
i 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Tecnologia 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação 

 

 

 

PROPOSTA DE PROCEDIMENTO PARA PROJETO DE 

CONTROLADORES FUZZY MULTIVARIÁVEIS 

 

Brunna Santana de Vasconcellos 

 

Orientador: Prof. Dr. Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação 

da UFRN, como parte dos requisitos para obtenção do 

título de Mestre em Engenharia Elétrica e Computação. 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, RN, dezembro de 2016. 

 

 

  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede 

Vasconcellos, Brunna Santana de.  

   Proposta de procedimento para projeto de controladores fuzzy 

multivariáveis / Brunna Santana de Vasconcellos. - 2017.  
   109 f.: il.  

 

   Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e da 

Computação. Natal, RN, 2017.  

   Orientador: Prof. Dr. Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo.  
 

 

   1. Controlador fuzzy multivariável - Dissertação. 2. Sistemas 

MIMO - Dissertação. 3. Sintonia de controladores fuzzy - 

Dissertação. I. Araújo, Fábio Meneghetti Ugulino de. II. Título.  
 

RN/UF/BCZM                                         CDU 004.41 

 

 

 

 

 

  



iii 

 

PROPOSTA DE PROCEDIMENTO PARA PROJETO DE 

CONTROLADORES FUZZY MULTIVARIÁVEIS 
 

 

Brunna Santana de Vasconcellos 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado aprovada em __________ pela banca examinadora composta pelos 

seguintes membros: 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo (orientador)   DCA/UFRN  

 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Trabuco Dórea (membro interno)  DCA/UFRN 

 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Ademar Gonçalves da Costa Júnior (membro externo)   IFPB 

 

 

  



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se você admite que não há esperança, 

então você garante que não haverá esperança. 

Se você admite que há um instinto para a 

liberdade, que existem oportunidades de mudar 

as coisas, então há a possibilidade de que possa 

contribuir para a construção de um mundo 

melhor. Esta é sua alternativa.” 

Noam Chomsky 

. 

  



v 

 

 

Agradecimento 

 

 

A Deus primeiramente, por me dar a oportunidade, a dedicação, o conhecimento e as 

condições para que eu possa estar concluindo, mais essa etapa da minha vida. Por me fazer 

sempre seguir em frente e enxergar os obstáculos como lições, não como dificuldades, me 

fazendo não temer grandes desafios, sempre me ajudando a buscar forças para continuar.  

 Aos meus pais, Fátima e Carlos, por todo apoio, comprometimento e motivação que 

sempre me inspiraram durante todos esses anos e que me fizeram dar mais esse passo tão 

importante na minha vida. Por todos os conselhos, lições e pelo aprendizado que tive sempre. 

Por transformar 180 Km em uma distância curta, para me apoiar e me incentivar sempre que eu 

precisei, com dedicação e cuidados. Por, mesmo de longe, estarem sempre comigo! 

 Aos novos amigos: Mário, Kleiton, Missilene, Willians, Ícaro, André Henrique, André 

Luiz, Jean, Natan, Fábio, Alcemy, Diego, Márcio, Ana Carla, Amanda, Jussyara, João, Carlos, 

Douglas, Kennedy, Wellisson, André Quitiliano, pela diária convivência e os momentos 

passados juntos que marcaram esse período de vida.  

Aos velhos amigos: Rigel, Roberta, Natália, Thomás, Rodrigo, além da minha eterna turma 

do IFPB que apesar da distância, continuamos com a mesma amizade, saindo, se divertindo, 

ajudando e dando suporte uns aos outros. 

Em especial, a Marcelo Pinheiro por estar comigo desde o começo dessa nova jornada, por 

me apoiar mesmo que a 500 Km de distância, por continuar com todo amor e carinho, por me 

ajudar, me acompanhar e me dar suporte, não apenas nessa dissertação, mas desde que decidi 

me aventurar nessa trajetória. 

 Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB e ao 

professor Ademar Gonçalves da Costa Júnior pelo apoio e a experiência que me 

proporcionaram, mesmo depois de formada. 

 À Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Capes por me darem essa 

oportunidade e financiarem meus estudos durante o mestrado. 

 Ao meu orientador, Professor Fábio Ugulino Meneghetti de Araújo, agradeço as 

sugestões e ideias que foram de grande importância e muito acrescentou ao meu conhecimento 

e a minha experiência acadêmica. E aos professores Trabuco, Maitelli e Aldayr que também 

tiveram contribuição na minha formação como pesquisadora. 

  



vi 

 

 

Resumo 

 

 

 

Problemas práticos de controle, comumente, se apresentam com muitas variáveis a serem 

controladas simultaneamente e que dependam uma das outras, surgindo, com isso, a 

necessidade de um estudo aprofundado sobre controle multivariável. Analisar a capacidade e a 

potencialidade de diferentes estratégias de controle, buscando as mais adequadas para cada tipo 

de sistema é fundamental. Nesse contexto, esse trabalho aborda um procedimento sistemático 

acessível de como se projetar um controlador fuzzy eficaz para sistema multivariáveis. O 

procedimento consiste em dividir o projeto em etapas claras e contínuas, nas quais são 

sintonizados os parâmetros de controladores fuzzy multivariáveis. A primeira etapa se inicia 

considerando o sistema com diversas malhas que contenham uma entrada e uma saída, os 

controladores fuzzy sintonizados para cada malha, nessa etapa, são iguais aos comumente 

sintonizados para sistemas SISO; a segunda etapa compreende a união das informações dos 

controladores sintonizados na etapa anterior em um único controlador fuzzy MIMO, que 

considera todas as entradas e saídas, mas sem acrescentar ainda a influência de cada malha nas 

outras; a última etapa consiste em incluir essa influência que cada variável exerce sobre todo o 

sistema dinâmico, por meio da inclusão de um complemento na base de regras e das funções 

Sugeno de saída. Dessa forma, é possível se ter uma melhor compreensão e se obter um melhor 

desempenho do controlador, por ser possível analisar o comportamento do sistema em cada 

etapa do projeto. Para comprovar sua eficiência, o método aqui abordado é aplicado a diferentes 

estudos de caso práticos e simulados. Após isso, esse controlador fuzzy multivariável é 

comparado com outros controladores por meio da análise gráfica e do cálculo de índices de 

desempenho para a validação do procedimento utilizado. 

 

Palavras-chave: Controlador Fuzzy Multivariável, Sistemas MIMO, Sintonia de 

Controladores Fuzzy  
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Abstract 

 

 

 

Control’s practical problems usually appear with lots of variables to be controlled 

simultaneously. Its biggest problem is that frequently the variables depend on each other, 

making necessary a deep study about multivariable control systems. Analyze capability and 

potential of different control strategies is extremely important to get the most appropriate 

control mode to the system. In this context, this work approaches systematic procedures to 

project an effective fuzzy controller focused in multivariable systems. It consists in splitting the 

controller design in three steps, where it’s parameters are synchronized with multivariable 

fuzzy controllers. The first step considers a system with a single input and a single output. At 

second step, all the controllers are joined into a single one, with all the inputs and outputs 

include without accounting each loop influence’s. Last step happens including the influence of 

each loop on the whole system. This approach makes possible a better performance from the 

controller, since it’s possible to analyze the system behavior in each step. To prove this 

procedure efficiency, the method is applied to different cases of study, including practical and 

simulated cases. The outcome multivariable fuzzy controller is compared with others by using 

graphical analysis and calculated indexes of performance to validate the chosen procedure. 

 

Key-words: Multivariable Fuzzy Controller, MIMO System, Fuzzy Controller Tuning  
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Capítulo 1 - Introdução  

 

 

Em problemas práticos de controle, geralmente, se apresentam diversas variáveis a controlar 

simultaneamente, as quais respondem aos estímulos de sinais distintos de entrada. Por exemplo, 

ao se controlar a produção (no sentido de quantidade produzida) e a qualidade (no sentido de 

composição) de um processo, existem ao menos duas saídas. 

O trabalho de Kavanagh (1957) foi um dos primeiros a destacar os sistemas dinâmicos 

multivariáveis, que possuem mais de uma entrada e mais de uma saída. Nele, foi ilustrada uma 

das aplicações da teoria de matrizes, no campo de sistemas de controle multivariáveis. Além 

disso, Kavanagh (1957) afirma que a utilização de métodos derivados da teoria das matrizes 

permite uma solução alternativa para problemas de controle que não interagem. 

Os estudos com sistemas multivariáveis continuaram no trabalho de Hwang e Guo (1984) 

onde foi apresentado um algoritmo geral para a identificação dos parâmetros na matriz de 

função de transferência de um sistema com múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO – 

Multiple Input, Multiple Output). Sua abordagem utilizou a expansão das variáveis de entrada 

e de saída do sistema na série deslocada de Legendre. 

Para que os sistemas MIMO pudessem ser representados e estudados de forma mais 

aproximada da forma utilizada pelos sistemas SISO (Single Input, Single Output), a 

representação dos sistemas multivariáveis passa a ser de forma matricial, na qual a função de 

transferência é substituída por uma matriz de funções de transferências, onde cada elemento 

possui uma relação entre uma das entradas e uma das saídas (CHEN, 1995). Essa ideia foi 

utilizada em algumas aplicações posteriores, como na indústria química (SOUZA, 2015; 

WANG, ZHU e NIBOUCHE, 2015; MENDONÇA et al., 2015), na agricultura (SU, XU e LI, 

2015), na área de visão computacional e robótica (VICERRA et al, 2015), e na área da eficiência 

energética (RAMOS et al., 2012). 

Já sobre a lógica fuzzy, as primeiras ideias surgiam na literatura com os trabalhos de Zadeh 

(1965) e Zadeh (1978). A partir desses dois artigos, foi possível ter noções sobre o que seriam 

os conjuntos fuzzy, a sua importância por relacionar linguagem natural, utilizada pelos seres 

humanos, com a linguagem matemática, sendo possível a partir dessa contribuição, mensurar 

termos como "muito", "pouco" e "quase". 

Além disso, o trabalho de Zadeh (1978) explica a Teoria das Possibilidades, na qual uma 

variável fuzzy é muitas vezes associada com uma distribuição de possibilidade, da mesma 

maneira como uma variável aleatória é associada com uma distribuição de probabilidade. A 
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importância dessa teoria decorre do fato de que grande parte das informações, em que se 

baseiam as decisões humanas na natureza, é possibilística ao invés de probabilística.  

