédricos

As técnicas de cálculos geométricos, associadas à teoria dos poliedros convexos, têm
sido objeto de estudo nas diferentes áreas de pesquisa (Dórea e Hennet, 1999; Dórea e
Pimenta, 2005; Alessio et al., 2007; Araújo, 2011). Estes poliedros são utilizados com
frequência em problemas de programação matemática, geometria computacional, estatís-
tica e engenharia de controle. Em sistemas de controle, as expressões naturais de res-
trições físicas nos estados e na variável de controle definem os conjuntos poliédricos
convexos.

O problema de calcular um conjunto invariante controlado é um desafio no amplo
campo de sistemas e controle. De fato, é crucial, por exemplo, em aplicações onde são
necessárias garantias suficientes sobre a nossa capacidade de manter o estado em uma
região segura. Embora possa ser muito complicado manter o estado na região segura, é
possível confiná-lo dentro de um conjunto garantido (Legat et al., 2018).

O conceito de conjuntos postivamente invariantes foi formado a partir da teoria de
Lyapunov sobre a "energia de um sistema"(Blanchini, 1999). Assim, um conjunto no
espaço de estados é um conjunto positivamente invariante se, para qualquer condição
inicial contida no conjunto, a trajetória dos estados futuros permanecer no interior do
mesmo em todo o tempo (Nogueira, 2009).

Em geral, o conjunto poliédrico no espaço de estados definido pelo conjunto de res-
trições iniciais não é positivamente invariante em relação a um dado sistema dinâmico e,
consequentemente, nem todas as trajetórias provenientes dos estados iniciais admissíveis
permanecerão nesse conjunto de restrições. Por outro lado, para qualquer condição ini-
cial que pertença a um subconjunto positivamente invariante do domínio admissível, as
violações das restrições são evitadas (Scibilia et al., 2009). Essa ideia simples pode ser
facilmente estendida ao caso em que uma entrada de controle está presente. Nesse caso,
dizemos que um conjunto é invariante controlado se, para qualquer estado inicial no con-
junto, é possível manter a trajetória dentro do conjunto por meio de uma lei de controle
via realimentação de estado admissível (Blanchini, 1994).
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2.1 Definições básicas na Teoria dos Conjuntos Positiva-
mente Invariantes

Considere o sistema linear, discreto e invariante no tempo, descrito por (2.1 e (2.2):

x(k+1) = Ax(k)+Bu(k) (2.1)

y(k) =Cx(k), (2.2)

sendo,
x(k)→ vetor de estados Rn(dimensão n× 1);
u(k)→ vetor de entradas de controles Rm (dimensão m× 1);
y(k)→ vetor de saídas Rp (dimensão p× 1);
A→ matriz de estados (n× n);
B→ matriz de entradas (n× m);
C→ matriz de saída (p × n);
O estado e a entrada são sujeitos às seguintes restrições lineares:

x(k) ∈Ωx = R[G,ρ] = {x : Gx≤ ρ} ,ρ≥ 0, (2.3)

u(k) ∈Ψ = R[U,φ] = {u ∈ Rm : Uu≤ φ} , (2.4)

em que G ∈ Rg×n, ρ ∈ Rg, U ∈ Rq×m e φ ∈ Rq. Os conjuntos Ωx e Ψ são poliedros
convexos fechados. A escolha de ρ ≥ 0 significa que a origem pertence ao conjunto,
e quando se trata de problema de regulação busca-se a convergência das trajetórias do
estado para a origem.

Um poliedro convexo Ω ⊂ Rn é dito compacto se ele for fechado e limitado. Neste
caso, ele pode ser representado pela combinação convexa de um número finito de pontos,
denominados vértices (Hadley, 1961):

Ω =
{

x : x =V α,1T
α = 1,α≥ 0

}
(2.5)

sendo V ∈ Rn×l uma matriz cujas colunas V i são os l vértices de Ω e 1 um vetor de
dimensões apropriadas cujos elementos são todos iguais a 1.

Na literatura de conjuntos positivamente invariantes, algumas definições são impor-
tantes em relação aos domínios particulares relativos ao sistema (2.1).

Definição 2.1.1: (Bitsoris, 1988) Um conjunto fechado não-vazio Ω ⊂ Rn é dito po-
sitivamente invariante em relação ao sistema dinâmico autônomo x(k+1) = Ax(k) se:

∀x(0) ∈Ω, x(k) ∈Ω, ∀k ∈ N.

Isso significa que desde que x(0) ∈Ω, a trajetória completa do vetor de estado perma-
necerá dentro do conjunto Ω.

Definição 2.1.2: (Blanchini, 1994) Um conjunto fechado não-vazio Ω ⊂ Rn é dito
invariante controlado com respeito ao sistema (2.1) se, ∀x(k) ∈ Ω, ∃u(k) ∈ Rm tal que
Ax(k)+Bu(k) ∈Ω.
A Definição acima mostra que Ω é um conjunto invariante controlado se, ∀x(0) ∈ Ω,
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existe uma sequência de entradas de controle u(k) (k ∈ N), que mantém a trajetória do
vetor de estados completamente no conjunto Ω.

Definição 2.1.3: (Blanchini, 1994) O máximo domínio (conjunto) admissível de saída
a um passo de um conjunto Ω é definido da seguinte forma:

ℑ(Ω) = {x ∈ Rn : ∃u ∈ Rm : Ax(k)+Bu(k) ∈Ω}.

Fundamentalmente, ℑ(Ω) (o conjunto controlabilidade a um passo de Ω) é o conjunto
de todos os estados — para os quais existe uma entrada de controle admissível — que
os direciona para o conjunto Ω em um passo. Além disso, é possível concluir que a
invariância controlada do conjunto Ω é equivalente à condição geométrica do teorema
seguinte.

Teorema 2.1.1: O conjunto Ω ∈ Rn é invariante controlado com respeito ao sistema
(2.1) se e somente se, Ω ⊂ ℑ(Ω).

Para sistemas sem perturbações, a contratividade de um conjunto invariante determina
a velocidade de convergência da trajetória do estado ao ponto de equilíbrio x∗ (Blanchini,
1994).

Definição 2.1.4: (Dórea e Hennet, 1999): Dado 0 < λ < 1, um conjunto compacto
não vazio Ω ⊂ Rn é dito invariante controlado λ-contrativo em relação ao sistema (2.1)
se ∀x(k) ∈Ω, ∃u(k) ∈ Rm tal que Ax(k)+Bu(k) ∈ λΩ.

Existe um compromisso que deve ser levado em consideração na escolha do valor de
λ. Quando se escolhe um λ menor tem-se uma convergência mais rápida para a origem,
mas em compensação os conjuntos invariantes tendem a ser menores.

2.2 Invariância Controlada de Poliedros Convexos
Em decorrência da Definição (2.1.4), o poliedro Ω (2.5) é invariante controlado λ-

contrativo em relação ao sistema (2.1) se, e somente se (Blanchini, 1994), ∃ui ∈ Rm e
σi ∈ Rl , com i = 1, · · · , l, tais que:

AV i +Bui = λV σ
i,

1T
σ

i = 1, σ
i ≥ 0.

(2.6)

sendo V ∈ Rn×l uma matriz cujas colunas V i são os l vértices de Ω , u ∈ Rm×l e
σ ∈ Rl×l . Cada coluna ui e σi está associada ao vértice V i do poliedro. Para cada vértice
V i existe uma entrada de controle ui tal que AV i +Bui pertence ao poliedro.

2.3 Sistemas com Perturbação
Considere o seguinte sistema linear discreto no tempo:

x(k+1) = Ax(k)+Bu(k)+Ed(k), (2.7)
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onde E ∈ Rn×r e d(k) ∈ Rr é o vetor da perturbação.
As perturbações d(k) são supostas limitadas pelo seguinte poliedro compacto:

d(k) ∈D =
{

d = Dγ,1T
γ = 1,γ≥ 0

}
,

sendo D ∈ Rr×nd uma matriz cujas colunas Di são os nd vértices de D .
Definição 2.3.1: (Blanchini, 1994) Um conjunto fechado não vazio Ω ⊂ Rn é dito

invariante controlado robusto (ICR) em relação ao sistema (2.7) se ∀x(k)∈Ω, ∃u(k)∈Rm

tal que Ax(k)+Bu(k)+Ed(k) ∈Ω, ∀d(k) ∈D .
No artigo original, (Blanchini, 1994) refere-se ao conjunto da Definição acima apenas

como invariante controlado. Porém, em trabalhos mais recentes, começou-se a utilizar a
terminologia robusto para se referir a esses conjuntos nos casos em que o sistema é sujeito
a perturbações de amplitude limitada.

Definição 2.3.2: (Blanchini, 1994) Dado 0 < λ < 1, um conjunto compacto não vazio
Ω⊂ Rn é dito invariante controlado robusto λ-contrativo em relação ao sistema (2.7) se
∀x(k) ∈Ω, ∃u(k) ∈ Rm tal que Ax(k)+Bu(k)+Ed(k) ∈ λΩ, ∀d(k) ∈D .

