
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA MECÂNICA

UTILIZAÇÃO DA LÓGICA DIFUSA NO CONTROLE INTELIGENTE DE

SISTEMAS ELETROIDRÁULICOS

Dissertação submetida à 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

como parte dos requisitos para a obtenção do grau de

MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA

MARCELO COSTA TANAKA

Orientador WALLACE MOREIRA BESSA, D.Sc.

Natal, Agosto de 2011





ii

“A curiosidade do espírito na busca de princípios certos 

é o primeiro passo para a conquista da sabedoria.”

SÓCRATRES



iii

Aos meus pais, Júlio e Mª de Fátima,

e à minha família.



iv

AGRADECIMENTOS

Ao Prof.  Wallace Moreira  Bessa,  pela  oportunidade  que me concedeu  em ser  seu

aluno, pela amizade, dedicação e orientações que geraram este trabalho.

À  Josiane  Maria  de  Macedo  Fernandes,  que  me  ajudou  em  todo  o  período  do

mestrado, nos estudos realizados juntos, na elaboração dos gráficos e da organização desse

trabalho, e acima de tudo, por estar sempre ao meu lado em todos os momentos.

Ao  aluno  de  graduação  em  Eng.  Mecânica  Andrew  William  MacKenzie  pela

elaboração da tabela de base de regras do controlador difuso para o sistema eletroidráulico.

Aos  professores  Erika Andrade,  Francisco Motta,  João  Carlos,  Raimundo Freire  e

Selma Nobrega, pelo conhecimento passado em suas respectivas disciplinas.

Aos amigos de sala de aula, que se fizeram presentes durante os estudos.

Ao  Programa  de  Pós  Graduação  em  Engenharia  Mecânica  –  PPGEM,  pela

oportunidade de participar do programa.

À Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  –  CAPES,  por

financiar a realização desse trabalho.



v

SUMÁRIO

Lista de Figuras vi

Lista de Tabelas viii

1   Introdução ….................................................................................................................... 1

1.1   Posicionamento …..................................................................................................... 2

1.2   Desenvolvimento ….................................................................................................. 4

2   Linearização por Realimentação …............................................................................... 5

2.1   Método geral para sistemas de ordem  n ….............................................................. 5

2.2   Exemplos Ilustrativos................................................................................................ 8

2.2.1   Controle de nível (Sistema de 1a ordem) ….................................................. 8

2.2.2   Oscilador de Van Der Pol (Sistema de 2a ordem) …..................................... 13

3   Lógica Difusa …............................................................................................................... 19

3.1   Controle Difuso ….................................................................................................... 30

3.2   Exemplos Ilustrativo de Controle Difuso …............................................................. 32

3.2.1   Controle de velocidade angular …................................................................ 32

4   Estratégia de Compensação Difusa …........................................................................... 36

4.1   Exemplos Ilustrativos da Compensação Difusa........................................................ 38

4.1.1   Controle de nível (Sistema de 1aordem) ....................................................... 38

4.1.2   Oscilador de Van Der Pol (Sistema de 2a ordem).......................................... 43

5   Sistemas Eletroidráulicos …........................................................................................... 49

5.1   Modelo Matemático................................................................................................... 49

5.2   Lei de Controle …..................................................................................................... 53

6  Conclusões …..................................................................................................................... 71

Referências Bibliográficas …............................................................................................... 74



vi

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1: Diagrama  de  blocos  do  controlador  pelo  método  de  linearização  por

realimentação.................................................................................................... 7

Figura 2.2: Nível de um fluido em um tanque..................................................................... 8

Figura 2.3: Paraboloide de revolução, considerando a�b�rmax …................................... 10

Figura 2.4: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação
com parâmetros conhecidos.............................................................................. 11

Figura 2.5: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação
com parâmetros incertos................................................................................... 12

Figura 2.6: Comparação da magnitude do erro obtido pelo método de linearização por
realimentação com parâmetros conhecidos e parâmetros incertos................... 12

Figura 2.7: Espaço de estados do oscilador de Van Der Pol................................................ 13

Figura 2.8: Rastreamento da trajetória para o oscilador de Van Der Pol pelo método de
linearização por realimentação com parâmetros conhecidos.......................... 15

Figura 2.9: Rastreamento da trajetória para o oscilador de Van Der Pol pelo método de
linearização por realimentação com zona morta............................................... 16

Figura 2.10:Comparação no espaço de fase do erro obtido pelo método de linearização
por realimentação com parâmetros conhecidos e com zona morta................... 17

Figura 3.1: Representação de um conjunto convencional e um conjunto difuso................ 20

Figura 3.2: Função de pertinência gaussiana....................................................................... 21

Figura 3.3: Função de pertinência triangular....................................................................... 21

Figura 3.4: Função de pertinência trapezoidal..................................................................... 21

Figura 3.5: Extensão cilíndrica.…....................................................................................... 22

Figura 3.6: Relação de inclusão........................................................................................... 22

Figura 3.7: Relação de interseção….................................................................................... 23

Figura 3.8:  Relação de união.............................................................................................. 23

Figura 3.9: Operações entre funções de pertinência bidimensionais................................... 23

Figura3.10: Operações de interseção T-norma..................................................................... 24

Figura 3.11: Operações de união S-norma............................................................................ 25

Figura 3.12:Diagrama de blocos de um sistema de inferência difuso.................................. 27

Figura 3.13:Modelo difuso Mamdani usando operadores T-norma e T-conorma................ 28

Figura 3.14:Métodos de defuzzyficação............................................................................... 28

Figura 3.15:Modelo difuso TSK........................................................................................... 29



vii

Figura 3.16:Controlador Difuso........................................................................................... 30

Figura 3.17:Controle da velocidade angular......................................................................... 34

Figura 4.1: Diagrama de blocos do controlador com a compensação difusa...................... 38

Figura 4.2: Funções de pertinência do erro......................................................................... 40

Figura 4.3: Rastreamento  da  trajetória  com  a  compensação  difusa  na  presença  de

parâmetros incertos........................................................................................... 41

Figura 4.4: Variável manipulada �d  da compensação difusa para o controle de nível........ 42

Figura 4.5: Evolução do erro de rastreamento para o nível utilizando somente a técnica

de linearização por realimentação (FL) e com a compensação difusa (FL +

Fuzzy)............................................................................................................... 42

Figura 4.6: Funções de pertinência do erro e derivada do erro........................................... 45

Figura 4.7: Rastreamento da trajetória com a compensação difusa na presença de zona

morta................................................................................................................. 46

Figura 4.8: Variável manipulada �d  da compensação difusa para o oscilador.................... 47

Figura 4.9: Evolução  do erro  de  rastreamento  para  o  oscilador  utilizando somente  a
técnica de linearização por realimentação (FL) e com a compensação difusa
(FL + Fuzzy)..................................................................................................... 47

Figura 4.10:Espaço de fase do erro obtido com a compensação difusa............................... 48

Figura 5.1: Diagrama esquemático de um sistema eletroidráulico...................................... 50

Figura 5.2: Não linearidade de zona morta.......................................................................... 51

Figura 5.3: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação
para o sistema sem a zona morta e com parâmetros conhecidos...................... 54

Figura 5.4: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação
para o sistema com a zona morta e parâmetros conhecidos.............................. 55

Figura 5.5: Espaço de fase do erro obtido com a presença da zona mortaconsiderado o

erro inicial do sistema ����x��0.0, �0.5, 0.0 � …................................................. 55

Figura 5.6: Espaço de fase do erro obtido com a presença da zona morta considerado o

erro inicial do sistema ����x��0.0, 0.0, 0.0� ….................................................... 56

Figura 5.7: Rastreamento  da  trajetória  com  a  compensação  difusa  considerando  o
sistema com a zona morta e parâmetros conhecidos......................................... 59

Figura 5.8: Variável manipulada �d  da compensação difusa para o sistema com a zona

morta e parâmetros conhecidos......................................................................... 59

Figura 5.9: Evolução do erro utilizando somente linearização por realimentação (FL) e
com  a  compensação  difusa  (FL +  Fuzzy)  considerando  a  zona  morta  e
parâmetros conhecidos...................................................................................... 60

Figura 5.10:Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação



viii

para o sistema com a zona morta e parâmetros incertos................................... 61

Figura 5.11: Rastreamento  da  trajetória  para  o  sistema  eletroidráulico  com  a
compensação difusa considerando a zona morta e parâmetros incertos........... 62

Figura 5.12:Variável manipulada �d  da compensação difusa para o sistema com a zona
morta e parâmetros desconhecidos................................................................... 62

Figura 5.13:Evolução do erro utilizando somente linearização por realimentação (FL) e
com  a  compensação  difusa  (FL +  Fuzzy)  considerando  a  zona  morta  e
parâmetros incertos........................................................................................... 63

Figura 5.14:Espaço de fase do erro obtido com a compensação difusa considerando a
zona morta e incerteza no parâmetro de pressão............................................... 63

Figura 5.15:Rastreamento  da  trajetória  triangular  pelo  método  de  linearização  por
realimentação sem a zona morta e parâmetros conhecidos............................... 64

Figura 5.16:Rastreamento  da  trajetória  triangular  pelo  método  de  linearização  por
realimentação com a zona morta e parâmetros conhecidos.............................. 65

Figura 5.17:Espaço  de  fase  do  erro  obtido  com  a  presença  da  zona  morta  para  o
rastreamento da trajetória triangular................................................................. 65

Figura 5.18:Rastreamento  da  trajetória  triangular  com  a  compensação  difusa
considerando a zona morta e parâmetros conhecidos....................................... 66

Figura 5.19:Variável  manipulada  �d  da  compensação  difusa  para  trajetória  triangular
com a zona morta e parâmetros conhecidos...................................................... 67

Figura 5.20:Evolução do erro utilizando somente linearização por realimentação (FL) e
com  a  compensação  difusa  (FL +  Fuzzy)  considerando  a  zona  morta  e
parâmetros......................................................................................................... 67

Figura 5.21:Rastreamento  da  trajetória  triangular  pelo  método  de  linearização  por
realimentação com a zona morta e parâmetros conhecidos.............................. 68

Figura 5.22:Rastreamento  da  trajetória  triangular  com  a  compensação  difusa
considerando a zona morta e parâmetros incertos............................................ 69

Figura 5.23:Variável  manipulada  �d  da  compensação  difusa  para  trajetória  triangular
com a zona morta e parâmetros desconhecidos................................................ 69

Figura 5.24:Evolução do erro utilizando somente linearização por realimentação (FL) e
com  a  compensação  difusa  (FL +  Fuzzy)  considerando  a  zona  morta  e
parâmetros......................................................................................................... 70

LISTA DE TABELAS

Tabela 4.1 – Base de regras do controlador difuso para sistemas de 1° ordem . 40

Tabela 4.2 – Base de regras do controlador difuso para sistemas de 2° ordem. 44

Tabela 5.1 – Base de regras do controlador difuso para o sistema eletroidráulico. 58



ix

RESUMO

Sistemas  eletroidráulicos  são  amplamente  utilizados  em  aplicações  industriais,  tais  como

manipuladores  robóticos,  suspensões  ativas,  máquinas  ferramentas  de  precisão  e  sistemas

aeroespaciais. Eles oferecem muitas vantagens sobre os motores elétricos, incluindo alta força

em relação ao peso, tempo de resposta rápido e tamanho compacto. No entanto, o controle

preciso de sistemas eletroidráulicos, devido à sua inerente característica não linear, não pode

ser facilmente obtido com os controladores lineares convencionais. Hoje em dia, graças ao

desenvolvimento da Teoria da Estabilidade, proposta pelo matemático russo Lyapunov, e com

os avanços da tecnologia computacional, as técnicas de controle não linear vêm sendo cada

vez mais utilizadas.  A maioria  das válvulas  de controle de fluxo,  além de possuir as  não

linearidades  comuns  geradas  pela  compressibilidade  do  fluido,  também podem apresentar

algumas não linearidades, como a zona morta devido à sobreposição do carretel da válvula no

orifício  de  passagem  do  fluido,  impedindo  o  escoamento  mesmo  para  um  pequeno

deslocamento do carretel, degradando a performance do controlador e gerando instabilidade

no sistema em malha fechada. Este trabalho descreve o desenvolvimento de um controlador

não linear,  baseado no método de linearização por realimentação com a inclusão de uma

estratégia de compensação difusa implementada matematicamente na dinâmica do modelo de

um  sistema  acionado  eletroidraulicamente  com  banda  morta  desconhecida.  Resultados

numéricos são apresentados para demonstrar o desempenho do sistema de controle.
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ABSTRACT

Electro-hydraulic  servo-systems  are  widely  employed  in  industrial  applications  such  as

robotic  manipulators,  active  suspensions,  precision  machine  tools  and  aerospace  systems.

They provide many advantages over electric motors, including high force to weight ratio, fast

response time and compact size. However, precise control of electro-hydraulic systems, due to

their inherent nonlinear characteristics,  cannot be easily obtained with conventional  linear

controllers. Most flow control valves can also exhibit some hard nonlinearities such as dead-

zone due to valve spool overlap on the passage´s orifice of the fluid. This work describes the

development  of  a  nonlinear  controller  based  on  the  feedback  linearization  method  and

including  a  fuzzy  compensation  scheme  for  an  electro-hydraulic  actuated  system  with

unknown dead-band.  Numerical  results  are  presented  in  order  to  demonstrate  the  control

system performance.
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Capítulo 1

Introdução

Controle não linear é uma importante área da teoria de controle cujo estudo de suas

técnicas permite que o engenheiro aumente sua capacidade de lidar com problemas práticos

de forma eficiente, pois muitos dos problemas reais são inerentemente não lineares, como os

que  ocorrem  em  manipuladores  robóticos,  veículos  automotivos  e  aeroespaciais,  dentre

outros.

No passado, a aplicação de métodos de controle não linear era limitada tanto pelo

embasamento  teórico  quanto  pela  dificuldade  computacional.  Hoje  em  dia,  graças  ao

desenvolvimento da Teoria da  Estabilidade,  proposta pelo matemático russo Lyapunov1,  e

com os avanços da tecnologia computacional, as técnicas de controle não linear vêm sendo

cada vez mais utilizadas tanto no meio acadêmico como em aplicações industriais. No meio

acadêmico, muitas pesquisas têm surgido com as técnicas de linearização por realimentação

(feedback linearization), controle por modos deslizantes (sliding mode control), método direto

de Lyapunov (Lyapunov's direct method) e técnicas de controle não linear adaptativo. Em

termos de aplicação, muitos sistemas de controle têm sido desenvolvidos para industrias de

energia,  fabricação e processos, além de sistemas dinâmicos em geral.