Com base nessa premissa, foi possível construir uma linguagem universal onde a tradução 

de uma proposição expressa em uma linguagem natural passou a tomar a forma de um 

procedimento, para calcular a distribuição de possibilidade de um conjunto de relações fuzzy 

em uma base de dados. Esse procedimento, a partir de então, pôde ser interpretado como o 

significado da proposição em questão, com a distribuição possibilidade calculada, 

desempenhando o papel de informação que é transmitida pela proposição (ZADEH, 1978).  

A partir dessa ideia, dois modelos de sistemas fuzzy se destacaram na literatura, que são o 

modelo Mamdani et al. (1975) e o Takagi-Sugeno (1985). O modelo proposto por Mamdani et 

al. (1975) é amplamente utilizado em sistemas onde existe um conhecimento especialista sobre 

o sistema dinâmico que se deseja controlar. Já o modelo proposto por Takagi-Sugeno (1985) 

exige menos esforço computacional que o descrito anteriormente, por possuir na saída, uma 

linguagem mais voltada para representação matemática do que a representação compreensível 

pela linguagem humana.  

O controle fuzzy pareceu muito atrativo a partir de publicações de resultados eficientes em 

várias aplicações (GAZDIK, 1985; BERNARD et al., 1985). Entretanto, nessa época, as 

aplicações eram mais frequentes em problemas de controle com uma única entrada e única 

saída, pouca atenção era dada para problemas em sistemas MIMO. 

A partir da década de 80, começam a surgir algumas aplicações de controladores fuzzy para 

sistemas MIMO. Shakouri (1982) afirma que, especialmente para sistemas multivariáveis, a 

abordagem fuzzy apresenta muitas propriedades interessantes, já que os controladores 

projetados com métodos de concepção lineares, como por exemplo, lugar das raízes, alocação 

de pólos, entre outros, são muito sensíveis a erros de modelagem. Seu trabalho propõe um 

sistema com duas entradas e duas saídas, representado por um modelo de espaço de estados, 

em que a aplicação do controlador fuzzy, tanto para os resultados de simulação quanto para os 

resultados experimentais, mostrou essa robustez. O caráter não linear inerente ao controlador 

fuzzy foi capaz de conseguir um bom desempenho, com resposta rápida e um sobressinal 

pequeno. 

Em Gupta, Kiszka e Trojan (1986) foi desenvolvida analiticamente uma equação para um 

controlador fuzzy multivariável a partir de sistemas dinâmicos mais simples. Esse trabalho foi 

baseado no fato de que os sistemas de controle reais são, em alguns casos, multivariáveis e que 

a implementação dos sistemas físicos em computadores requer o tratamento de uma grande 

base de dados. Inicialmente, eles descreveram um sistema fuzzy SISO em malha aberta, 
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posteriormente um fuzzy MIMO em malha aberta, e com o estudo feito sobre esses sistemas, 

foi deduzido o controlador fuzzy multivariável em malha fechada. 

Com o passar dos anos, foram criadas novas técnicas de controle para sistemas MIMO. Em 

Raymond, Boverie e Titli (1994) foi criado um controle fuzzy multivariável em um sistema de 

tanque a partir de dois controladores SISO. Nesse trabalho foi considerada, inicialmente, a 

influência de cada entrada sobre uma única saída, criando controladores descentralizados, 

denominados sistemas multimalha.  

Em Lin e Lee (1996), o uso de sistemas fuzzy foi indicado quando: 

 O modelo matemático do sistema não existe, ou quando existe, é de difícil 

representação; 

 O modelo matemático é muito complexo para ser rapidamente avaliado em tempo 

real, ou requer muita memória; 

 O processo envolve a interação com um operador humano, ou especialista, preparado 

para especificar os parâmetros do conjunto de regras a serem utilizadas no sistema 

nebuloso. 

 

Nos anos 2000, surgiram aplicações de sistemas fuzzy multivariável em diversas áreas, como 

em Arnold et al. (2006) onde uma aplicação de um controlador fuzzy de um sistema dinâmico 

com duas entradas e três saídas, que regulava, simultaneamente, o fluxo de ar fresco e a pressão 

de admissão, sem o uso de um modelo interno do sistema de ar. Além disso, a técnica foi 

comparada com um PID e obteve uma melhoria significativa no erro de regime permanente e 

no tempo de acomodação. 

Um controlador fuzzy multivariável foi projetado para otimizar a operação de uma 

plataforma de produção de petróleo implementada na P-19, localizada na Bacia de Campos-RJ 

da Petrobrás. Esse sistema foi implementado antes do supervisório, lendo dados brutos e 

atuando na planta (CAMPOS, 2008 apud DUARTE FILHO et al. 2013). 

A literatura atual de trabalhos que utilizam controladores fuzzy está mais diversificada. Em 

2013, Duarte Filho et al. (2013), um controlador fuzzy multivariável foi aplicado para o 

posicionamento de um pêndulo invertido sobre um carro que reage a perturbações de forma 

rápida. Os resultados mostraram o potencial da utilização da lógica fuzzy na implementação de 

experiências práticas em sistemas de controle de processos multivariáveis, inerentemente 

instáveis, que apresentam não linearidade e com certo grau de complexidade.  

Segundo Gegov (2013), a utilização das relações fuzzy multivariáveis está intimamente 

relacionada com o problema de desacoplamento do controle fuzzy. Isto se deve ao fato que essas 
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relações são formadas com base na consideração separada de cada estado e cada variável de 

controle, ao invés de considerar todas em conjunto. Com isso, segundo ele, a redução das 

relações fuzzy entre as variáveis pode ter um impacto significativo no controle fuzzy 

desacoplado de sistemas multivariáveis. 

Ge et al. (2014) consideram a realização de uma estrutura hierárquica dos sistemas fuzzy 

multivariáveis, o qual possui vários controladores fuzzy e a saída de um controlador é uma das 

entradas do outro, como um efeito em cascata. Dessa forma, o sistema dinâmico pode ser 

considerado MISO (Multiple Input, Single Output), por possuir apenas uma saída no final, mas, 

como se utilizam várias saídas ao longo do processo, o autor o considera um controlador fuzzy 

multivariável hierárquico. 

Lan-yong et al. (2015) propuseram um controlador fuzzy multivariável genérico, aplicando 

Algoritmo Genético para otimizar as funções de pertinência de entradas e de saídas, 

considerando a mesma base de regras para vários subsistemas.  

Já em 2016, Zhang (2016) desenvolve um novo esquema de rastreamento fuzzy adaptativo, 

baseado em saídas para sistemas não lineares MIMO, em formas não canônicas gerais. O 

método proposto supera uma grande limitação que é a necessidade de formas e estruturas 

restritas para sistemas não lineares canônicos por meio do modelo Fuzzy Takagi-Sugeno. 

Com base no estudo realizado sobre os controladores fuzzy para sistemas com mais de uma 

entrada e mais de uma saída, é notável o crescimento de aplicações relacionadas a ele, uma vez 

que os problemas reais das indústrias de processos, em muitos casos, são apresentados de forma 

multivariável. Com o avanço da engenharia, os sistemas de controle estão cada vez mais 

interligados, ficando claro o aumento da necessidade de pesquisas nessa área. 

Apesar de existirem diversas aplicações de controladores fuzzy MIMO, na literatura existe 

ainda uma insuficiência de trabalhos que descrevam como sintonizar esses controladores, com 

isso, propõe-se um método para sintonia de controladores fuzzy para sistemas dinâmicos que 

possuam múltiplas entradas e múltiplas saídas, sendo descrita de maneira sistemática, as etapas 

necessárias para implementação de um controlador fuzzy MIMO. Alguns estudos de caso são 

apresentados como demonstração da técnica apresentada nesta dissertação, validando a 

metodologia. 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho consiste em apresentar uma forma sistemática de 

implementação de um controlador fuzzy MIMO, sendo descrito o passo a passo para realização 
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da sintonia desses controladores. Além disso, é realizado um estudo aprofundado sobre os 

controladores fuzzy multivariáveis, incluindo as diferentes visões desse tipo de controlador 

apresentadas na literatura. Para a validação, o procedimento é testado em diferentes estudos de 

caso simulados e real.  

A dissertação tem como objetivos específicos: 

 Aprofundamento no estudo sobre sistemas multivariáveis;  

 Disseminação do conhecimento sobre controladores fuzzy multivariáveis; 

 Procedimento para avaliação do desempenho dos sistemas dinâmicos aplicados. 

 

1.2 Metodologia do Trabalho 

Este trabalho procura desenvolver um procedimento sistemático para projetar controladores 

fuzzy multivariáveis. Na primeira fase foi realizado um estudo sobre a evolução dos 

controladores e dos sistemas multivariáveis. Nesse estado da arte, pesquisou-se desde a origem, 

dos primeiros artigos da área, passando pelos trabalhos que começaram a mencionar as duas 

temáticas juntas, até os estudos e as aplicações atuais sobre o tema.  

Na segunda fase foi realizada uma pesquisa mais avançada sobre cada um dos tópicos, sendo 

possível analisar as possíveis aplicações, entendendo melhor como aplicar cada etapa do 

procedimento, e como interligá-las. Foi realizado um aprofundamento sobre elas.  

Na terceira etapa, foram realizados testes em sistemas dinâmicos, para entender o 

funcionamento de um controlador fuzzy, realizando a extensão dos testes a sistemas 

multivariáveis.  

Na quarta fase, foram implementados e testados controladores fuzzy MIMO para os estudos 

de caso escolhidos, a fim de adquirir um conhecimento especialista sobre o sistema e, a partir 

disso, conseguir determinar uma base de regras e as funções Sugeno de saída que relacionem 

as diferentes variáveis do sistema. 

Na quinta etapa, foram realizados testes com controlador fuzzy MIMO para estudos de 

casos, comparando com outros controladores. 

1.3 Organização do Trabalho 

Para atingir os objetivos propostos, o trabalho foi dividido em seis capítulos e está 

organizado de acordo com a sequência abaixo minuciada. 
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No Capítulo 2 é apresentada a teoria sobre lógica fuzzy, com os principais conceitos 

utilizados nesse procedimento. É realizado também um estudo sobre controladores fuzzy-PID.  

No Capítulo 3 é apresentado o estudo sobre sistemas multivariáveis, enfatizando as 

principais formas de representar matematicamente sistemas MIMO e como trabalhar com elas. 

Além disso, é exposto o método utilizado em grande parte da literatura para controlar sistemas 

MIMO, o desacoplamento das variáveis.  

