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RESUMO

Este trabalho descreve o  desenvolvimento de uma estratégia de controle não linear para um

sistema eletroidráulico. O sistema em questão é de terceira ordem, cujas características físicas

ocasionam uma não linearidade do tipo zona morta. A estratégia adotada é baseada em uma

técnica de controle não linear aliada a uma técnica de inteligencia artificial,  o método de

linearização por realimentação e uma rede neural artificial respectivamente. Será demonstrado

que  somente  a  utilização  da  técnica  não  linear  não  é  insuficiente  para  garantir  um bom

desempenho do controlador frente a esse tipo de não linearidade. Por este motivo discutir-se a

inclusão de uma estratégia de compensação baseada nas redes neurais artificiais, que vêm

sendo notoriamente empregadas em sistemas que necessitem imitar o processo de inferência

humano. Em um primeiro momento será utilizada uma rede perceptron de múltiplas camadas

e posteriormente uma rede de funções de base radial, implementadas matematicamente na

dinâmica do modelo do sistema. Desta forma é proposto neste trabalho a aplicação de novas

estratégias de controle inteligente para sistemas mecânicos não lineares e incertos. Aliando o

controle não linear a redes neurais artificiais pretende-se melhorar a performance de ambos,

contribuindo  na  área  de  controle,  principalmente  no  que  diz  respeito  a  metodologia  de

controle inteligente. Resultados numéricos são apresentados para demonstrar o desempenho

do sistema de controle.
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ABSTRACT

This work describes the development of a nonlinear control strategy for an electro-hydraulic

actuated  system.  The  system  to  be  controlled  is  represented  by  a  third  order  ordinary

differential equation subject to a dead-zone input. The control strategy is based on a nonlinear

control  scheme,  combined with an artificial  intelligence algorithm, namely,  the method of

feedback linearization and an artificial neural network. It  is shown that, when such a hard

nonlinearity and modeling inaccuracies are considered, the nonlinear technique alone is not

enough to ensure a good performance of the controller. Therefore, a compensation strategy

based on artificial neural networks, which have been notoriously used in systems that require

the simulation of the process of human inference, is used. The multilayer perceptron network

and the radial basis functions network as well are adopted and mathematically implemented

within the control law. On this basis, the compensation ability considering both networks is

compared. Furthermore, the application of new intelligent control strategies for nonlinear and

uncertain  mechanical  systems are  proposed,  showing that  the  combination  of  a  nonlinear

control  methodology  and  artificial  neural  networks  improves  the  overall  control  system

performance.  Numerical  results  are presented to demonstrate  the efficacy of the proposed

control system. 
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Posicionamento

Atuadores  eletroidráulicos  têm  uma  grande  aplicabilidade  no  setor  industrial,

contribuindo no desenvolvimento das áreas de robótica, automobilística e aeroespaciais. A

principal vantagem desse tipo de atuador é que ele não apresenta superaquecimento, como os

motores elétricos, quando submetidos a cargas elevadas além de fornecer uma rápida resposta

no tempo. 

No  entanto  o  controle  eficiente  de  dispositivos  eletroidráulicos  pode  não  ser

facilmente obtido pela utilização de técnicas convencionais de controle linear, uma vez que

estes dispositivos apresentam um comportamento dinâmico altamente não linear, pois além de

possuir as não linearidades comuns geradas pela compressibilidade do fluido,  a maioria das

válvulas  de  controle  de  fluxo  também  podem  apresentar  algumas  não  linearidades  não

diferenciáveis,  como  a  zona  morta,  Figura  1.1,  causada  pela  sobreposição  do  carretel  da

válvula  no  orifício  de  passagem  do  fluido,  impedindo  o  escoamento  para  um  pequeno

deslocamento do carretel, o que degrada a performance do controlador, gerando instabilidade

no sistema em malha fechada e formação de ciclos limites(Bessa et al., 2010a). 
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Neste contexto, os sistemas de controle não linear vêm gradualmente ocupando um

espaço cada vez maior, tanto no âmbito teórico quanto no que diz respeito às aplicações. Seu

desenvolvimento  deve-se,  principalmente,  à  necessidade  de  superar  algumas  limitações

inerentes aos sistemas de controle linear. 

Figura 1.1: Sobreposição do carretel ocasionando não linearidade de zona morta.

Os controladores não lineares possuem a capacidade para tratar problemas práticos,

que em sua maioria possuem um comportamento dinâmico não linear, de forma mais eficiente

que controladores lineares convencionais, tornando possível o tratamento de alguns tipos de

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

No  caso  da  não  linearidade  de  zona  morta,  por  exemplo,  não  é  possível  fazer  a

linearização do sistema no ponto de operação para obter um controlador P, PI ou PID, pois

trata-se de uma não linearidade não diferenciável. 

Os  controladores  não  lineares  apresentam  outra  vantagem  sob  os  controladores

lineares que é a possibilidade do aumento da faixa operacional, uma vez que não é necessário

a determinação de um ponto de operação do sistema.

Além disso, controladores lineares necessitam de sensores e atuadores de excelente

qualidade, pois devem apresentar um comportamento linear em todo o domínio de operação.
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Já com  a utilização de uma estratégia não linear adequada isto não seria necessário, o que

implica em uma redução no custo de implementação do controlador, sem comprometer, no

entanto, o desempenho requisitado.

Questões  ambientais  têm motivado muitas  pesquisas  em busca  de uma engenharia

sustentável e o desenvolvimento de sistemas de controle inteligentes, que proporcionem um

consumo mais eficiente de energia é necessário neste contexto. 

Muitos trabalhos vêm sendo dedicados ao problema de controle inteligente de sistemas

mecânicos, o que confirma 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 artificiais (RNA) (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., 2010b; 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  tipo  zona  morta,  ainda  que  esta  abordagem  conduza  a  uma  lei  de  controle

descontínua  e  requeira   permutações  instantâneas,  o  que  na  prática  não  é  alcançado  por

atuadores mecânicos. Uma solução alternativa, sem o uso da função inversa, foi originalmente

proposta 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 zonas mortas não simétricas e desconhecidas.

Neste  trabalho  será  apresentado  um  método  de  controle  não  linear,  baseado  na

metodologia  de  linearização  por  realimentação  combinado  às  RNAs.  O  objetivo  desta

estratégia é  abordar  de forma simples,  tanto o controle não linear  quanto as  RNAs,  para

controlar sistemas complexos. Isto é, tanto a utilização da técnica de linearização permite a

utilização de uma rede neural de arquitetura simples, como a RNA possibilita a aplicação de

uma técnica  de  controle  não  linear  simples.  A proposta  será  empregada  em  um atuador

eletroidráulico  com  zona  morta.  Vale  ressaltar  que  a  abordagem  adotada  não  exige

conhecimento prévio da zona morta nem a construção de uma função inversa.
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1.2 Desenvolvimento

Este trabalho foi dividido em seis capítulos. O Capítulo 1 apresenta a motivação inicial

e a 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 aos atuadores eletroidráulicos.

O  Capítulo  2  trata  da  técnica  de  linearização  por  realimentação  (feedback

linearization). Neste capítulo, é apresentado um exemplo ilustrativo de controle de trajetória

de um veículo robótico submarino (ROV – Remotely Operated underwater Vehicle).

O Capítulo 3 apresenta dois tipos de redes neurais, as redes perceptron de múltiplas

camadas (MLP – MultiLayer Perceptron) e as redes de funções de base radial (RBF – Radial

Basis Function).

No Capítulo 4,  a  estratégia  de controle inteligente que alia  as  RNAs à  técnica de

controle  não  linear  de  linearização  por  realimentação  é  apresentada  com o  propósito  de

compensar  a  perda  de  performance  por  parte  deste  controlador  em  sistemas  incertos.  A

estratégia é aplicada no mesmo exemplo do Capítulo 2, porém considerando as incertezas

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

mostrarão a eficácia da estratégia.

O Capítulo 5 discute o modelo matemático 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

serão 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

A linearização por realimentação (feedback linearization) é uma técnica de controle

não linear,  que tem atraído um grande interesse de pesquisa nos últimos anos e  tem sido

aplicada com sucesso para resolver problemas práticos de controle. Dentre eles o controle de

helicópteros, aeronaves, robôs industriais e dispositivos biomédicos (Slotine e Li, 1991).

De forma resumida,  esse método consiste em uma transformação algébrica  de um

sistema dinâmico não linear em um sistema linear em malha fechada através de uma lei de

controle apropriada.