Diversas  são  as  vantagens  dos  controladores  não  lineares,  dentre  elas  está  a

possibilidade  de  aumento  na  faixa  operacional.  Controladores  lineares  possuem  baixa

1 Alexandr Mikhailovich Lyapunov (1857-1918) – Matemático russo.
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performance e instabilidade por não conseguirem compensar as não linearidades comumente

apresentadas em sistemas de malha fechada de grande faixa operacional. Já os controladores

não lineares apresentam ótimo desempenho em um domínio amplo de operação.

Outra vantagem proporcionada pela adoção de uma abordagem baseada na teoria do

controle não linear,  está  relacionada à dificuldade de linearização de alguns tipos  de não

linearidades, como por exemplo, histerese, saturação, atrito de Coulomb e zona morta.

Embutida  nestas  duas  características  está  ainda  a  possibilidade  de  utilização  de

componentes  de  baixo  custo  em  sistemas  de  controle  não  linear.  Controladores  lineares

necessitam de sensores e atuadores de excelente qualidade, que apresentem comportamento

linear em todo o domínio de operação. Deste modo, a opção por uma estratégia não linear

adequada  pode  muitas  vezes  significar  uma  redução  no  custo  de  implementação  do

controlador, sem comprometer, no entanto, o desempenho requisitado.

Visando  melhorar  ainda  mais  a  performance  dos  controladores  não  lineares,  em

especial no tratamento de sistemas com elevado grau de incerteza, um esforço considerável

tem  sido  realizado  no  intuito  de  se  combinar  estratégias  de  controle  não  linear  com

metodologias de inteligência artificial, como por exemplo, lógica difusa (fuzzy logic), redes

neurais artificiais e algoritmos genéticos.

1.1 Posicionamento

Este trabalho tem por objetivo a aplicação de novas estratégias de controle inteligente,

baseadas em técnicas de controle não linear e na lógica difusa, para sistemas mecânicos não

lineares  e  incertos.  Por  se  tratar  de  um  dos  atuadores  mais  comumente  empregados  na

industria, tanto em aplicações automobilísticas e aeronáuticas quanto nas áreas de automação

e robótica, pretende-se neste trabalho a implementação dos algoritmos estudados em sistemas

eletroidráulicos.

Atuadores eletroidráulicos são amplamente utilizados em aplicações industriais, como

por exemplo, em manipuladores robóticos e em veículos automotivos e aeroespaciais. Eles

apresentam algumas vantagens sobre  os  motores  elétricos,  pelo fato  de  não apresentarem

superaquecimento quando submetidos a cargas elevadas e pela rápida resposta no tempo. No
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entanto, por apresentar um comportamento dinâmico altamente não linear, o controle eficiente

de  dispositivos  eletroidráulicos  não  pode  ser  facilmente  obtido  mediante  a  utilização  de

técnicas convencionais de controle linear.

Além  das  não  linearidades  comuns  geradas  pela  compressibilidade  do  fluido

hidráulico e das propriedades de escoamento e pressão das  válvulas,  muitos  dos sistemas

eletroidráulicos também são submetidos a grandes não linearidades como a zona morta, que

ocorre quando o carretel da válvula sobrepõe o orifício de passagem do fluido impedindo seu

escoamento  mesmo  para  um  pequeno  deslocamento  do  carretel.  Esta  zona  morta  pode

degradar a performance do controlador e gerar  instabilidade no sistema de malha fechada

(Bessa et al., 2010a).

No cenário atual, onde as questões ambientais e a sustentabilidade são preocupações

latentes, o desenvolvimento de sistemas de controle inteligentes, que permitam um consumo

mais eficiente de energia, tem se mostrado extremamente importante. O crescente número de

trabalhos  nos  últimos  anos  dedicados  ao  problema  de  controle  inteligente  de  sistemas

mecânicos  confirmam  o  grande  interesse  da  comunidade  científica  pelo  tema. Os  mais

comuns são controles adaptativos (Guan e Pan, 2008a,b; Yanada e Furuta, 2007;  Yao et al.,

2000), sistemas difusos (Bessa et al., 2010a), redes neurais (Knohl e Unbehauen, 2000), teoria

de realimentação (Niksefat e Sepehri, 2000), ajuste ótimo de controladores PID (Liu e Daley,

2000) e métodos de estruturas variáveis (Bessa et al., 2010c; Mihajlov et al., 2002; Bonchis et

al., 2001; Liu and Handroos, 1999). Muitos destes trabalhos (Tao e Kokotovi�, 1994; Kim et

al., 1994; Oh e Park, 1998;  Šelmi� e Lewis, 2000; Tsai e Chuang, 2004; Zhou et al., 2006)

usam uma função inversa para compensar os efeitos negativos da não linearidade da zona

morta,  embora  esta  abordagem  conduza  a  uma  lei  de  controle  descontínua  e  requer

permutações instantâneas, o que na prática não é conseguido por atuadores mecânicos. Uma

alternativa de controle, sem o uso da função inversa, foi originalmente proposto por  Lewis et

al. (1999) e adaptado por Wang et al. (2004). Em ambos os trabalhos, a zona morta é tratada

como uma combinação de uma função linear e uma função de saturação. Esta abordagem foi

posteriormente aprimorada por Ibrir  et  al. (2007) e por Zhang e Ge (2007),  de modo que

acomodasse as zonas mortas não simétricas.

Deste modo, neste trabalho será apresentado um novo método de controle não linear,

baseado na metodologia de linearização por realimentação e na lógica difusa. A proposta será

ainda empregada em um atuador eletroidráulico com zona morta. Destaca-se como vantagem

da estratégia proposta a não necessidade de adoção da inversa da zona morta.
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1.2 Desenvolvimento

Esta dissertação foi dividida em seis capítulos sendo este primeiro uma apresentação

da motivação inicial e da importância deste estudo na comunidade científica. Neste capítulo

foram introduzidos os primeiros conceitos de controle não linear, mostrando as vantagens de

sua aplicação, e dando ênfase em atuadores eletroidráulicos.

O capítulo  2  trata  de  uma  das  técnicas  de  controle  não  linear,  a  linearização  por

realimentação (feedback linearization),  onde são mostrados dois  exemplos ilustrativos,  no

controle de nível (sistema de 1º ordem) e no controle de um oscilador de Van der Pol (sistema

de 2º ordem).

O  capítulo  3  apresenta  a  lógica  difusa  (fuzzy  logic)  que  trata  de  problemas  que

envolvam incertezas ou imprecisões. Neste capítulo, é descrito o controle por lógica difusa

(FLC  –  Fuzzy  logic  controller)  demonstrado  em  um  exemplo  ilustrativo  de  controle  de

velocidade  angular  de  propulsores  utilizados  em  veículos  robóticos  submarinos  (ROV –

Remotely Operated underwater Vehicle).

O capítulo 4 apresenta a proposta deste trabalho que alia a lógica difusa com a técnica

de controle não linear de linearização por realimentação com o propósito de compensar a

perda  de  performance por  parte  deste  controlador  em sistemas imprecisos.  A estratégia  é

aplicada nos mesmos exemplos do capítulo 2, porém considerando as incertezas embutidas

em seus parâmetros e no modelo do sistema. Os resultados numéricos obtidos mostraram a

eficácia da nova estratégia.

O capítulo 5  descreve  a  modelagem matemática  de  um sistema eletroidráulico.  O

modelo dinâmico não  linear  utilizado baseia-se em modelos  previamente apresentados na

literatura especializada (Merritt, 1967; Walters, 1967 ). A estratégia de controle proposta no

capítulo 4 é então empregada no controle de posição deste atuador eletroidráulico. Resultados

numéricos são também apresentados no intuito de confirmar o desempenho do controlador

proposto.

O capítulo 6 apresenta as considerações finais  e  as conclusões obtidas,  bem como

propostas para trabalhos futuros.
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Capítulo 2

Linearização por Realimentação

Linearização por  realimentação  (feedback  linearization) é  uma técnica  de  controle

utilizada em sistemas não lineares e que tem sido largamente empregada no meio acadêmico e

no  ambiente  industrial,  principalmente  na  área  de  manipuladores  robóticos,  devido  à

simplicidade na qual ela se apresenta. A ideia por trás desse método de controle consiste na

transformação  algébrica  do  sistema  dinâmico  não  linear,  mediande  uma  lei  de  controle

adequada, em um sistema linear em malha fechada.

A técnica de linearização por realimentação pode ser entendida como a escolha de uma

estratégia  de  controle  que  permita  a  transformação  do  sistema  dinâmico  original  em um

sistema dinâmico equivalente, porém mais simples (Slotine e Li, 1991).

A grande vantagem desta  técnica  está  na  simplicidade  de  sua  aplicação,  que  tem

atraído  grande  interesse  em  pesquisas  de  diversas  áreas.  Contudo,  para  se  ter  bom

desempenho  é  necessário  ter  um  conhecimento  preciso  do  sistema  já  que  incertezas

comprometem a eficácia do controlador. Outra limitação da linearização por realimentação é

que todas as variáveis de estado do sistema devem ser mensuráveis.

2.1 Método geral para sistemas de ordem n

Para entender como esta técnica cancela as não linearidades do sistema estabelecendo

uma dinâmica  linear  desejada,  tomaremos  o  seguinte  sistema  dinâmico  não  linear  e  não
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autônomo abaixo:

�
�x1�x 2

�x2�x3

�

�xn� f �x , t ��b �x , t �u �t�
y�x1

 (2.1)

ou de forma mais geral:

�x
�n�
� f �x ,t ��b�x , t �u�t �

y�x
 (2.2)

onde x�� x1, x2 ,... , xn	�� x , �x , 
x , ..., x �n�1 �	��x , x�1�, x �2� ,... , x�n�1�	  é o vetor com as variáveis

de  estado,  x(n)  é  a  n-ésima  derivada  da  variável  de  estado  x,  enquanto  u e  y são,

respectivamente, as variáveis de entrada e saída do sistema. As funções f , b :�n
�  são não

lineares e variantes no tempo.

Considere agora o problema de rastreamento da trajetória xd�� x d , �xd ,... , xd

�n�1�
	 , onde

o objetivo do controlador é fazer com que x xd  à medida que t� , ou seja, que �x 0

para  t� , sendo  �x�x�xd�� �x , ��x ,... , �x �n�1�
	  definido como o erro de rastreamento. Com

isso, tendo o vetor de estados  x disponível para ser medido, as funções  f e  b perfeitamente

conhecidas, e sendo b(x, t) diferente de zero, a lei de controle pode ser escrita como:

u�b
�1
�� f � xd

�n�
�k 0 �x�k1

��x�...�k n�1 �x
�n�1 �

�  (2.3)

onde a garantia de que �x 0  para t�  é adquirida desde que os coeficientes ki (i = 0, 1, …,

n – 1) façam do polinômio pn�k n�1 pn�1�...�k 0  um polinômio de Hurwitz2.

Assim, pode-se definir que o polinômio de Hurwitz é um polinômio cujos coeficientes

são números reais positivos e  cujas raízes estão localizadas na metade esquerda do plano

complexo, ou seja, a parte real de cada raiz é negativa.

Substituindo a lei de controle (2.3) no sistema dinâmico não linear (2.2) obtemos um

sistema em malha fechada cuja dinâmica é escrita da seguinte forma:

�x
�n��k n�1 �x

�n�1��...�k1
��x�k0 �x�0   (2.4)

onde é possível observar que, se o polinômio característico associado for um polinômio de

Hurwitz, o sistema dinâmico torna-se estável e garante a convergência exponencial a zero.

2 Adolf Hurwitz (1859-1919) – Matemático alemão.
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Uma forma de definir o polinômio característico de Hurwitz é através da combinação

do erro de rastreamento ����x  com um vetor k conforme:

��kT
����x  (2.5)

onde k��c0�
n ,c1�

n�1 ,... ,cn�1�	 ,  λ é uma constante estritamente positiva e ci (i = 0, 1, …,

n–1) são coeficientes binomiais gerados pelo binômio de Newton:

c i��n
i ��

n !

�n�i �! i !
, i�0,1 ,... , n�1  (2.6)

Deste modo, a lei de controle dada pela Equação (2.3) pode ser novamente reescrita da

seguinte forma:

u�b�1 �� f � xd

�n��kT
����x�  (2.7)

Para uma melhor compreensão da estrutura desta lei  de controle,  seu diagrama de

blocos é apresentado na Figura 2.1:

Figura 2.1: Diagrama de blocos do controlador pelo método de linearização por

realimentação

A metodologia de realimentação por linearização tem sido aplicada com sucesso em

muitos problemas de controle não linear, seja como ferramenta de análise como no próprio

projeto do controlador. No entanto, esta técnica possui algumas limitações tais como a perda

da eficácia na presença de parâmetros incertos. Essa limitação pode ser corrigida introduzindo

estratégias provenientes da área de inteligência artificial, e que será discutido no capítulo 3.



8

2.2 Exemplos Ilustrativos

Para ilustrar a aplicação do método de linearização por realimentação, as próximas

seções trazem os exemplos que demonstram a sua eficácia tanto com conhecimento prévio

dos valores exatos de parâmetros como na presença de incertezas.

2.2.1 Controle de nível (Sistema de 1a ordem)

Uma forma muito simples de se aplicar o controle de linearização por realimentação

pode ser  visto  neste exemplo que trata  do controle do nível  de um fluido em um tanque

(Figura 2.2), extraído e adaptado de Slotine e Li (1991).

Figura 2.2: Nível de um fluido em um tanque

Observa-se que neste tanque a vazão de saída é constante e que o controle da vazão de

entrada é dada por u. 

Sendo assim, podemos descrever o modelo do sistema dinâmico do tanque como:

d

dt
��0

h

A�h�dh	�u�t ��a �2gh  (2.8)

onde A(h) é a área da seção transversal do tanque, a é a seção transversal do cano de saída, g a

aceleração da gravidade local e h a distância entre a superfície do nível do fluido e o centro
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geométrico da seção transversal do cano de saída.