2.3.1 Condição de Invariância para sistemas com Perturbação
Em decorrência da Definição (2.3.2), o poliedro Ω (2.5) é ICR λ-contrativo em relação

ao sistema (2.7) se, e somente se (Blanchini, 1994), ∃ui ∈Rm e σi j ∈Rl , com i = 1, · · · , l,
j = 1, ...,nd, tais que:

AV i +Bui +ED j = λV σ
i j,

1T
σ

i j = 1, σ
i j ≥ 0,

(2.8)

sendo V ∈ Rn×l uma matriz cujas colunas V i são os l vértices de Ω e σ uma matriz
cujos elementos são vetores, sendo assim, uma matriz de três dimensões. Cada elemento
σi j é um vetor em Rl no qual ’i’ está associado ao vértice V i do poliedro e o ’j’ está
associado ao vértice D j do conjunto de perturbações, tendo em vista que a mesma entrada
ui deve funcionar para todos D j ∈ D . Para cada vértice V i existe uma entrada de controle
tal que AV i+Bui+ED j pertence ao poliedro. Quando essa condição é verificada em cada
vértice, ela será verificada em cada ponto do conjunto.

Em um problema de regulação, no qual se busca a convergência das trajetórias do es-
tado para a origem, é necessário impor que a origem esteja contida no conjunto invariante.

O poliedro Ω inclui a origem se pelo menos uma combinação convexa de seus vértices
seja igual ao vetor nulo 0, o que pode ser obtido impondo-se a existência de vetores
β j ∈ Rl tais que, ∀ j = 1, · · · , l:

V β j = 0, 1T
β j = 1, β j ≥ 0. (2.9)

Nota-se que, sendo os vértices V i de Ω desconhecidos, a equação (2.8) é bilinear
nas variáveis V i e σi j. Na próximo capítulo, um problema de otimização baseado nestas
relações é formulado com o objetivo de calcular um poliedro ICR, com o respeito de
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restrições nas variáveis de estado e de controle.

2.4 O Máximo Conjunto Invariante Controlado
As restrições lineares impostas aos sistemas dinâmicos discretos podem ser represen-

tadas por um conjunto poliédrico de restrições Ωx definido no espaço de estados. É co-
mum que o conjunto de restrições Ωx não seja um conjunto positivamente invariante, isto
é, não existe necessariamente uma sequência de controle u(k) (k ∈ N), que mantenha a
trajetória do vetor de estado completamente no conjunto Ωx. No entanto, os pesquisadores
observaram que é possível restringir o vetor de estado a um conjunto invariante controlado
contido no conjunto de restrições original Ωx, o qual é desejável que seja o maior possí-
vel. Desde então, diferentes métodos numéricos vêm sendo desenvolvidos com o intuito
de calcular o maior conjunto invariante controlado contido no conjunto de restrições Ωx.
Em (Blanchini, 1994; Dórea e Hennet, 1999) foram desenvolvidos algoritmos que permi-
tem encontrar o máximo conjunto invariante controlado contido no conjunto de restrições.
Tal conjunto é caracterizado por conter todos os outros conjuntos invariantes controlados
(conjuntos menores) contidos em Ωx. Entretanto, esses métodos têm a desvantagem de
serem iterativos e podendo resultar em conjuntos de alta complexidade formado por um
grande número de vértices.

2.5 Cálculo de Conjuntos Invariantes Controlados
A maioria dos sistemas está sujeita a restrições de estado e controle e o projeto de con-

troladores para tais sistemas é uma área de pesquisa muito ativa. A teoria dos conjuntos
invariantes tem se mostrado uma ferramenta poderosa fornecendo soluções para várias
formulações de problemas para sistemas restritos. De acordo com (Kerrigan e Macie-
jowski, 2000), as restrições podem ser satisfeitas se, e somente se, o estado inicial estiver
contido em um conjunto que é positivamente invariante para o sistema de malha fechada.

Em inúmeras aplicações da vida real, nem todas as trajetórias originárias de esta-
dos iniciais admissíveis permanecerão nesse conjunto. Portanto, os pesquisadores foram
desenvolvendo métodos que possibilitariam calcular um conjunto invariante controlado
respeitando as restrições do sistema garantindo a satisfação das mesmas como por exem-
plo em (Scibilia et al., 2009; Athanasopoulos e Bitsoris, 2009, 2010; Sheer e Gutman,
2016; Li e Liu, 2016).

Em (Blanchini, 1994) os conjuntos poliédricos foram abordados como forma de re-
presentar as restrições dos sistemas de controle. Conjuntamente, foi demonstrado como
poderia ser calculado o máximo conjunto invariante controlado λ-contrativo. Associadas
a um poliedro ICR podem ser obtidas leis de controle lineares por parte como demons-
trado em (Blanchini, 1994) e afins por partes como descrito em (Dantas, 2018). Em (Dó-
rea e Hennet, 1999) também foi proposto um método numérico para calcular o máximo
conjunto invariante controlado contido no conjunto de restrições. Este conjunto contém
todos os estados que podem ser controlados por uma sequência de sinais de controle em
função dos estados, capaz de manter a trajetória dos estados sob o conjunto de restrições.
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Porém, como já mencionado na seção 2.4 tais métodos propostos para calcular o máximo
conjunto invariante controlado têm a desvantagem de serem iterativos, com alto custo
computacional e podendo resultar em poliedros muito complexos, tornando-se inviável
para sistemas de grande dimensão.

No trabalho proposto em (Pluymers et al., 2005), é desenvolvido um algoritmo efi-
ciente para construção do máximo conjunto admissível para sistemas lineares sujeitos a
restrições nos estados e nas entradas de controle, juntamente com o controlador via reali-
mentação de estado associado para sistemas lineares com incerteza politópica do modelo.
Também foram mencionadas algumas vantagens dos conjuntos invariantes poliédricos
sobre aos conjuntos invariantes elipsoidais, como por exemplo: apresentarem um maior
tamanho, a possibilidade de serem não simétricos e a possibilidade de serem impostos a
um estado terminal por meio de restrições de desigualdade linear em vez de restrições
quadráticas.

Em (Athanasopoulos e Bitsoris, 2010), o problema para calcular o máximo conjunto
invariante controlado admissível sob restrições politópicas de estado e de entrada também
é investigado. O método proposto nesse artigo é baseado na ampliação do conjunto inva-
riante controlado inicialmente pequeno, adicionando a cada passo vértices ao seu casco
convexo, até que não haja mais acréscimos, ampliando o conjunto e respeitando as res-
trições. As restrições de otimização utilizadas no trabalho consistem em desigualdades
lineares e equações, de tal forma que o problema de otimização pode ser reduzido á uma
sequência de problemas de programação linear. No entanto, a solução de um problema de
programação linear pode apresentar um enorme esforço computacional, ocasionado pelos
repetidos cálculos exigidos a cada instante de tempo e dessa forma sua aplicação se torna
inviável para sistemas que necessitam de procedimentos rápidos (Zeilinger et al., 2011).
Outro ponto importante a ser observado é que o método proposto por (Athanasopoulos e
Bitsoris, 2010) só irá convergir para o máximo admissível conjunto invariante controlado,
desde que conjunto máximo seja um poliedro. Se o conjunto máximo não for poliédrico,
o algoritmo não terminará em tempo finito e deve ser modificado para encontrar uma
aproximação politópica do máximo conjunto invariante controlado.

Em (Athanasopoulos et al., 2014), uma abordagem é proposta para obter um conjunto
invariante controlado com um número desejado de vértices. A abordagem é aplicável
apenas a sistemas lineares e invariantes no tempo e sua complexidade computacional
aumenta significativamente com um aumento na dimensão do sistema.

Em (Anevlavix e Tabuada, 2019), é proposto um algoritmo que não depende de cál-
culos iterativos. Conjuntos invariantes controlados são calculados em duas etapas: 1)
Eleva-se o problema para um espaço de dimensão maior, onde o máximo subconjunto
Invariante Controlado (MCIS) pode ser calculado em forma fechada; 2) Projeta-se o con-
junto resultante de volta ao domínio original para obter o conjunto invariante controlado
desejado. Uma das vantagens desse método é a capacidade de lidar com sistemas de
dimensões maiores. Embora o algoritmo proposto não calcule o máximo conjunto invari-
ante, é, no entanto, completo no sentido de que, se o conjunto máximo não for vazio, ele
calculará um conjunto invariante controlado.

Outra abordagem também presente na literatura é a de propor algoritmos iterativos
para maximizar o volume dos conjuntos invariantes controlados como em (Gupta et al.,
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2019) e (Blanco et al., 2010). Em (Gupta et al., 2019), com base em uma nova aborda-
gem de maximização do determinante para uma matriz não simétrica, desenvolveram-se
algoritmos iterativos baseados em desigualdades matriciais lineares (LMI) para obter con-
juntos invariantes controlados robustos de baixa complexidade com volume aumentado a
cada etapa, juntamente com os ganhos de realimentação de estado associados para sis-
temas lineares com incerteza politópica. De acordo com (Vandenberghe et al., 1998), o
problema de maximização do determinante a partir de algoritmos baseados em desigual-
dades matriciais lineares (LMI) está presente em muitos campos, incluindo geometria
computacional, estatística, identificação de sistemas e teoria da informação e comunica-
ção.