O Capítulo 4 busca explicar o funcionamento de um controlador fuzzy multivariável, 

incluindo algumas abordagens sobre esses controladores, além de explicar de maneira 

sistemática como projetar um controlador desse tipo. O processo de modelagem matemática 

para três sistemas dinâmicos escolhidos como estudos de caso, mostrando seus modelos 

matemáticos e as variáveis a serem controladas. Além disso, neste capítulo também são 

apresentados três índices de avaliação utilizados para sistemas de controle. 

Os resultados encontrados são discutidos no Capítulo 5. Por fim, no Capítulo 6, são 

apresentadas as considerações finais e a proposta de trabalho futuros.  

 



 

 

Capítulo 2 - Lógica Fuzzy 

 

 

Os controladores de realimentação com ganhos fixos, como o controlador Proporcional 

Integral e Derivativo (PID), são insuficientes para compensar as variações de parâmetros em 

sistemas dinâmicos, bem como, adaptar-se para mudanças inesperadas ocorridas no meio 

industrial. A necessidade de superar esses problemas e de uma sintonia adequada para o 

controlador, não apenas para um único ponto de operação, mas em diferentes pontos de 

operação, tem motivado a ideia de aplicação de algoritmos de controle adaptativo, preditivo e 

fuzzy (ASTROM, 1995). 

Aliar a inteligência, a agilidade em relação à tomada de decisão, a experiência dos seres 

humanos com o padrão, a precisão e a otimização de uma produção de uma máquina nem 

sempre foi uma tarefa fácil. Nesse contexto, se incluem os sistemas inteligentes que, segundo 

Simões e Shaw (2007), são aqueles que fornecem respostas que solucionam problemas sendo 

apropriados às situações específicas do problema, mesmo que inesperados.  

A lógica fuzzy é um exemplo de técnica que incorpora a forma de pensar do ser humano em 

um sistema de controle. Por isso, tem sido sugerida como uma abordagem alternativa para 

técnicas de controle convencionais, em muitas situações. Além disso, controladores fuzzy tem 

provado ser uma abordagem de controle de sucesso para sistemas não lineares complexos 

(PRECUP; HELLENDOORN, 2011). 

Termos como “pouco”, “nenhum”, “quase”, “muito” passaram a ser mensurados com a 

introdução da ideia de conjuntos fuzzy, que consegue relacionar a linguagem matemática com 

a utilizada pelos seres humanos, a partir dos trabalhos de Zadeh, em 1965 e em 1978. 

Com as ideias de Zadeh (1978) foi possível diferenciar dois conceitos que são a distribuição 

de probabilidades e de possibilidades, sendo esse segundo associado a variáveis fuzzy. Essa 

diferença é importante, segundo a teoria de Zadeh, porque grande parte das decisões humanas 

são baseadas em possibilidades e não probabilidades. Em particular, a imprecisão intrínseca das 

línguas naturais, que é uma consequência da necessidade de expressar a informação de uma 

forma resumida, é, no essencial, possibilística na origem.  

2.1 Princípios básicos da lógica fuzzy 

A ideia da lógica fuzzy é exprimir em linguagem matemática, a imprecisão da linguagem 

humana, por meio de aproximações de pertinência de elementos em conjuntos denominados de 
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conjuntos fuzzy, ou conjuntos nebulosos. Um controlador baseado nesse tipo de lógica é 

denominado de controlador fuzzy, sendo dividido em blocos funcionais, como ilustrado na 

Figura 2.1 a seguir. 

 

Figura 2.1 – Diagrama de blocos da lógica fuzzy 

  

Fonte: Adaptado de Simões e Shaw (2007). 

 

No diagrama da Figura 2.1 é possível notar que um sistema fuzzy é composto por funções de 

pertinência, um conjunto de regras, ou base de regras fuzzy, uma base de dados fuzzy e um 

mecanismo de inferência, além dos processos de transformação dos dados para o domínio fuzzy. 

A descrição de cada um dos blocos do diagrama é realizada nas Seções 2.1.1 a 2.1.5, a seguir. 

 

2.1.1 Funções de Pertinência 

 

Um dado conjunto fuzzy 𝐴 é definido por uma função de pertinência, 𝜇𝐴: Ω → [0,1]. Essa 

função associa a cada elemento 𝑥, com grau 𝜇𝐴(𝑥), em que 𝑥 pertence a 𝐴 (SANDRI; 

CORREA, 1999). A função de pertinência 𝜇𝐴(𝑥) indica o grau de compatibilidade entre  o 

elemento 𝑥 e o conceito expresso por 𝐴, sendo os possíveis intervalos: 
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 𝜇𝐴(𝑥) = 1, que indica que 𝑥 é completamente compatível com 𝐴;  

 𝜇𝐴(𝑥) = 0, que indica que 𝑥 é completamente incompatível com 𝐴;  

 0 < 𝜇𝐴(𝑥) < 1, que indica que 𝑥 é parcialmente compatível com 𝐴, com grau 

𝜇𝐴(𝑥). 

 

As funções de pertinências são funções matemáticas que descrevem o universo de discurso. 

A Figura 2.2 ilustra alguns exemplos de funções de pertinências existentes. 

 

Figura 2.2 – Exemplos de funções de pertinências. 

 

Fonte: Cavalcante (2015). 

 

Os intervalos de abertura dessas funções de pertinências são parâmetros escolhidos 

empiricamente, de forma que, a experiência do operador é fundamental, analisando a influência 

de cada mudança sobre o sistema dinâmico. Além disso, a interseção entre as funções de 

pertinência caracteriza a não linearidade existente nos controladores fuzzy. 

 

2.1.2 Fuzzyficador 

 

O fuzzyficador leva os dados de entrada para o domínio Fuzzy, onde sua interface realiza a 

identificação dos valores das variáveis de entrada do sistema, que caracterizam o estado do 

sistema (variáveis de estado), e as normaliza em um universo de discurso único e padronizado. 
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A essa operação, diz-se que esses valores são “fuzzyficados”, com a transformação da entrada 

em conjuntos que possam se tornar variáveis linguísticas (SANDRI; CORREA, 1999). 

 

2.1.3 Mecanismo de Inferência 

 

Os mecanismos de inferência levam em consideração a denominada implicação lógica 

humana, a qual consiste em conectar uma condição a uma consequência, ou uma causa a um 

efeito, como normalmente acontece no dia a dia dos seres humanos (Simão; Shaw, 2007). 

Inspirado isso, as regras de inferências são da forma: 

 

Algoritmo 2.1: Regra para controlador fuzzy  

1 𝑺𝑬 (𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎1 = 𝐴) 𝑬 (𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎2 = 𝐵)  →  𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 = 𝐶 
 

 

onde A, B e C são conjuntos comparados a partir de uma estrutura 𝑆𝐸 …𝐸𝑁𝑇Ã𝑂. 

Segundo Sandri e Correa (1999), o processo de inferência consiste em: 

 Verificar o grau de compatibilidade entre as causas e os conjuntos nas premissas das 

regras; 

 Determinar o grau de compatibilidade global da premissa de cada regra; 

 Determinar o valor do efeito, em função do grau de compatibilidade da regra com os 

dados, e a ação de controle constante na conclusão (precisa ou não); 

 Agregar os valores obtidos como conclusão nas várias regras, obtendo-se uma ação 

de controle global. 

 

2.1.4 Base de Regras e Base de Dados Fuzzy 

 

A base de regras e a base de dados juntas formam a chamada base de conhecimento. Essa, 

por sua vez, tem o objetivo de caracterizar as metas e a estratégia do controlador. Na base de 

dados fica armazenado como é a discretização, a normalização do universo de discurso e as 

definições das funções de pertinência. Já na base de regras são armazenadas as estruturas 

𝑆𝐸 …𝐸𝑁𝑇Ã𝑂 (SANDRI; CORREA, 1999). Ao unir as duas, tem-se a base necessária para ser 

processada pelo mecanismo de inferência, como ilustrado no Algoritmo 2.1. 
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É interessante que exista uma quantidade de regras suficientes para mapear todas as 

combinações possíveis das funções de pertinência, de forma que a base fique completa, 

garantindo que sempre exista uma ação de controle para qualquer que seja a entrada dada. Além 

disso, é necessário evitar as contradições entre as regras, para que o controlador possa realizar 

uma ação de controle única (Simão; Shaw, 2007).  

 

2.1.5 Defuzzificador 

 

O defuzzyficador, como o próprio nome sugere, faz o processo inverso do fuzzyficador, isto 

é, traduz os dados do domínio Fuzzy para a saída do sistema. Sua interface identifica os valores 

obtidos no mecanismo de inferência, já normalizados, em um universo de discurso único e 

padronizado, e os leva para a saída em valores matemáticos compatíveis com o sistema. A essa 

operação, diz-se que esses valores são “defuzzyficados”, com a transformação dos valores do 

conjunto fuzzy (que representam variáveis linguísticas), em variáveis binárias compreendidas 

pelo sistema dinâmico. 

 

2.2 Controladores Fuzzy Sugeno 

Na literatura, existem dois modelos de controladores que se destacam que são o modelo 

Mamdani et al. (1975) e o Takagi e Sugeno (1985). O primeiro é muito utilizado em sistemas 

onde existe um conhecimento especialista sobre o sistema dinâmico que se deseja controlar. 

Enquanto o segundo exige menos esforço computacional, por possuir na saída, uma linguagem 

mais voltada para representação matemática do que a representação compreensível pela 

linguagem humana.  

A maior diferença entre os dois modelos é a forma de calcular a saída do sistema, ou seja, 

como cada modelo transforma um valor do domínio Fuzzy para uma saída matemática aplicável 

no sistema dinâmico. Em Mamdani, tem-se um processo de defuzzyficação para levar valores 

do domínio Fuzzy para a saída do sistema, enquanto em Takagi-Sugeno os valores da saída já 

são calculados diretamente, sem transformação. 

O controlador Sugeno (Takagi; Sugeno, 1985) consiste numa simplificação do controlador 

de Mamdani, onde a resultante de cada regra é definida como uma função das variáveis 
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linguísticas de entrada, isto é, a regra geral pode ser escrita como um valor numérico, que o 

sistema entenda (ANDRADE; JAQUES, 2008). 

O valor numérico, resultado de cada regra, assume como fator multiplicador o valor da 

pertinência resultante do processamento do antecedente da regra. Essa determinação dispensa, 

portanto, a definição de uma função de implicação específica. A resposta final do controlador 

é obtida pela média ponderada das respostas das regras individuais. Isto é, neste tipo de 

controlador não cabe processo de defuzificação.  

 

Tabela 2.1 – Funções Sugeno de saída. 