Este sistema pode ser considerado como um problema de controle não linear já que a

variável manipulada h está presente em um termo não linear na equação, �a�2gh .

A dinâmica do sistema pode ser reescrita como:

A�h� �h�u�a�2gh  (2.9)

Deste  modo,  a  escolha  do  controlador  u deve  compensar  as  não  linearidades  do

modelo e garantir que o sistema resultante em malha fechada seja linear.

u �t��a�2gh�A�h�� �hd�� �h	            (2.10)

sendo �h�h �t ��hd  o erro associado ao nível, onde hd é a altura do nível desejada, e �  uma

constante estritamente positiva.

Substituindo a Equação (2.10) em (2.9), teremos:

A�h� �h�a �2gh�A�h�� �hd�� �h	�a �2gh

A�h� �h�A�h�� �hd�� �h	

A�h��� �h� �hd��� �h	�0

��h�� �h�0            (2.11)

Pode-se observar portanto que o sistema resultante é representado por uma equação

diferencial de 1a ordem, cuja solução geral é �h�ce
��t , onde c é uma constante de integração.

Isto implica que �h0  exponencialmente para t� . 

Note  que  na  lei  de  controle  dada  pela  Equação  (2.10)  a  primeira  parte  a �2gh

equivale a vazão do fluido no cano de saída, enquanto que a segunda parte A�h�� �hd�� �h	  é

usada para subir ou descer o nível do fluido no tanque de acordo com a dinâmica linear do

sistema desejada.

Para  avaliar  a  performance  do  controlador,  as  Equações  (2.9)  e  (2.10)  foram

computacionalmente  implementadas  em  linguagem  C.  A  solução  numérica  da  equação

diferencial de primeira ordem (2.9) foi resolvida pelo método de Runge- Kutta3 de 4a ordem a

uma taxa de 1 kHz para o simulador e 500 Hz para o controlador.

É importante ressaltar que neste trabalho a taxa associada ao simulador representa o

3 Carl David Tolmé Runge (1856-1927) e Wilhelm Kutta (1867-1944) – Matemáticos alemães.
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inverso do passo de integração do algoritmo de Runge- Kutta, enquanto a taxa do controlador

pode ser interpretada como o intervalo de tempo decorrido entre duas atuações sucessivas.

Os valores dos parâmetros considerados foram a área da seção transversal do cano de

saída  a�0,000506707 m2 (cano de 1 polegada, valor comercial), a aceleração da gravidade

g�9,81 m/s2 (valor padrão ao nível do mar). Considerando que o tanque possui a forma de

um paraboloide de revolução, mostrada pela Figura 2.3,  a área de sua seção transversal  é

obtida  através  da  equação  do  paraboloide,  onde  A�h���r
2 ,  sendo  r

2
��h�0,2��k  e

k�hmax �r max

2 .

Figura 2.3: Paraboloide de revolução, considerando a�b�rmax .

Na Figura 2.4 apresentam-se os resultados obtidos para o rastreamento da trajetória

hd�1,0��0,8 sen�2t �	 m, considerando  hmax�2,5 m,  r max�1,0 m,  ��0,8  e que o estado

inicial do sistema seja h�0,8 m.

Podemos  observar  na  Figura  2.4(a)  que  o  controlador  proposto  garantiu  que  a

trajetória  preestabelecida  fosse  rigorosamente  cumprida  após  um  curto  período  de

aproximadamente 5 s. No entanto, destaca-se que isto só foi possível graças ao conhecimento

prévio  do  valor  exato  do  parâmetro  r ,  consequentemente  A�h� ,  do  modelo.  Caso  os

parâmetros do modelo fossem desconhecidos, o rastreamento perfeito não seria possível. Para

comprovar esta afirmação, foi realizada uma nova simulação, porém desta vez a área da seção

transversal do tanque apresentou uma variação de �15 %  gerada pela incerteza do parâmetro

�r . Esta variação é fisicamente justificável, uma vez que, na obtenção do tanque, um conjunto

de variáveis envolvidas durante sua fabricação, contribuem de forma significativa para que

haja variações entre as dimensões especificadas e as efetivamente obtidas, além da variação
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produzida  por  acúmulo  de  sedimentos  e  eventuais  danos  causados  pelo  transporte  ou

operação. Assim, o valor adotado para a área da seção transversal do tanque foi  A�A�h� �

m2, onde ���1�0,15sen �h �	 . Os resultados obtidos são apresentados na Figura 2.5.

(a) Variável de estado h.

(b) Variável manipulada u.

Figura 2.4: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação com

parâmetros conhecidos.

Observando  a  Figura  2.5(a)  é  possível  verificar  que,  neste  caso,  não  foi  possível

rastrear  de  forma  satisfatória  a  trajetória  hd�1,0��0,8 sen�2t�	 m.  Para  enfatizar  a

degradação  do controlador  podemos verificar  a  diferença  da magnitude  do erro  nas  duas

situações, conforme apresentado na Figura 2.6.
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(a) Variável de estado h.

(b) Variável manipulada u.

Figura 2.5: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação com
parâmetros incertos.

(a) Parâmetros conhecidos. (b) Parâmetros incertos.

Figura 2.6: Comparação da magnitude do erro obtido pelo método de linearização por
realimentação com parâmetros conhecidos e parâmetros incertos.
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No método de linearização por realimentação, para os casos em que os parâmetros do

modelo não sejam plenamente conhecidos, a garantia da estabilidade do sistema em malha

fechada não é alcançada devido ao polinômio característico associado não se apresentar como

um polinômio de Hurwitz (Bessa, 2005). Observa-se nestes casos, que a equação obtida do

sistema em malha fechada deixa de ser uma equação diferencial ordinária homogênea, cuja

solução possui uma convergência exponencial a zero, e passa a ser uma EDO não homogênea,

o que não garante a convergência exponencial. 

2.2.2 Oscilador de Van Der Pol4 (Sistema de 2a ordem)

Para ilustrar a aplicação da estratégia de linearização por realimentação em um sistema

de 2a ordem, considere o modelo não linear de um oscilador de Van Der Pol descrito pela

seguinte equação:


x���1�x
2� �x�x�0            (2.12)

onde x  e �x  são as variáveis de estado e �  uma constante positiva.

Figura 2.7: Espaço de estados do oscilador de Van Der Pol.

O oscilador de Van Der Pol é um exemplo de sistema não linear que exibe oscilações

4 Balthasar Van Der Pol (1889-1959) – Engenheiro eletricista holandês.
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de amplitude e período fixos. A este comportamento dá-se o nome de ciclo limite.  Sendo

objetivo do controlador fazer com que o vetor de estados x, siga (rastreie) a trajetória desejada

que  neste  exemplo  será  xd��sen t , cos t 	 ,   situada  no  interior  do  ciclo  limite,  conforme

apresentado na Figura 2.7. Considere agora o oscilador de Van Der Pol controlado:


x���1�x
2� �x�x�b u            (2.13)

assumindo b como o ganho do controlador diferente de zero e u como variável manipulada do

controlador.

Da mesma forma que no exemplo anterior, a escolha do controlador u deve compensar

as não linearidades do modelo e garantir  que o sistema resultante em malha fechada seja

linear, logo:

u �t��b
�1
����1� x

2
� �x�x�� 
x d�2� ��x��

2
�x �	            (2.14)

sendo �x� x �t�� xd �t � como o erro do nível e �  uma constante estritamente positiva, o que

resulta num sistema dinâmico em malha fechada.

Substituindo a Equação (2.14) em (2.13), teremos:


x���1�x
2
� �x� x�bb

�1
����1�x

2
� �x�x�� 
xd�2� ��x��

2
�x �	


x���1�x
2
� �x� x����1�x

2
� �x�x�� 
xd�2� ��x��

2
�x �


x� 
xd�2� ��x��
2
�x�0


�x�2� ��x��
2
�x�0            (2.15)

Desta  vez,  o  sistema resultante  é  representado  por  uma equação  diferencial  de  2a

ordem,  cuja  solução  característica  é  �x�c1 e
��t

�c2 te
��t ,  onde  c1 e c2 são  constantes  de

integração. Isto implica que �x 0  exponencialmente para t� . 

Para  avaliar  o  desempenho  do  controlador,  as  Equações  (2.13)  e  (2.14)  foram

implementadas computacionalmente em linguagem C, com uma taxa de amostragem de 1 kHz

para o simulador e 500 Hz para o controlador. Na solução numérica a equação diferencial de

2ª ordem do modelo do oscilador, Equação (2.13),  foi convertida em um sistema de duas

equações de 1ª ordem, de modo que pudessem ser simultaneamente resolvidas pelo método de

Runge-Kutta  de  4ª  ordem.  Na  Figura  2.8  apresentam-se  os  resultados  obtidos  para  o

rastreamento  da  trajetória  do  oscilador  xd��sen t , cos t 	 ,  considerando  ��0,8 ,  b�1,0 ,

��1,0  e que o estado inicial do sistema seja x���2.0,0.4	 .
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(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.

Figura 2.8: Rastreamento da trajetória  para o oscilador de Van Der Pol pelo método de
linearização por realimentação com parâmetros conhecidos.

Como pode ser observado na Figura 2.8(a), o controlador proposto garantiu que, após

um  período  de  aproximadamente  8  s,  a  trajetória  preestabelecida  fosse  rigorosamente

cumprida. Novamente, isto só foi possível, uma vez que o modelo do sistema dinâmico era

previamente conhecido, caso contrário, o rastreamento perfeito não seria possível. Para, mais

uma vez, comprovar esta afirmação, uma nova simulação foi realizada, sendo nesta, porém

adotado  uma não  linearidade  do  tipo zona morta  embutida  na  entrada  do sistema.  Desta

forma, o sistema de controle pode ser reescrito como:


x���1�x
2� �x�x�b�            (2.16)

onde �  representa a zona morta na entrada do controlador, descrita pela Equação (2.17).
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���
u�0,2 se u � �0,2
0 se �0,2 � u � 0,2
u�0,2 se u � 0,2

           (2.17)

Considerando os mesmos parâmetros da simulação anterior, porém agora considerando

a não linearidade do tipo zona morta, o sistema, submetido a lei de controle descrita pela

Equação (2.14), gerou os seguintes resultados mostrados pela Figura 2.9. 

(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.

Figura 2.9: Rastreamento da trajetória  para o oscilador de Van Der Pol pelo método de

linearização por realimentação com zona morta.

Observando  a  Figura  2.9(a),  percebe-se  que  a  trajetória  xd��sen t , cos t 	  não  é

rastreada com perfeição, mostrando de forma clara a perda de performance do controlador
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utilizando a estratégia de linearização por realimentação na presença de uma não linearidade

do tipo zona morta. 

Esta perda de performance do controlador pode ser mais facilmente observada, através

de uma análise da evolução do erro no espaço de fase, conforme apresentado na Figura 2.10.

(a) Modelo do sistema conhecido.

(b) Modelo com zona morta.

Figura 2.10: Comparação no espaço de fase do erro obtido pelo método de linearização por

realimentação com modelo do sistema conhecido e com zona morta.

Como pode ser visto, no caso do modelo do sistema perfeitamente conhecido, Figura

2.10(a), ocorre a convergência do erro a zero, ou seja, �x 0  para t� . Já no caso em que o

sistema é submetido a uma não linearidade do tipo zona morta na entrada, Figura 2.10(b), a

convergência a zero não ocorre, gerando um ciclo limite no espaço de fase associado ao erro.
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Mais uma vez, pode-se verificar a perda de eficácia por parte do controlador utilizando

a técnica  de linearização  por realimentação,  na  presença de não linearidade do tipo zona

morta.  Deste  modo,  em se  tratando  de  sistemas  dinâmicos  não  lineares  incertos  ou  com

imperfeições  de  modelagem,  é  mais  aconselhável  que  sejam  adotadas  estratégias  de

compensação para evitar degradação da performance por parte do controlador,  bem como

comportamentos indesejáveis do sistema controlado (Bessa, 2005). No próximo capítulo será

discutido  uma  técnica  já  consagrada  na  área  de  sistemas  inteligentes,  denominada  lógica

difusa (fuzzy logic). A lógica difusa será utilizada no desenvolvimento de uma nova estratégia

de  compensação  de  incertezas  para  o  controlador  apresentado  no  capítulo  4,  sendo

posteriormente aplicada ao sistema eletroidráulico apresentado no capítulo 5.
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Capítulo 3

Lógica Difusa

O conceito de lógica iniciou-se no século IV a.C. com o filósofo grego Aristóteles

(384 – 322 a.C.) que estabeleceu um conjunto de regras rígidas para que fosse possível obter

conclusões a partir de certas proposições. Dentre as regras estavam o  princípio do  terceiro

excluído,  onde  uma  proposição  somente  é  falsa  ou  verdadeira,  não  existindo  terceira

proposição (Ex.: o número n é par), e o princípio da não contradição, onde uma proposição

não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo (Ex.: o número  n é par e ímpar). Desde

então,  esta  foi  considerada  a  forma  da  base  do  pensamento  do  lógico  ocidental,  sendo

trabalhada por muitos anos depois. No século XVIII, o filósofo alemão Immanuel Kant (1724

–  1804)  afirmava  “Em  matéria  de  lógica,  nada  mais  pode  ser  acrescentado  ao  que  fez

Aristóteles”.  No século XIX, os matemáticos e  filósofos George Boole (britânico,  1815 –

1864),  Gottlob  Frege  (alemão,  1848  –  1925)  e  Giuseppe  Peano  (italiano,  1858  –  1932)

criaram a lógica matemática, permitindo um desenvolvimento extraordinário da lógica.

Já em 1910, os filósofos Jean Lukasiewicz (polonês, 1874 – 1956) e Nicolai Vasiliev

(russo, 1880 -1940) questionaram os princípios básicos da lógica aristotélica e, em 1950, o

engenheiro e matemático brasileiro Newton C. A. da Costa (1929-) propõe o que se chama

lógica  paraconsistente,  a  qual  não  considera  o  princípio  da  não  contradição,  ou  seja,

proposições contraditórias podem ser verdadeiras e falsas simultaneamente.