Mais aplicações da metodologia vêm sendo desenvolvidas. No entanto,  há também

deficiências  e  limitações  associadas  a  abordagem  da  técnica  de  linearização  por

realimentação.  Como por exemplo,  para  sua utilização  é necessário  ter  um conhecimento

preciso do sistema além disso todas as variáveis do sistema devem ser mensuráveis.

2.1 Método geral para sistemas de ordem n

Como já foi dito no item anterior, a técnica de linearização por realimentação consiste

na transformação algébrica do sistema dinâmico em um sistema dinâmico equivalente, porém

mais  simples.  Para  demonstrar  como esta  técnica  cancela  as  não  linearidades  do  sistema

estabelecendo  uma  dinâmica  linear  desejada,  considere  o  seguinte  sistema  dinâmico  não
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linear e não autônomo abaixo, descritos pelas equações de estado:

�
�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 e inversível, 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 assegurada 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.

Sendo o polinômio de Hurwitz 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)

Na Equação (2.4) é possível observar que, se o polinômio característico associado for

2 Adolf Hurwitz (1859-1919) – Matemático alemão.
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um polinômio de  Hurwitz,  o  sistema dinâmico  torna-se  estável  e  garante a  convergência

exponencial a zero.

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 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����  (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 garantia da convergência exponencial a zero do sistema em malha fechada também

pode ser obtida somando  �xd

�n��kT ����x  a ambos os lados da equação do sistema dinâmico

(2.2):

x
�n��x d

�n��kT ����x� f �bu� xd

�n��kT ����x

�x �n��kT ����x� f �bu�xd

�n��kT ����x  (2.8)
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Para o caso em que os parâmetros do sistema não são perfeitamente conhecidos, a

função do sistema �f  deverá possuir parâmetros com valores estimados, logo �f � f � �f .

Reescrevendo a Equação (2.8), temos:

�x �n��kT ����x� �f � �f �bu�xd

�n ��kT ����x

�x �n��kT ����x� �f �bu��� �f �xd

�n��kT ����x�  (2.9)

De acordo  com a  lei  de  controle  (2.7),  podemos  considerar  � �f �xd

�n ��kT ����x��b u ,

logo:

�x �n��kT ����x� �f �bu��b u

�x �n��kT ����x� �f �u�b��b�            (2.10)

sendo �b�b��b ,

�x �n��kT ����x� �f ��b u            (2.11)

Portanto, quando o sistema possui parâmetros perfeitamente conhecidos, o lado direito

da equação anterior é igual a zero ( �f ��b u�0 ). Deste modo, o sistema em malha fechada

passa  a  ser  governado  por  uma  equação  diferencial  ordinária  (EDO)  homogenia,  cujo

polinômio  característico  é  um  polinômio  de  Hurwitz,  o  que  garante  a  convergência

exponencial  do  erro  a  zero.  Caso  contrário  temos,  �f ��b u�0  o  que  não  garante  a

convergência exponencial a zero.

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 mediante a introdução de estratégias provenientes da

área de inteligência artificial, o que será discutido no Capítulo 3.

O  método  de  controle  utilizando  a  técnica  de  linearização  por  realimentação  é

apresentado na próxima seção, sendo aplicado ao posicionamento dinâmico de um veículo

robótico submarino.
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2.2 Exemplo Ilustrativo

Nesta seção será apresentado um exemplo de controlador utilizando apenas a técnica

de  linearização  por  realimentação.  O  controlador  será  utilizado  em  duas  situações:  na

primeira, assumindo o conhecimento exato dos parâmetros do modelo matemático do sistema

e na segunda, assumindo que há incerteza nos parâmetros do modelo. O objetivo de utilizar o

controlador nessas duas situações é avaliar seu desempenho perante as mesmas. 

2.2.1 Posicionamento dinâmico de um veículo robótico submarino pelo método

de linearização por realimentação

Considere o modelo não linear simplificado de um veículo robótico submarino de um

grau de liberdade, cujos parâmetros sejam perfeitamente conhecidos, (Bessa, 2005):

M 
x�
1
2

C D� A �x� �x���            (2.12)

onde �x  é a velocidade relativa (m/s) e 
x  a aceleração relativa (m/s²) entre o veículo e a água,

�  é a  força  total  de propulsão,  M  = 50 kg é  a  massa do veículo mais  a  massa adicional

hidrodinâmica,  A = 0,25 m² representa a superfície de referência, � = 1000 kg/m³ a massa

específica  da  água  e  CD  =  2  o  coeficiente  adimensional  do  amortecimento  quadrático

hidrodinâmico.

Pelo método de linearização por realimentação obtém-se a seguinte lei de controle:

��
1
2

C D� A �x� �x��M � 
x d�2� ��x��2
�x�            (2.13)

A Equação (2.14) representa a dinâmica equivalente do sistema em malha fechada que,

para � positivo, garante convergência exponencial do erro a zero.


�x�2� ��x��2 �x�0                        (2.14)

A  solução  geral  da  Equação  (2.14)  é  uma  equação  exponencial  dada  por

�x�c1 e��t�c2 t e��t , onde c1 e c2 são constantes. Desta forma, �x 0  exponencialmente para

t� .
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O desempenho do controlador foi avaliado através de simulações computacionais. As

Equações (2.12) e (2.13) foram implementadas computacionalmente em Matlab®, 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 matemático do veículo,  Equação

(2.12),  foi  convertida  em  um  sistema  de  duas  equações  de  1ª  ordem,  resolvidas

simultaneamente pelo método de Runge-Kutta de 4ª ordem. Na Figura 2.2, apresenta-se os

resultados obtidos para o rastreamento da trajetória do veículo xd�0,25�1�cos �0,3� t �	m ,

considerando � = 1 e que o estado inicial do sistema era x���0,3 0,0	T .

(a) Variável de estado x.

(b) Variável de controle u.

Figura 2.2: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação com

parâmetros conhecidos.
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Na Figura  2.2(a),  observa-se  que  o  controlador  proposto  garantiu  que  a  trajetória

preestabelecida fosse cumprida após um período de aproximadamente 8 segundos. Entretanto,

isto  só  foi  possível,  porque  o  modelo  matemático  do  sistema  dinâmico  era  inteiramente

conhecido,  caso  contrário,  o  rastreamento  não  seria  possível.  Uma  nova  simulação  foi

realizada para comprovar esta afirmação, nesta porém, os parâmetros adotados para o modelo

apresentavam uma diferença de 20% em relação aos valores ideais (no controlador) M�50

kg e C D�2   (logo, �M�40  e �C D�1,6 , para o simulador), utilizados no controlador, o que é

justificável,  pois  a  adoção  de  parâmetros  concentrados  na  representação  dos  efeitos

hidrodinâmicos constitui uma idealização. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura

2.3.

(a) Variável de estado x.

(b) Variável de controle u.

Figura 2.3: Rastreamento da trajetória do veículo pelo método de linearização por

realimentação com incerteza nos parâmetros.
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Na Figura 2.3 verifica-se a diminuição de desempenho do controlador, que passou a

presentar um erro médio quadrático no rastreamento da trajetória de 0,0151 m com a adição

de incerteza. Essa queda na performance do controlador pode ser melhor observada através de

uma análise da evolução do erro no espaço de fase, conforme apresentado na Figura 2.4.

(a) Modelo do sistema conhecido.

(b) Modelo do sistema com parâmetros incertos.

Figura 2.4: Comparação no espaço de fase do erro obtido pelo método de linearização por

realimentação com modelo do sistema conhecido e com incerteza paramétrica.

Através dos gráficos de espaço de fase do erro apresentados na Figura 2.4 é possível

verificar na comparação das simulações, com e sem incerteza associada, a convergência do

erro a zero quando os parâmetros são completamente conhecidos, Figura 2.4(a), No entanto,

para o caso em que o sistema é submetido a incertezas na modelagem na entrada,  Figura

2.4(b), a convergência a zero não ocorre, gerando um ciclo limite no espaço de fase associado

ao erro.
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O  ciclo  limite  apresentado  na  Figura  2.4  representa  a  região  de  estabilidade  do

controlador  utilizando  a  técnica  de  linearização  por  realimentação.  O ciclo  limite  é  uma

oscilação de amplitude fixa, sem excitação externa, independente das condições iniciais do

sistema (Slotine, 1991). Para justificar essa afirmação, a Figura 2.5 apresenta o gráfico do

espaço de fase do erro considerando um estado inicial do sistema  x���0,3 0,1	 . Note que

o ciclo limite atingido é o mesmo da Figura 2.4.

Figura 2.5: Espaço de fase do erro obtido pelo método de linearização por realimentação com

incerteza paramétrica com condição inicial x���0,3 0,1	 .