Saída1 A B C 

Saída2 D E F 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

Saídan G H I 

 

A Tabela 2.1 ilustra um exemplo de uma tabela com as funções Sugeno de saída, as quais 

possuem os ganhos A à I como fatores multiplicadores dos valores das pertinências de entrada 

à serem aplicados como sinal de controle no sistema dinâmico. 

 

2.1.1 Controladores Fuzzy-PID 

 

Os controladores proporcionais integrais derivativos (PID) convencionais têm sido bastante 

desenvolvidos e aplicados há muito tempo, sendo amplamente utilizados para a automação 

industrial e o controle do processo. O principal motivo é devido à sua simplicidade de operação, 

a facilidade de concepção, o baixo custo, a manutenção barata, eficácia de controle para a 

maioria dos sistemas lineares (TANG, 2001). 

Os controladores PID são controladores automáticos que trabalham bem se o sistema 

dinâmico é linear, onde uma mudança na entrada do sistema gera uma mudança proporcional 

em sua saída. Entretanto, no caso de sistemas dinâmicos altamente não lineares, ou quando a 

modelagem matemática do sistema encontra dificuldades devido ao conhecimento insuficiente, 

ou a complexidade do sistema, em geral, os controladores PID têm um desempenho pobre, 

devido a algumas características, como a distorção harmônica, a estabilidade ou o seu uso em 

sistemas de controle multivariáveis (SIMÕES; SHAW, 2007). 

Para ultrapassar essas dificuldades, vários tipos de controladores PID convencionais 

modificados foram desenvolvidos ultimamente, dentre eles, uma classe de controladores PID 
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não convencionais utilizando lógica fuzzy. Os denominados controladores fuzzy-PID têm as 

seguintes características (TANG, 2001): 

 Eles têm a mesma estrutura linear do controlador PID convencional, mas possuem 

coeficientes constantes e ganhos de controle auto sintonizado, os ganhos proporcional, integral 

e derivativos são funções não-lineares dos sinais de entrada; 

 Foram concebidos com base no controlador PID discreto clássico, do qual a lei de controle 

fuzzy é derivada; 

 As funções de pertinência são as triangulares simples, com regras SE-ENTÃO da lógica 

fuzzy. A lei de controle resultante é uma fórmula convencional explícita, de modo que o 

controlador funciona como um controlador PID convencional; 

 São controladores fuzzy Sugeno que possuem como entrada do controlador o erro e suas 

derivadas, como os controladores PID convencionais; 

O formato das regras de um controlador fuzzy-PID, baseado no Algoritmo 2.1 possui como 

entradas o erro e as suas variações, como o Algoritmo 2.2. 

 

Algoritmo 2.2: Regra para controlador fuzzy-PID  

1 𝑺𝑬 (𝑐 = 𝐴) 𝑬 (𝑑𝑐 = 𝐵) 𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑠𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎 = 𝐶 
 

 

Desse modo, 𝑐 é uma causa do sistema, 𝑑𝑐 é a derivada de 𝑐, onde os dois parâmetros 

implicam em uma saída 𝑠𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎. Esses controladores podem ser divididos em quatro tipos: fuzzy-

P, fuzzy-PI, fuzzy-PD e fuzzy-PID (SIMÕES; SHAW, 2007). 

A analogia do controlador fuzzy-PID com o PID convencional se dá a partir do fato das 

variáveis de entrada do controlador serem o erro, a derivada do erro e a derivada segunda do 

erro, com o sinal de controle sendo integrado da saída. Mas, os fatores multiplicadores 

utilizados no fuzzy-PID são encontradas empiricamente como todos os controladores fuzzy 

Sugeno, dá-se o nome de 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 e 𝐾𝑑 por analogia com os controladores PID convencionais, 

uma vez que utilizam os mesmos sinais de entrada, como será visto a seguir. 

 

2.2.1.1 Controlador Fuzzy-P 

 

Analogamente a família dos controladores PID, tem-se o controlador fuzzy-Proporcional (P) 

de uma entrada e uma saída, como a Equação 2.1 (SIMÕES; SHAW, 2007). 
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𝑢(𝑡) =  𝐾𝑝𝑒(𝑡) 2.1 

 

sendo 𝑢(𝑡) é o sinal de controle aplicado ao sistema,  𝑒(𝑡) é o erro entre a referência e a saída; 

𝐾𝑝, o ganho proporcional do sistema. A regra fuzzy aplicada é estabelecia no Algoritmo 2.3.  

 

Algoritmo 2.3: Regra para controlador fuzzy-P  

1 𝑺𝑬 𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝐸𝑖  𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 = 𝑈𝑖 
 

 

com 𝐸𝑖 e 𝑈𝑖 sendo funções de pertinência linguísticas atribuídas às variáveis 𝑒(𝑡) e 𝑢(𝑡), 

respectivamente. 

 

2.2.1.2 Controlador Fuzzy-PI 

 

Para o controlador fuzzy Proporcional Integral (PI) tem-se a Equação 2.2 (SIMÕES; SHAW, 

2007): 

 

𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝐾𝑝

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐾𝐼𝑒(𝑡) 2.2 

 

Onde a variável 𝑑𝑒(𝑡) é a derivada do sinal do erro, 𝑑𝑢(𝑡) é a derivada do sinal de controle que 

será aplicado a planta e 𝐾𝐼 é o ganho integrativo. A definição da regra fuzzy é representada pelo 

Algoritmo 2.4. 

 

Algoritmo 2.4: Regra para controlador fuzzy-PI  

1 𝑺𝑬 𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝐸𝑖  𝑬 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝑑𝐸𝑖   𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 = 𝑑𝑈𝑖 
 

 

sendo 𝑑𝐸𝑖 e 𝑑𝑈𝑖 as derivadas dos sinais de 𝑒(𝑡) e 𝑢(𝑡), respctivamente. 

 

2.2.1.3 Controlador Fuzzy-PD 

 

Para o controlador fuzzy Proporcional Derivativo (PD) tem-se a Equação 2.3 (SIMÕES; 

SHAW, 2007): 
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𝑢(𝑡) =   𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 2.3 

 

Onde 𝐾𝑑 é o ganho derivativo. A definição da regra fuzzy é estabelecida no Algoritmo 2.5. 

 

Algoritmo 2.5: Regra para controlador fuzzy-PD  

1 SE erro = 𝐸𝑖  E derivada do erro = 𝑑𝐸𝑖  ENTÃO controle = 𝑈𝑖 
 

 

com 𝑑𝐸𝑖 e 𝑈𝑖 a derivada do sinal de 𝑒(𝑡) o sinal de controle 𝑢(𝑡), respectivamente. 

 

2.2.1.4 Controlador Fuzzy-PID 

 

Ainda fazendo analogia com o controlador PID convencional, a Equação 2.4 representa a 

expressão do controlador fuzzy-PID (SIMÕES; SHAW, 2007):  

 

𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝐾𝑝

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐾𝐼𝑒(𝑡) + 𝐾𝑑

𝑑²𝑒(𝑡)

𝑑𝑡²
  2.4 

 

sendo 𝑑²𝑒(𝑡) a derivada da derivada do sinal do erro. Dessa forma, a regra fuzzy é estabelecida 

pelo Algoritmo 2.6. 

 

Algoritmo 2.6: Regra para controlador fuzzy-PID  
1 SE erro = 𝐸𝑖 E derivada do erro = 𝑑𝐸𝑖 E derivada segunda do erro =

𝑑²𝐸𝑖 ENTÃO variação de controle = 𝑑𝑈𝑖 
 

 

Tanto no controlador fuzzy-PI quanto no fuzzy-PID, a expressão de variação do controle 

deve ser integrada antes de ser aplicada ao sistema dinâmico. Além disso, os ajustes dos ganhos 

𝐾𝑃, 𝐾𝐼 e 𝐾𝐷 devem ser encontrados por meio de regras de sintonia estabelecidas na literatura. 



 

 

 

Capítulo 3 - Sistemas Multivariáveis  

 

 

O estudo de controle dos sistemas dinâmicos automático, geralmente, considera apenas os 

sistemas com um único objetivo de controle ou variável controlada. Mas, muitas vezes, 

encontram-se sistemas dinâmicos em que mais de uma variável deve ser controlada, isto é, 

múltiplos objetivos de controle. Em tais sistemas dinâmicos, pode-se ainda considerar cada 

malha de controle separadamente, desde que eles não interajam uns com os outros (SMITH; 

CORRIPIO, 1985). Refere-se a esses sistemas como sistemas de controle multivariáveis ou 

como sistemas de controle de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO).  

É comum enfatizar os problemas de controle que têm apenas uma variável controlada e uma 

variável manipulada, referenciados como sistemas dinâmicos de entrada e saída única (SISO - 

Single Input Single Output), ou problemas de controle de malha simples. Mas, em muitos 

problemas práticos de controle típico, existe uma quantidade maior de variáveis que deve ser 

controlada e que podem ser manipuladas. Esses problemas são denominados de problemas de 

controle multivariável. (SEBORG et al., 2010). 

A Figura 3.1 e a Figura 3.2 representam diagramas de blocos diferenciando os sistemas SISO 

dos sistemas MIMO. Por conveniência, é assumido que o número de variáveis manipuladas é 

igual ao número de variáveis controladas.  

 

Figura 3.1 - Diagrama de blocos de um sistema SISO 

 

Fonte: Adaptado de Seborg et al. (2010). 
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Figura 3.2 - Diagrama de blocos de um sistema MIMO 

 

Fonte: Adaptado de Seborg et al. (2010). 

 

É importante ressaltar que a análise por meio de diagrama de blocos de sistemas 

multivariáveis tem regras para determinar a ordem de leitura dos blocos, uma vez que a 

operação de multiplicação de matrizes não tem propriedade comutativa. O quadro da Figura 3.3 

descreve as principais operações de multiplicação entre blocos e suas respectivas funções de 

transferências (SKOGESTAD; POSTLETHWAITE, 1997). 

 

Figura 3.3 – Quadro de operações com diagrama de blocos para sistemas MIMO  

Diagrama de blocos Função de transferência 

Série 

 

𝐺 =  𝐺2𝐺1 

Realimentação positiva 

 

𝐺 = (𝐼 − 𝐺2𝐺1)
−1𝐺1 

Realimentação negativa 

 

𝐺 = (𝐼 + (𝐺2𝐺1)
−1)−1 

Fonte: Adaptado de Skogestad e Postlethwaite (1997). 
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Os problemas de controle MIMO são inerentemente mais complexos do que os problemas 

de controle SISO porque ocorrem diversas interações entre as variáveis controladas e 

manipuladas. Em geral, uma alteração em uma variável manipulada, 𝑢1, afeta todas as variáveis 

controladas 𝑦1, 𝑦2, …, 𝑦𝑛. Por causa dessas interações do processo, a seleção do melhor ligação 

entre as variáveis controladas e manipuladas de um sistema de controle multivariável pode ser 

uma tarefa difícil (SEBORG et al., 2010). 