Na teoria dos sistemas de controle, conjuntos positivamente invariantes são utiliza-
dos principalmente na análise de estabilidade e robustez e na síntese de controle. Para
sistemas dinâmicos incertos ou sujeito a perturbações, conjuntos positivamente invarian-
tes robustos (RPI) são usados para os mesmos fins (Rubin et al., 2018). De acordo com
(Yu et al., 2018), um conjunto invariante controlado robusto é uma região do espaço de
estado restrita na qual o estado do sistema está confinado mesmo que perturbações ou
incertezas estejam presentes. Uma grande desvantagem dos métodos que calculam con-
juntos invariantes controlados robustos é que eles não são garantidos para terminar em
um número finito de etapas. Além disso, não há controle sobre a complexidade da repre-
sentação (o número de desigualdades) do conjunto resultante de tais algoritmos. Assim,
abordagens alternativas propostas posteriormente visando reduzir a complexidade do cál-
culo do conjunto ICR ou encontrar uma aproximação do conjunto com uma representação
relativamente mais simples como em (Rakovic e Baric, 2010) e (Raković et al., 2007).

Neste trabalho, uma nova metodologia de cálculo de poliedros invariantes controlados
robustos é proposta para sistemas lineares de tempo discreto, sujeitos a restrições nos
estados e nas entradas de controle e a perturbações persistentes de amplitude limitada.
A metodologia utilizada, baseada em otimização bilinear e usando a representação por
vértices dos conjuntos, permite o cálculo de poliedros com complexidade fixa, sendo
ilustrados por meio de exemplos numéricos.



Capítulo 3

Experimentos e Resultados

3.1 Formulações do Problema de Otimização
O objetivo agora é obter um poliedro ICR com satisfação das restrições x(k) ∈ R[G,ρ]

e u(k) ∈ R[U,φ], com o maior volume possível. Ressalte-se que, quanto maior o volume,
maior o conjunto de estados iniciais admissíveis, a partir dos quais as restrições são res-
peitadas todo o tempo.

Como visto, um poliedro representado por V1 é ICR λ-contrativo e contém a origem
se satisfizer às equações AV i +Bui +ED j = λV σi j, V β j = 0 e respeita as restrições se
satisfizer a (2.3), (2.4). Para isso, usaremos as estratégias de otimização apresentadas a
seguir.

3.1.1 Problema P1:
A estratégia escolhida para expandir o conjunto invariante controlado sem que ultra-

passe as restrições R[G,ρ] e R[U,φ] é multiplicar seus vértices e os vetores de controle
correspondente por uma constante (αm) a ser maximizada. Este problema possui a se-
guinte formulação matemática:

max F = αm
(V,V1,u,u1,N,σ,β,δ,αm)

Sujeito a
AV i

1 +Bui
1 +ED j = λV1σi j

1T σi j = 1, σi j ≥ 0
V β j = 0, 1T β j = 1, β j ≥ 0
αmV =V1
αmu = u1
αmin ≤ αm ≤ αmax
GV i

1 ≤ ρ

Uui
1 ≤ φ

V N = I
V δi = ηV i

zero
1T δi ≤ 1, δi ≥ 0

(3.1)
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Nessa estratégia, um poliedro ICR com vértices em V é calculado e expandido por
meio da maximização de αm, sem violação das restrições.

A restrição AV i +Bui +ED j = λV σi j descrita com detalhes no capítulo 2 na equação
(2.8) é a que garante que o poliedro obtido pelo problema P1 seja invariante controlado
robusto. Cada vértice do poliedro ICR representado por V é multiplicado pela variável
αm resultando no poliedro ICR representado por V 1 como mostra a restrição αmV = V1.
De modo análogo, a matriz da entrada de controle u é multiplicada pela variável αm resul-
tando na matriz da entrada de controle u1 como mostra a restrição αmu = u1. Cada coluna
da matriz u1 é o sinal de controle associado a cada vértice do poliedro ICR representado
por V1. A restrições lineares GV i

1 ≤ ρ e Uui
1 ≤ φ representam as restrições no estado e na

entrada de controle respectivamente.
A restrição adicional V N = I é colocada para garantir que as linhas da matriz V sejam

linearmente independentes. Os vértices do poliedro ICR obtidos são as colunas da matriz
V1. Para os casos em que o poliedro for simétrico, acrescenta-se -V1, ou seja, o par simé-
trico de cada vértice. Nesse caso, automaticamente o poliedro já contém a origem. Porém
para os casos em que o poliedro não for simétrico, este não necessariamente conterá a ori-
gem, sendo assim, a equação V β j = 0, 1T β j = 1, β j ≥ 0 foi acrescentada às restrições
do problema P1 para garantir que o poliedro contenha a origem. A importância de um
conjunto invariante controlado compacto conter a origem é garantir que a convergência
das trajetórias dos estados seja para a origem, como desejado em problema de regulação.

Outra restrição adicional, V δi = ηV i
zero, é utilizada para garantir que o poliedro in-

variante representado por V contenha um poliedro inicial suficientemente pequeno com
vértices em Vzero. Isto evita problemas numéricos garantindo que o conjunto representado
por V calculado não seja muito pequeno e αm muito grande. Os vértices do conjunto
representado por Vzero são escolhidos a priori, assim como o valor de η, sendo preferenci-
almente um valor pequeno, mas nem tanto, em relação ao poliedro de restrições originais
no estado.

Em (Brião et al., 2018), para sistemas sem perturbações, uma abordagem baseada em
otimização bilinear foi proposta para o cálculo de um controlador estabilizante por reali-
mentação de estado linear e um poliedro positivamente invariante associado, a partir da
representação externa de poliedros (hiperplanos em vez de vértices). Aqui, os conjun-
tos calculados são invariantes controlados, para os quais a lei de controle associada não
necessariamente é linear.

Expansão do Volume do Poliedro ICR obtido no Problema P1:

Uma estratégia utilizada para aumentar o volume do conjunto invariante controlado
robusto representado por V1 calculado pelo problema P1 pode ser criada da seguinte
forma: Partindo de um conjunto invariante controlado com l vértices já calculado an-
teriormente pelo problema P1, seriam realizadas execuções consecutivas do problema
P1 garantindo que o novo conjunto calculado contenha o conjunto obtido na execução
anterior. Além disso, a cada execução um vértice é adicionado ao problema. Esse proce-
dimento pode ser encerrado quando se chega a um poliedro com um número de vértices
máximo, definido a priori, ou quando não é possível obter um poliedro com volume maior,
sob uma dada tolerância, do que aquele obtido na iteração anterior. A tendência é que com
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aumento da quantidade de vértices do novo poliedro, garantindo que este contenha o po-
liedro anterior, o volume aumente. A restrição que deve ser incorporada ao problema P1
é:

V i
antigo =V1τi, 1T

τi ≤ 1, τi ≥ 0 (3.2)

Essa restrição garante que o novo conjunto representado por V1 contenha o conjunto
anterior representado por Vantigo.

3.1.2 Problema P2:
O volume de um poliedro convexo compacto é dado pela soma dos volumes dos sub-

poliedros formados por n vértices adjacentes. O volume desses sub-poliedros é proporci-
onal ao módulo do determinante da matriz cujas colunas são estes vértices adjacentes. Em
(Gupta et al., 2019), para sistemas com incerteza no modelo, são propostos algoritmos ite-
rativos para calcular ganhos de realimentação de estado linear estabilizante maximizando
ao mesmo tempo o volume de poliedros positivamente invariantes associados.

Como não se pode saber a priori quais são os vértices adjacentes, a matriz de vértices
do conjunto invariante buscado é escrita da seguinte forma em (Gupta et al., 2019):

V1 =WR,

sendo R ∈ Rn×l uma matriz de vértices definidos a priori e W ∈ Rn×n uma matriz variá-
vel. Como |det(WR)| = |det(W )det(R)| ≤ |det(W )||det(R)|, maximizando-se |det(W)|,
maximiza-se, indiretamente, o volume do poliedro invariante para uma escolha particular
de R.

A seguinte formulação é então proposta:

max F = log|det(W )|
(V1,u1,N,σ,W )

Sujeito a
AV i

1 +Bui
1 +ED j = λV1σi j

1T σi j = 1, σi j ≥ 0
V1β j = 0, 1T β j = 1, β j ≥ 0
V1N = I
V1 =WR
GV i

1 ≤ ρ

Uui
1 ≤ φ

(3.3)

Note-se que, nessa formulação, a função objetivo não é mais bilinear. O uso de
log|det(W)| torna a função objetivo côncava, porém a existência de restrições bilineares,
portanto, não convexas, não garante a existência de um máximo global. Essa formulação
só foi implementada para sistemas de 1ª e 2ª ordem, no entanto, está sendo investigada
uma forma de generalizar.

A restrição AV i
1 +Bui

1 +ED j = λV1σi j é a que garante a invariância controlada do
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conjunto poliédrico obtido pelo problema P2. A equação V1β j = 0, 1T β j = 1, β j ≥ 0 foi
acrescentada às restrições do problema P2 para garantir que o poliedro obtido contenha
a origem. A restrições lineares GV i

1 ≤ ρ e Uui
1 ≤ φ representam as restrições no estado

e na entrada de controle respectivamente. A restrição adicional V1N = I é colocada para
garantir que as linhas da matriz V1 sejam linearmente independentes. Os vértices do
poliedro ICR obtidos são as colunas da matriz V1.

Os poliedros calculados pela metodologia proposta têm complexidade fixa porque o
número de vértices é fixado a priori. Ambas as formulações matemáticas não garantem
a existência apenas de vértices não redundantes. No Problema P1 busca-se maximizar
o volume do poliedro ICR de forma indireta, enquanto o problema P2 busca fazê-lo de
forma mais explícita.