Partindo da ideia de aproximar a modelagem matemática do conhecimento humano,

em  1965,  o  matemático  e  engenheiro  azeri  Lotfi  Zadeh  (1921-)  introduziu  os  primeiros
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conjuntos difusos, propondo a lógica difusa (fuzzy logic) a qual não considera o princípio do

terceiro excluído, ou seja, as proposições passariam a ter o seu “grau de verdade”.  Desde

então,  o  conceito  de  sistemas  fuzzy fez  com  que  surgissem  inúmeros  trabalhos,  sendo

aplicados  nas  mais  diversas  áreas,  partindo  da  matemática  e  lógica  para  as  avançadas

metodologias da engenharia (Zadeh, 2000).

A lógica  fuzzy,  lógica  difusa  ou  nebulosa,  considera  entre  o  verdadeiro  e  o  falso,

inúmeros graus de certeza. No passado, isso era tratado matematicamente com o uso da teoria

das  probabilidades,  mas com a chegada dos conjuntos  difusos  passou a ser  tratado como

imperfeições das informações, ou seja, cada proposição possui um grau de verdade.

Considerada como uma das técnicas mais recentes de Inteligência Artificial, a lógica

difusa aproxima uma saída computacional à decisão humana. Na lógica difusa suas decisões

não  se  restringem apenas  a  respostas  como “sim”  ou  “não”,  ela  abrange  decisões  como

“talvez”,  “provável”,  “muito”,  “pouco”,  “em torno  de”,  e  outras  tantas  variáveis  que  se

assemelham a decisões humanas, denominadas de variáveis linguísticas.

Na teoria clássica dos conjuntos, um elemento qualquer de um domínio, pertence ou

não  pertence  a  um  conjunto  em  questão,  por  exemplo  A��x�x�20� .  Já  na  teoria  dos

conjuntos  difusos,  o  elemento  possui  um  determinado  grau  de  pertinência  ao  conjunto,

definida através de uma função �A , que mapeia os elementos dentro de um intervalo entre 0

e  1,  caracterizando uma transição  suave  entre o  pertence  e  o  não pertence,  por  exemplo

A���x ,�A �x���x	X � .  A Figura  3.1  mostra  claramente  a  diferença  entre  um  conjunto

convencional e um conjunto difuso. Note que a pertinência obtida pelo conjunto convencional

se dá bruscamente, ou seja, os valores de pertinência são somente 1 ou 0 (pertence ou não

pertence), já no conjunto difuso os valores de pertinência possuem uma transição suave que

dependem, neste caso, da inclinação da reta proveniente da função de � f �x � .

Figura 3.1: Representação de um conjunto convencional e um conjunto difuso.
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Dentre as funções de pertinência mais comumente utilizadas, destacam-se as funções

de pertinência representadas, respectivamente, pelas Figuras 3.2, 3.3 e 3.4 citadas por Jang et

al. (1997). 


 Gaussiana: �gauss �x��e

1
2
�

x�c

�
�

2

, onde c  é o valor central e �  determina a largura da função.

Figura 3.2: Função de pertinência gaussiana.


 Triangular: �trian �x ��max �min �
x�a

b�a
,
c� x

c�b
�,0�

, onde abc  representam seus vértices.

Figura 3.3: Função de pertinência triangular.


 Trapezoidal: �trap�x ��max �min �
x�a

b�a
,1 ,

d�x

d�c
� ,0�

, onde abcd  representam os vértices do trapézio. 

Figura 3.4: Função de pertinência trapezoidal.



22

Funções de pertinência também podem conter mais de uma entrada,  cada uma em

universos  de  discurso diferentes,  sendo necessário  e  vantajoso  em alguns  casos.  As  mais

comuns são as funções de pertinência bidimensionais, cujo meio mais comum de obtê-las é

através  da extensão cilíndrica.  Por exemplo,  se A é um conjunto difuso em X, então sua

extensão cilíndrica em  X �Y ,  c � A� ,  é definida de modo que  �c�A ��x , y ���A� x� ,  como

mostra a Figura 3.5.

Figura 3.5: Extensão cilíndrica.

Os  conjuntos  difusos  possuem  as  mesma  operações  básicas  dos  conjuntos

convencionais e  foram originalmente definidas em um dos artigos de Zadeh (1965), citado

por Jang et al. (1997). As Figuras 3.6, 3.7 e 3.8, mostram, respectivamente, as operações de

inclusão, interseção e união.


 Inclusão A�B��A� x���B�x � .

Figura 3.6: Relação de inclusão.
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 Interseção C�A�B��C�min��A�x � ,�B� x����A� x���B�x � .

Figura 3.7: Relação de interseção.


 União C�A�B��C�max ��A�x � ,�B �x����A�x���B�x � .

Figura 3.8: Relação de união.

As operações também abrangem as funções bidimensionais, como mostra a Figura 3.9

que representa o produto cartesiano, µAxB = min(µA(x), µB(y)), e o co-produto cartesiano, µA+B =

max(µA(x), µB(y)) , respectivamente.

Figura 3.9: Operações entre funções de pertinência bidimensionais.
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No intuito de generalizar a operação de interseção de conjuntos difusos, utiliza-se o

operador T :�0,1���0,1���0,1� .

�A�B� x��T ��A� x� ,�B �x ����A�x � �*�B�x �  (3.1)

onde  �*  é um operador binário para a função  T, que se refere ao operador T-norma (norma

triangular). 

O operador T-norma deve satisfazer  às  propriedades  de contorno,  monotonicidade,

comutatividade  e  associatividade,  representadas  pelas  Equações  (3.2),  (3.3),  (3.4)  e  (3.5),

respectivamente.

T �� ,0� � T �0,�� � 0, T �� ,1� � T �1,�� � �  (3.2)

T ��A ,�B��T ��C ,�D� se �A��C e �B��D  (3.3)

T ��A ,�B��T ��B ,�A�  (3.4)

T ��A , T ��B ,�C ���T �T ��A ,�B� ,�C �  (3.5)

A primeira propriedade mencionada (3.2) impõe a generalização correta aos conjuntos

no caso clássico. A segunda (3.3) implica que a diminuição nos valores de pertinência A ou B

não pode gerar um aumento nos valores de pertinência na interseção A�B . A terceira (3.4)

indica que o operador é indiferente a ordem dos conjuntos a serem combinados. E finalmente

a  quarta  (3.5)  mostra  que  é  possível  fazer  a  interseção  de  pertinência  dos  conjuntos  em

qualquer ordem dos arranjos. A Figura 3.10 mostra os exemplos de interseção com o operador

T-norma  mínimo  T min ��A ,�B��min��A ,�B���A��B  e  T-norma  o  produto  algébrico

T pro��A ,�B���A��B , respectivamente.

Figura 3.10: Operações de interseção T-norma.
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Da mesma forma, a operação generalizada de união entre conjuntos difusos é através

do operador S :�0,1���0,1���0,1� .

�A�B� x��S ��A�x � ,�B �x ����A�x � �+ �B�x �  (3.6)

onde  �+  é um operador binário para a função  S, que se refere ao operador S-norma (ou T-

conorma). 

O operador S-norma, da mesma forma que o operador T-norma, deve satisfazer às

propriedades de contorno, monotonicidade, comutatividade e associatividade, representadas

pelas Equações (3.7), (3.8), (3.9) e (3.10), respectivamente.

S �� ,0� � S �0,�� � � , S �� ,1� � S �1,�� � 1  (3.7)

S ��A ,�B��S ��C ,�D� se �A��C e �B��D  (3.8)

S ��A ,�B��S ��B ,�A�  (3.9)

S ��A , S ��B ,�C ���S �S ��A ,�B� ,�C �            (3.10)

As justificativas destas propriedades são as mesmas aplicadas para T-norma. A Figura

3.11  mostra  os  exemplos  de  união  com  o  operador  S-norma  máximo

Smax ��A ,�B��max ��A ,�B���A��B e  soma  algébrica, S soma��A ,�B���A��B��A��B ,

respectivamente.

Figura 3.11: Operações de união S-norma.

Através  das  relações  difusas  e  partindo  da  combinação  das  projeções  de  suas

pertinências,  tornou-se possível  quantificar  o raciocínio das  variáveis linguísticas em uma

linguagem artificial pelo uso de regras. As regras difusas são a base do sistema de inferência

difusa, fundamentada na teoria dos conjuntos difusos, elas têm sido aplicadas com sucesso em
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diversas áreas como nos sistemas controle, automação, controle populacional, dentre outros

(Passino e Yurkovich, 1998).

Considerando a regra difusa se – então:

Se x  é A , então y  é B  ou A�B  ou A�B

onde A e B são variáveis linguísticas, ou valores linguísticos, definidas por conjuntos difusos

em universos de discurso X e Y, respectivamente, é possível perceber que uma regra difusa é

dividida em antecedente ou premissa (x é A) e em consequente ou conclusão (y é B).

Esta é a regra básica de inferência entre dois valores na lógica clássica,  conhecida

como modus ponens (modo de afirmar). Por exemplo, se A é considerado como “O mar está

com ondas”, então “O mar está agitado”. Podendo ser escrito como:

Premissa 1 (fato): x é A

Premissa 2 (regra): se x é A, então y é B

Conclusão: y é B

No entanto, o raciocínio humano é de uma maneira aproximada, por exemplo, se A é

considerado agora como “O mar está mais ou menos com ondas”, então “O mar está mais ou

menos agitado”. Podendo ser escrito como:

Premissa 1 (fato): x é A'

Premissa 2 (regra): se x é A, então y é B

Conclusão: y é B'

onde A' está próximo de A e B' está próximo de B. Esta forma de raciocínio é denominada de

raciocínio difuso ou raciocínio aproximado e também de modus ponens generalizado. Neste

caso, a regra contem apenas um antecedente, sendo expressa da seguinte forma:

B '�A'��A�B��A '��A�B�

�B' � y ���A' �x� �*�A�B � x , y�

�B' � y���A' �x � �*��A�x � �*�B� y ��

�B' � y����A' � x� �*�A�x �� �*�B � y�

�B ' � y��w �*�B� y �

onde w  é o grau de ativação da premissa da regra.
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No caso em que as regras contêm múltiplos antecedentes:

Premissa 1 (fato): x é A' e y é B'

Premissa 2 (regra): se x é A e y é B, então z é C

Conclusão: z é C'

C '��A'�B ' ��� A�B�C�

�C ' � z ����A' �x � �*�B' � y�� �*���A�x � �*�B � y�� �*�C � z ��

�C ' � z �����A' �x � �*�A�x �� �*��B' �y � �*�B � y��� �*�C � z �

�C ' � z ���w1
�* w2� �*�C � z �

�C ' � z ��w �*�C � z �

onde w 1  e w2  são os graus de pertinência relativos a, respectivamente, A e B, e w  é o grau

de ativação da premissa da regra.

Um  sistema  de  inferência  difusa  consiste  em  um  procedimento  para  se  extrair

informação a partir de uma base de regras difusas. Basicamente ele possui uma base de regras,

uma base de dados e um mecanismo de raciocínio. Ou seja, o sistema de inferência seleciona

as regras difusas, define as funções de pertinência a serem usadas nas regras e então, define as

conclusões  a  partir  dos  fatos  e  regras  apresentados.  Na  Figura  3.12  é  apresentado  um

diagrama de blocos onde a parte tracejada representa um sistema de inferência.

Figura 3.12: Diagrama de blocos de um sistema de inferência difuso. 
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As  saídas  dos  sistemas  de  inferência  são,  quase  sempre,  conjuntos  difusos,  como

mostra a Figura 3.13 que representa um sistema adotado por Mamdani5. No caso do uso em

controladores,  a  saída  deve  ser  um valor  conciso.  Para  isso,  faz-se  o  uso de  em método

denominado defuzzyficação que extrai um valor que melhor representa o conjunto difuso. Em

geral, existem cinco métodos de defuzzyficação de um conjunto difuso dentro de um universo

de discurso Z, como mostra a Figura 3.14.

Figura 3.13: Modelo difuso Mamdani usando operadores T-norma e T-conorma. 

Figura 3.14: Métodos de defuzzyficação. 

Os sistemas de inferência agregados a defuzzyficação são facilmente encontrados em

literatura especializada (Bojadziev, 1995; Jang et al.,  1997; Passino e Yurkovich, 1998). A

Figura 3.15 representa um dos sistemas de inferência mais utilizado, o modelo difuso Sugeno,

5 Ebrahim (Abe) Mamdani (1944-2010) – Professor zambiano.
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mais conhecido como  modelo difuso TSK (Takagi, Sugeno e Kang) que possui a seguinte

forma:

Se x  é A  e y  é B , então z� f �x , y �

onde  A e B são conjuntos difusos antecedentes z� f �x , y � é a função consequente.

Figura 3.15: Modelo difuso TSK. 

onde x e y são os valores de entrada,  p1 e p2 correspondem aos graus de pertinência de x às

funções de pertinência A1 e A2 respectivamente, bem como q1 e q2 correspondem aos graus de

pertinência de  y em relação  as  funções  de  pertinência B1 e  B2,  w1 e  w2 são os  graus  de

pertinência das regras de ativação cujas funções são dadas, respectivamente, por z1 e z2, onde

r1 e r2 são parâmetros que complementam o polinômio.

A lógica difusa é mais adequada para tratar problemas que envolvam conceitos vagos,

imprecisos e incertos. A utilização de regras difusas e variáveis linguísticas confere ao sistema

de controle várias vantagens como melhor tratamento das imprecisões inerentes aos sensores

utilizados,  facilidade  na  especificação  das  regras  de  controle  com  uma  linguagem  mais

próxima à natural, dentre outras.

Através  dessas  vantagens,  a  lógica difusa passou a ser  empregada em sistemas de

controle  de diversas  áreas,  proporcionando um grande avanço  tecnológico.  O controle de

processos industriais foi a área pioneira, sendo as primeiras experiências datadas de 1974 com

o Prof. Mamdani (Queen Mary College, Londres), que após inúmeras tentativas fracassadas
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em controlar  uma  máquina  de  vapor,  somente  conseguiu  fazê-lo  através  da  aplicação  do

raciocínio  difuso.  Hoje  em dia,  existe  uma  grande  variedade  de  aplicações  industriais  e

comerciais, destacando-se nesse cenário países como o Japão, Alemanha e EUA.