 

3.1 Representação de Sistemas Multivariáveis 

Os sistemas multivariáveis são, geralmente, representados por funções de transferência 

racionais ou por equações de espaço de estado. Uma noção histórica sobre esses dois tipos de 

sistemas é apropriada para discutir seus usos na área de controle.  

Em 1887, Oliver Heaviside (1850-1925) usou 𝑝 para denotar diferenciação e introduziu 

operadores resistivos 𝑅, 𝐿𝑝, e 1 𝐶𝑝⁄  para estudar circuitos elétricos. Com isso, foram iniciados 

os conceitos de impedância e funções de transferência. Em 1940, notou-se que a transformada 

de Laplace, desenvolvida por Pierre-Simon Laplace em 1782, abrangia o método Heaviside 

(CHEN, 1995).  

Os métodos de controle clássicos, desenvolvidos a partir do diagrama de Nyquist (1932), 

dos gráficos de fase e ganho de Bode (1940) e do lugar geométrico de raízes (1948), são todos 

baseados em funções de transferência, constituindo a maior parte dos métodos de projeto de 

sistemas de controle na literatura publicada até 1970. 

As equações de espaço de estado apareceram pela primeira vez na literatura de engenharia 

no início da década de 1960. A sua formulação para sistemas SISO e MIMO é a mesma e todos 

os resultados para os sistemas SISO podem ser estendidos para sistemas MIMO (CHEN, 1995). 

Com o impulso dos resultados da representação por espaço de estado, os pesquisadores 

retomaram os estudos na década de 1970 sobre as funções de transferência. Ao considerar uma 

função de transferência como uma razão entre dois polinômios, a abordagem de fração 

polinomial surgiu e, a partir dela, os resultados em sistemas SISO também puderam ser 

estendidos para sistemas MIMO. Assim, tanto as funções de transferência racionais quanto as 

representações por espaço de estado são importantes no estudo de sistemas multivariáveis. 
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3.1.1 Representação por Função de Transferência 

 

Para representar sistemas dinâmicos multivariáveis por funções de transferência é necessário 

ter uma visão matricial do sistema. Dessa forma, é possível estender os cálculos e deduções de 

sistemas SISO para sistemas MIMO. 

Segundo Chen (1995), se um sistema linear invariante no tempo tem 𝑚 entradas e 𝑛 saídas, 

a integral de convolução da Equação 3.1 pode representar a saída desse sistema. 

 

𝑦(𝑡) =  ∫ 𝐺(𝑡 −  𝜏)𝑢(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝜏=0

 3.1 

 

Onde: 𝑦(𝑡) é um vetor de saída com tamanho 𝑛 𝑥 1; 𝑢(𝑡) é um vetor de entradas com tamanho 

𝑚 𝑥 1; 𝐺(𝑡) é representada pela Equação 3.2.  

 

𝐺(𝑡) =  [

𝑔11(𝑡) 𝑔12(𝑡)
𝑔21(𝑡) 𝑔22(𝑡)

… 𝑔1𝑚(𝑡)
… 𝑔2𝑚(𝑡)

⋮ ⋮
𝑔𝑛1(𝑡) 𝑔𝑛2(𝑡)

⋱ ⋮
… 𝑔𝑛𝑚(𝑡)

] 3.2 

 

A função 𝑔𝑛𝑚(𝑡) é a resposta no tempo da n-ésima saída ao aplicar-se um impulso à entrada, 

em 𝑡 = 0, na m-ésima entrada, considerando outras entradas com condições iniciais nulas. 

Dessa forma, tem-se que 𝑔𝑖𝑗(𝑡)  é a resposta ao impulso entre a m-ésima entrada e a n-ésima 

saída. Assim, 𝐺(𝑡) é denominada de matriz de resposta do sistema. Se um sistema é descrito 

pela Equação 3.1, esse é linear, invariante no tempo, causal e inicialmente relaxado em 𝑡𝑜 = 0 

(CHEN, 1995). 

Ao aplicar a transformada de Laplace a Equação 3.1, têm-se: 

 

[

𝑦1(𝑠)
𝑦2(𝑠)

⋮
𝑦𝑛(𝑠)

] =  

[
 
 
 
𝑔11(𝑠) 𝑔12(𝑠)
𝑔21(𝑠) 𝑔22(𝑠)

… 𝑔1𝑝(𝑠)

… 𝑔2𝑝(𝑠)

⋮ ⋮
𝑔𝑛1(𝑠) 𝑔𝑛2(𝑠)

⋱ ⋮
… 𝑔𝑛𝑚(𝑠)]

 
 
 
[

𝑢1(𝑠)
𝑢2(𝑠)

⋮
𝑢𝑚(𝑠)

] 3.3 

 

Sendo: 𝑔𝑛𝑚(𝑠) a função de transferência entre a m-ésima entrada e a n-ésima saída; 𝐺(𝑠) é 

chamada de matriz de funções de transferência, ou apenas matriz de transferência do sistema 

(CHEN, 1995). 
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Ao supor um sistema 2𝑥2, como ilustrado no diagrama de blocos da Figura 3.4, nota-se a 

influência de cada entrada em cada saída. Ao ajustar a entrada 𝑢1, ela influenciará a saída 𝑦1 a 

partir da função de transferência 𝑔11, e influenciará a saída 𝑦2 pela função de transferência 𝑔12. 

Analogamente, ao ajustar a entrada 𝑢2 a saída 𝑦1 será influenciado por 𝑔21 e 𝑦2 por 𝑔22 

(SEBORG et al., 2010).  

 

Figura 3.4 - Exemplo de diagrama de blocos de um sistema dinâmico 2x2. 

 

Fonte: Adaptado de Seborg et al. 2010 

 

A partir dessa visão matricial do sistema é possível transformar a representação do sistema 

de função de transferência para uma representação por espaço de estados, ou vice-versa, da 

mesma forma que é realizada para sistemas SISO.  

 

3.1.2 Representação por Espaço de Estados 

 

Segundo Chen (1995), cada sistema linear invariante no tempo (LIT - Linear and time 

invariant system) com entrada 𝑢(𝑡) e saída 𝑦(𝑡) pode ser descrito pelas representações de 

espaço de estados, dada por: 

 

{
𝑥(𝑡)̇ = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡)

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) + 𝐷𝑢(𝑡)
 3.4 
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Onde 𝐴, 𝐵, 𝐶 e 𝐷 são matrizes constantes de dimensões adequadas: 𝑛 𝑥 𝑛, 𝑛 𝑥 𝑚, 𝑞 𝑥 𝑛 e 

𝑞 𝑥 𝑚, respectivamente, com 𝑛, 𝑚 e 𝑞 constantes. Esse tipo de sistema pode ser representado 

por meio de diagrama de blocos como ilustrado na Figura 3.5. 

Figura 3.5 – Diagrama de blocos de uma representação por espaço de estados 

 

Um estado 𝑥(𝑡) de um sistema, no instante 𝑡𝑜, é a informação nesse instante que, junto com 

a entrada 𝑢(𝑡), com 𝑡 ≥  𝑡𝑜, determina a resposta do sistema para 𝑡 ≥  𝑡𝑜 de forma única.  

A Equação 3.5 representa essa mudança de representação de espaço de estados para função 

de transferência. 

 

𝐺(𝑠) =  𝐶(𝑠𝐼 − 𝐴)−1𝐵 + 𝐷 3.5 

 

Para sistemas multivariáveis, um modelo por espaço de estados é denominado uma 

realização de uma matriz de transferência 𝐺(𝑠) se existe uma equação espaço de estado como 

a Equação 3.5, que tenha 𝐺(𝑠) como matriz de transferência.  

No estudo de um sistema representado por espaço de estados, a quantidade de entradas e 

saídas do sistema é que definem o tamanho das matrizes 𝐵 e 𝐶, sendo cada posição da matriz 

de transferência 𝐺(𝑠) definida por uma coluna e uma linha das matrizes 𝐵 e 𝐶, respectivamente. 

A partir da extensão da Equação 3.4, tem-se a transformação em função de transferência de 

cada elemento da matriz de transferência na Equação 3.6 a seguir: 

  

𝑔𝑖𝑗(𝑠) =  𝐶𝑖(𝑠𝐼 − 𝐴)−1𝐵𝑗 + 𝐷𝑖𝑗 3.6 

 

sendo 𝐵𝑗 a coluna da matriz 𝐵 correspondente à entrada do sistema 𝑢𝑗(𝑡); 𝐶𝑖, uma linha da 

matriz 𝐶 correspondente a saída 𝑦𝑖(𝑡); 𝐷𝑖𝑗 é o elemento da matriz D correspondente a saída 

𝑦𝑖(𝑡) e a entrada 𝑢𝑗(𝑡) que se deseja a função de transferência equivalente. 

Com isso, nota-se que um sistema SISO é um caso particular da representação de espaço de 

estados onde a matriz 𝐵 possui apenas uma coluna e a matriz 𝐶 possui uma única linha. Dessa 

forma, é possível estender o estudo de sistemas SISO para sistemas MIMO. 



 

 

 

Capítulo 4 - Controlador Fuzzy Multivariável 

 

 

 

Com o início dos estudos na década de 80, os controladores fuzzy apresentaram 

peculiaridades muito interessantes para os sistemas MIMO. Como os controladores lineares são 

vulneráveis aos erros de modelagem, Shakouri (1982) afirmou que, em particular para sistemas 

multivariáveis, o comportamento dos controladores fuzzy mostra-se muito atrativo, devido a 

suas características não lineares. 

Como os sistemas de controle reais apresentam-se tanto como mono quanto multiváriaveis, 

é fundamental uma análise detalhada do sistema, sendo necessário, em alguns casos mais 

complexos, a utilização de técnicas para desacoplar as variáveis do processo antes de aplicar 

um projeto de controlador. Mas, como nem sempre é viável fazer essa dissociação, podem ser 

utilizados controladores não lineares, os quais podem dispensar o desacoplamento entre as 

malhas. 

 Na literatura, existem diferentes conceitos de controladores fuzzy multivariáveis. Alguns 

trabalhos, como Magalhães Júnior (2009) e Silva et al. (2013), consideram o fato de serem 

utilizadas entradas que são funções uma da outra no controlador fuzzy (Figura 4.1) como 

argumento para determinar que um sistema que possui entradas que tenham sido lidas de um 

mesmo sinal, apenas com funções que as relacionem, como erro e derivada do erro, são 

controladores fuzzy multivariáveis. 