Na próxima seção serão mostrados alguns exemplos numéricos para ilustrar a solução
desses problemas de otimização com a consequente obtenção de conjuntos ICR.

3.2 Resultados
Os resultados que serão apresentados a partir de agora foram obtidos usando o soft-

ware KNITRO (Byrd et al., 2006) através da plataforma NEOS Server. Os tempos de
execução que serão indicados são os emitidos no relatório de execução que a plataforma
NEOS Server fornece. O KNITRO é um solucionador de otimização não linear que per-
mite resolver problemas com restrições bilineares, mas não garante encontrar soluções
ótimas globais. Porém, pode chegar a soluções ótimas locais caso o problema de otimi-
zação seja factível. De acordo com (Brião et al., 2018) o diferencial do software é lidar
com bilinearidades de maneira eficiente. Segundo (Byrd et al., 2006), o KNITRO uti-
liza quatro métodos de pontos interiores e conjuntos ativos para resolver os problemas
de otimização. Cada algoritmo possui fortes propriedades de convergência e é codificado
para máxima eficiência e robustez. O KNITRO tenta escolher automaticamente o melhor
algoritmo para um determinado problema com base em suas características.

A variável αm a ser maximizada possui limites máximo e mínimo, e a escolha de
seus limites influencia no tamanho do conjunto final representado por V1 . A escolha
do conjunto representado por Vzero também influencia o resultado final. Aqui, Vzero é
formado por todas as combinações possíveis dos extremos -1 e 1 para os n estados e
cada combinação é representada por uma coluna da matriz Vzero. O conjunto ICR obtido
pelo problema P1 sem utilizar a restrição adicional V δi = ηV i

zero será representado nos
exemplos por P11(Ω,λ) enquanto o conjunto ICR obtido com utilização da restrição será
representado por P12(Ω,λ).

Em relação ao Problema P2, a escolha dos vértices iniciais representado pela matriz R
influencia diretamente no conjunto resultante final. Escolhendo-se um conjunto represen-
tado por R simétrico à origem implicará um conjunto final representado por V1 também
simétrico com relação à origem. Uma possibilidade é definir R a partir dos vértices do
conjunto de restrições iniciais, para que o poliedro resultante representado pela matriz V1
acompanhe aproximadamente a forma do conjunto de restrições original.
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3.2.1 Exemplo 1:
Considere o sistema linear sem perturbações analisado em (Anevlavix e Tabuada,

2019) para o qual:

A =

[
1,5 1
0 1

]
e B =

[
0,5

0,25

]
.

A taxa de contração pré-estabelecida é λ = 0,99 e as restrições originais no estado são
representadas pelo poliedro R[G,ρ] com:

G =



0,9147 −0,5402
0,2005 0,6213
−0,8193 0,9769
−0,4895 −0,8200
0,7171 −0,3581
0,8221 0,0228
0,3993 −0,8788


e ρ =



0,5566
0,8300
0,7890
0,3178
0,4522
0,7522
0,1099


.

As restrições no sinal de controle são dadas por |u(k)| ≤ 1.
O resultado do cálculo do máximo conjunto invariante controlado Pmáx(Ω,λ) usando

o método proposto em (Dórea e Hennet, 1999) é apresentado na figura 3.1, juntamente
com o conjunto de restrições originais R[G,ρ], com os conjuntos obtidos pelas duas for-
mulações matemáticas desenvolvidas nesse trabalho P11(Ω,λ), P12(Ω,λ) e P2(Ω,λ) e com
o conjunto invariante controlado P3 obtido pelo algoritmo 1 proposto em (Anevlavix e Ta-
buada, 2019), os quatro últimos com o número de vértices fixado em 6.

É possível observar na figura 3.1 e na tabela (3.1) que o conjunto P11 é o que mais se
aproxima do volume do conjunto máximo que possui 8 vértices. Os conjuntos P11, P12,
P2 e P3 embora apresentem a mesma quantidade de vértices possuem volumes distintos.
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Figura 3.1: Conjunto de restrições originais R[G,ρ] (preto); Pmáx (azul); Conjunto ηVzero
(marrom); Conjunto invariante controlado P11 (verde); Conjunto invariante controlado
P12 (rosa); Conjunto invariante controlado obtido pelo problema P2 (vermelho); Con-
junto P3 obtido pelo algoritmo 1 proposto em (Anevlavix e Tabuada, 2019) para u ∈
[-1,1] (amarelo).

Para uma melhor comparação dos resultados, a quantidade de vértices e o volume dos
conjuntos obtidos na figura 3.1 foram apresentados na tabela 3.1.

Tabela 3.1: Resultados obtidos para Figura 3.1.
Nº vértices Volume

Pmáx (Cinza) 8 0,6134
P11 (verde) 6 0,4542
P12 (rosa) 6 0,2293

P2 (vermelho) 6 0,3265
P3 (amarelo) 6 0,4434

Para a restrição no sinal de controle |u(k)| ≤ 1, observou-se um maior volume dos
conjuntos P11 e P12 quando os limites da variável αm a ser maximizada no problema P1
foram 1≤ αm ≤ 1.000.000, η = 0,02 e o conjunto inicial representado por Vzero dado por:

Vzero =

[
1 −1 1 −1
1 1 −1 −1

]
,

em que as colunas V i
zero da matriz são seus vértices. Para obter o conjunto P11, o valor

da função objetivo foi αm = 1.000.000, enquanto que para obter o conjunto P12, αm =
4,2993. No problema P2, para obter o conjunto P2 a função objetivo teve como resultado
log|det(W )|=−1,4446.
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Para o problema P2, utilizou-se R como sendo igual à matriz de vértices do conjunto
de restrições iniciais. Porém, para efeito comparativo, o número de vértices dos conjuntos
P11, P12 e P2 deveria ser igual ao de P3 proposto em (Anevlavix e Tabuada, 2019). Sendo
assim, dos 7 vértices existentes na matriz de vértices do conjunto de restrições originais
no estado, escolheram-se 6 deles para definir a matriz R, no caso, aqueles que resultaram
no conjunto P2 de maior volume possível.

A matriz R escolhida para obter P2 foi, assim:

R =

[
0,4548 0,9000 0,7515 0,7307 −0,2497 −0,8325
1,1891 0,5395 0,2422 0,2070 −0,2385 0,1094

]
Como já mencionado no capítulo anterior, uma estratégia utilizada para expandir ainda

mais o conjunto invariante controlado calculado pelo problema P1 é o acréscimo da res-
trição V i

antigo = V1γi, 1T γi ≤ 1, γi ≥ 0 representada na equação (3.2). Neste exemplo, o
solver KNITRO só apresentou solução para expansão do conjunto P11 enquanto que para
expansão do conjunto P12 não apresentou solução factível.

Expansão do conjunto P11:

Partindo de um conjunto solução inicial P11 com 3 vértices, foram realizadas 4 exe-
cuções consecutivas em que o novo conjunto calculado contém o conjunto obtido na exe-
cução anterior. A figura 3.2 mostra a evolução dos conjuntos calculados nas 4 execuções e
a tabela 3.2 apresenta a quantidade de vértices e o volume dos conjuntos obtidos na figura
3.2.

Figura 3.2: Conjunto de restrições originais R[G,ρ] (preto); Pmáx (azul); Conjunto solu-
ção inicial (laranja); Conjunto invariante controlado obtido na execução 1 (verde); Con-
junto invariante controlado obtido na execução 2 (rosa); Conjunto invariante controlado
obtido na execução 3 (amarelo); Conjunto invariante controlado obtido na execução 4
(vermelho) para Exemplo 1 com u ∈ [-1,1].
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Observa-se através da tabela 3.2 que a estratégia de calcular um novo poliedro que
contém o anterior proporcionou aumento do volume de P11 chegando até a ultrapassar
o volume de 0,4542 obtido por P11 calculado sem a estratégia de expansão mostrado na
tabela 3.1.

A cada execução um vértice foi adicionado, iniciando a execução 1 com 4 vértices e
finalizando a execução 4 com 7 vértices. Observou-se um maior volume do conjunto P11
ao final das execuções quando os limites da variável αm a ser maximizada no problema P1
foram 1≤ αm ≤ 100.000. O valor da função objetivo foi o mesmo para obter o conjunto
P11 nas quatro execuções consecutivas, αm = 100.000.

Tabela 3.2: Resultados obtidos na Figura 3.2 para Exemplo 1 com u ∈ [-1,1].
Nº vértices P11 Volume P11

Conjunto solução inicial (laranja) 3 0,1345
Execução 1 (verde) 4 0,2544
Execução 2 (rosa) 5 0,3488

Execução 3 (amarelo) 6 0,4412
Execução 4 (vermelho) 7 0,5810

Consideremos agora o mesmo sistema do Exemplo 1, as mesmas restrições no estado
R[G,ρ], modificando apenas a restrição no sinal de controle para u ∈ [−2,2].

U =

[
1
−1

]
e φ =

[
2
2

]
.

Para essa restrição no sinal de controle, os limites da variável αm a ser maximizada
no problema P1 foram 1≤ αm ≤ 100.000, η = 0,02 e o conjunto Vzero representado pela
matriz a seguir:

Vzero =

[
1 −1 1 −1
1 1 −1 −1

]
.