3.1 Controle Difuso

Controlador difuso, também chamado de controlador por lógica difusa (FLC – Fuzzy

Logic  Controller),  é  considerado  como um tomador  de  decisões  artificiais  dentro  de  um

sistema em malha fechada.  Ele reuni  dados de saída  y �t� ,  compara com as  entradas  de

referência r �t� , e toma as decisões u �t�  para que seja garantido o desempenho do objetivo

desejado (Passino e Yurkovich, 1998).

Antes  de  projetar  o  controlador  difuso,  o  engenheiro  de  controle  deve  reunir

informações  sobre  como tomar  decisões  perante  um eventual  comportamento  do  sistema.

Com base nas informações coletadas, um conjunto de regras é proposto para poder controlar o

sistema de forma autônoma. As regras,  do tipo “se – então”,  dentro de uma estratégia de

inferência, geram uma saída para o controle do sistema que então é novamente analisado a

fim de checar se está dentro das especificações impostas.

A Figura 3.16 representa o diagrama de blocos que compõe um controlador difuso ou

fuzzy.

Figura 3.16: Controlador Difuso. 

Basicamente,  o  controlador  difuso é  formado por  quatro elementos:  Uma  base de

regras que contem uma lógica de como proceder em situações distintas; Um mecanismo de

inferência que busca a melhor decisão para o controle do sistema interpretando e aplicando o
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conhecimento adquirido pelas regras; Um fuzzyficador que converte a entrada em informações

que possam ser interpretadas pelo mecanismo de inferência; E finalmente, um defuzzyficador

que converte as decisões do sistema de inferência e as converte numa entrada apropriada para

o sistema.

O controlador difuso projetado representa as decisões humanas em tempo real. Por

isso, é importante que as informações coletadas, e posteriormente inseridas dentro da base de

regras, sejam provenientes de uma experiência onde foi possível aprender a melhor forma de

controlar o sistema. Por exemplo no controle de velocidade de um carro, uma possível regra a

ser usada seria “se a velocidade do carro está muito abaixo da velocidade desejada, então

pressione muito o pedal do acelerador”.

Para  explicar  de  uma  forma  bem  resumida  o  controlador  difuso,  tomaremos

novamente o exemplo de controle de velocidade do carro. A entrada e saída do sistema de

inferência podem ser,  respectivamente,  e �t �  e  u �t � ,  que se considerados como “erro” e

“aceleração”,  passam  a  ser  variáveis  linguísticas.  Já  os  valores  linguísticos  podem  ser

considerados  como “negativo  grande”,  “negativo  pequeno”,  “zero”,  “positivo  pequeno”  e

“positivo grande”. 

Ao atribuir valores reais ao valores linguísticos, definem-se os valores dos centros das

funções de pertinência do conjunto difuso. Por exemplo:

“-10” para negativo grande

“-5” para negativo pequeno

“0” para zero

“5” para positivo pequeno

“10” para positivo grande

Sendo assim, considere o erro associado ao controle da velocidade como:

e �t �� y �t �� yd �t �            (3.11)

onde y �t �  é a velocidade do veículo e yd �t �  a velocidade de referência desejada.

A base de regras pode ser dada por:

Se o “erro” for “negativo grande”, então a “aceleração” será “positiva grande”

Se o “erro” for “negativo pequeno”, então a “aceleração” será “positiva pequena”
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Se o “erro” for “zero”, então a “aceleração” será “zero”

Se o “erro” for “positivo pequeno”, então a “aceleração” será “negativa pequena”

Se o “erro” for “positivo grande”, então a “aceleração” será “negativa grande”

Para cada regra também se atribui um valor real que é atribuído heuristicamente, por

exemplo, {4,0; 2,0; 0,0; -2,0; -4,0} para cada regra respectivamente.

A  partir  daí,  de  acordo  com  o  sistema  de  inferência  adotado,  agregado  ao

defuzzyficador, serão obtidos os valores de saída adequados para cada situação em que este

sistema se encontrar.

3.2 Exemplo Ilustrativo de Controle Difuso

Para  demonstrar  uma  aplicação  do  controle  difuso,  a  próxima  seção  apresenta  o

modelo dinâmico (extraído de  Bessa, 2005) dos propulsores utilizados em  veículos robóticos

submarinos  (ROV –  Remotely  Operated  underwater  Vehicle),  amplamente  utilizados  em

pesquisas oceanográficas, estudos da biologia e da arqueologia marinha, e principalmente na

montagem, inspeção e reparo de estruturas de plataformas em alto mar (offshore). Com base

na teoria da lógica difusa, o controlador proposto neste trabalho tem como objetivo alterar a

velocidade de rotação dos propulsores de acordo com uma velocidade estabelecida desejada.

3.2.1 Controle de velocidade angular

Uma forma muito simples de se aplicar o controle difuso pode ser visto neste exemplo

que trata do controle de velocidade angular de rotação do hélice (Ω) dos propulsores que

utilizam motores elétricos de corrente contínua DC.

O modelo dinâmico dos propulsores, considerando apenas um grau de liberdade, é

descrito como:

a ���b��c�����u            (3.12)

onde  a,  b e  c são  parâmetros  obtidos  experimentalmente  considerando  os  efeitos

hidrodinâmicos do sistema, Ω é a velocidade de rotação do hélice, e u é a tensão fornecida ao

motor.
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A entrada e saída do sistema de inferência difusa são, respectivamente e(t) e u(t), onde

e �t ����t ���d �t �  é o erro associado à velocidade angular, sendo Ωd  a velocidade angular

desejada.  Deste  modo,  considerando  os  valores  linguísticos  “negativo  grande”,  “negativo

pequeno”, “zero”, “positivo pequeno” e “positivo grande”, define-se então a seguinte base de

regras:

Se o “erro” for “negativo grande”, então a “tensão” será “positiva grande”

Se o “erro” for “negativo pequeno”, então a “tensão” será “positiva pequena”

Se o “erro” for “zero”, então a “tensão” será “zero”

Se o “erro” for “positivo pequeno”, então a “tensão” será “negativa pequena”

Se o “erro” for “positivo grande”, então a “tensão” será “negativa grande”

Os valores atribuídos aos centros das funções de pertinência de cada conjunto difuso

relativos a entrada do sistema baseiam-se nas características dos propulsores que possuem

uma velocidade angular variável dentro de uma faixa de -1000 rad/s à 1000 rad/s, ficando

Ce���2000,0 ;�1000,0 ;0,0 ;1000,0 ;2000,0� .

As conclusões obtidas pelo sistema de inferência são dadas pelo grau de pertinência do

valor de entrada para cada uma das regras do conjunto difuso. Essas conclusões também são

distribuídas  em um conjunto difuso de valores  de ativação,  cujos  centros  das  funções  de

pertinência foram baseados nas características dos motores dos propulsores que possuem uma

faixa de tensão estabelecida entre -24 V e 24 V, logo Cu���24,0 ;�12,0 ;0,0 ;12,0 ;24,0� .

A parte final do controlador difuso é dado pela conversão das decisões do sistema de

inferência em uma ação representada por um valor numérico de saída, que é determinada pelo

método de defuzzyficação. O método de defuzzyficação considerado para este exemplo é o

mesmo  do  modelo  difuso  TSK  (Takagi,  Sugeno  e  Kang),  mostrado  na  Figura  3.15,

representado pela Equação (3.13).

u�
�

r�1

N

wr��Cu�r

�
r�1

N

wr

           (3.13)

onde  �Cu�r  corresponde  aos  valores  de  ativação  para  cada  regra  r  e  w r  é  o  grau  de

pertinência de cada regra. 
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Para avaliar o controle proposto, a Equação (3.12) foi implementada em linguagem C,

juntamente com o algoritmo baseado na lógica difusa.  Os valores dos parâmetros obtidos

experimentalmente foram a = 10-2 Vs2/rad,  b = 4  x 10-5 Vs/rad e  c = 1,4  x 10-5 Vs2/rad2. A

Figura 3.17 mostra o resultado obtido para a situação em que a velocidade angular inicial é

Ω0  = 0,0 rad/s e a velocidade angular desejada é Ωd  = 350 rad/s.

(a) Variável de estado  Ω.

(a) Variável manipulada u.

Figura 3.17: Controle da velocidade angular.

É  possível  observar  que  para  sistemas  dinâmicos  simples  o  controle  utilizando

somente lógica difusa é  suficiente,  pois o  raciocínio de tomada de decisão é  tão simples
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quanto.  No  entanto,  essa  estratégia  de  controle  depende  muito  da  heurística,  ou  seja,  a

definição dos parâmetros do controlador fica extremamente dependente da experiência do

projetista. O ideal é que se alie a lógica difusa a uma estratégia de controle, que no caso de um

sistema não linear é conveniente a técnica de linearização por realimentação.

No próximo capítulo,  será apresentado uma nova estratégia de controle que alia  a

técnica  de  controle  não  linear  de  linearização  por  realimentação  com a  lógica  difusa  no

intuído de compensar possíveis imprecisões do sistema.
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Capítulo 4

Estratégia de Compensação Difusa

Analisando a perda de eficácia por parte dos controladores que utilizam a técnica de

linearização  por  realimentação  na  presença  de  parâmetros  incertos  ou  de  imprecisões  no

modelo  do  sistema  dinâmico,  bem  como  a  dependência  da  heurística  por  parte  dos

controladores puramente difusos, este trabalho propõe uma nova estratégia de controle que

alia essas duas técnicas formando uma espécie de compensação. 

Como  visto  no  capítulo  anterior,  o  controle  por  lógica  difusa  depende  muito  da

experiência  do  projetista,  já  que  a  definição  dos  parâmetros  do  controlador  é  feita

heuristicamente. No caso do controle de linearização por realimentação definido no capítulo

2,  o  parâmetro  a  ser  definido  para  o  sistema  de  controle  é  o  λ que  define  a  taxa  de

convergência exponencial do erro, ou seja, quanto maior o λ, mais rápido o erro converge a

zero. No entanto, esse parâmetro depende exclusivamente da capacidade dos atuadores do

sistema.

A compensação, baseada na teoria da lógica difusa, tem como objetivo contornar as

limitações da técnica de controle não linear adotada. Através do espaço de fase associado ao

erro obtido pela técnica de linearização por realimentação perante imprecisões do sistema, são

definidos os conjuntos difusos de entrada que, mediante uma calibração dos parâmetros de

saída, corrigem as imperfeições do sistema controlado.

Neste trabalho o sistema de inferência difuso adotado para a compensação difusa foi o
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TSK  ( Takagi – Sugeno – Kang) de ordem zero,  com a regra  rn determinada da seguinte

forma:

Se �x é �X r , ��x é ��X r
, … e �x

�n�1� é �X r

�n�1�

então �d r � �Dr ; r � 1,2 ,... , N

onde  �X ,  ��X  e  �X �n�1�  são  conjuntos  difusos,  cujas  funções  de  pertinência  podem  ser

escolhidas da melhor forma apropriada, e �Dr  é o valor de saída para cada uma das N  regras

difusas.

Considerando que cada regra define um valor numérico como saída �Dr , o valor final

de saída �d r  pode ser calculado por uma média ponderada:

�d � ����x ��
�

r�1

N

w r	 �D r

�
r�1

N

wr

 (4.1)

ou similarmente,

�d � ����x �� ����D T




� ����x �  (4,2)

onde  ����D�� �D1,
�D2, ... , �DN �  é  o  vetor  que  contém  os  valores  �Dr  de  cada  regra  r,





� ����x��� 1, 2, ... , N �  é um vetor cujas componentes  r � ����x��wr ��r�1

N

w r  e w r  é o valor

de  ativação  da  premissa  de  cada  regra  que  pode  ser  calculado  a  partir  dos  valores  de

pertinência com qualquer interseção difusa (T-norma).

Logo, a lei  de controle com a compensação difusa pode ser  declarada da seguinte

forma:

u�b
�1
�� f �xd

�n�
�kT

����x �� �d � ����x�  (4.3)

Para uma melhor compreensão da estrutura desta lei  de controle,  seu diagrama de

blocos é apresentado na Figura 4.1.

Deste modo, esta estratégia será aplicada no controle de um sistema eletroidráulico

que  normalmente  possui  não  linearidade  do  tipo  zona  morta,  bem  como  presença  de

parâmetros incertos.
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Figura 4.1: Diagrama de blocos do controlador com a compensação difusa.

4.1 Exemplos Ilustrativos da Compensação Difusa

Para comprovar a eficácia da teoria da lógica difusa,  as próximas seções trarão os

mesmos exemplos mostrados no capítulo 2. Porém, aos controladores propostos, que utilizam

a técnica de linearização por realimentação, serão incorporados algoritmos baseados na lógica

difusa, justamente para compensar a baixa performance na presença de parâmetros incertos.

4.1.1 Controle de nível (Sistema de 1a ordem)

No  capítulo  2,  foi  possível  observar  através  das  Figuras  2.5(a)  e  2.6(b),  que  o

controlador proposto não conseguiu rastrear a trajetória desejada na presença de parâmetros

incertos.  Para resolver esse problema, propõe-se uma nova lei de controle utilizando uma

estratégia de compensação baseada em um sistema de inferência difuso.

Assim, partindo da lei de controle proposta na Equação (2.10), suponha que haja um

termo d que, se incorporado a essa equação, seja capaz de compensar as incertezas do modelo

matemático e permitir o rastreamento da trajetória desejada:

u �t ��a�2gh�A�h�� �hd �t ��� �h��d  (4.4)
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Tendo em vista que o valor  d não é conhecido, neste trabalho ele será estimado  �d

mediante a utilização de um sistema de inferência difuso.

Considerando o  sistema de inferência  difuso  TSK (  Takagi  –  Sugeno –  Kang)  de

ordem  zero  para  uma  única  entrada,  com  a  regra  r
n  determinada  da  seguinte  forma

linguística:

Se �h é �H r , então �d r � �Dr ; r � 1,2 , ... , N

onde  �H  é  um  conjunto  difuso,  cujas  funções  de  pertinência  de  cada  regra  podem  ser

escolhidas da melhor forma apropriada, e �Dr  é o valor de saída para cada uma das N  regras

difusas.