 

Figura 4.1 – Controlador fuzzy com duas entradas, mas um único sinal de entrada. 

 

  

 Outros autores, como Linkens e Nyongesa (1996) e Ge et al. (2014), que utilizam um 

controle hierárquico (Figura 4.2), também consideram como um controlador fuzzy MIMO, 

mesmo só existindo uma única variável de saída do sistema. 
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Figura 4.2 - Controlador fuzzy hierárquico. 

 

Fonte: Ge et al., 2014. 

 

 Em geral, a maioria dos autores define um controlador fuzzy multivariável como sendo um 

controlador que possui duas ou mais variáveis de entrada e duas ou mais variáveis de saída 

distintas, sem que sejam funções uma das outras, isto é, que sejam sinais distintos.  

 No trabalho de Arnold et al. (2006), o controlador fuzzy implementado possui duas entradas, 

a quantidade de combustível injetada e a velocidade do motor, e duas saídas, que regulam, 

simultaneamente, o fluxo de ar fresco e pressão de admissão desse motor. No trabalho de 

Yousef e Wahba (2009), o controlador fuzzy MIMO implementado possui como variáveis de 

saída a velocidade do motor e o quadrado da magnitude do fluxo do rotor, sendo o erro em 

relação a cada saída como entrada do sistema. Em Mendonça et al. (2015), para a entrada foram 

levados em consideração a variação da concentração do produto fermentado (setpoint do 

processo), o erro do processo, as concentrações de biomassa e do substrato e o volume do 

tanque, enquanto para as saídas, as posições das válvulas de entrada e de saída. A Figura 4.3 

ilustra um exemplo de um Controlador fuzzy multivariável nesse último conceito, que será 

utilizado neste trabalho. 

Figura 4.3 – Exemplo de controlador fuzzy multivariável 

 

  

Fuzzy 

Fuzzy 

Fuzzy 

Fuzzy 

Fuzzy 

Fuzzy 

Fuzzy 
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 No exemplo didático da Figura 4.3, as variáveis de entrada são temperatura, pressão e 

umidade e as variáveis de saída são vazão de água e tempo de irrigação, as quais são adquiridas 

de forma distinta por meio de leituras de sinais diferentes. 

 

4.1 Análise Comparativa entre Procedimentos para Sintonia de 

Controladores 

Ao estudar procedimentos para sintonia de controladores fuzzy para sistemas multivariáveis, 

como nos trabalhos de Wang, Zhu e Nibouche (2015), Mendonça (2015) e Vicerra et al. (2015), 

a maioria deles não descreve o procedimento de sintonia do controlador, sendo exposta apenas 

as teorias dos controladores fuzzy de forma geral e aplicada a sistemas MIMO. Devido a essa 

carência de trabalhos que abordam a sintonia de controladores fuzzy Multivariáveis, esse 

trabalho propõe um procedimento sistemático de sintonia desses controladores, dividido em 

etapas claras e contínuas, descrevendo cada uma delas para simplificar o processo. 

Porém, alguns trabalhos, como o de Gupta, Kiszka e Trojan (1986) e Raymond, Boverie e 

Titli (1994), apresentam outras propostas para sintonia de controladores fuzzy MIMO, sendo 

descritos nessa Seção. 

 

4.1.1 Gupta, Kiszka e Trojan (1986) 

 

No trabalho de Gupta, Kiszka e Trojan (1986) são apresentados métodos para identificação 

e controle por meio da lógica fuzzy. O exemplo utilizado foi um sistema de tanques que possuía 

as tensões elétricas aplicadas às bombas como variáveis de entrada e os níveis dos tanques como 

as saídas do sistema (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 – Sistema de controle utilizado em Gupta, Kiszka e Trojan (1986). 

 

Fonte: Gupta, Kiszka e Trojan (1986) 

 

A partir do que é exposto no artigo, tem-se uma técnica de sintonia de controladores fuzzy 

que considera um controlador único, mas divide o projeto em etapas: a sintonia do controlador 

fuzzy MIMO utilizada considerou apenas um único sinal de controle, u1, atuando sobre o 

sistema, onde nessa etapa foram incluídas regras que atuavam apenas em uma das bombas do 

sistema, mas para controlar os dois níveis. Posteriormente, foi realizada uma sintonia como na 

etapa anterior, mas para o outro sinal de controle, U2. Além desses dois controladores 

considerando o sistema SIMO (única entrada e múltiplas saídas), foi projetado um controlador 

que considerava as duas bombas atuando sobre o sistema, sistema MIMO. 

O projeto do controlador fuzzy MIMO nesse trabalho é realizado por meio de etapas 

ordenadas, nas quais é possível controlar sistemas SIMO, ao considerar apenas um sinal de 

controle atuando sobre o sistema, ou controlar o sistema MIMO, considerando o sistema 

completo. 

O procedimento descrito por Gupta, Kiszka e Trojan (1986) mostrou-se eficiente para a 

aplicação proposta no trabalho, mas nas etapas descritas existem muitas lacunas, nas quais o 

projetista pode não saber sintonizar o controlador como proposto, ou até mesmo não entender 

como deve ser projetado o controlador para outras aplicações.  

 

4.1.2 Raymond, Boverie e Titli (1994) 

 

No trabalho de Raymond, Boverie e Titli (1994) é proposto um método para controle 

multivariável de um tanque que possui como entradas as tensões, 𝑞1e 𝑞2, aplicadas a duas 

bombas para encher o tanque, tendo como saída o nível, 𝐻, e a vazão, 𝐶, desse tanque. 

Referências 

Controlador Fuzzy 
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A técnica utilizada nesse trabalho divide a sintonia do controlador do sistema multivariável 

em duas etapas: na primeira etapa são criados dois controladores fuzzy SISO para controlar 

separadamente o nível e a vazão do tanque (Figura 4.5), sem que seja considerada a influência 

de uma variável sobre a outra; a segunda etapa consiste em criar controladores fuzzy que 

consideram os erros das duas variáveis de entrada no mesmo controlador. 

A Figura 4.6 ilustra a implementação da segunda etapa do sistema MIMO, na proposta, onde 

existem quatro controladores fuzzy: dois controladores fuzzy MIMO, que consideram os erros 

das duas variáveis de entrada do sistema com diferentes funções Sugeno de saída para cada 

variável controlada. Além disso, são projetados dois controladores fuzzy SISO que possuem a 

derivada do erro do nível e da vazão como entradas dos controladores com o objetivo de 

controlar a resposta transitória do sistema. 

 

Figura 4.5 – Etapa 1 do procedimento utilizado em Raymond, Boverie e Titli (1994)  

 

Fonte: Raymond, Boverie e Titli (1994) 

 

Figura 4.6 - Etapa 2 do procedimento utilizado em Raymond, Boverie e Titli (1994)  

 

Fonte: Raymond, Boverie e Titli (1994) 

  

O procedimento descrito por Raymond, Boverie e Titli (1994) mostrou-se eficaz para a 

aplicação utilizada, mas a utilização dessa proposta possui um nível de complexidade elevado, 

considerando que foi necessário sintonizar seis diferentes controladores fuzzy e que a passagem 

de uma etapa para ocorre de forma contínua, isto é, os controladores projetados na primeira 



CAPÍTULO 4. CONTROLADOR FUZZY MULTIVARIÁVEIS  27 

 

 

etapa não são aproveitados na segunda etapa, sendo aproveitado apenas o conhecimento 

especialista adquirido na primeira etapa do projeto como contribuição para a etapa seguinte.  

4.2 Projeto Sistemático de um Controlador Fuzzy Multivariável 

 Baseado na ideia de dividir a sintonia dos controladores em etapas, é possível projetar um 

controlador fuzzy multivariável dividindo o projeto de forma clara e contínua, para que o 

projetista consiga sintonizar um controlador fuzzy MIMO eficaz seguindo as etapas descritas 

nas Seções 4.2.1 a 4.2.3. 

 Inicialmente, para projetar um controlador eficiente para um sistema multivariável, é 

interessante definir todas as variáveis do sistema, como funciona cada entrada e cada saída e 

como cada variável influencia as outras. Após definir as variáveis do sistema a ser controlado, 

é possível projetar o controlador a partir das etapas descritas a seguir. 

 

4.2.1 Fuzzy SISO 

  

 A primeira etapa consiste em projetar controladores fuzzy SISO, considerando o sistema em 

multimalha, isso é, sistemas em que cada variável de entrada age em apenas uma variável de 

saída (Figura 4.7). Dessa forma, o sistema possui um controlador para cada variável de entrada 

do sistema e a ação das outras entradas nessa saída é vista como perturbação no sistema. 

 

Figura 4.7 – Sistema em multimalha 
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 A Figura 4.7 ilustra um exemplo de sistema em multimalha, em que cada entrada do sistema, 

𝑥1(𝑡) a 𝑥𝑛(𝑡), atua apenas em uma das saídas, 𝑦1(𝑡) a 𝑦𝑛(𝑡), respectivamente. A influência de 

cada entrada sobre as outras variáveis do sistema é considerada como perturbação.  

 Ao considerar o sistema dinâmico em multimalha, é possível se projetar um controlador para 

cada malha separadamente, cada controlador desses é um controlador fuzzy SISO, por possuir 

apenas uma entrada e uma saída. Para sintonizá-los, como explanado no capítulo 2, é necessário 

além de definir as entradas e saídas dos controladores, definir também as funções de pertinência 

de cada uma dessas variáveis. Uma vez que essas funções estão definidas, pode-se definir a 

base de regras, as quais devem abranger todo o conhecimento do especialista sobre o sistema 

dinâmico estudado e ainda, todas as possíveis combinações entre as entradas.  Para 

controladores fuzzy-PID convencionais as entradas do sistema dinâmico são: o erro, a derivada 

do erro e a derivada segunda do erro. 

 

4.2.2 Fuzzy Multivariável Dissociado 

 

 A segunda etapa, considerando que o sistema já está controlado em multimalha, ou seja, com 

um controlador para cada par de variáveis de entrada e saída do sistema, deve-se unir as 

informações dos diferentes controladores fuzzy SISO em um único controlador, com um vetor 

de entrada, contendo o erro e a derivada primeira do erro para cada variável de entrada do 

sistema. 

 O controlador deve conter todas as regras iguais às dos controladores fuzzy SISO projetados 

anteriormente, com cada regra definindo apenas uma única saída, a partir das funções de 

pertinência de uma única variável de entrada, como ocorre com os controladores fuzzy SISO. 