Para obter o conjunto P11, o valor da função objetivo foi αm = 100.000, enquanto
que para obter o conjunto P12, αm = 4,2993. No problema P2, para obter o conjunto P2
a função objetivo teve como resultado log|det(W )| = −0,4102. Os conjuntos P11, P12,
P2, P3 e Pmáx possuem a mesma complexidade, com 6 vértices. É possível observar
por meio da figura 3.3 e dos volumes apresentados na tabela 3.3 que o conjunto P11
novamente é o que mais se aproxima em volume do conjunto máximo.
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Figura 3.3: Conjunto de restrições originais R[G,ρ] (preto); Pmáx (azul); Conjunto ηVzero
(marrom); Conjunto invariante controlado P11 (verde); Conjunto invariante controlado
P12 (rosa); Conjunto invariante controlado obtido pelo problema P2 (vermelho); Con-
junto P3 obtido pelo algoritmo 1 proposto em (Anevlavix e Tabuada, 2019) para u ∈
[-2,2] (amarelo).

Tabela 3.3: Resultados obtidos na Figura 3.3
Nº vértices Volume

Pmáx (azul) 6 0,8165
P11 (verde) 6 0,6684
P12 (rosa) 6 0,1671

P2 (vermelho) 6 0,3038
P3 (amarelo) 6 0,6521

Novamente, dos 7 vértices existentes na matriz de vértices do conjunto de restrições
originais no estado, escolheram-se 6 deles para definir a matriz R, escolhendo-se os 6
vértices que resultaram no conjunto P2 de maior volume possível.

A matriz R escolhida para obter P2 foi a seguinte:

R =

[
0,4548 0,8859 0,9000 0,7515 0,7307 −0,2497
1,1891 1,0500 0,5395 0,2422 0,2070 −0,2385

]
Novamente, para expandir ainda mais um conjunto invariante controlado calculado

pelo problema P1 a restrição descrita na equação (3.2) seria acrescentada ao problema.
Neste exemplo, o solver KNITRO só apresentou solução para expansão do conjunto P11
enquanto que para expansão do conjunto P12 não apresentou solução factível.
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Expansão do conjunto P11:

Partindo de um conjunto solução inicial com 3 vértices, foram realizadas 3 execuções
consecutivas. A figura 3.4 mostra a evolução dos conjuntos calculados nas 3 execuções e
a tabela 3.4 apresenta a quantidade de vértices e o volume dos conjuntos obtidos na figura
3.4.

Figura 3.4: Conjunto de restrições originais R[G,ρ] (preto); Pmáx (azul); Conjunto solu-
ção inicial (laranja); Conjunto invariante controlado obtido na execução 1 (verde); Con-
junto invariante controlado obtido na execução 2 (rosa); Conjunto invariante controlado
obtido na execução 3 (amarelo) para Exemplo 1 com u ∈ [-2,2].

Observa-se através da tabela 3.4 que a estratégia de calcular um novo poliedro que
contém o anterior proporcionou aumento do volume de P11 chegando até a ultrapassar
o volume de 0,6684 obtido por P11 calculado sem a estratégia de expansão mostrado na
tabela 3.3.

A cada execução um vértice foi adicionado, iniciando a execução 1 com 4 vértices e
finalizando a execução 3 com 6 vértices. Observou-se um maior volume do conjunto P11
ao final das execuções quando os limites da variável αm a ser maximizada no problema P1
foram 1≤ αm ≤ 100.000. O valor da função objetivo foi o mesmo para obter o conjunto
P11 nas três execuções consecutivas, αm = 100.000.

Tabela 3.4: Resultados obtidos na Figura 3.4 para Exemplo 1 com u ∈ [-2,2].
Nº vértices P11 Volume P11

Conjunto solução inicial (laranja) 3 0,1347
Execução 1 (verde) 4 0,4267
Execução 2 (rosa) 5 0,6451

Execução 3 (amarelo) 6 0,6790
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Como a complexidade computacional é uma característica muito importante a ser ana-
lisada nos métodos implementados, a tabela 3.5 mostra os dados mais relevantes em rela-
ção a essa complexidade para os dois problemas de otimização resolvidos.

Tabela 3.5: Complexidade Computacional do Exemplo 1.

|u(k)| ≤ 1 |u(k)| ≤ 2
Problema P1

Problema P2
Problema P1

Problema P2
P11 P12 P11 P12

Quantidade de Variáveis 121 157 70 121 157 70
Quantidade de Restrições 100 118 76 100 118 76
Tempo total da execução (seg) 16 2 4 20 2 2
Tempo para achar uma solução (seg) 0,121 0,070 0,033 0,108 0,178 0,021

No geral, o problema P2 apresentou um menor tempo de execução, além de possuir
uma menor quantidade de variáveis e restrições. Já o problema P1 que calcula o conjunto
P11 apresentou um maior tempo de execução.

Os dados com relação a complexidade computacional ao longo das execuções con-
secutivas com a estratégia de expansão do conjunto através do acréscimo da restrição
descrita na equação (3.2) são apresentados nas tabelas a seguir:

Tabela 3.6: Complexidade Computacional do Exemplo 1 em 4 execuções.

Problema P1 (Conjunto P11) com |u(k)| ≤ 1
Quantidade de Variáveis na 1º e 4º execução 81/204
Quantidade de Restrições na 1º e 4º execução 80/137
Tempo total da execução (seg) 12
Tempo mínimo e máximo para achar uma solução (seg) 0,206/0,713

Tabela 3.7: Complexidade Computacional do Exemplo 1 em 3 execuções.

Problema P1 (Conjunto P11) com |u(k)| ≤ 2
Quantidade de Variáveis na 1º e 3º execução 81/157
Quantidade de Restrições na 1º e 3º execução 80/118
Tempo total da execução (seg) 4
Tempo mínimo e máximo para achar uma solução (seg) 0,084/0,318

Devido a expansão do conjunto P11 como mostra a tabela 3.6 possuir 1 execução a
mais que a expansão apresentada na tabela 3.7, o tempo de execução foi maior.
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3.2.2 Exemplo 2:
Considere o sistema linear discreto explorado em (Dantas, 2018) para o qual:

A =

[
1 1
0 1

]
e B =

[
1

0,5

]
.

A taxa de contração pré-estabelecida é λ= 0,96 e as restrições originais do sistema
são simétricas e dadas por |xi(k)| ≤ 40. As restrições no sinal de controle são dadas por
|u(k)| ≤ 1.

O máximo conjunto invariante controlado Pmáx calculado em (Dórea e Hennet, 1999)
é apresentado na figura 3.5, juntamente com o conjunto de restrições originais R[G,ρ],
com os conjuntos obtidos pelas duas formulações matemáticas desenvolvidas nesse tra-
balho P11, P12 e P2 e com o conjunto invariante controlado P3 calculado com o algoritmo
1 proposto em (Anevlavix e Tabuada, 2019), com 6 vértices.

Figura 3.5: Conjunto de restrições originais R[G,ρ] (preto); Pmáx (azul); Conjunto ηVzero
(marrom); Conjunto invariante controlado P11 (verde); Conjunto invariante controlado
P12 (rosa); Conjunto invariante controlado obtido pelo problema P2 (vermelho); Con-
junto P3 obtido pelo algoritmo 1 proposto em (Anevlavix e Tabuada, 2019)(amarelo).

É possível observar por meio da figura 3.5 que o conjunto P2 é o que mais se aproxima
em volume do conjunto máximo que possui 50 vértices. Os conjuntos P11, P12, P2 e P3
embora apresentem a mesma quantidade de vértices possuem volumes distintos.
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Tabela 3.8: Resultados obtidos para o Exemplo 2.
Nº vértices Volume

Pmáx (azul) 50 743,3134
P11 (verde) 6 272,5704
P12 (rosa) 6 207,7515

P2 (vermelho) 6 363,7270
P3 (amarelo) 6 79,75

Os limites da variável αm a ser maximizada no problema P1 que proporcionaram
um maior volume do conjunto foram 1 ≤ αm ≤ 100.000, η = 0,7 e o conjunto Vzero
representado pela matriz a seguir:

Vzero =

[
1 −1 1 −1
1 1 −1 −1

]
.

Para obter o conjunto P11, o valor da função objetivo foi αm = 100.000, enquanto que
para obter o conjunto P12, αm = 2,6001. No problema P2, para obter o conjunto P2 a
função objetivo teve como resultado log|det(W )|= 2,1461.

Para o problema P2, como o número de vértices escolhido para cálculo foi 6 e o
conjunto de restrições iniciais possui apenas 4 vértices, optou-se por pegar 6 pontos regu-
larmente espaçados em uma circunferência para definir a matriz R.

A matriz R escolhida para obter P2 foi:

R =

[
1 0,5 −0,5 −1 −0,5 0,5
0 0,866 0,866 0 −0,866 −0,866

]
A mesma estratégia implementada no exemplo anterior para expandir ainda mais o

conjunto invariante controlado calculado pelo problema P1 foi utilizada, acrescentando a
restrição descrita na equação (3.2). Neste exemplo, foi possível a expansão dos conjuntos
P11 e P12 anteriormente obtidos cujos volumes foram apresentados na tabela 3.8.