De acordo com os resultados apresentados, pode-se verificar a perda de eficácia por

parte do controlador utilizando a técnica de linearização por realimentação na presença de

incertezas na modelagem do sistema. Logo, quando empregado o 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 fato de que o polinômio característico associado não representar um polinômio de Hurwitz.

Nestes casos 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 Capítulo 3 será discutido as redes neurais artificiais (RNA), que é uma técnica

amplamente  utilizada  na  área  de  sistemas  inteligentes.  As  RNAs  serão  utilizadas  no

desenvolvimento de uma nova estratégia de compensação de incertezas para o controlador,

que será apresentada no Capítulo 4, sendo posteriormente aplicada ao sistema eletroidráulico

apresentado no Capítulo 5.
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Capítulo 3

Redes Neurais Artificiais

O conceito de Redes Neurais Artificiais (RNA) tem sua origem na década de 40. O

termo RNA deriva da motivação de seus estudos, que foram inspirados na maneira como se

organiza e funciona o sistema nervoso biológico (Haykin, 2001).

O primeiro modelo matemático inspirado em um neurônio biológico data de 1943,

quando  McCulloch e Pitts publicaram o artigo “A logical calculus of the ideas immanent in

nervous activity”. Após a publicação desse artigo vários pesquisadores da época se dedicaram

ao estudo das redes neurais, com trabalhos relacionados tanto às áreas de neuroanatomia e

psiquiatria, como de engenharia (Haykin, 2001). Em 1949 foi proposto o primeiro método de

treinamento de RNAs, regra de aprendizado de Hebb, baseado em hipóteses e observações de

caráter neurofisiológico (Hebb, 1949 apud Silva et al., 2010).

Em 1958, uma das linhas de pesquisa obteve destaque com o desenvolvimento do

primeiro neurocomputador,  Mark I - Perceptron, quando foi idealizado o modelo básico do

Perceptron (Rosenblatt, 1958 apud Silva et al., 2010). Em uma nova abordagem Widrow &

Hoff  desenvolveram a  rede  Adaline (ADAptive  LINear  Element),  que  posteriormente  deu

espaço  para  rede  Madaline (Adaline múltipla).  As  limitações  destas  arquiteturas  foram

demonstradas posteriormente no livro de Minsky & Paert (Minsky et al., 1969 apud Haykin,

2001).  Nesta  referência  foi  demonstrado  que  essas  redes  eram  incapazes  de  classificar

corretamente padrões para classes não linearmente separáveis e que não haveria razão para

supor que uma versão de múltiplas camadas poderia superar  estas limitações.  Em virtude
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dessa publicação, a pesquisa no campo das RNAs foi momentaneamente desencorajada, o que

se refletiu em poucos, porém expressivos, trabalhos na área, como a implementação da rede

ART (Grossberg, 1980), a proposição das redes recorrentes de Hopfield (Hopfield, 1982) e a

formulação  dos  mapas  auto  organizáveis  (Kohonen,  1982).  Estes  trabalhos  motivaram

novamente o interesse da comunidade cientifica  nas pesquisas. No fim dos anos 80, um dos

principais  destaques  foi  o  desenvolvimento  do  algoritmo  da  retropropagação  (back-

propagation)  no  treinamento  de  redes  perceptrons  múltiplas  camadas,  publicado  no  livro

Parallel distributed processing, por Rumelhart, Hinton e Wlliams, em 1986 (Rumelhart et al.,

1986 apud Silva et al., 2010). A publicação alavancou definitivamente os estudos na área das

RNAs.

As  redes  neurais  passaram  novamente  a  ser  um  campo  vasto  de  interesse  para

pesquisas  nas  inúmeras  áreas  do  conhecimento.  Desde  então,  novas  contribuições  vêm

surgindo no estudo das redes neurais artificiais. Atualmente, a engenharia é considerada um

dos campos de estudo mais promissores de aplicação (Haykin, 2001).

3.1 Definição

As redes neurais artificiais (RNA) são modelos computacionais inspirados no sistema

nervoso biológico. Uma RNA se caracteriza por adaptar parâmetros internos de acordo com a

apresentação de dados e o uso de um algoritmo de aprendizagem, com isso a RNA se torna

capaz de fazer generalizações (estimar soluções) ou organizar dados visando o agrupamento

de amostras de acordo com suas características padrão (Silva el al., 2010).

Assim  como  o  cérebro,  que  possui  um  sistema  de  processamento  de  informação

paralelo  constituído  de  unidades  de  processamento  simples  (os  neurônios),  uma  RNA é

constituída por um conjunto de unidades de processamento interligadas (também chamadas de

neurônios). 
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3.2 Modelo do neurônio artificial

O modelo de um neurônio artificial é um modelo bem simplificado de seu equivalente

biológico.  Nele  procura-se  conciliar  as  principais  características  do  neurônio  biológico,

paralelismo e  conectividade.  Os  neurônios  artificiais  podem ser  lineares  e  não lineares  e

realizam funções como coletar e agregar sinais produzindo uma resposta de acordo com sua

função operacional. O modelo mais simples de neurônio artificial foi proposto por McCulloch

& Pitts em 1943 e é até hoje o modelo mais utilizado (Silva et al., 2010).

 A Figura 3.1  representa  o  modelo de  um neurônio.  Nela  pode-se  observar  cinco

elementos básicos de um neurônio, são eles: sinais de entrada, pesos sinápticos, combinador

linear, função de ativação e sinal de saída.

Figura 3.1: Modelo de um neurônio.

No modelo proposto McCulloch & Pitts, os sinais de entrada xn são dados advindos do

meio externo ao neurônio. Dependendo do problema abordado, estas entradas podem ser as

saídas de outros neurônios em uma camada anterior ou os elementos de entrada da rede. Os

pesos sinápticos wkn são valores utilizados para ponderar os sinais de entrada da rede. O índice

k se refere ao neurônio em questão e o índice n ao elemento de entrada da sinapse a qual o

peso se relaciona. A partir  da multiplicação dos sinais de entrada pelos  respectivos pesos
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sinápticos  é  possível  quantificar  a  influência  de  cada  sinal  de  entrada  no  neurônio.  O

combinador linear agrega os sinais de entrada ponderados pelas sinapses dos neurônios, cuja

saída é dada por vk. A função de ativação ϕ(.) limita a amplitude da saída do neurônio dentro

de um intervalo de valores permitidos, porém isto não ocorre, por exemplo, na função linear.

O sinal de saída yk é o valor produzido pelo neurônio que pode ser a saída final da rede ou

ainda ser utilizado se houver neurônios interligados sequencialmente. 

O  modelo  do  neurônio  apresentado  na  Figura  3.1  pode  ser  representado

matematicamente pelas Equações (3.1) e (3.2). 

v k��
i�1

n

w ki�x i�bk  (3.1)

sendo uk��
i�1

n

w ki�x i , logo v k�uk�bk .

yk�� �vk �  (3.2)

onde vk é a saída do combinador linear dos sinais entradas da rede e está associado ao bias (bk)

no n-ésimo neurônio, ϕ(.) representa a função de ativação do neurônio, yk é a saída obtida pelo

k-ésimo neurônio da rede e n é o número de sinais de entrada do neurônio.

O bias tem o efeito de aplicar uma transformação afim à saída uk do combinador linear,

modificando  a  relação  entre  o  potencial  de  ativação  vk  e  a  saída  do  combinador  uk

(Haykin,2001), como mostra a Figura 3.2.

Figura 3.2: Efeito produzido pelo bias.
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3.2.1  Funções de Ativação

As funções  de  ativação  podem ser  classificadas  como parcialmente  ou  totalmente

diferenciáveis ao longo de seu domínio. 

As funções de ativação parcialmente diferenciáveis são funções que em alguns pontos

do seu domínio não possuem derivada de primeira ordem. Dentre elas se destacam: a função

degrau, a função sinal e a função saturação, como mostra a Figura 3.3 respectivamente.

Figura 3.3: Funções de ativação parcialmente diferenciáveis.

As funções de ativação totalmente diferenciáveis são funções que possuem derivada

de primeira ordem em todo seu domínio. Este grupo tem como principais representantes (na

utilização para redes neurais) as funções sigmóide, tangente hiperbólica, gaussiana e linear.

� Função sigmóide 

A expressão matemática que define a função sigmóide é dada pela Equação (3.3):

g �u��
1

1�e
�	�u  (3.3)

Os  valores  apresentados  por  esta  função  variam entre  zero  e  um,  como pode ser

observado na Figura 3.4.

u

g(u) g(u) g(u)

u u

1 1

-1

1

-1

1
-1

(a) Função degrau. (b) Função sinal. (c) Função saturação.



19

Figura 3.4: Função de ativação sigmóide.