Esse controlador é denominado de Fuzzy Multivariável Dissociado já que a base de regras ainda 

não estabelece relação entre as variáveis. Além disso, os valores encontrados para cada função 

de pertinência e para cada função Sugeno de saída devem ser mantidos respeitando a mesma 

ordem do vetor de entrada para as funções Sugeno de saída. Por exemplo, se o sistema possui 

𝑛 variáveis de entrada e 𝑛 de saída, com um controlador fuzzy-PI, tem-se o vetor de entrada 

definido como [𝐸𝑟𝑟𝑜𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎1
 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝐸𝑟𝑟𝑜𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎1

 𝐸𝑟𝑟𝑜𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎2
 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝐸𝑟𝑟𝑜𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎2

… 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑛
  𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝐸𝑟𝑟𝑜𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑛] e as funções Sugeno de saída devem ser definidas para a 

saída 1 a 𝑛 como na Tabela 4.1.  
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Tabela 4.1 – Funções Sugeno de saída para um controlador fuzzy MIMO dissociado 

Saída1 Ki1 Kp1 0 0 0 0 0 

Saída2 0 0 Ki2 Kp2 0 0 0 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

Saídan 0 0 0 0 Kin Kpn 0 

  

com 𝐾𝑝𝑛 e 𝐾𝑖𝑛  sendo os valores ganhos proporcional e integral para a 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 saída. 

 Nota-se pela Tabela 4.1 que cada função Sugeno de saída define os fatores multiplicadores 

para apenas uma única variável de saída do sistema, assim como a base de regras. Após a união 

dos controladores SISO, deve ser feito um ajuste fino empírico nos valores encontrados nas 

funções Sugeno de saída para melhorar a resposta, caso necessário. A Equação 4.1 representa 

o sinal de controle do controlador fuzzy MIMO dissociado. 

 

𝑑

𝑑𝑡
[

𝑢1(𝑡)

𝑢2(𝑡)
⋮

𝑢𝑛(𝑡)

] =  

[
 
 
 
 
 
 𝐾𝑝1

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐾𝐼1 0 … 0

0 𝐾𝑝2

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐾𝐼2 … 0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

0 0 … 𝐾𝑝𝑛

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐾𝐼𝑛]

 
 
 
 
 
 

[

𝑒1(𝑡)

𝑒2(𝑡)
⋮

𝑒𝑛(𝑡)

] 4.1 

 

sendo 𝑢𝑛(𝑡) o sinal de controle e 𝑒𝑛(𝑡) o erro da 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 malha do sistema. 

 

4.2.3 Fuzzy Multivariável 

 

 A última etapa do projeto é a associação entre as entradas de sistema dinâmicos e a influência 

nas diversas saídas gerando um controlador Fuzzy MIMO no qual suas regras e as funções 

Sugeno de saída estão interligadas. A partir disso, pode-se desenvolver um controlador que 

considera o acoplamento das malhas cruzados, por meio de regras compostas. 

 O conhecimento adquirido sobre o sistema dinâmico, aprimorado durante as etapas 

anteriores, faz o operador entender melhor o comportamento do sistema e, com isso, definir em 

regras a influência que cada entrada possui em cada saída do sistema. Dessa forma, o sinal que 

antes era considerado como perturbação, passa a ser visto pelo sistema como uma variável e, 

portanto, pode ser controlado. 
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 Cada regra passa a ter a intersecção de todas as entradas e a gerar uma ação de controle para 

todas as saídas do sistema. Na etapa anterior, existiam regras como o Algoritmo 4.1 a seguir, 

uma vez que cada regra considerava apenas uma malha a ser controlada, não sendo afetada 

pelas demais malhas. Sendo Erro1 e Erro2 variáveis de entrada distintas do controlador; C1 e 

C2, sinais de controles distintos para cada variável manipulada do sistema. 

 

Algoritmo 4.1: Exemplo de Regra do controlador fuzzy MIMO dissociado  

1 SE Erro1=GRANDE ENTÃO C1 = GRANDE 

2 SE Erro2=PEQUENO ENTÃO C2 = PEQUENO 
 

 

 Contudo, em uma operação conjunta, uma malha pode influenciar as outras de tal forma que 

uma ação de controle “GRANDE” em uma das malhas atue não só na correção do erro dessa, 

mas também possa corrigir pequenos erros nas demais malhas, devido à interação entre as 

malhas, por exemplo. Sendo assim, o controlador fuzzy MIMO, que possui a concatenação das 

regras, teria regras como estabelecido no Algoritmo 4.2. Consequentemente, não seria 

necessária uma a ação de controle muito agressiva para as malhas que viessem a ter erros 

pequenos.  

 

Algoritmo 4.2: Exemplo de Regra do controlador fuzzy MIMO  

1 SE Erro1=GRANDE E Erro2 = PEQUENO ENTÃO C1 = GRANDE E C2 = ZERO 
 

  

 Considerando QRM como a quantidade máxima de regras, QFP como a quantidade de 

funções de pertinência da 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 entrada de um controlador e 𝑛 o número de variáveis de 

entrada do controlador, tem-se a Equação 4.2 para o cálculo da quantidade máxima de regras 

na base de regras do controlador fuzzy MIMO. 

 

𝑄𝑅𝑀 = ∏𝑄𝐹𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 4.2 

 

Com essa equação, é possível englobar todas as possíveis respostas do sistema dentro do 

intervalo de discurso utilizado.  

 As funções Sugeno podem passar a ter valores diferentes de zero para os ganhos, 

independente da saída, encontrados também empiricamente. As funções Sugeno de saída 

passam a ser representadas como na Tabela 4.2, com os mesmos valores da etapa anterior 
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(Tabela 4.1) e os valores encontrados para suprir a influência das demais variáveis do sistema 

dinâmico.  

 

Tabela 4.2 - Funções Sugeno de saída para um controlador fuzzy MIMO 

Saída1 Ki11 Kp11 Ki12 Kp12 Ki1m Kp1m 0 

Saída2 Ki21 Kp21 Ki22 Kp22 Ki2m Kp2m 0 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

Saídan Kin1 Kpn1 Kin2 Kpn2 Kinm Kpnm 0 

  

com 𝐾𝑝𝑛𝑚 e 𝐾𝑖𝑛𝑚 sendo os valores dos ganhos proporcional e integral para a 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 saída, 

com a influência da 𝑚 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 entrada. 

 Com o controlador fuzzy multivariável é possível perceber alterações existentes em alguma 

entrada antes que ela influencie as demais, com isso, o controlador pode alterar a ação de 

controle para compensar essa mudança. A Equação 4.3 representa o sinal de controle fuzzy-PI 

MIMO. 

 

𝑑

𝑑𝑡
[

𝑢1(𝑡)

𝑢2(𝑡)
⋮

𝑢𝑛(𝑡)

] =  

[
 
 
 
 
 
 𝐾𝑝11

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐾𝐼11 𝐾𝑝12

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐾𝐼12 … 𝐾𝑝1𝑚

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐾𝐼1𝑚

𝐾𝑝21

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐾𝐼21 𝐾𝑝22

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐾𝐼22 … 𝐾𝑝2𝑚

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐾𝐼2𝑚

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝐾𝑝𝑛1

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐾𝐼𝑛1 𝐾𝑝𝑛2

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐾𝐼𝑛2 … 𝐾𝑝𝑛𝑚

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐾𝐼𝑛𝑚]

 
 
 
 
 
 

[

𝑒1(𝑡)

𝑒2(𝑡)
⋮

𝑒𝑚(𝑡)

] 4.3 

 

sendo 𝐾𝑝𝑛𝑚 e 𝐾𝑖𝑛𝑚 os ganhos proporcional e integrativo do 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 sinal de controle em 

relação ao 𝑚 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 sinal de erro. 

 

4.2.4 Técnica proposta 

 

Como descrito anteriormente, a proposta de procedimento desse trabalho consiste em 

apresentar de forma sistemática um procedimento para sintonia de controladores fuzzy 

multivariáveis. 
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Figura 4.8 – Fluxograma do procedimento proposto de sintonia de controlador fuzzy MIMO 

 

 

A Figura 4.8 ilustra uma síntese do procedimento apresentada nessa dissertação, a ideia 

consiste em três etapas claras e contínuas para sintonia de controladores fuzzy multivariáveis: 

na primeira etapa, são sintonizados diferentes controladores fuzzy SISO para cada par de 

variáveis de entrada e saída do sistema, considerando o sistema em multimalha, que é quando 

considera-se que cada variável de entrada do sistema influencia apenas uma saída; na segunda 

etapa, é projetado um controlador único contendo todas as informações dos vários controladores 

fuzzy SISO projetados na etapa anterior, o controlador fuzzy MIMO Dissociado. Esse 

controlador já possui todas as entradas e saídas do sistema, mas, nessa etapa, a base de regra 

possui as mesmas regras dos controladores da etapa anterior e as funções Sugeno de saída só 

possuem ganhos multiplicadores de uma única variável de entrada; por último, na terceira etapa, 

é projetado o controlador fuzzy MIMO, no qual é incluída a influência de todas as entradas nas 

saídas do sistema, através da base de regras que passa a concatenar as regras da etapa anterior 

e das Funções Sugeno de Saída que passam a considerar todas as variáveis do sistema, 

atribuindo os ganhos multiplicadores de todas as entradas do sistema. 

A constatação de uma pesquisa se dá através da aplicação do procedimento estudado, 

normalmente realizada inicialmente em um ambiente simulado e posteriormente em um real. 

Dessa forma, é possível comprovar e compreender de forma prática o conteúdo e, em algumas 

situações, acrescentando alguma contribuição descoberta na aprendizagem. O procedimento 

apresentado nesse trabalho, que visa projetar um controlador único para sistemas que possuem 

mais de uma entrada e mais de uma saída, é implementado em três Estudos de Caso descritos 

nas Seções 4.3 a 4.5 e os resultados são apresentados no Capítulo 5, para validação da técnica. 

4.3 Estudo de Caso 1: Sistema Bola-Placa 

Para a validação do procedimento sistemático, é interessante aplicá-lo a sistemas dinâmicos 

amplamente utilizados na literatura. O sistema bola-placa da Quanser (APKARIAN; 
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LACHERAY; ABDOSSALAMI, 2012a) foi utilizado em trabalhos com diferentes 

controladores, como em Mochizuki e Ichihara (2014) que utilizaram o controlador PID, Silva 

et al.(2013) que utilizaram, para o projeto dos controladores, um método baseado em 

Desigualdades Matriciais Lineares e Alves et al. (2014) que utilizaram preditores de estado em 

cascata. 