Expansão dos conjuntos P11 e P12:

Partindo dos conjuntos solução inicial P11 e P12 mostrados na figura 3.5 com 6 vérti-
ces, foram realizadas 2 execuções consecutivas em que o novo conjunto calculado contém
o conjunto obtido na simulação anterior. As figuras 3.6 e 3.7 mostram a evolução dos con-
juntos calculados, P11 e P12 respectivamente, nas 2 execuções e a tabela 3.9 apresenta a
quantidade de vértices e o volume dos conjuntos obtidos nas figuras 3.6 e 3.7.
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Figura 3.6: Conjunto de restrições originais R[G,ρ] (preto); Pmáx (azul); Conjunto solu-
ção inicial (laranja); Conjunto invariante controlado obtido na execução 1 (verde); Con-
junto invariante controlado obtido na execução 2 (rosa) para Exemplo 2.

Figura 3.7: Conjunto de restrições originais R[G,ρ] (preto); Pmáx (azul); Conjunto ηVzero
(marrom); Conjunto solução inicial (laranja); Conjunto invariante controlado obtido na
execução 1 (verde); Conjunto invariante controlado obtido na execução 2 (rosa) para
Exemplo 2.

Observa-se através da tabela 3.9 que a estratégia de calcular um novo poliedro que
contém o anterior proporcionou aumento do volume de P11 e P12. A cada execução
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um par simétrico de vértices foi adicionado, iniciando a execução 1 com 8 vértices e
finalizando a execução 2 com 10 vértices. Porém na tabela 3.9 estão representados apenas
os vértices não redundantes.

Tabela 3.9: Resultados obtidos para o Exemplo 2 em 2 execuções.
Problema P1

Nº vértices P11 Volume P11 Nº vértices P12 Volume P12
Conjunto solução inicial (laranja) 6 275,5704 6 207,7515
Execução 1 (verde) 6 275,8382 6 207,7535
Execução 2 (rosa) 10 382,99112 8 343,1363

Observou-se um maior volume do conjuntos P11 e P12 ao final das execuções quando
os limites da variável αm a ser maximizada no problema P1 foram 1 ≤ αm ≤ 100.000,
η = 0,7 e o conjunto Vzero representado pela matriz a seguir:

Vzero =

[
1 −1 1 −1
1 1 −1 −1

]
.

O valor da função objetivo foi o mesmo para obter o conjunto P11 nas duas execuções
consecutivas, αm = 100.000. Já para obter o conjunto P12 o valor da função objetivo na
execução 1 foi αm = 1,9919 e na execução 2 foi αm = 3,6753.

A tabela 3.10 mostra os dados mais relevantes em relação a complexidade para os dois
problemas de otimização resolvidos.

Tabela 3.10: Complexidade Computacional do Exemplo 2.
Problema P1

Problema P2
P11 P12

Quantidade de Variáveis 43 52 70
Quantidade de Restrições 31 40 34
Tempo total da execução (seg) 2 18 2
Tempo para achar uma solução (seg) 0,030 0,036 0,045

No geral, o problema P2 apresentou um menor tempo de execução mesmo possuindo
uma maior quantidade de variáveis e restrições que o problema P1.

Os dados a respeito da complexidade computacional ao longo das 2 execuções conse-
cutivas são apresentados nas tabelas a seguir:
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Tabela 3.11: Complexidade Computacional do Exemplo 2 em 2 execuções.
Problema P1

P11 P12
Quantidade de Variáveis na 1º e 2º execução 81/116 97/141
Quantidade de Restrições na 1º e 2º execução 52/64 64/79
Tempo total da execução (seg) 19 4
Tempo mínimo e máximo para achar uma solução (seg) 0,131/0,268 0,095/0,137

Pode-se observar através da tabela 3.11 que não necessariamente o problema que apre-
senta a maior quantidade de variáveis e restrições vai apresentar o maior tempo de execu-
ção.

3.2.3 Exemplo 3:
Considere o sistema linear discreto explorado em (Dantas, 2018) para o qual:

A =

[
0,7326 −0,0861
0,1722 0,9909

]
,B =

[
0,0609
0,0064

]
e E =

[
1
0

]
.

O sistema está sujeito a perturbações limitadas ao conjunto D = {d : |d| ≤ 0,1}, com
taxa de contração λ = 0,96 e possui como restrições |xi(k)| ≤ 2 e |u(k)| ≤ 2. Neste exem-
plo, a restrição V δi = ηV i

zero não foi usada porque a perturbação já impõe um tamanho
mínimo para o conjunto representado por V .

Os conjuntos P11, P2 e Pmáx são representados na figura 3.8, juntamente com o
conjunto de restrições originais R[G,ρ].

Figura 3.8: Conjunto de restrições originais R[G,ρ] (preto); Pmáx (azul); Conjunto inva-
riante controlado P11 (verde); Conjunto invariante controlado obtido pelo Problema P2
(vermelho).
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É possível observar através da figura 3.8 que o conjunto P2 é o que está mais próximo
em volume do conjunto máximo que possui 18 vértices. Os conjuntos P11 e P2 embora
apresentem a mesma quantidade de vértices possuem volumes distintos.

Tabela 3.12: Resultados obtidos para o Exemplo 3.
Nº vértices Volume

Pmáx (azul) 18 13,6986
P11 (verde) 6 7,5799

P2 (vermelho) 6 7,6167

Os limites da variável αm a ser maximizada pelo problema P1 foram 1 ≤ αm ≤
100.000.000. Para obter o conjunto P11, o valor da função objetivo foi αm = 100.000.000,
enquanto que no problema P2, para obter o conjunto P2 a função objetivo teve como re-
sultado log|det(W )|= 0,4671.

Para o problema P2, como o número de vértices escolhido para cálculo foi 6 e o
conjunto de restrições iniciais possui apenas 4 vértices, escolheu-se a matriz R da mesma
maneira que foi escolhida no Exemplo 2.

A matriz R escolhida para obter P2 foi:

R =

[
1 0,5 −0,5 −1 −0,5 0,5
0 0,866 0,866 0 −0,866 −0,866

]
Para expandir ainda mais o conjunto invariante controlado calculado pelo problema

P1 acrescentou-se ao problema de otimização a restrição descrita na equação (3.2). Neste
exemplo, foi possível a expansão do conjunto P11 anteriormente obtido cujo volume foi
apresentado na tabela 3.12.

Expansão do conjunto P11:

Partindo do conjunto solução inicial P11 com 6 vértices, foram realizadas 3 execuções
consecutivas em que o novo conjunto calculado contém o conjunto obtido na execução
anterior. A figura 3.9 e a tabela 3.13 mostram a evolução dos conjuntos calculados nas 3
execuções, a quantidade de vértices e os volumes dos conjuntos obtidos.
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Figura 3.9: Conjunto de restrições originais R[G,ρ] (preto); Pmáx (azul); Conjunto solu-
ção inicial (laranja); Conjunto invariante controlado obtido na execução 1 (verde); Con-
junto invariante controlado obtido na execução 2 (rosa); Conjunto invariante controlado
obtido na execução 3 (amarelo).

Observa-se através da tabela 3.13 que a estratégia de calcular um novo poliedro que
contém o anterior proporcionou aumento do volume de P11. A cada execução um par
simétrico de vértices foi adicionado, iniciando a execução 1 com 8 vértices e finalizando
a execução 3 com 12 vértices.

Os limites da variável αm a ser maximizada no problema P1 foram 1≤αm≤ 1.000.000.
O valor da função objetivo foi o mesmo para obter o conjunto P11 nas três execuções con-
secutivas, αm = 1.000.000.

Tabela 3.13: Resultados obtidos para o Exemplo 3 em 3 execuções consecutivas.
Nº vértices P11 Volume P11

Conjunto solução inicial (laranja) 6 7,5799
Execução 1 (verde) 8 8,3579
Execução 2 (rosa) 10 9,7588

Execução 3 (amarelo) 12 10,2593

A tabela 3.14 mostra os dados mais relevantes em relação a complexidade para os dois
problemas de otimização resolvidos.
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Tabela 3.14: Complexidade Computacional do Exemplo 3.
Problema P1 (Conjunto P11) Problema P2

Quantidade de Variáveis 52 106
Quantidade de Restrições 40 52
Tempo total da execução (seg) 2 2
Tempo para achar uma solução (seg) 0,300 0,059

Neste exemplo, apesar do problema P2 possuir mais que o dobro da quantidade de
variáveis do problema P1, ambos os problemas apresentam o mesmo tempo de execução
como apresentado na tabela 3.14. Sendo assim, não necessariamente o problema que
apresenta a maior quantidade de variáveis e restrições vai apresentar o maior tempo de
execução.