Na Equação (3.3), β é uma constante positiva e  influencia na inclinação da inflexão da

curva,  assim,  quanto maior  o  valor  de  β mais  a  função sigmóide se aproxima da função

degrau,  Figura  3.3(a),  tendendo a esta  à  medida  que  β  tende ao infinito,  como pode ser

observado na Figura 3.5.

Figura 3.5:  variação do parâmetro β na função de ativação sigmóide.

� Função tangente hiperbólica

Diferentemente  da  função  sigmóide,  os  resultados  gerados  pela  função  tangente

hiperbólica assumirão valores entre -1 e 1, como pode ser observado na Figura 3.6.
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1
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Figura 3.6:  variação do parâmetro β na função de ativação tangente hiperbólica.

Assim como na função sigmóide o parâmetro  β também é uma constante positiva e

está relacionado a inclinação da função tangente hiperbólica com relação ao seu ponto de

inflexão. A expressão matemática correspondente a essa função é dada na Equação (3.4).

g �u��
1�e�	�u

1�e
�	�u  (3.4)

Neste caso também, quanto maior for o valor de  β mais esta função se aproxima da

função sinal (Figura 3.3b), coincidindo com esta quando β tender a infinito.

� Função gaussiana

A função gaussiana fornece resultados de acordo com o posicionamento da saída do

combinador linear em relação ao seu centro, c. Na Figura 3.7 é possível observar que a saída

do neurônio será a mesma para valores posicionados a uma mesma distância do centro.

Figura 3.7:  Função de ativação gaussiana.
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1

β crescente
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A expressão matemática correspondente à função gaussiana é dada pela Equação (3.5).

g �u��e

��u�c�
2

2
2  (3.5)

onde σ é o desvio padrão e c o centro da função.

� Função linear

A função de ativação linear produz resultados iguais a saída do combinador linear,

como mostra a Figura 3.8.

Figura 3.8:  Função de ativação linear.

A expressão matemática que define a função linear é dada pela Equação (3.6).

g �u��u  (3.6)

3.3 Arquiteturas de Rede

Ao longo de anos foram desenvolvidas diversas arquiteturas de rede aplicáveis aos

mais variados casos. No entanto, nas próximas seções serão discutidos apenas dois tipos de

redes neurais artificiais, as quais serão objeto de estudo desta dissertação, as redes perceptron

de múltiplas camadas (PMC) e as redes de função de base radial (RBF).

A rede PMC foi escolhida para aplicação neste trabalho por ser considerada uma das

arquiteturas  mais  versáteis  dentre  as  redes  neurais,  dentre  suas  habilidades  destacam-se:

g(u)

u
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previsão  de  séries  temporais,  reconhecimento  de  padrões,  identificação  e  controle  de

processos, otimização de sistemas e aproximação de funções. As redes RBF, por sua vez,

podem ser empregadas em quase todos os tipos de problemas tratados pela rede PMC (Silva

et al., 2010). Além disso, ambas são de simples implementação computacional.

3.3.1 Redes perceptron de múltiplas camadas

A principal característica das redes PMC é que elas possuem no mínimo uma camada

de neurônios entre a camada de entrada e de saída da rede.

As redes PMC têm sido aplicadas com sucesso na resolução de problemas nas diversas

áreas  do  conhecimento.  Isto  se  deve  principalmente  às  habilidades  que  a  rede  possui  de

aprender sobre um problema através do treinamento e generalizar para casos não apresentados

à rede.

O treinamento nesse tipo de rede é feito de forma supervisionada e as informações

fluem na direção da camada de entrada para a camada de saída, como mostra a Figura 3.9.

Figura 3.9:  Rede perceptron de múltiplas camadas.
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3.3.1.1  Treinamento de redes PMC

O treinamento  de  uma  rede  neural  se  dá  pela  modificação  gradual  de  seus  pesos

sinápticos durante o treinamento com o objetivo de minimizar o erro gerado entre a saída da

RNA e a resposta desejada (Silva et al., 2010).

O  processo  de  treinamento  de  uma  rede  PMC  utilizando  o  algoritmo  de

retropropagação  (Backpropagation)  pode  ser  dividido  em duas  fases:  propagação  adiante

(forward)  e propagação reversa (backward).  A primeira fase do treinamento é caracterizada

pela propagação dos pesos adiante. Enquanto na segunda fase, depois de obter o erro da rede,

esses pesos são atualizados  pela propagação reversa, iniciando o processo pela ultima camada

(camada de saída), de forma a cumprir o objetivo da rede: minimizar o erro quadrático E(k):

E �k ��
1
2
�
j�1

n

�d j�k �� y j �k ��
2  (3.7)

onde  yj(k) é  o  valor  de  saída  do  j-ésimo  neurônio  de  acordo  com a  k-ésima amostra  de

treinamento e dj(k) seu respectivo valor desejado.

Uma  avaliação  mais  abrangente  do  desempenho  da  rede  é  dada  pelo  erro  médio

quadrático Em, que engloba as P amostras.

Em�
1
P
�
k�1

P

E �k �  (3.8)

� Propagação dos pesos adiante

A Figura 3.10 representa um esquema de uma rede neural artificial com n entradas (x1,

x2... xn ).

Na Figura 3.10,  Wji
(1) e  Wji

(2)   correspondem ás matrizes de pesos da 1ª e 2ª camada

respectivamente. Cada elemento das matrizes corresponde á conexão – ou sinapse – do  j-

ésimo neurônio da camada anterior ao i-ésimo neurônio da camada posterior. Já os vetores vj

representam as entradas ponderadas pelos pesos.



24

Figura 3.10:  Propagação dos pesos adiante na rede PMC.

A combinação linear obtida pelo somatório das entradas da rede e o bias (bn) no  n-

ésimo neurônio na 1ª camada é dada por:

v j

�1 ���
i�0

n

W ji

�1�� x i  (3.9)

sendo,

y i�� �v j

�1��            (3.10)

Para a 2ª camada é dada por:

v j

�2���
i�0

n

W ji

�2�� xi            (3.11)

sendo,

y i�� �v j

�2��            (3.12)

onde ϕ(.) é a função de ativação que deve ser contínua e diferenciável em todo o seu domínio.

Calculado o sinal de saída da rede é possível mensurar o seu erro, o qual será utilizado

na próxima etapa, a fase de retropropagação.
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� Retropropagação do sinal do erro

� Atualização dos pesos da ultima camada

A retroprogagação do erro se inicia pela camada de saída, onde seu objetivo é ajustar a

matriz de pesos Wji
(2) para minimizar o erro entre a saída da rede e a saída desejada.

Para minimização do erro aplica-se um operador gradiente em relação à matriz de

pesos Wji
(2) (Silva, 2010):

� E
�2��

E

W ji

�2��
 E

 y j

�2 �

 y j

�2�

 v j

�2 �

 v j

�2�

W ji

�2�            (3.13)

onde E é o erro médio quadrático dado pela Equação (3.8).

Das Equações (3.7), (3.8), (3.9) e (3.10), tem-se:

 E

 y j

�2 ����d j� y j

�2�� ,
 v j

�2 �

W ji

�2�� y i

�1�
,
 y

�2�

 v j

�2��� ' �v j

�2��            (3.14)

Substituindo na Equação (3.11):

 E

W ji

�2 �
���d j� y j

�2��� ' �v j

�2 �� y i

�1 �
           (3.15)

O sinal negativo indica que para minimização do erro, o ajuste dos pesos deve ser feito

na direção contrária ao gradiente, uma vez que o gradiente de uma função indica a direção de

crescimento desta.

�W ji

�2����
 E

W ji
�2 �

� �W ji

�2���� j

�2�
y i

�1 �
           (3.16)

onde δj
(2) é o gradiente local na camada de saída, sendo definido por:

� j

�2����d j� y j

�2��� ' �v j

�2��            (3.17)

e � é a taxa de aprendizado da rede.

Desta forma,  obtêm-se uma expressão que ajusta  os pesos  da camada de saída.  O

próximo passo é ajustar os pesos da camada intermediária.

� Atualização dos pesos da camada intermediária

A atualização  dos  pesos  da  camada  intermediária  se  dá  da  mesma forma que  foi
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ajustada  a  matriz  de  pesos  da  camada  de  saída,  aplicando-se  um operador  gradiente  em

relação à matriz de pesos Wji
(1).