Considerando que cada regra define um valor numérico como saída �Dr , o valor final

da saída �d  pode ser calculado por uma média ponderada:

�d � �h��
�

r�1

N

wr	 �Dr

�
r�1

N

w r

 (4.5)

onde �Dr  corresponde aos valores atribuídos para cada regra r  e w r  é o valor de ativação da

premissa  de  cada  regra  que  pode  ser  calculado  a  partir  dos  valores  de  pertinência  com

qualquer interseção difusa (T-norma).

Logo, a lei  de controle com a compensação difusa pode ser  declarada da seguinte

forma:

u �t��a�2gh�A�h�� �hd �t ��� �h�� �d � �h�  (4.6)

Por se tratar de um sistema de primeira ordem, este problema possui uma base de

regras  bem  simples,  mostrada  na  Tabela  4.1,  onde  NG,  NP,  ZO,  PP  e  PG  significam,

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

Grande.  Basicamente,  a  Tabela  4.1  mostra  a  saída  do  mecanismo  de  inferência  da

compensação difusa para o controlador, que é obtida pelo tipo e magnitude do erro do nível,

ou seja, quando o nível está abaixo do desejado (erro negativo), a vazão deve aumentar (vazão

positiva), já quando o nível está acima do desejado (erro negativo), a vazão deve diminuir

(vazão negativa).
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Tabela 4.1 – Base de regras do controlador difuso para sistema de 1a ordem.

����h NG NP ZO PP PG

����d PG PP ZO NP NG

A tabela portanto, permite as seguintes decisões:

Se o erro é Negativo Grande, então a vazão é Positiva Grande

Se o erro é Negativo Pequeno, então a vazão é Positiva Pequena

Se o erro é Zero, então a vazão é Zero

Se o erro é Positivo Pequeno, então a vazão é Negativa Pequena

Se o erro é Positivo Grande, então a vazão é Negativa Grande

Para  quantificar  as  variáveis  linguísticas  a  lógica  difusa  utiliza  as  funções  de

pertinência  que indicam o “grau de verdade” de cada uma. A Figura 4.2 mostra a distribuição

das funções de pertinência adotada, sendo os valores centrais das funções obtidos a partir dos

valores limite do erro apresentado pelo rastreamento da trajetória na presença de parâmetros

incertos, mostrado na Figura 2.6(b). Os valores adotados, múltiplos dos valores limite, foram:

C �h
���0,09 ;�0,045 ;0,0 ;0,045 ;0,09� .  Já os valores para cada regra foram determinados

heuristicamente de NG à PG, �D r���3,0 ;�1,5 ;0,0 ;1,5 ;3,0 � .

Figura 4.2: Funções de pertinência do erro. 
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Como  pode  ser  observado  na  Figura  4.3(a),  o  rastreamento  da  trajetória  foi

satisfatoriamente atingido mediante a utilização da técnica de linearização por realimentação

com a compensação difusa, além disso, quando comparado a Figura 2.4(a), percebe-se que o

rastreamento obtido aqui se deu de forma mais rápida, até mesmo no caso em que não há

parâmetros incertos. A Figura 4.4 mostra a compensação �d  difusa para o controlador.

(a) Variável de estado h.

(b) Variável manipulada u.

Figura 4.3: Rastreamento da trajetória com a compensação difusa na presença de parâmetros
incertos.

Outra  comparação  interessante  a  ser  feita  é  o  da  evolução  do  erro  para  os

controladores com e sem a compensação difusa, mostrada pela Figura 4.5. Note que o erro

residual do sistema com o controle utilizando a compensação é bem menor.



42

Figura 4.4: Variável manipulada �d  da compensação difusa para o controle de nível.

Figura 4.5: Evolução do erro de rastreamento para o nível utilizando somente a técnica de
linearização por realimentação (FL) e com a compensação difusa (FL + Fuzzy).

Calculando o erro médio quadrático de ambos os casos temos:

� Utilizando somente a técnica de linearização por realimentação:

EMQ�FL��0,0479

� Utilizando a compensação difusa:

EMQ�FL� Fuzzy��0,0093

Nota-se,  portanto,  uma  redução  de  aproximadamente  80,6%  do  erro  após  a

compensação difusa.



43

4.1.2 Oscilador de Van der Pol (Sistema de 2a ordem)

Novamente será proposta uma nova lei de controle para um dos exemplos do Capítulo

2,  assim  como  na  seção  anterior,  porém  desta  vez,  para  um  sistema  de  2a ordem.  Foi

constatado pelas Figuras 2.8(a) e 2.9(b), que o controlador proposto no capítulo anterior não

conseguiu rastrear a trajetória desejada na presença da não linearidade do tipo zona morta.

Agora,  veremos  como  o  sistema  irá  se  comportar  com  a  adoção  de  uma  estratégia  de

compensação baseada na lógica difusa.

Partindo do mesmo raciocínio utilizado no exemplo anterior, suponha que haja um

termo  d que,  se incorporado a Equação (2.14),  seja  capaz de compensar as  incertezas  do

modelo matemático e permitir o rastreamento da trajetória desejada:

u�b
�1
����1�x

2
� �x�x� �xd�2� ��x��

2
�x ��d  (4.7)

Como o valor  d não é conhecido, ele será estimado �d  mediante a utilização de um

sistema de inferência difuso.

Considerando o sistema de inferência fuzzy TSK ( Takagi – Sugeno – Kang) de ordem

zero para duas entradas, com a regra r
n  determinada da seguinte forma linguística:

Se �x é �X r e ��x é ��X r então �d r � �Dr ; r � 1,2 ,... , N

onde  �X  e  ��X  são conjuntos difusos, cujas funções de pertinência podem ser escolhidas da

melhor forma apropriada, e �Dr  é o valor de saída para cada uma das N  regras difusas.

Considerando que cada regra define um valor numérico como saída �Dr , o valor final

da saída �d  pode ser calculado por uma média ponderada de acordo com a equação:

�d � �x , ��x ��
�

r�1

N

w r	 �Dr

�
r�1

N

w r

 (4.8)

Logo, a lei  de controle com a compensação difusa pode ser  declarada da seguinte

forma:

u�b
�1
����1�x

2
� �x�x� �xd�2� ��x��

2
�x �� �d � �x , ��x �  (4.9)
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A base de regras adotada para este caso é apresentada na Tabela 4.2, onde NG, NM,

NP,  ZO,  PP,  PM  e  PG  significam,  respectivamente,  Negativo  Grande,  Negativo  Médio,

Negativo Pequeno, Zero, Positivo Pequeno, Positivo Médio e Positivo Grande. Neste caso, a

tabela de regras foi  construída de forma que apresentasse as duas entradas do sistema de

inferência, representadas pelo erro e pela variação do erro (derivada do erro), e a saída do

sistema de inferência cujo valor linguístico é dado pela combinação entre as duas entradas.

Tabela 4.2 – Base de regras do controlador difuso para sistema de 2a ordem.

����x � ��������x NG NM NP ZO PP PM PG

NG PG PG PG PM PM PP ZO

NM PG PG PM PM PP ZO NP

NP PG PM PM PP ZO NP NM

ZO PM PM PP ZO NP NM NM

PP PM PP ZO NP NM NM NG

PM PP ZO NP NM NM NG NG

PG ZO NP NM NM NG NG NG

A ideia por trás da tomada de decisão pode ser entendida pelas duas situações abaixo:

(1) Se o erro é Negativo Grande ( ����x�NG ) e sua variação é Negativa Grande ( ��������x�NG ),

então a saída é Positiva Grande ( ����d�PG )

Esta regra mostra que se a posição do sistema está muito distante negativamente

da posição desejada e sua tendência é de se afastar ainda mais, por conta da sua

derivada, então o sistema receberá um estímulo grande no sentido positivo para

que o erro vá para zero.

(2) Se o erro é  Zero ( ����x�ZO ) e sua variação é  Negativa Pequena  ( ��������x�NP ), então a

saída é Positiva Pequena ( ����d�PP )

Esta regra mostra que se a posição do sistema já se encontra na posição desejada

mas sua tendência é de se afastar um pouco no sentido negativo, por conta da sua

derivada, então o sistema receberá um estímulo pequeno no sentido positivo para

que o erro volte para zero.
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Novamente,  para  quantificar  as  variáveis  linguísticas  utilizam-se  as  funções  de

pertinência cuja distribuição é mostrada pela Figura 4.6. 

(a) Funções de pertinência para o erro.

(b) Funções de pertinência para a derivada do erro.

Figura 4.6: Conjunto de funções de pertinência do erro e da derivada do erro. 

Os  valores  centrais  das  funções  foram  definidos  com  base  nos  valores  extremos

apresentados pelo ciclo limite do gráfico do espaço de fase do erro apresentado pela Figura

2.10(b), sendo os valores limites do eixo da abscissa considerados para o erro e os valores

limites do eixo das ordenadas para a derivada do erro. Os valores centrais de cada conjunto

foram espaçados de forma que todos fossem múltiplos dos valores limites apresentados pela

Figura  2.10,  sendo  C
�x
���0,2 ;�0,02 ;�0,002 ;0,0 ; 0,002 ;0,02 ;0,2�  para  o  erro,  e

C ��x
���0,16 ;�0,016 ;�0,0016 ;0,0 ;0,0016 ;0,016 ; 0,16�  para  a  derivada  do  erro.  Já  os

valores para cada regra foram atribuídos heuristicamente, onde os valores adotados de NG à

PG foram �D r���20,0 ;�5,0 ;�2,5 ;0,0 ; 2,5 ;5,0 ;20,0� . Note que os valores adotados desta

vez  não  foram  distribuídos  de  maneira  uniforme,  como  no  exemplo  mostrado  na  seção

anterior,  ficando  mais  estreitos  próximo  de  zero.  Desta  forma,  o  ganho  da  saída  do
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controlador diminui fazendo com que o erro obtido não ultrapasse muito o ponto desejado

(zero) quando estiver próximo a ele, evitando o efeito de sobre passo (overshoot), como se

fosse uma espécie de sintonia fina do controlador .

A Figura 4.7 mostra os resultados obtidos pelo controle com a compensação difusa.

Note que na Figura 4.7(a) o rastreamento da trajetória foi realizado de maneira satisfatória

mesmo considerando a presença de imprecisões causadas pela zona morta na entrada. Além

disso, o rastreamento ocorreu mais rápido que o realizado pelo controle proposto utilizando

somente a técnica de linearização por realimentação, sem considerar a zona morta, mostrado

pela Figura 2.8(a). A Figura 4.8 mostra a compensação difusa �d  para o controlador.

(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.

Figura 4.7: Rastreamento da trajetória  com a compensação difusa na presença de zona

morta.
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Figura 4.8: Variável manipulada �d  da compensação difusa para o oscilador.

A Figura  4.9,  mostra  a  evolução  do  erro  obtida  com o  controlador  com e  sem a

estratégia de compensação.  Da mesma maneira que no exemplo da seção anterior,  o erro

médio quadrático diminuiu consideravelmente:

� Utilizando somente a técnica de linearização por realimentação:

EMQ�FL��0,1117

� Utilizando a compensação difusa:

EMQ�FL� Fuzzy��0,0152

Nota-se,  portanto,  uma  redução  de  aproximadamente  86,4%  do  erro  após  a

compensação difusa.

Figura 4.9: Evolução do erro de rastreamento para o oscilador utilizando somente a técnica

de linearização por realimentação (FL) e com a compensação difusa (FL + Fuzzy).
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O controle com a compensação difusa, além de rastrear a trajetória num intervalo de

tempo  menor,  também  reduziu  consideravelmente  o  ciclo  limite  do  erro  que  pode  ser

observado quando comparadas as Figuras 4.10 e 2.10(b).

Figura 4.10: Espaço de fase do erro obtido com a compensação difusa.

Portanto, verifica-se que a lei de controle proposta, baseada na técnica de linearização

por realimentação aprimorada por um sistema de inferência difuso, foi capaz de lidar com o

problema de rastreamento de trajetória, mesmo na presença de imprecisões de modelagem.

Mostramos, através dos exemplos de 1a e 2a ordem, que sistemas de controle não linear

com a inferência da lógica difusa garantem sua performance mesmo que o modelo dinâmico

do sistema possua imprecisões.  No próximo capítulo será tratado o problema de controle de

sistemas eletroidráulicos cujo modelo matemático pode ser representado por uma equação

diferencial de 3a ordem.
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Capítulo 5

Sistemas Eletroidráulicos

Os sistemas eletroidráulicos são obtidos pela união da versatilidade dos dispositivos

elétricos com o poder de força dos mecanismos hidráulicos. Esta combinação resultou num

enorme salto tecnológico para o setor industrial, pois os atuadores elétricos necessitam de

baixa  energia  para  mover  atuadores  hidráulicos,  que por  sua  vez  controlam o fluxo  e/ou

pressão de sistemas de grande porte, gerando uma economia de energia considerável, aliada

ao aumento significativo da segurança.

Atuadores eletroidráulicos apresentam um comportamento altamente não linear, sendo

difícil de se obter o seu controle eficiente por de técnicas convencionais de controle linear. O

propósito deste capítulo é elaborar um controlador eficiente para esse tipo de mecanismo

baseado na estratégia de compensação difusa apresentado no capítulo anterior.

5.1 Modelo Matemático

No intuito de projetar um controlador para um sistema atuado eletroidraulicamente,

deve-se  em  primeiro  lugar  desenvolver  um  modelo  matemático  que  represente  o

comportamento  dinâmico  do  sistema.  Modelos  dinâmicos  para  sistemas  eletroidráulicos

podem ser facilmente encontrados na literatura (Merrittt, 1967; Walters, 1967; Bessa, Dutra e
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Kreuzer,  2010c).  O sistema eletroidráulico considerado neste trabalho é formado por uma

válvula proporcional de quatro vias e um cilindro hidráulico submetido a um carregamento

dinâmico variável.  O carregamento variável pode ser representado por um sistema massa-

mola-amortecedor conforme apresentado na Figura 5.1.

Figura 5.1: Diagrama esquemático de um sistema eletroidráulico.