Os dados a respeito da complexidade computacional ao longo das 3 execuções conse-
cutivas com são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 3.15: Complexidade Computacional do Exemplo 3 em 3 execuções.
Problema P1 (Conjunto P11)

Quantidade de Variáveis na 1º e 3º execução 97/193
Quantidade de Restrições na 1º e 3º execução 64/94
Tempo total da execução (seg) 10
Tempo mínimo e máximo para achar uma solução (seg) 0,459 / 2,767

3.2.4 Exemplo 4:
A abordagem proposta, neste trabalho, também foi aplicada em um sistema MIMO de

fase não-miníma descrito em (Johansson, 2000; Dantas, 2018), para o qual:

A=


0,9843 0 0,0251 0

0 0,9891 0 0,0176
0 0 0,9747 0
0 0 0 0,9823

 ,B=


0,0478 0,0010
0,0005 0,0348

0 0,0766
0,0554 0

 ,C =

[
0,5 0 0 0
0 0,5 0 0

]

Este modelo linearizado representa as características de um processo de tanques quá-
druplos (do inglês quadruple-tank process) que consiste de quatro tanques acoplados e
duas bombas. As entradas v1 e v2 são as tensões aplicadas nas bombas e as saídas y1 e y2
são os níveis de água nos tanques inferiores, como ilustra a figura 3.10.
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Figura 3.10: Diagrama do processo de tanques quádruplos.

As restrições nos tanques (restrições nas variáveis de estado) são formadas a partir do
ponto de equilíbrio, onde é levada em consideração a altura máxima dos tanques hmax que
é 20 cm:

No Tanque 1→ h1min = 0 =

{
x1min = h1min−h0

1 = 0−12,6 =−12,6cm
x1max = h1max−h0

1 = 20−12,6 = 7,4cm{
x1min ≤ x1 ≤ x1max
−12,6≤ x1 ≤ 7,4

No Tanque 2→ h2min = 0 =

{
x2min = h2min−h0

2 = 0−13 =−13cm
x2max = h2max−h0

2 = 20−13 = 7cm{
x2min ≤ x2 ≤ x2max
−13≤ x2 ≤ 7

No Tanque 3→ h3min = 0 =

{
x3min = h3min−h0

3 = 0−4,8 =−4,8cm
x3max = h3max−h0

3 = 20−4,8 = 15,2cm{
x3min ≤ x3 ≤ x3max
−4,8≤ x3 ≤ 15,2
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No Tanque 4→ h4min = 0 =

{
x4min = h4min−h0

4 = 0−4,9 =−4,9cm
x4max = h4max−h0

4 = 20−4,9 = 15,1cm{
x4min ≤ x4 ≤ x4max
−4,9≤ x4 ≤ 15,1

Portanto, conjunto poliédrico de restrições Ωx = R[G,ρ] = {x : Gx≤ ρ} é definido no
espaço de estados da seguinte forma:

G =



1 0 0 0
−1 0 0 0
0 1 0 0
0 −1 0 0
0 0 1 0
0 0 −1 0
0 0 0 1
0 0 0 −1


,ρ =



7,4
12,6

7
13

15,2
4,8

15,1
4,9


(3.4)

Para se definirem as restrições no sinal de controle, a capacidade máxima da bomba
deve ser levada em consideração: 2,5 l/min ≈ 41,6 cm3/s. Desta forma, a tensão máxima
que deve ser aplicada em cada bomba corresponde à vazão máxima fornecida por elas, ou
seja,

q jmax = k jv jmax ⇒ v jmax =
q jmax

k j
, para j = 1,2.{

v1max =
q1max

k1
= 41,6

3,14 = 13,2484V
v2max =

q2max
k2

= 41,6
3,29 = 12,6444V

em que v j é a tensão máxima da bomba e k j é a constante da bomba. Assim, têm-se
as seguintes restrições para os sinais de controle:

Bomba 1→ v1min = 0 =

{
u1min = v1min− v0

1 = 0−3,15 =−3,15V
u1max = v1max− v0

1 = 13,24−3,15 = 10,09V{
u1min ≤ u1 ≤ u1max

−3,15≤ u1 ≤ 10,09

Bomba 2→ v2min = 0 =

{
u2min = v2min− v0

2 = 0−3,15 =−3,15V
u2max = v2max− v0

2 = 12,64−3,15 = 9,49V{
u2min ≤ u2 ≤ u2max

−3,15≤ u2 ≤ 9,49

O conjunto de restrições para as entradas de controle Ψ = R[U,φ] = {u : Uu≤ φ} é
representado por:
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U =


1 0
−1 0
0 1
0 −1

 ,φ =


10,09
3,15
9,49
3,15

 (3.5)

Definidas as restrições físicas do sistema, um conjunto invariante controlado foi cal-
culado com uma taxa de contração pré-estabelecida λ=0,99.

O volume e a quantidade de vértices dos conjuntos P11 e P12 são representados na
tabela a seguir:

Tabela 3.16: Resultados obtidos para o Exemplo 4.
Nº vértices Volume

P11 8 539,6808
P12 8 7,0745×103

Os limites da variável αm a ser maximizada no problema P1 que proporcionaram
um maior volume do conjunto foram 1 ≤ αm ≤ 1.000.000, η = 0,9 e o conjunto Vzero
representado pela matriz com todas as combinações possíveis dos extremos -1 e 1 para
os 4 estados, ou seja , um total de 24 combinações e cada combinação é representada
por uma coluna da matriz Vzero. Para obter o conjunto P11 a função objetivo teve como
resultado αm = 1.000.000, enquanto que para obter o conjunto P12, αm = 3,0791.

Para expandir ainda mais um conjunto invariante controlado calculado pelo problema
P1 a restrição descrita na equação (3.2) seria acrescentada ao problema. Neste exemplo,
o solver KNITRO só apresentou solução para expansão do conjunto P11 enquanto que
para expansão do conjunto P12 não apresentou solução factível.

Expansão do conjunto P11:

Partindo do conjunto solução inicial P11 com 8 vértices, foi realizada apenas 1 execu-
ção em que o novo conjunto calculado contém o conjunto solução inicial. A tabela 3.17
apresenta a quantidade de vértices e o volume dos conjuntos obtidos.

Tabela 3.17: Resultados obtidos para o Exemplo 4 em 1 execução.
Nº vértices P11 Volume P11

Conjunto solução inicial 8 539,6808
Execução 1 9 9,8589×103

Os limites da variável αm a ser maximizada no problema P1 que proporcionaram um
maior volume do conjunto foram 1 ≤ αm ≤ 1.000.000. O valor da função objetivo para
obter o conjunto P11 em uma única execução foi αm = 1.000.000.

A tabela 3.18 mostra os dados mais relevantes em relação a complexidade para o
problema de otimização P1.
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Tabela 3.18: Complexidade Computacional do Exemplo 4.

Problema P1 (Conjunto P11) Problema P1 (Conjunto P12)
Quantidade de Variáveis 257 321
Quantidade de Restrições 144 184
Tempo total da execução (seg) 16 3
Tempo para achar uma solução (seg) 13,677 1,390

Os dados a respeito da complexidade computacional para 1 execução são apresentados
na tabela a seguir:

Tabela 3.19: Complexidade Computacional do Exemplo 4 em 1 execução.
Problema P1 (Conjunto P11)

Quantidade de Variáveis em 1 execução 388
Quantidade de Restrições em 1 execução 205
Tempo total da execução (seg) 4
Tempo para achar uma solução (seg) 2,328

Embora neste exemplo o sistema tenha 4 estados e 2 entradas, observa-se através das
tabelas 3.18 e 3.19 que o maior tempo de execução do problema P1 foi 16 segundos,
ou seja, um tempo razoavelmente curto. Para esse exemplo não foi possível calcular o
máximo conjunto invariante controlado Pmáx utilizando o método proposto em (Dórea e
Hennet, 1999). O algoritmo ficou rodando por horas e não gerou resultado.

3.2.5 Exemplo 5:
Considere o sistema linear sem perturbações analisado em (Blanco et al., 2010) para

o qual:

A=


0,858 −0,053 0,021 0,193 −0,029 0,027
−0,053 0,716 0,039 0,051 0,179 0,162
0,021 0,039 0,698 0,031 0,135 −0,206
0,193 0,051 0,031 0,567 0,053 −0,014
−0,029 0,179 0,135 0,053 0,658 −0,031
0,027 0,162 −0,206 −0,014 −0,031 0,504

 ,B=


−0,438 −1,607 −0,474
−0,074 −1,479 1,389
−1,647 1,011 0,204
0,866 1,869 0,821
0,633 0,004 −1,364
−0,997 1,185 −0,554


A taxa de contração pré-estabelecida é λ=0,99 e não há restrições impostas aos estados

do sistema. As restrições no sinal de controle são dadas por |ui(k)| ≤ 1.

Expansão dos Conjuntos P11 e P12:

Neste exemplo, partindo dos conjuntos solução inicial P11 e P12, ambos com 16
vértices, utilizou-se a estratégia de expansão dos conjuntos invariantes controlados através
do acréscimo da restrição descrita na equação (3.2) ao problema P1.
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Foram realizadas 10 execuções consecutivas em que o novo conjunto calculado con-
tém o conjunto obtido na execução anterior. A cada execução um par simétrico de vértices
foi adicionado, iniciando a execução 1 com 18 vértices e finalizando a execução 10 com
36 vértices. Porém na tabela 3.20 estão representados apenas os vértices não redundantes.
A tabela 3.20 apresenta a quantidade de vértices e o volume dos conjuntos obtidos.