� E
�1��

E

W ji

�1 ��
E

 y j

�1�

 y j

�1�

 v j

�1�

 v j

�1�

W ji

�1 �            (3.18)

Logo, o incremento dos pesos é dado por:

�W ji

�1����
E

W ji

�1�
� �W ji

�1���� j

�1�
x i            (3.19)

onde δj
(1) é o gradiente local na camada oculta, sendo definido por:

� j

�1 ����
k�1

n 2

�k

�2 �
W kj

�2 ��� ' �v j

�1 ��            (3.20)

Na Equação (3.18), observa-se que o ajuste dos pesos da camada intermediária leva

em consideração a retropropagação do erro resultante da camada de saída.

3.3.2 Redes de funções de base radial

As redes de funções de base radial abrangem quase todos os tipos de problemas em

que o PMC  pode ser empregado. As funções de base radial foram utilizadas inicialmente na

solução  de  problemas  de  interpolação  multivariada  real  em  Powell  (Powell,  1985  apud

Haykin, 2001). Posteriormente, as funções de base radial foram inseridas no contexto de redes

neurais  artificiais  por  Broomhead  e  Lowe  (1988).   Este  modelo  foi  inspirado  no

comportamento  de  alguns  neurônios  biológicos  que  possuem  a  propriedade  chamada  de

resposta localmente sintonizada. Esses neurônios respondem de forma seletiva a um intervalo

finito de sinais de entrada. Um exemplos de neurônios com essa característica são neurônios

de  reconhecimento  facial  localizados  no  lobo  temporal  esquerdo  no  cortex  cerebral  de

macacos(Poggio e Girosi, 1990).

A estrutura  de  uma  RBF  compreende  três  camadas,  cada  uma  com  uma  função

distinta, conforme Figura 3.11. A camada de entrada faz a ligação do sistema à rede através da

entrada de dados. Na segunda e  única camada oculta da rede, cujas funções de ativação são

do tipo base radial, inicializa-se o processo de treinamento ou seja de ajuste de pesos, nesta

fase  são  realizadas  transformações  não  lineares  gerando  os  campos  receptivos  locais.  A
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terceira camada, camada de saída, fornece a resposta da rede ao padrão de ativação aplicado à

camada de entrada. 

Figura 3.11:  Estrutura de uma RBF.

3.3.2.1  Treinamento de redes RBF

O  método  de  aprendizagem  de  uma  rede  RBF  é  constituído  de  duas  fases  de

aprendizado. Na primeira fase é feita a alocação dos centros das funções de base radial, que

pode ser feita de foma supervisionada, autosupervisionada k-média (k-means) e centros fixos

(distribuídos aleatoriamente ou em grade regular). Na segunda fase os pesos da camada de

saída são ajustados utilizando um método de aprendizagem supervisionada que pode ser o

algorítimo de mínimos quadrados ou pelo problema de interpolação.

� Alocação dos neurônios da camada de intermediária

Como já foi comentado anteriormente os neurônios das redes RBF são compostos por

funções de ativação do tipo base radiais e a função mais aplicada nesse campo é a função de

ativação do tipo gaussiana que é representado pela Equação (3.5). Além da Equação (3.5),
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outra  função  de  base  radial  utilizada  é  a  Equação  (3.21),  tendo  a  vantagem  de  maior

simplicidade de utilização, já que não é necessário o cálculo do desvio padrão de todo o

conjunto de dados.

� �.��e
�
�x�t�

2

2L2            (3.21)

onde,

L�
d max

�2M
           (3.22)

sendo M o número de neurônios ocultos e dmax é definido por,

d max�max��t i�t j�
2�            (3.23)

Assim como nas redes PMC, nas redes RBF o número de neurônios na camada de

saída é igual ao número de saídas do sistema. 

A Figura  3.12  ilustra  uma função de ativação  gaussiana para  uma rede  com duas

entrada x1 e x2.  

Figura 3.12:  Função de base radial com duas entradas.

Verifica-se  na  Figura  3.12  que  quanto  mais  próximo está  a  amostra  do  centro  da

função de ativação, maior será o seu peso no valor produzido pelo campo receptivo radial da

função de ativação. Observa-se também que o neurônio produzirá valores semelhantes para as

amostras que possuam mesma distância radial do centro da gaussiana (Silva et al., 2010).

Apesar do método k-média ser um método eficiente e muito utilizado de agrupamento,

neste trabalho os centros serão distribuídos em uma grade regular no espaço de estados do

problema, objetivando-se com isso uma diminuição no número de operações, o que implica

em uma diminuição do tempo de processamento.
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Os centros das funções de ativação estão distribuídos conforme a Figura 3.13.

Figura 3.13: Distribuição dos centros das funções de base radial.

Figura 3.14: Problema de classificação de padrões.
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Diferentemente  dos  problemas de classificação de padrões  tratados pelo PMC que

calcula  as  fronteiras  de  delimitação  através  de  hiperplanos,  nas  redes  RBF  as  fronteiras

delimitadoras  são  determinadas  por  campos  hiperesféricos,  uma vez  que suas  funções  de

ativação são do tipo gaussianas. Analisando estas propriedades em um problema simples de

classificação de padrões como mostra a Figura 3.14 com duas entradas, x1 e x2.

Em um problema como esse, pode-se verificar a diferença no processo de delimitação

de fronteiras entre uma rede PMC e uma rede RBF. Na rede PMC a separação de padrões foi

feita  por  duas  retas,  já  na  rede  RBF  por  um  campo  receptivo  representado  por  uma

circunferência. O que é o mesmo que dizer que foram necessários dois neurônios na camada

intermediária da rede PMC para classificar os padrões do sistema, enquanto na rede RBF foi

necessário apenas um neurônio na camada intermediária(Silva et al, 2010). 

� Ajuste dos pesos da camada de saída

Como já foi dito anteriormente o ajuste dos pesos da camada de saída de uma rede

RBF  pode  ser  feito  através  de  algoritmo  de  mínimos  quadrados  ou  pelo  problema  de

interpolação. O método mais direto para fazê-lo neste caso, é aplicando o método da matriz

pseudo inversa. Uma vez que a matriz de pesos W não é quadrada, a sua inversa é unilateral e

não única (Broomhead & Lowe, 1988).

Considere  o  conjunto  de  treinamento T���X , d �1, �X , d �2, ..., �X , d �p� fornecido  a

uma rede neural onde  d são os valores desejados, isto é os exemplos fornecidos.

Dado que a a saída da rede RBF é dada por:

z��
i�1

M

w i�y i��
i�1

M

wi��i��X�t��                                                                          (3.24)

E objetivo da rede é fazer com que a saída aprenda os exemplos fornecidos,  z�d ,

fazendo com que o erro tenda a zero, E� 0 .

Pode-se  então  igualar  a  Equação  (3.24)  para  todos  os  valores  do  conjunto  de

treinamento, conforme se verifica na Equação (3.25):

�
�11 �12 �13 � �1M

�21 �22 �23 � �2M

� � � � �
� p1 � p2 � p3 � � pM

��
w1

w2

�
wM

���
d 1

d 2

�
d p

���� ��w���d �            (3.25)
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Com o intuito de se obter os pesos w da RBF, pode-se fazer:

�w�����+�d �            (3.26)

onde [ϕ]+ é a matriz pseudo inversa, que representa a solução que possui a menor norma para

o problema (Hovard et al, 2003).

O erro (E) pode ser calculado pela norma euclidiana:

��d ����� �w���E            (3.27)

 No próximo capítulo, será apresentada a estratégia de controle de linearização por

realimentação com compensação neural  utilizando as duas redes discutidas neste capítulo,

PMC e RBF.
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Capítulo 4

Estratégia de Compensação Neural

A estratégia proposta neste trabalho é aliar a técnica de  linearização por realimentação

ás  RNAs descritas  anteriormente nos  Capítulos 2  e  3.  Como foi  visto,  controladores  que

utilizam a técnica de  linearização por realimentação apresentam uma grande perda de eficácia

na presença de parâmetros incertos ou de imprecisões no modelo do sistema dinâmico. Desta

forma, este trabalho propõe uma nova estratégia de controle que alia essas duas técnicas onde

uma  RNA desempenha  um  papel  compensatório  da  perda  de  eficácia  do  controle  via

linearização por realimentação.

Através do treinamento, a rede estima o valor que será somado a lei de controle com o

objetivo de minimizar o erro de rastreamento da trajetória. Neste trabalho, dois tipos de RNAs

foram avaliadas para essa aplicação, as redes PMC e as redes RBF. 