Neste caso, o equilíbrio dinâmico de forças no pistão é dado por:

F g�A1 P1�A2 P2�M t �x�Bt �x�K s x  (5.1)

onde F g  é a força produzida pelo pistão, P1  e P2  são as pressões atuantes no cilindro, A1

e A2  são as áreas do pistão, M t  é a massa total do pistão e da carga, Bt  é o coeficiente de

atrito viscoso do sistema, K s  é constante elástica da mola e x  representa o deslocamento do

pistão.

Assumindo P l�P1�P2  e considerando que para um cilindro simétrico A p�A1�A2 ,

obtém-se:

M t �x�Bt �x�K s x�Ap P l  (5.2)

Deste modo, aplicando-se a equação da continuidade, a seguinte equação é obtida:

Ql�Ap �x�C tp�
V t

4 �e

�Pl  (5.3)

onde Ql��Q 1�Q2�	2  é a vazão, C tp  é o coeficiente de vazamento (leakage coefficient) do

pistão, V t  é o volume total sob compressão e �e  é o módulo de elasticidade volumétrico do

fluido.

Considerando que a pressão na linha de retorno é normalmente muito menor que as

outras  pressões  envolvidas,  P0
0 ,  e  assumindo uma válvula com orifícios  simétricos,  a
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equação para Ql  é dada por:

Ql�Cd w �xsp � 1

�P s�sgn � �xsp�P l�  (5.4)

onde  Cd  é o coeficiente de descarga,  w  o gradiente de área do orifício da válvula,  x sp

representa  o  deslocamento  real  do  cilindro  da  válvula,  enquanto  que  �x sp  representa  o

deslocamento efetivo, ou seja, o que permite a passagem do fluido,   é a massa específica do

fluido hidráulico, P s  é a pressão fornecida ao sistema e a função sinal sgn �.�  é definida por:

sgn � z ���
�1 se z � 0
0 se z � 0
1 se z � 0

 (5.5)

Assumindo  que  a  dinâmica  da  válvula  é  rápida  suficiente  para  ser  desprezada,  o

deslocamento do miolo do eixo pode ser considerado proporcional ao controle da tensão (u).

Para  válvulas  de  centro  fechado  (closed  center  valves),  ou  ainda  no  caso  das  chamadas

válvulas críticas, o miolo apresenta um pouco de sobreposição ao orifício de passagem do

fluido. Esta sobreposição evita perdas por vazamento (leakage losses), porém leva a uma não

linearidade de zona morta dentro dos limites do controle de tensão, como pode ser visto na

Figura 5.2.

Figura 5.2: Não linearidade de zona morta.

A não  linearidade  de zona morta  apresentada na Figura  5.2  pode ser  representada

matematicamente por:
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�x sp �t ���
k v �u �t ���l� se u �t � � �l

0 se �l � u �t� � �r

k v �u �t ���r� se u �t � � �r

 (5.6)

onde k v
é o ganho da válvula e os parâmetros �l

 e �r
 dependem do tamanho da região de

sobreposição.

Para efeito de controle, como mostrado por Bessa (2010a), a Equação (5.6) pode ser

reescrita de uma forma mais adequada:

�x sp �t ��k v �u �t��d �  (5.7)

onde d �u�  pode ser obtido a partir das Equações (5.6) e (5.7):

d �u���
�l se u �t� � �l

u �t� se �l � u �t � � �r

�r se u �t� � �r

 (5.8)

Combinando  as  equações  (5.2),  (5.3),  (5.4),  (5.7)  e  (5.8)  obtém-se  uma  equação

diferencial  de  terceira  ordem  que  representa  o  comportamento  dinâmico  do  sistema

eletroidráulico:

�x��aT x�bu�bd  (5.9)

onde  x�� x , �x , �x �  é  o  vetor  de  estados  com  um  vetor  de  coeficientes  associado

a��a0 ,a1 ,a2�  definido de acordo com:

a0�
4 �e C tp K s

V t M t

           (5.10)

a1�
K s

M t

�
4 �e A p

2

V t M t

�
4�e C tp Bt

V t M t

          (5.11)

a2�
K s

M t

�
4�e C tp

V t

          (5.12)

O ganho do controlador b deve ser definido como:

b�
4 � e A p

V t M t

Cd wk v� 1

�Ps�sgn �u��M t �x�B t �x�K s x �	 Ap�           (5.13)
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Baseado no modelo dinâmico apresentado na Equação (5.9), o projeto do controlador

não linear com compensação difusa será desenvolvido na próxima seção.

5.2 Lei de Controle

Considere o problema de rastreamento da trajetória desejada, x
d
�� xd , �xd , �xd � , sendo

����x�x�xd�� �x , ��x , ��x �  o erro da trajetória associado.

Agora, a lei de controle é definida de acordo com a Equação (2.3):

u�b
�1
�aT x� �xd�3� ��x�3�2 ��x��3

�x �            (5.14)

onde �  é uma constante estritamente positiva.

Deve-se  enfatizar  que,  como  os  parâmetros  da  zona  morta  �l  e  �r  não  são

conhecidos, a dinâmica do modelo do sistema não é perfeitamente conhecida e, neste caso, a

proposta da lei de controle somente por linearização por realimentação não é suficiente para

garantir a convergência exponencial do erro da trajetória para zero.

A simulação  para avaliar  a  desempenho  do  controlador  foi  realizada  através  da

implementação computacional numérica em linguagem C, com uma taxa de amostragem de 1

kHz para o simulador e 500 Hz para o controlador. Na solução numérica a equação diferencial

de 3ª ordem do modelo do oscilador, Equação (5.9), foi convertida em um sistema de três

equações de 1ª ordem, de modo que pudessem ser simultaneamente resolvidas pelo método de

Runge-Kutta  de  4ª  ordem.  Os  parâmetros  adotados  para  o  sistema  eletroidráulico  foram

P s�7 MPa, �850 kg/m³, Cd�0,6 , w�2,5�10�2 m, A p�3�10�4 m², C tp�2�10�12 m³/

(s Pa), �e�700 Mpa, V t�6�10�5 m³, M t�250 kg, Bt�100 Ns/m, K s�75 N/m, �l��0,5

V e  �r�0,5 V. O parâmetro � do controlador foi  definido como  ��8  e o erro inicial  do

sistema considerado foi ����x��0.0, �0.5, 0.0 � . As Figuras 5.3 e 5.4 mostram o rastreamento da

trajetória desejada xd�0,5 sen �0,1 t � m obtida com as Equações (5.9) e (5.14) destacando os

efeitos da zona morta desconhecida.

Como pode ser observado comparando as Figuras 5.3 e 5.4, o método de linearização
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por realimentação provou que o rastreamento da trajetória somente ocorre quando o sistema

controlado  é  perfeitamente  conhecido,  que  no  caso  da  Figura  5.3  não  foi  considerada  a

presença da não linearidade do tipo zona morta comumente apresentado em válvulas de centro

fechado.  Porém na Figura 5.4,  onde foi  considerada a zona morta na entrada do sistema,

percebe-se que a técnica de linearização por realimentação apresenta perda de performance

significativa.

(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.

Figura 5.3: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação para o

sistema eletroidráulico sem a zona morta e com parâmetros conhecidos.

Para  enfatizar  a  baixa  performance  do  controlador  causada  pela  presença  da  zona

morta, utilizando somente a técnica de linearização por realimentação,  o gráfico do espaço de

fase do erro é mostrado na Figura 5.5.
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(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.

Figura 5.4: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação para o
sistema eletroidráulico com a zona morta e parâmetros conhecidos.

Figura 5.5: Espaço de fase do erro obtido com a presença da zona morta considerado o erro
inicial do sistema ����x��0.0, �0.5, 0.0 � .
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O ciclo  limite  apresentado  pela  Figura  5.5  representa  a  região  de  estabilidade  do

controlador utilizando a técnica de linearização por realimentação. Esta região de estabilidade

é atingida independentemente das condições iniciais do sistema. Apenas para ilustrar essa

afirmação, a Figura 5.6 apresenta o gráfico do espaço de fase do erro considerando um erro

inicial do sistema  ����x��0.0, �0.5, 0.0 � . Note que o ciclo limite atingido é o mesmo da Figura

5.5.

Figura 5.6: Espaço de fase do erro obtido com a presença da zona morta considerado o erro

inicial do sistema ����x��0.0, 0.0, 0.0� .

É  fácil  perceber,  pelas  Figuras  5.4,  5.5  e  5.6,  que a  presença de uma zona morta

desconhecida induz a uma baixa performance no rastreamento e a um ciclo limite no espaço

de fase. Deste modo, para compensar estes efeitos indesejados, será novamente adotada uma

estratégia  baseada  na  lógica  difusa.  Como  demonstrado  por  Bessa  e  Barrêto  (2010),

algoritmos difusos podem ser perfeitamente combinados com controladores não lineares afim

de  melhorar  o  rastreamento  da  trajetória  nos  sistemas  não  lineares  incertos.  Também foi

demonstrado que estas  estratégias são adequadas para uma variedade de aplicações desde

veículos submarinos remotamente operados (Bessa et al., 2008, 2010b) até controle de caos

(Bessa et al., 2009).

O sistema de inferência difuso adotado foi o TSK ( Takagi – Sugeno – Kang) de ordem

zero, com a regra r
n  determinada da seguinte forma linguística:

Se �x é �X r e ��x é ��X r então �d r � �Dr ; r � 1,2 ,... , N
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onde  �X  e  ��X  são conjuntos difusos, cujas funções de pertinência podem ser escolhidas de

forma apropriada, e �Dr  é o valor de saída para cada uma das N  regras difusas.

Considerando que cada regra define um valor numérico como saída �Dr , o valor final

da saída �d  pode ser calculado por uma média ponderada:

�d � �x , ��x ��
�

r�1

N

w r� �Dr

�
r�1

N

wr

           (5.15)

ou, de forma semelhante,

�d � �x , ��x �� ����DT
����� �x , ��x �            (5.16)

onde, ����D�� �D1 , �D 2, ..., �DN �
T  é o vetor contendo os valores atribuídos a �Dr  para cada regra r ,

������ �x , ��x ���� 1 ,� 2 , ... ,� N �
T  é o vetor de componentes  �r � �x , ��x��wr 	�r�1

N

w r  e  w r  é o

valor de ativação da premissa de cada regra , que pode ser calculado a partir dos valores de

pertinência com qualquer interseção difusa (T-norma).

Logo, a lei de controle com a compensação difusa pode ser declarada da seguinte

forma:

u�b
�1
�aT x� �xd�3� ��x�3�2 ��x��3

�x�� �d � �x , ��x�            (5.17)

A base de regras adotada é apresentada na Tabela 5.1, onde NG, NM, NP, ZO, PP, PM

e PG significam, respectivamente,  Negativo Grande,  Negativo Médio,  Negativo Pequeno,

Zero, Positivo Pequeno, Positivo Médio e Positivo Grande. Os valores centrais destas funções

de pertinência,  relativas ao erro e sua derivada, foram obtidos através dos valores limites

apresentados no gráfico de espaço de fase do erro (Figura 5.5 ou 5.6) do eixo da abscissa e da

ordenada respectivamente,  sendo  C
�x
���0,15 ;�0,05 ;�0,01 ; 0,0 ;0,01 ;0,05 ; 0,15�  para o

erro, e  C ��x
���0,045 ;�0,009 ;�0,003 ;0,0 ;0,003 ; 0,009 ;0,045�  para  a  derivada  do  erro.

Em  relação  a  resposta  de  saída  para  cada  regra,  os  seguintes  valores  foram  adotados

heuristicamente de NG a PG: �D r���10,0 ;�2,0 ;�1,0 ; 0,0 ;1,0 ; 2,0 ;10,0� .



58

Tabela 5.1 – Base de regras do controlador difuso para o sistema eletroidráulico.

����x  ��������x NG NM NP ZO PP PM PG

NG PG PG PG PG PG PG PM

NM PG PG PM PM PM PM PP

NP PG PM PM PP PP PP NP

ZO PM PP PP ZO NP NP NM

PP PP NP NP NP NM NM NG

PM NP NM NM NM NM NG NG

PG NM NG NG NG NG NG NG

Com o intuito de avaliar a performance da lei de controle proposta, Equação (5.17),

algumas  simulações  numéricas  foram  efetuadas.  No  primeiro  caso,  foi  assumido  que  os

parâmetros do modelo eram perfeitamente conhecidos, mas a zona morta foi considerada para

o  sistema  eletroidráulico.  A Figura  5.7  mostra  os  resultados  obtidos  para  o  rastreamento

xd�0,5 sen �0,1 t � m, já a Figura 5.8 mostra a compensação difusa �d  para o controlador.

Como pode ser observado na Figura 5.7, apesar da zona morta embutida na entrada, a

lei de controle proposta permite ao sistema eletroidráulico rastrear a trajetória desejada com

um pequeno erro associado.

Através da análise comparativa mostrada na Figura 5.9, pode-se facilmente observar a

melhora na performance do controlador proposto com a compensação difusa em relação ao

controlador utilizando somente a técnica de linearização por realimentação. Analisando o erro

médio quadrático de ambos os casos, temos:

! Utilizando somente a técnica de linearização por realimentação:

EMQ�FL�
0,1309

! Utilizando a compensação difusa:

EMQ�FL� Fuzzy�
0,0032

Nota-se,  portanto,  uma  redução  de  aproximadamente  97,5%  do  erro  após  a

compensação difusa.
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(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.

Figura 5.7: Rastreamento da trajetória com a compensação difusa considerando o sistema

com a zona morta e parâmetros conhecidos.

Figura 5.8: Variável manipulada �d  da compensação difusa para o sistema com a zona morta

e parâmetros conhecidos.
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Figura 5.9: Evolução do erro utilizando somente linearização por realimentação (FL) e com a

compensação difusa (FL + Fuzzy) considerando a zona morta e parâmetros conhecidos.

No segundo caso, o controlador proposto foi avaliado junto a sua capacidade de tratar

incertezas, sendo alterado o parâmetro de pressão para o controlador baseado na suposição

que  seu  exato  valor  não  é  conhecido.  O  parâmetro  de  pressão  adotado  para  o  modelo

apresentou uma flutuação de pressão de "10%  em relação ao valor estimado �P s�7 Mpa,

utilizado no controlador. Esta variação é justificável já que esta incerteza pode ocorrer devido

a diversos fatores como incerteza do medidor de pressão, histerese, efeitos hidrodinâmicos,

condições temporais, mas principalmente pela própria dificuldade das unidades hidráulicas

em manter a pressão de saída constante.