Tabela 3.20: Resultados obtidos para o Exemplo 5 em 10 execuções.
Problema P1

Nº vértices P11 Volume P11 Nº vértices P12 Volume P12
Conjunto solução inicial 16 5,423×1016 16 1,217×1026

Execução 1 16 4,889×1020 18 2,310×1026

Execução 2 16 4,940×1020 18 4,295×1026

Execução 3 16 2,841×1021 18 6,547×1026

Execução 4 16 6,500×1021 18 1,862×1028

Execução 5 16 3,968×1022 18 2,649×1028

Execução 6 16 4,122×1022 18 1,6660×1030

Execução 7 16 4,123×1022 18 1,6663×1030

Execução 8 16 2,060×1023 18 1,667×1030

Execução 9 16 3,674×1027 18 1,668×1030

Execução 10 16 8,794×1028 18 1,742×1031

Observou-se um maior volume dos conjuntos P11 e P12 ao final das execuções quando
os limites da variável αm a ser maximizada no Problema P1 foram 1 ≤ αm ≤ 10.000,
η = 0,9 e o conjunto Vzero representado pela matriz com todas as combinações possíveis
dos extremos -1 e 1 para os 6 estados, ou seja , um total de 26 combinações e cada combi-
nação é representada por uma coluna da matriz Vzero. Para obter os conjuntos P11 e P12
a função objetivo teve como resultado nas dez execuções αm = 10.000.

Os dados a respeito da complexidade computacional para as 10 execuções consecuti-
vas são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 3.21: Complexidade Computacional do Exemplo 5 em 10 execuções.
Problema P1

P11 P12
Quantidade de Variáveis na 1º e 10º execução 460/1405 541/1729
Quantidade de Restrições na 1º e 10º execução 306/576 369/702
Tempo total da execução (seg) 54 47
Tempo mínimo e máximo para achar uma solução (seg) 0,454/9,811 0,363/9,863

Embora neste exemplo o sistema tenha 6 estados e 3 entradas, observa-se através da
tabela 3.21 que o maior tempo de execução do problema P1 foi 54 segundos, ou seja, um
tempo razoavelmente curto. Novamente, para esse exemplo não foi possível calcular o
máximo conjunto invariante controlado Pmáx utilizando o método proposto em (Dórea e
Hennet, 1999). O algoritmo ficou rodando por horas e não gerou resultado.
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3.2.6 Exemplo 6 - Sistema de alta ordem
Os modelos desse sistema de décima ordem foram definidos através de números ale-

atórios normalmente distribuídos. O sistema está sujeito a perturbações limitadas ao con-
junto D = {d : |d| ≤ 0,1}, com taxa de contração λ = 0,99 e não possui restrições nos
estados nem no sinal de controle. Neste exemplo, a restrição adicional V δi = ηV i

zero não
foi usada porque a perturbação já impõe um tamanho mínimo para o conjunto represen-
tado por V . Para este exemplo observou-se um maior volume do conjunto P11 quando os
limites da variável αm a ser maximizada pelo problema P1 foram 1≤ αm ≤ 1.000.000. O
valor da função objetivo para obter o conjunto P11 foi αm = 1.000.000.

Tabela 3.22: Resultados obtidos para o Exemplo 6.
Problema P1 (Conjunto P11)

N.º de vértices 24
Volume 2,5558×1028

Quantidade de Variáveis 1037
Quantidade de Restrições 716
Tempo total da execução (seg) 140
Tempo para achar uma solução (seg) 130,412

Também foi feito o teste do problema P1 com modelos de sistemas de ordem superior
a 10, definidos de modo análogo ao exemplo acima, porém o solver não achou solução
factível.



Capítulo 4

Conclusão

4.1 Principais Contribuições
Neste trabalho foram apresentados os fundamentos necessários para a formulação de

uma metodologia baseada em otimização para construir conjuntos invariantes controlados
robustos com complexidade fixa, para sistemas lineares de tempo discreto sujeitos a res-
trições nos estados e nas entradas de controle e a perturbações persistentes de amplitude
limitada.

Foram apresentados os conceitos relacionados à teoria dos conjuntos positivamente
invariantes, a invariância controlada de poliedros convexos, conjuntos convexos e polie-
dros convexos. Também foi apresentada a importância desses conceitos para o controle
de sistemas restritos.

No capítulo 2 também foram apresentados outros métodos disponíveis na literatura
para o cálculo do conjuntos invariantes controlados, como também foram evidenciadas
algumas desvantagens com relação a tais conjuntos. Na sequência, realizou-se as formu-
lações do problema de otimização, explicando quais seriam as funções objetivos, quais as
variáveis do problema e quais restrições necessitaram ser impostas. Por meio de exemplos
ilustrativos, a metodologia proposta mostrou-se capaz de calcular poliedros com volumes
maiores do que um método recente da literatura como também a sua aplicação foi viável
para sistemas de alta ordem e que apresentaram mais de uma entrada de controle. Além
disso, foram apresentadas condições para expansão dos conjuntos invariantes controlados
calculados pelo problema P1 partindo da estratégia de inclusão de um poliedro já conhe-
cido, garantindo que o conjunto resultante preserve a condição de invariância controlada.
Os resultados desse trabalho resultaram na publicação do artigo Cálculo de Conjuntos
Invariantes Controlados Robustos com Complexidade Fixa usando Otimização Bilinear,
nos Anais do Congresso Brasileiro de Automática 2020 (Oliveira et al., 2020).

As principais contribuições do metodologia proposta foram:

• Capacidade de calcular poliedros invariantes controlados com volumes maiores do
que um método recente da literatura;

• Capacidade de calcular poliedros ICR com complexidade pré-definida;
• Capacidade de calcular poliedros ICR para sistemas dinâmicos sujeitos a perturba-

ções de amplitude limitada;
• Capacidade de aumentar progressivamente o volume de um poliedro ICR previa-
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mente calculado;
• Capacidade de calcular poliedros ICR para sistemas de ordem mais elevada.

4.2 Perspectivas
Este trabalho admite muitas possibilidades de continuidade para o complemento do

método desenvolvido, mas destacam-se as que seguem:

• Analisar a possibilidade de obter via otimização uma lei de controle afim por partes
de complexidade fixa associada aos conjuntos ICR;

• Analisar a possibilidade do método calcular conjuntos invariantes para sistemas
lineares com incerteza politópica no modelo;

• Analisar a possibilidade de conceber uma forma sistemática para determinar o Vzero
ideal no problema P1.

• Explorar novas possibilidades de função objetivo para o problema P2 que levem à
maximização do volume do poliedro calculado.



Referências Bibliográficas

Alessio, A., Lazar, M., Bemporad, A., e Heemels, W. (2007). Squaring the circle: An
algorithm for generating polyhedral invariant sets from ellipsoidal ones. Automatica,
43(12), 2096–2103.

Anevlavix, T. e Tabuada, P. (2019). Computing controlled invariant sets in two moves. In
Proceedings of the 58th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 6248–6254.

Araújo, J.M. (2011). Controle e Observação de Estado em Sistemas Descritores Lineares
Sujeitos a Restrições. Ph.D. thesis, Universidade Federal da Bahia.

Athanasopoulos, N. e Bitsoris, G. (2009). A novel approach to the computation of the
maximal controlled invariant set for constrained linear systems. In In 2009 European
control conference (ECC), 3124–3129. IEEE.

Athanasopoulos, N. e Bitsoris, G. (2010). Invariant set computation for constrained un-
certain discrete-time linear systems. In Proceedings of the 49th IEEE Conference on
Decision and Control (CDC), 5227–5232.

Athanasopoulos, N., Bitsoris, G., e Lazar, M. (2014). Construction of invariant polytopic
sets with specified complexity. International Journal of Control, 87(8), 1681–1693.

Bak, M. (2000). Control of systems with constraints. Ph.D. thesis, Technical University
of Denmark, Department of Automation.

Bitsoris, G. (1988). On the positive invariance of polyhedral sets for discrete-time sys-
tems. Systems & control letters, 11(3), 243–248.

Blanchini, F. (1994). Ultimate boundedness control for uncertain discrete-time systems
via set-induced lyapunov functions. IEEE Transactions on automatic control, 39(2),
428–433.

Blanchini, F. (1999). Set invariance in control. Revista Automática, 35, 1747–1767.

Blanchini, F. e Miani, S. (2015). Set-theoretic methods in control. Birkhäuser, 2 edition.

Blanco, T.B., Cannon, M., e De Moor, B. (2010). On efficient computation of low-
complexity controlled invariant sets for uncertain linear systems. International journal
of Control, 83(7), 1339–1346.

38



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 39

Brião, S.L., Pedrosa, M.V., Castelan, E.B., Camponogara, E., e de Assis, L.S. (2018).
Explicit computation of stabilizing feedback control gains using polyhedral lyapunov
functions. In In 2018 IEEE International Conference on Automation/XXIII Congress
of the Chilean Association of Automatic Control (ICA-ACCA), 1–6.

Byrd, R.H., Nocedal, J., e Waltz, R.A. (2006). Knitro: An integrated package for nonli-
near optimization. In Large-scale nonlinear optimization, 35–59. Springer.

Dantas, A.D.O.d.S. (2018). Projeto de controladores com complexidade reduzida para
sistemas lineares sujeitos a restrições usando análise de agrupamentos de dados. Ph.D.
thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Controle e
Automação.

Dórea, C.E.T. e Hennet, J. (1999). (a, b)-invariant polyhedral sets of linear discrete-time
systems. Journal of Optimization Theory and Applications, 103(3), 521–542.

Dórea, C.E. e Pimenta, A.C.C. (2005). Design of set-invariant estimators for linear
discrete-time systems. In Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and
Control, 7235–7240.
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