No Capítulo 2, ficou comprovado que quando há incertezas no modelo do sistema, o

controlador não é capaz de rastrear satisfatoriamente a trajetória desejada conforme mostrado

nas Figuras 2.3(a) e 2.4(b) (pág.11 e 12). Neste capítulo, portanto, é discutida a estratégia de

compensação neural para a lei de controle apresentada no Capítulo 2. Esta estratégia prevê

uma  RNA que  seja  incorporada  ao  controlador  para  compensar  a  baixa  performance  na

presença de parâmetros incertos. A Figura 4.1 mostra o diagrama de blocos do funcionamento

do controlador com o compensador neural.
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Figura 4.1: Diagrama de blocos do controlador com a compensação neural.

4.1 Controle  de  trajetória  de  veículo  robótico  submarino  com

compensação neural

Partindo da lei de controle proposta na equação (2.7), suponha que haja um termo φ,

que somado a essa equação seja capaz de compensar as incertezas do modelo matemático,

permitindo o rastreamento da trajetória desejada xd �t� :

��
1
2

C D� A �x� �x��M � 	x d
2� ��x
�2
�x��                                                         (4.1)

Dado que φ não é conhecido, neste trabalho será utilizada uma RNA para estimá-lo. As

entradas da rede são os estados do sistema e o sinal para treinamento é dado por:

v�	�x
2� ��x
�2 �x�                                                                                            (4.2)

Onde o objetivo da rede será fazer com que v�0 .

A lei de controle com a compensação neural pode ser declarada como:

��
1
2

C D� A �x� �x��M � 	x d
2� ��x
�2
�x� ��                                                         (4.3)



34

4.1.1 Utilizando rede perceptron múltiplas camadas

Para  avaliar  o  desempenho do controlador  com a  compensação,  novas  simulações

foram feitas  em condições  semelhantes  as  do  exemplo  do  capitulo  2,  isto  é  M�50 kg,

A�0,25 m²,  ��1000 kg/m³, C D�2 ,   �M�40  e  �C D�1,6 .  As  Equações  (2.12)  e  (4.3)

foram implementadas computacionalmente em MatLab®, com uma taxa de amostragem de 1

kHz para o simulador e 500 Hz para o controlador.

Assim como no exemplo do Capítulo 2 a solução numérica, a equação diferencial de

2ª ordem do modelo matemático do veículo, Equação (4.3), foi convertida em um sistema de

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

de Runge-Kutta de 4ª ordem. Como discutido no Capítulo 3, as arquiteturas de rede abordadas

serão simples.

Figura 4.2: Arquitetura da rede PMC adotada.
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A rede possui três sinais de entrada  x ,  �x  e -1, que correspondem a trajetória do

veículo,  a  velocidade  e  o  bias,  na  camada intermediária  oito  neurônios  cujas  funções  de

ativação são sigmoide e um neurônio na camada de saída com função de ativação linear, como

mostra a Figura 4.2. O algorítimo de aprendizado empregado foi o de retropropagação com

taxa de aprendizado η = 0,1.

 A saída da rede corresponde ao compensador �  e o valor utilizado para treinar a rede

ν. A atualização dos pesos é feita online no controlador, desta forma o numero de épocas de

treinamento necessárias para este problema foram apenas 10. 

(a) Variável de estado x.

(b) Variável de controle u.

Figura 4.3: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação com a

estratégia de compensação neural (PMC).
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Na Figura 4.3, apresenta-se os resultados obtidos para o rastreamento da trajetória do

veículo xd�0,25�1
cos �0,3� t ��m , considerando �=1 e que o estado inicial do sistema era

x��
0,3 0,0�T .

Como  pode  ser  observado  na  Figura  4.3(a),  a  trajetória  foi  rastreada  mediante  a

utilização da técnica de linearização por realimentação com a compensação neural com a rede

PCM.  Além disso, o rastreamento ocorreu mais rapidamente que o realizado pelo controle

proposto utilizando somente a técnica de linearização por realimentação.

Na Figura 4.4 a redução do ciclo limite do erro fica muito evidente quando comparado

ao ciclo limite da Figura 2.4(b). O erro residual obteve uma diminuição de 98,38% passando

de 0,0151 m no controle somente por linearização por realimentação mostrado no exemplo do

Capítulo 2,  seção  2.2.1,  para  2,446×10-4  m no controle  com compensação  neural.  O  que

mostra que a estratégia proposta é promissora para solução de problemas de controle mesmo

quando há incertezas paramétricas.

Figura 4.4: Espaço de fase do erro obtido pelo método de linearização por realimentação com

a estratégia de compensação neural (PMC).

4.1.2 Utilizando uma rede neural de funções de base radial 

Outra arquitetura de rede utilizada como compensador para a lei de controle foi uma

rede neural de funções de base radial.

E  em substituição  a  rede  PMC da seção  4.1.1  será  utilizada  uma  rede  neural  de
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funções de base radial. Desta forma, uma nova simulação foi feita com as mesmas condições

do exemplo anterior, porém desta vez, o compensador ( � ) será estimado por uma rede RBF.

A estrutura da rede RBF para esse problema é composta por dois sinais de entrada, x e �x ,

que correspondem à trajetória e à velocidade do veículo respectivamente, nove neurônios na

camada intermediária e um neurônio na camada saída, como se pode verificar na Figura 4.5.

Figura 4.5: Arquitetura da RNA RBF adotada.

Da mesma forma que na rede PMC a saída da rede corresponde ao compensador φ e o

valor utilizado para treinar a rede ν.  A atualização dos pesos pesos é feita online através do

método da  matriz  pseudo inversa.  Como não há  épocas  de  treinamento  e  os  centros  das

funções de ativação foram pré-definidos, Figura 3.13, a atualização dos pesos é muito mais

rápida, havendo uma diminuição de 98,74% no tempo de processamento do controlador com

o compensador pela rede RBF em relação ao compensador pela rede PMC. Na Figura 4.6(a)

verifica-se que a trajetória foi rastreada após aproximadamente 7 s. No erro residual obteve-se

uma redução de 98,57%, em relação ao controlador sem a rede neural, passando de 0,0151

(sem compensador) para 2,153×10-4 (com compensador).

x
1

x
2

φ

W

Função gaussiana

/
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(a) Variável de estado x.

(b) Variável de controle u.

Figura 4.6: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação com a
estratégia de compensação neural (RBF).

Figura 4.7: Espaço de fase do erro obtido pelo método de linearização por realimentação com
a estratégia de compensação neural (RBF).
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Assim como a compensação utilizando as redes MLP, o controle com a compensação

com RBF praticamente eliminou o ciclo limite do erro, Figura 4.7. Já na Figura 4.6(b), devido

aos pesos da rede estarem se adaptando no período de 0 a 3 segundos, foi gerado um ruído no

sinal de  u com picos iniciais de amplitude muito maior que o sinal estabilizado de  u. Para

minimizar  esse  efeito,  foi  dado  um atraso  de  1  segundo  entre  o  inicio  de  operação  do

controlador somente por realimentação e com atuação do compensador. Desta forma quando o

compensador neural começa a atuar, o controlador já tem um vetor de amostras para iniciar o

treinamento da rede. Os resultados são mostrados na Figura 4.8.

(a) Variável de estado x.

(b) Variável de controle u.

Figura 4.8: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação com a

estratégia de compensação neural (RBF) com atraso de 1 s .
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Na figura 4.8(b), o ruído gerado pela adaptação dos pesos diminuiu de intensidade e se

localizou entre 1 e 2 s. Além disso, na Figura 4.9 a convergência para o ciclo limite se deu de

forma mais suave que na figura 4.7. 

Figura 4.9: Espaço de fase do erro obtido pelo método de linearização por realimentação com

a estratégia de compensação neural (RBF) com atraso de 1 s.

Para  avaliar  a  evolução  do  erro  uma  nova  simulação  foi  realizada  nas  mesmas

condições  da  simulação  anterior,  porém  com  estado  inicial  diferente  das  simulações

anteriores, onde: x��0,0 0,0�T . A Figura 4.10 mostra os resultados para esta simulação.

Na Figura 4.11 observa-se a evolução do erro ao longo do tempo para o sistema com e

sem a compensação neural. 

Visto que, utilizando a estratégia, foi possível controlar a trajetória de uma sistema

incerto de segunda ordem, no Capítulo 5 a estratégia de compensação neural será empregada

no controle de um sistema de terceira ordem, um atuador eletroidráulico, que é o sistema

objetivo deste trabalho.

Além disso a compensação utilizando a rede RBF reduziu o tempo de processamento

em 79,26 vezes em relação a rede PCM. Isto se deve a forma como foi feito o treinamento

utilizando o método da matriz pseudo inversa e ao fato de os centros serem pré definidos ao

invés da utilização de um algoritmo para alocação dos centros.
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(a) Variável de estado x.

(b) Variável de controle u.

Figura 4.10: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação com a
estratégia de compensação neural (RBF) com estado inicial x��0,0 0,0�T .