Assim,  o  valor  adotado  para  a  pressão  do  modelo  foi  P s�7# Mpa,  onde

#��1�0,1sen �x�� . A Figura 5.10  mostra os resultados do rastreamento obtidos utilizando

somente a técnica de linearização por realimentação onde é possível observar claramente que

a performance obtida não é satisfatória. Como pode ser observado na Figura 5.10a, além de

não atingir os pontos de máximo e mínimo da trajetória, o rastreamento obtido possui um

certo atraso em relação ao rastreamento desejado. 

Novamente, para compensar essa baixa performance, é adicionado ao controlador a

estratégia  de  compensação  difusa,  lembrando  que  desta  vez  o  sistema está  submetido  as

condições de não linearidade do tipo zona morta e também variação do parâmetro de pressão.

Os resultados obtidos são mostrados na Figura 5.11, já a Figura 5.12 mostra a compensação

difusa �d  para o controlador.
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(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.

Figura 5.10: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação para o
sistema com a zona morta e parâmetros incertos.

Através  da  análise  comparativa  mostrada  pela  Figura  5.13,  pode-se  facilmente

observar  a  melhora  na  performance  do  controlador  proposto  com a  compensação  difusa.

Observa-se  também  que  mesmo  com  a  presença  de  parâmetro  incerto  e  zona  morta,  o

controlador proposto é capaz de rastrear a trajetória desejada com um pequeno erro associado,

reduzindo o erro médio quadrático em aproximadamente 97,4%, conforme os valores abaixo:

! Utilizando somente a técnica de linearização por realimentação:

EMQ�FL�
0,1299

! Utilizando a compensação difusa:

EMQ�FL� Fuzzy�
0,0033
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(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.

Figura 5.11: Rastreamento da trajetória para o sistema eletroidráulico com a compensação
difusa considerando a zona morta e parâmetros incertos.

Figura 5.12: Variável manipulada �d  da compensação difusa para o sistema com a zona
morta e parâmetros desconhecidos.
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Figura 5.13: Evolução do erro utilizando somente linearização por realimentação (FL) e com

a compensação difusa (FL + Fuzzy) considerando a zona morta e parâmetros incertos.

A Figura 5.14 mostra o espaço de fase obtido por essa simulação e quando comparado

ao espaço de fase da Figura 5.5 ou 5.6, sem a compensação difusa, é possível observar que o

ciclo limite gerado reduziu consideravelmente.

Figura 5.14: Espaço de fase do erro obtido com a compensação difusa considerando a zona
morta e incerteza no parâmetro de pressão.

Ressalta-se ainda que todas as simulações realizadas a uma taxa de amostragem de 1

kHz  para  o  simulador  e  500  Hz  para  o  controlador,  foram  também  simuladas  com um

aumento na taxa de amostragem para o simulador em até 10 vezes, ou seja, 5 kHz. Contudo,

os  resultados  obtidos  foram  praticamente  os  mesmos,  aumentando  apenas  o  tempo  de

simulação.



64

 No intuito de avaliar o comportamento do controlador proposto em uma trajetória

diferente da anterior, foram realizadas simulações onde uma função contínua e diferenciável

por partes, do tipo triangular, foi escolhida como trajetória desejada. Para essas simulações, o

modelo dinâmico e os parâmetros do controlador foram os mesmos definidos no começo deste

capítulo.

A Figura 5.15 mostra o resultado obtido para o rastreamento da trajetória utilizando

somente a técnica de linearização por realimentação sem considerar a zona morta na entrada

com parâmetros conhecidos. O resultado do rastreamento obtido considerando esse tipo de

não linearidade é mostrado na Figura 5.16, e o espaço de fase associado ao erro gerado é

representado na Figura 5.17.

(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.

Figura 5.15: Rastreamento da trajetória triangular pelo método de linearização por

realimentação para o sistema sem a zona morta e parâmetros conhecidos.
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(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.

Figura 5.16: Rastreamento da trajetória triangular pelo método de linearização por
realimentação para o sistema com a zona morta e parâmetros conhecidos.

Figura 5.17: Espaço de fase do erro obtido com a presença da zona morta para o rastreamento
da trajetória triangular.
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Adotando a mesma base de regra apresentada na Tabela 5.1, bem como os valores

centrais das  funções  de pertinência,  relativas ao erro e sua derivada,  que foram definidos

através dos valores limites apresentados no gráfico de espaço de fase do erro (Figura 5.5 ou

5.6),  a estratégia de compensação difusa é aplicada novamente no sistema eletroidráulico,

desta vez, seguindo uma trajetória cuja função é contínua e diferenciável por partes, do tipo

triangular. Os resultados obtidos são mostrado na Figura 5.18.

(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.

Figura 5.18: Rastreamento da trajetória triangular com a compensação difusa considerando a

zona morta e parâmetros conhecidos.

A Figura 5.19 mostra a compensação difusa �d  para o controlador.
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Figura 5.19: Variável manipulada �d  da compensação difusa para trajetória triangular com a
zona morta e parâmetros conhecidos.

Através da análise comparativa mostrada na Figura 5.20, mais uma vez observar-se a

melhora na performance do controlador proposto com a compensação difusa em relação ao

controlador utilizando somente a técnica de linearização por realimentação, constatando uma

redução de aproximadamente 96,5% do erro médio quadrático.

! Utilizando somente a técnica de linearização por realimentação:

EMQ�FL�
0,1292

! Utilizando a compensação difusa:

EMQ�FL� Fuzzy�
0,0045

Figura 5.20: Evolução do erro utilizando somente linearização por realimentação (FL) e com
a compensação difusa (FL + Fuzzy) considerando a zona morta e parâmetros.
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A Figura 5.21 mostra o rastreamento utilizando somente a técnica de linearização por

realimentação considerando além da zona morta na entrada, também a incerteza no parâmetro

de pressão. E os resultado obtidos para as mesmas condições com a compensação difusa é

mostrada na Figura 5.22, cuja compensação difusa  �d  para o controlador é apresentada na

Figura 5.23.

(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.

Figura 5.21: Rastreamento da trajetória triangular pelo método de linearização por

realimentação com a zona morta e parâmetros conhecidos.
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(a) Variável de estado x.

(b) Variável manipulada u.

Figura 5.22: Rastreamento da trajetória triangular com a compensação difusa considerando a
zona morta e parâmetros incertos.

Figura 5.23: Variável manipulada �d  da compensação difusa para trajetória triangular com a
zona morta e parâmetros desconhecidos.
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Mais  uma  vez  é  feita  a  comparação  entre  o  erro  residual  obtido  pelo  método de

linearização por realimentação e o obtido pela compensação difusa considerando a zona morta

e  parâmetros  incertos,  indicado pela  Figura  5.24.  Analisando o erro  médio  quadrático  de

ambos os casos, temos:

! Utilizando somente a técnica de linearização por realimentação:

EMQ�FL�
0,1270

! Utilizando a compensação difusa:

EMQ�FL� Fuzzy�
0,0052

Nota-se,  portanto,  uma  redução  de  aproximadamente  95,9%  do  erro  após  a

compensação difusa.

Figura 5.24: Evolução do erro utilizando somente linearização por realimentação (FL) e com

a compensação difusa (FL + Fuzzy) considerando a zona morta e parâmetros.

Com base nos resultados obtidos pelas simulações realizadas até aqui, comprova-se

que a estratégia de controle proposta neste trabalho é suficiente para garantir a performance

de um sistema eletroidráulico mesmo que apresente incertezas em seus parâmetros, ou até

mesmo imprecisões do seu modelo.
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Capítulo 6

Conclusões

Neste trabalho foi abordado o problema de controle do sistema eletroidráulico cujo

comportamento dinâmico possui uma característica altamente não linear, como foi discutido

nos capítulos 1 e 5. Conforme discutido no primeiro capítulo, o controle eficiente para esse

tipo de sistema não é obtido facilmente por técnicas convencionais de controle linear, já que

estas  possuem algumas  limitações  como restrição da  faixa  operacional  e  incapacidade  de

linearizar  certas  descontinuidades  (histerese,  saturação,  atrito  de  Coulomb e  zona  morta)

comumente apresentadas em alguns sistemas de  controle (dinâmicos).

A estratégia de utilização de técnicas  de controle não linear  favoreceu bastante na

obtenção de bons resultados, além de diminuir consideravelmente os custos de implementação

já que não é necessário o uso de componentes, como sensores e atuadores, que atuem em

grandes faixas operacionais. Uma das técnicas de controle não linear muito empregada é a

técnica  de  linearização  por  realimentação,  mostrada  no capítulo  2.  A forma de  aplicação

simples e os bons resultados obtidos fizeram com que esta técnica se popularizasse, sendo

empregada  em  diversas  áreas.  No  entanto,  é  possível  perceber  claramente  através  dos

exemplos discutidos no capítulo 2 que a presença de parâmetros incertos e de não linearidades

do tipo zona morta comprometem a eficácia do controlador. No primeiro exemplo, controle de

nível, verifica-se que a trajetória desejada submetida não é cumprida quando pelo menos um

dos parâmetros do modelo dinâmico, no caso a área da seção transversal do tanque, apresenta

incerteza, o mesmo acontecendo no segundo exemplo, oscilador de Van Der Pol, desta vez
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com a zona morta embutida na entrada do controlador. Através do gráfico do espaço de fase

do  erro,  Figura  2.10,  é  possível  observar  que  para  modelos  de  sistemas  perfeitamente

conhecidos  o  erro  possui  uma  convergência  a  zero,  enquanto  que  em  sistemas  com

imprecisões no seu modelo isso não ocorre.

Como proposta para solucionar os problemas causados por incertezas e imprecisões na

modelagem, muitas vezes geradas por causas naturais, imprevisões e até mesmo por não ter o

conhecimento  exato  da  dinâmica  do  sistema,  foi  realizado  a  combinação  do  controle  de

linearização por realimentação com lógica difusa, descrita no capítulo 3. Esta metodologia de

inteligência artificial é uma poderosa ferramenta matemática que trata muito bem casos de

imprecisões, fazendo com que as decisões do sistema de controle se aproximem das decisões

humanas.

Também no capítulo 3, foi demonstrado que a lógica difusa também pode ser usada

como  uma estratégia  de  controle,  porém  os  parâmetros  do  controlador  são  praticamente

obtidos de forma heurística, ficando totalmente dependente da experiência do projetista. Um

exemplo de controle de velocidade de propulsores foi usado para demonstrar o controlador

difuso.

 Com base  na  teoria  da  lógica  difusa  apresentada  no  capítulo  3,  foi  proposta  no

capítulo 4  uma nova estratégia  de  compensação  para tratar  da perda de  performance dos

controladores  que  utilizam  a  técnica  de  linearização  por  realimentação  na  presença  de

imprecisões. Foram demonstrados os mesmos exemplos do capítulo 2 que não conseguiram

obter sucesso no controle por conta da presença de parâmetros incertos e da não linearidade

do tipo zona morta, porém desta vez com a inferência da lógica difusa. Os dois exemplos

apresentaram  resultados  satisfatórios,  nos  dois  casos  ficaram  comprovados  que  essa

combinação entre a  técnica de controle não linear,  linearização por realimentação,  com a

lógica difusa garantem a performance do sistema de controle mesmo que haja imprecisões.

Pode-se notar,  inclusive,  que  em ambos  exemplos  o  rastreamento  da  trajetória  se deu  de

maneira  mais  rápida  que  no  caso  em  que  o  controle  utilizava  somente  a  técnica  de

linearização por  realimentação com parâmetros e modelos perfeitamente conhecidos.

No capítulo 5, a estratégia de controle com a técnica de linearização por realimentação

aliada à lógica difusa foi implementada no controle de um sistema eletroidráulico formado por

uma válvula proporcional de quatro vias submetida a um carregamento dinâmico variável,

representado por um sistema massa-mola-amortecedor. O modelo matemático final obtido do

sistema eletroidráulico com o carregamento dinâmico variável foi uma equação diferencial de
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terceira ordem.

Ainda  no  capítulo  5,  já  na  parte  de  modelagem  do  sistema  de  controle,  a  não

linearidade do tipo zona morta foi implementada matematicamente na dinâmica do modelo do

sistema. Esse tipo de não linearidade é ocasionada por se tratar de uma válvula de centro

fechado (closed center valve) cujo carretel do eixo obstrui o orifício de passagem de fluido na

posição neutra, a fim de evitar vazamentos.

Conforme os  resultados  obtidos  por  simulação  numérica,  ficou comprovado que o

controle  somente por linearização por realimentação não garante a convergência do erro de

rastreamento  da  trajetória  a  zero,  já  que  a  dinâmica  do  modelo  do  sistema  continha

imprecisões geradas pelo parâmetros da zona morta.

Com o intuito de compensar os efeitos da zona morta, foi incorporado à estrutura do

controlador um sistema de inferência por lógica difusa. Esta metodologia confere ao sistema

de controle  um melhor tratamento  das  imprecisões  através  das  regras  difusas  e  variáveis

linguísticas. Os resultados mostraram que o controle não linear proposto conseguiu rastrear a

trajetória desejada com um pequeno erro associado, comprovando sua ótima performance no

tratamento de sistemas que não são perfeitamente conhecidos. Para se aproximar de situações

reais,  o  controlador  também foi  analisado  com a  presença  de  incerteza  no  parâmetro  de

pressão e mesmo assim, sua performance foi satisfatória. A superioridade deste sistema de

controle fica bem clara quando comparado com os resultados obtidos pelo sistema de controle

não linear convencional, linearização por realimentação.

Deve-se  ainda  destacar  que  a  estratégia  de  compensação  difusa  apresentada  neste

trabalho  pode  ser  facilmente  incorporada  a  outras  metodologias  de  controle,  sejam  elas

lineares ou não lineares.

Como  sugestão  para  trabalhos  futuros,  recomenda-se  a  avaliação  experimental  da

estratégia  de  controle  proposta  para  comprovar  sua  eficácia,  demonstrada  pela  simulação

numérica computacional presente neste trabalho, bem como provar a estabilidade da lei de

controle proposta.
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