Figura 4.11: Evolução do erro sem a utilização da RNA (Sem RNA) e com a estratégia de
compensação neural (Com RNA).
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Capítulo 5

Sistemas Eletroidráulicos

Sistemas  eletroidráulicos  aplicam  princípios  da  mecânica  dos  fluidos  utilizando

componentes  e  circuitos.  Desta  forma,  sistemas  eletroidráulicos  reúnem  o  poder  de

multiplicação de força de mecanismos hidráulicos à versatilidade de dispositivos elétricos.

Esta união desempenhou importante papel para um salto tecnológico no setor industrial, uma

vez  que  atuadores  elétricos  demandam  baixa  energia  para  acionar  atuadores  hidráulicos.

Atuadores eletroidráulicos por sua vez podem controlar fluxo de sistemas de grande porte,

isso implica em economia de energia aliada ao aumento de segurança.

Devido a não linearidade causadas por fatores como compressibilidade do fluido ou

ainda não linearidade de zona morta, comum em válvulas do tipo proporcionais, o controle

eficiente de atuadores eletroidráulicos mediante técnicas convencionais de controle linear é

complexo.

Neste capítulo, pretende-se elaborar um controlador eficiente para esses mecanismos

utilizando a estratégia de compensação neural discutida no Capítulo 4.

5.1 Modelo Matemático

Modelos dinâmicos para sistemas eletroidráulicos podem ser facilmente encontrados

na literatura (Merritt, 1967; Walters, 1967; Bessa, Dutra e Kreuzer, 2010c).
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Neste trabalho, o sistema eletroidráulico é constituído de uma válvula proporcional de

4  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.

O equilíbrio dinâmico de forças no pistão representado na Figura 5.1 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.

Se 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.

Como  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 equação
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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 de deslocamento linear da válvula é rápida suficiente para

ser  desprezada,  o  deslocamento  do  miolo  do  eixo  pode  ser  considerado  proporcional  ao

controle da tensão (u). No entanto, para válvulas de centro fechado (closed center valves), ou

ainda no caso das  chamadas válvulas  críticas,  para evitar  perdas por  vazamento (leakage

losses),  há  sobreposição  do  miolo  da  válvula  sob  o  orifício  de  passagem do  fluido.  Isso

ocasiona a não linearidade de zona morta dentro dos limites do controle de tensão. A Figura

5.2 ilustra  esta  não linearidade.  Verifica-se que no intervalo de  δl a  δr (correspondente a

sobreposição  do  miolo)  há  aplicação  de  tensão  (u)  mas  não  há  deslocamento  efetivo  do

cilindro ( �x sp ).

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  e  a é  um vetor  de  coeficientes   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 b do controlador 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)

Na próxima seção a estratégia proposta no Capítulo 4, de um controlador não linear

com  compensação  neural,  será  aplicado  ao  modelo  dinâmico  do  sistema  eletroidráulico



46

descrito na Equação 5.9.

5.2 Lei de Controle

De acordo com as Equações (2.3) e (5.9), a lei de controle, considerando apenas a

linearização por realimentação, para o sistema eletroidráulico é definida por:

u�b
�1�aT x� �xd�3� ��x�3�2 ��x��3 �x �            (5.14)

onde �  é uma constante estritamente positiva.

Seja  o  problema  de  rastreamento  da  trajetória  desejada,  x
d
�� xd , �xd , �xd � ,  e

����x�x�xd�� �x , ��x , ��x �  o erro da trajetória associado. Para avaliar o desempenho do controlador,

nesta seção serão realizadas 8 simulações, sendo as 5 primeiras para a lei de controle sem

compensação neural e  posteriormente 3 com a compensação neural.

Na  primeira  simulação  será  avaliada  a  lei  de  controle  somente  pela  técnica  de

linearização por realimentação, Equação (5.14), sem adição da não linearidade de zona morta.

Nas  três  simulações  seguintes,  ainda  para  Equação  (5.14),  a  lei  de  controle  será

avaliada mediante presença de ruído de medição. Para isso, será adicionado um ruído branco

gaussiano às variáveis x , �x , �x  com relação sinal/ruído (SNR) de 60, 50 e 40 respectivamente.

Na quinta simulação, para a mesma lei de controle, será associado a não linearidade de

zona morta ao modelo. 

Nas simulações  seguintes  será  avaliada  a  estratégia  de controle  com compensação

neural: com 2 entradas e zona morta; com 3 entradas e zona morta; 3 entradas, zona morta e

ruído (SNR = 60), respectivamente.

Assim,  como  nos  casos  anteriores,  as  simulações foram  realizadas  através  da

implementação computacional em Matlab®, 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 atuador, 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,
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�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  estado  inicial  do

sistema considerado foi x��0,0 �0,02 0,0�T . As Figuras 5.3 e 5.4 mostram o rastreamento

da trajetória desejada xd�0,1 sen �0,1 t � m obtida com as Equações (5.9) e (5.14) destacando

os efeitos da zona morta desconhecida.

Nesta primeira simulação é comprovado que o rastreamento da trajetória pelo método

de linearização por realimentação ocorre também para o sistema eletroidráulico que é um

sistema de 3ª ordem quando não há adição de incertezas ou não linearidades no modelo.

(a) Variável de estado x.

(b) Variável de controle u.

Figura 5.3: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação para o

sistema eletroidráulico sem a zona morta.
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Para  simular  imprecisões  experimentais  na  aquisição  dos  dados,  um ruído  branco

gaussiano (ξ) foi adicionado as variáveis mensuráveis x , �x  e �x .

x R�t�� x �t���            (5.15)

�x R�t �� �x �t ���            (5.16)

�x R�t �� �x �t ���            (5.17)

onde  x R ,  �x R  e  �x R  representam as  variáveis  de  estado  com ruído e  ξ  o ruído  branco

gaussiano, aplicado no código mediante a utilização da função  awgn (add white gaussian

noise) do MatLab.

(a) Variável de estado x.

(b) Variável de controle u.

Figura 5.4: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação para o

sistema eletroidráulico com ruído branco gaussiano SNR = 60.
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A função  awgn utiliza  a  razão  sinal/ruído,  SNR  (Signal-to-Noise  Ratio),  como

parâmetro  de  entrada  para  definir  o  nível  de  ruído  desejado.  Assim,  os  resultados  das

simulações com SNR igual a 60, 50 e 40, podem ser verificados nas Figuras 5.4, 5.5 e 5.6,

respectivamente.

(a) Variável de estado x.

(b) Variável de controle u.

Figura 5.5: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação para o

sistema eletroidráulico com ruído branco gaussiano SNR = 50.
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(a) Variável de estado x.

(b) Variável de controle u.

Figura 5.6: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação para o

sistema eletroidráulico com ruído branco gaussiano SNR = 40.

Como pode ser observado a lei de controle proporciona estabilização mesmo quando o

sinal está com ruido. No entanto, verifica-se também que conforme o ruído aumenta, existe

uma queda proporcional da performance no rastreamento.

Na próxima simulação, porém, será considerada a presença da não linearidade do tipo

zona  morta  que  é  comumente  verificada  em  válvulas  de  centro  fechado.  Os  resultados

apresentados  na  Figura  5.7  mostram  a  queda  na  performance  do  controlador  quando

considerada a zona morta que pode ser enfatizada no gráfico de espaço de estados, Figura 5.8,

com a não convergência a zero e formação de um ciclo limite ao redor de zero.
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(a) Variável de estado x.

(b) Variável de controle u.

Figura 5.7: Rastreamento da trajetória pelo método de linearização por realimentação para o

sistema eletroidráulico com a zona morta.

Figura 5.8: Espaço de fase do erro obtido com a presença da zona morta considerado o estado

inicial do sistema x��0,0 �0,02 0,0�T .
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A zona  morta  diminui  potencialmente  a  performance  do  controlador,  induzindo  a

formação  de  um ciclo  limite  no  espaço  de  fase  correspondente,  Figuras  5.7  e  5.8.  Para

compensar  estes  efeitos  indesejados,  será  novamente  adotada  estratégia  de  compensação

apresentada no Capítulo 4, baseada em RNAs RBF. 

A estrutura da rede RBF para esse problema é semelhante a utilizada no exemplo 4.1.2

(Figura 4.2) e é composta por dois sinais de entrada x  e �x  que correspondem a trajetória e a

velocidade  do  cilindro  respectivamente,  nove  neurônios  na  camada  intermediária  cujas

funções  de  ativação  são  gaussianas  e  um  neurônio  na  camada  saída.  A saída  da  rede

corresponde ao compensador ��  e o valor utilizado para treinar a rede é ν. A atualização dos

pesos pesos é feita online através do método da matriz pseudo inversa. 

 A lei de controle com a compensação neural pode ser declarada da seguinte forma:

u�b
�1�aT x� �xd�3� ��x�3�2 ��x��3 �x �� ��            (5.18)

Com o intuito de avaliar a performance da lei de controle proposta, Equação (5.18), foi

realizada uma nova simulação com indução de uma zona morta no sistema eletroidráulico. A

Figura 5.9 mostra os resultados obtidos para o rastreamento xd�0,1 sen �0,1 t � m, já a Figura

5.10 mostra a compensação neural ��  para o controlador.

Como pode ser observado na Figura 5.9 a lei de controle com o compensador proposta

permite  ao  sistema  eletroidráulico  rastrear  a  trajetória  desejada  com  um  pequeno  erro

associado. O sinal fornecido pelo controlador porém apresenta ruído antes dos picos e vales

da oscilação .

Através da análise comparativa mostrada na Figura 5.11, pode-se facilmente observar

a melhora na performance do controlador proposto com a compensação neural em relação ao

controlador utilizando somente a técnica de linearização por realimentação. Analisando o erro

médio quadrático (EMQ), temos que o EMQ sem a compensação foi de 0,0264 m enquanto

que no sistema com compensação neural foi de 7,475×10-4 m.

Nota-se,  portanto,  uma  redução  de  aproximadamente  97,17%  do  erro  após  a

compensação neural.



53

(a) Variável de estado x.

(b) Variável de controle u.

Figura 5.9: Rastreamento da trajetória com a compensação neural com 2 entradas

considerando o sistema com a zona morta.

Figura 5.10: Variável  ��  da compensação neural com 2 entradas para o sistema com a zona

morta.
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Figura 5.11: Evolução do erro utilizando sem a compensação neural e com a compensação

neural com 2 entradas considerando a zona morta.

 Comparando-se a performance do controlador aplicado ao sistema eletroidráulico com

a performance quando aplicado ao ROV no Capítulo 4, que é um sistema de segunda ordem,

presume-se que assim como o sistema de segunda ordem necessitou de 2 entradas para treinar

a rede ( x  e �x ), o sistema de terceira ordem, que é mais complexo, necessite de 3 entradas

para treinar a rede neural. Para isso uma nova simulação será realizada com 3 entradas na rede

RBF, x , �x  e �x .

Os resultados podem ser verificados nas Figuras 5.12, 5.13 e 5.14 para simulações

com não linearidade de zona morta sem ruido e nas Figuras 5.15, 5.16 e 5.17 com ruído.  E

como pode ser observado, estes comprovam a bom desempenho da estratégia de controle

proposta  neste  trabalho.  Sendo  suficiente  para  garantir  boa  performance  de  um  sistema

eletroidráulico mesmo na presença de ruído na aquisição de sinais e/ou imprecisões em seu

modelo, apresentando uma redução do erro residual de 97,17%.
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(a) Variável de estado x.

(b) Variável de controle u.

Figura 5.12: Rastreamento da trajetória com a compensação neural com 3 entradas

considerando o sistema com a zona morta.

Figura 5.13: Variável  ��  da compensação neural com 3 entradas para o sistema com a zona

morta.
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Figura 5.14: Evolução do erro utilizando sem a compensação neural e com a compensação
neural com 3 entradas considerando a zona morta.

(a) Variável de estado x.

(b) Variável de controle u.

Figura 5.15: Rastreamento da trajetória com a compensação neural com 3 entradas
considerando o sistema com a zona morta e ruído branco gaussiano SNR = 60.
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Figura 5.16:
branco gaussiano SNR = 60.

Figura 5.17: Evolução do erro utilizando sem a compensação neural e com a compensação

neural com 3 entradas considerando a zona morta e ruído branco gaussiano SNR = 60 .
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Capítulo 6

Conclusões

Ao longo deste trabalho foram introduzidos tópicos sobre duas áreas da engenharia

responsáveis por muitos avanços tecnológicos e alvo de muitos estudos na atualidade para

aplicação em um problema de controle de um sistema eletroidráulico.

O  sistema  eletroidráulico  abordado  apresenta  uma  característica  não  linear  cujo

controle não é facilmente obtido por técnicas convencionais de controle linear, o que justifica

a abordagem de uma técnica de controle não linear e métodos de inteligencia artificial como

RNAs.

A estratégia  de  utilização  de  técnicas  de  controle  não  linear,  além de  favorecer  a

obtenção  de  bons  resultados,  diminui  custos  relacionado  ao  uso  de  componentes,  como

sensores e atuadores, para grandes faixas operacionais. A técnica de controle não linear de

linearização por realimentação é muito empregada devido sua abordagem simples com bons

resultados. No entanto,  sua fragilidade à presença de parâmetros incertos comprometem a

eficácia do controlador. No exemplo mostrado no Capítulo 2, controle de trajetória de um

ROV, verifica-se que a trajetória desejada é rastreada quando não há incertezas no modelo do

sistema, no entanto quando submetida a imprecisões na modelagem, o erro residual médio

quadrático sofre um aumento de 98,41%  do seu valor. Através do gráfico do espaço de fase

do  erro,  Figura  2.4,  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.
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Para atenuar os problemas causados por incertezas e ou imprecisões na modelagem,

que em muitas vezes são geradas por causas naturais ou impossibilidade conhecimento exato

da  dinâmica  do  sistema,  foi  proposta  a  combinação  do  controle  de  linearização  por

realimentação a redes neurais artificiais, proposta no Capítulo 4.

A estratégia  de  compensação  proposta  foi  aplicada  ao  exemplo  demonstrado  no

Capítulo 2, controle da trajetória de um veículo submarino robótico, e resultados satisfatórios

foram demonstrados mesmo na presença de parâmetros incertos. Dois tipos de redes neurais

foram  utilizadas  como  compensadores  na  estratégia,  ambas  forneceram  resultados  que

rastreavam a trajetória desejada. Entretanto a estratégia utilizando o compensador pela rede

PMC  levou  79  vezes  o  tempo  de  processamento  da  rede  RBF  para  fornecer  resultados

semelhantes  a  mesma.  Essa  desvantagem  implicou  na  utilização  da  segunda  estratégia

demonstrada, uma vez que o objetivo aplicá-la em um controlador em tempo real. 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, foi apresentado o modelo matemático de um sistema eletroidráulico

formado por uma válvula proporcional de 4 vias submetida a um carregamento dinâmico e a

lei de controle correspondente. O modelo matemático final obtido do sistema eletroidráulico

com o carregamento dinâmico variável é representado por uma equação diferencial de terceira

ordem.

Além disso, seis simulações foram realizadas para comprovar a eficiência da estratégia

proposta no Capítulo 4. 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.

Os resultados obtidos comprovam que sem imprecisões no sistema o controlador pode

rastrear  a  trajetória.  A adição  de  ruído  às  variáveis  não  comprometem a  estabilidade  do

sistema. No entanto, o mesmo não ocorre quando há a adição da não linearidade de zona

morta.

Para compensar os efeitos da zona morta, foi incorporado à estrutura do controlador

um sistema de compensação por RNA. Esta metodologia conferiu ao sistema de controle uma
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compensação das imprecisões através do treinamento da rede neural. Os resultados mostraram

que o controle não linear proposto rastreou a trajetória desejada, apresentando uma redução

do erro residual médio quadrático de 97,17% em relação ao controlador sem a compensação.

Apesar dos resultados obtidos rastrearem a trajetória, foi verificado  ruído antes dos pontos

críticos da oscilação correspondente a saída do controlador. 

Comparando-se  os resultados do Capítulos 4  e  5,  o  compensador apresentado tem

como entrada apenas  x  e  �x . Essa quantidade de entradas foi suficiente para solucionar o

problema de rastreamento de trajetória para o ROV, que é um sistema de segunda ordem. O

sistema eletroidráulico, porém, é um sistema de terceira ordem, desta forma espera-se atenuar

esses  ruídos  com a  adição  de  uma  terceira  entrada  �x ,  além do  aumento  do  numero  de

neurônios  que  se  distribuíram neste  caso  em  um espaço  de  estados  tridimensional.  Para

comprovar isto, outra simulação foi realizada com adição de �x  como entrada da rede RBF.

Os resultados mostram, além do rastreamento da trajetória, atenuação dos ruídos verificados

na saída do controlador, tanto para o sistema somente com zona morta como com zona morta

e ruído.

As  sugestões  para  trabalhos  futuros  são  avaliação  experimental  da  estratégia  de

controle e a prova da estabilidade da lei de controle proposta.
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