Baseando-se nesse princípio, o sistema bola-placa da Quanser ilustrado na Figura 4.9 vem a 

ser um exemplo didático para ser utilizado como a aplicação de um controlador fuzzy MIMO, 

baseado no procedimento descrito na Seção 4.2. 

 

Figura 4.9 – Sistema bola-placa da Quanser. 

  

Fonte: APKARIAN; LACHERAY; ABDOSSALAMI (2012a). 

 

Esse sistema dinâmico possui como entradas as tensões aplicadas aos dois motores DC que 

determinam o ângulo do prato em relação aos eixos X e Y, e as saídas são as posições da bola 

em relação aos mesmos eixos, como ilustra a Figura 4.10. 

 

4.3.1 Modelagem Matemática 

 

A modelagem matemática do sistema a partir da Figura 4.10 a seguir e baseada no trabalho 

de Silva et al.(2013) é representado pela Equação 4.4 como modelo não linear do sistema 

estudado. 
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Figura 4.10 – Modelagem matemática do sistema bola-placa 

 

Fonte: Souza et al. (2013). 

 

�̈� =
𝑚𝑏𝑔𝑠𝑒𝑛𝛼𝑟𝑏

2

𝑚𝑏𝑟𝑏2 + 𝐽𝑏
 4.4 

  

 

sendo 𝑥 a posição da bola; 𝛼 como o ângulo entre a placa e o eixo horizontal. A descrição das 

constantes utilizadas nesse modelo matemático, bem como os valores dessas constantes são 

apresentados no Quadro da Figura 4.11 a seguir. 

 

Figura 4.11 – Quadro de constantes utilizadas na modelagem do sistema bola-placa. 

Símbolo Descrição Valor Unidade 

𝑔 Aceleração da gravidade 980 cm/s² 

𝑚𝑏 Massa da bola 0,003 𝑘𝑔 

𝑟𝑏 Raio da bola 1,96 𝑐𝑚 

𝐽𝑏 Momento de inércia de uma esfera sólida 0,0046 𝐾𝑔.𝑚2 

Fonte: APKARIAN; LACHERAY; ABDOSSALAMI (2012a). 

 

A modelagem do sistema em relação ao eixo X pode ser estendida para o eixo Y, já que os 

motores utilizados são iguais e a mesa é quadrada, o que dessa forma contribui para que esse 

sistema bola-placa possua comportamentos semelhantes em relação aos dois eixos.  

A partir desse modelo matemático, é possível montar os controladores para o sistema 

dinâmico, os quais atendam as especificações de desempenho determinadas no projeto e 

descritas no Capítulo 5. 
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4.3.2 Controle do Sistema Bola-Placa 

 

Para o projeto do controlador, foi escolhido um controlador fuzzy-PD, que utiliza o erro das 

posições X e Y da bola em relação à referência, e a derivada desse erro. Ao seguir as etapas da 

Seção 4.2, foi projetado um controlador fuzzy SISO para cada ângulo separadamente. 

Posteriormente, foi desenvolvido um controlador fuzzy multivariável dissociado a partir dos 

anteriores. 

No controlador fuzzy multivariável dissociado, para cada sinal de erro foram consideradas 

cinco funções de pertinências com as seguintes variáveis linguísticas: Erro Grande Negativo – 

EGN; Erro Pequeno Negativo – EPN; Erro Zero – EZ; Erro Pequeno Positivo – EPP; e Erro 

Grande Positivo – EGP. As Figuras 4.12 e 4.13 ilustram os intervalos das funções de pertinência 

para os erros das posições X e Y, respectivamente. 

 

  

Figura 4.12 - Funções de pertinência para o erro da posição X. 

 

 

Figura 4.13 – Funções de pertinência para o erro da posição Y. 
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Para a derivada dos erros foram utilizadas três funções de pertinência para cada: Derivada 

Negativa – DN; Derivada Zero – DZ; e Derivada Positiva – DP, pois na análise da derivada é 

necessário avaliar apenas se ela aumenta, mantém ou diminui para saber se o sinal está 

afastando ou aproximando da referência. As Figuras 4.14 e 4.15 ilustram os intervalos dessas 

funções para as posições X e Y, respectivamente. 

 

Figura 4.14 – Funções de pertinência para a derivada do erro da posição X. 

 

 

Figura 4.15 – Funções de pertinência para a  derivada do erro da posição Y. 

 

 

O intervalo utilizado para os sinais de erro foram de -13,5 a 13,5 cm, pelo fato de ser a 

dimensão do prato do sistema, considerando a posição (0,0), como o centro do prato. Para as 

derivadas foi utilizado o intervalo de -1 a 1 cm, considerando que seria a variação máxima do 

nível na taxa de amostragem utilizada de 0,1 s, de acordo com o manual do fabricante. 

Após a implementação das entradas do controlador, foi necessário projetar as funções 

Sugeno de Saída para cada uma das posições X e Y, as quais foram encontradas de forma 

empírica, sendo ilustradas nas Tabelas 4.3 e 4.4, respectivamente. 
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Tabela 4.3 – Funções Sugeno de saída para a posição X 

S1x 2 5 0 0 0 

S2x 5 8 0 0 0 

S3x 4 6 0 0 0 

S4x 5 9 0 0 0 

 

Tabela 4.4 - Funções Sugeno de saída para a posição Y 

S1y 0 0 2 5 0 

S2y 0 0 5 8 0 

S3y 0 0 4 6 0 

S4y 0 0 5 9 0 

 

As Tabelas 4.3 e 4.4 ilustram o desacoplamento entre os sistemas, já que os fatores 

multiplicadores referentes as demais variáveis permanecem como zero, como nas colunas 3 e 4 

da Tabela 4.3 e nas colunas 1 e 2 da Tabela 4.4, dessa forma, cada saída só influencia uma das 

posições. A base de regras, realizada a partir do conhecimento especialista sobre o sistema 

dinâmico, também foi feita de forma dissociada como ilustrado no Algoritmo 4.3. 

 

Algoritmo 4.3: Regra do controlador fuzzy MIMO dissociado do sistema bola-placa  

1 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) ENTÃO Px = S1x 

2 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) ENTÃO Px = S1x 

3 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) ENTÃO Px = S1x 

4 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) ENTÃO Px = S3x 

5 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) ENTÃO Px = S3x 

6 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) ENTÃO Px = S3x 

7 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) ENTÃO Px = S4x 

8 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) ENTÃO Px = S2x 

9 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) ENTÃO Px = S4x 

10 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) ENTÃO Px = S3x 

11 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) ENTÃO Px = S3x 

12 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) ENTÃO Px = S3x 

13 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) ENTÃO Px = S1x 

14 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) ENTÃO Px = S1x 

15 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) ENTÃO Px = S1x 

16 SE (ErroY=EGN_Y) E (DerroY=DN_Y) ENTÃO Py = S1y 

17 SE (ErroY=EGN_Y) E (DerroY=DZ_Y) ENTÃO Py = S1y 

18 SE (ErroY=EGN_Y) E (DerroY=DP_Y) ENTÃO Py = S1y 

19 SE (ErroY=EPN_Y) E (DerroY=DN_Y) ENTÃO Py = S3y 

20 SE (ErroY=EPN_Y) E (DerroY=DZ_Y) ENTÃO Py = S3y 

21 SE (ErroY=EPN_Y) E (DerroY=DP_Y) ENTÃO Py = S3y 

22 SE (ErroY=EZ_Y) E (DerroY=DN_Y) ENTÃO Py = S4y 
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23 SE (ErroY=EZ_Y) E (DerroY=DZ_Y) ENTÃO Py = S2y 

24 SE (ErroY=EZ_Y) E (DerroY=DP_Y) ENTÃO Py = S4y 

25 SE (ErroY=EPP_Y) E (DerroY=DN_Y) ENTÃO Py = S3y 

26 SE (ErroY=EPP_Y) E (DerroY=DZ_Y) ENTÃO Py = S3y 

27 SE (ErroY=EPP_Y) E (DerroY=DP_Y) ENTÃO Py = S3y 

28 SE (ErroY=EGP_Y) E (DerroY=DN_Y) ENTÃO Py = S1y 

29 SE (ErroY=EGP_Y) E (DerroY=DZ_Y) ENTÃO Py = S1y 

30 SE (ErroY=EGP_Y) E (DerroY=DP_Y) ENTÃO Py = S1y 
 

 

Após a implementação desse controlador e as simulações computacionais realizadas no 

sistema bola-placa, é possível realizar a última etapa do projeto, que é o controlador fuzzy 

multivariável, com as regras concatenadas e a saída do controlador considerando a influência 

das diferentes entradas. 

Para esse controlador, foram utilizadas as mesmas entradas da etapa anterior, com as mesmas 

funções de pertinência das Figuras 4.12 a 4.15. A base de regras desse controlador possui 225 

regras, de acordo com a Equação 4.2, por possuir duas entradas de erro com cinco funções de 

pertinência cada e duas entradas para derivada do erro com três funções de pertinência cada. O 

algoritmo A.1 no Apêndice 1 contém a base de regras utilizada. 

Além disso, as funções Sugeno de saída também foram alteradas para incluir fatores 

multiplicadores a todas as variáveis do controlador, foram encontrados empiricamente valores 

para as colunas 3 e 4 da Tabela 4.3 e para as colunas 1 e 2 da Tabela 4.4. As Tabelas 4.5 e 4.6 

contêm as funções Sugeno de saída para as duas saídas do controlador, que controlam as 

posições X e Y. 

 

Tabela 4.5 – Funções Sugeno de saída para a posição X. 

S1x 2 5 1 0,65 0 

S2x 5 8 0 0 0 

S3x 4 6 0,018 0,1 0 

S4x 5 9 0,33 0 0 

 

 

 

Tabela 4.6 - Funções Sugeno de saída para a posição Y. 

S1y 1 0,65 2 5 0 

S2y 0 0 5 8 0 

S3y 0,018 0,1 4 6 0 

S4y 0,33 0 5 9 0 
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A partir da implementação do controlador fuzzy MIMO dissociado e do controlador fuzzy 

MIMO, tem-se os resultados e a comparação entre eles que serão apresentados no Capítulo 5.  

 

4.4 Estudo de caso 2: Helicóptero com Dois Graus de Liberdade 

Além do sistema bola-placa da Quanser, o helicóptero com dois graus de liberdade (degrees 

of freedom - DOF) também é amplamente utilizado na literatura. Ele é citado em trabalhos como 

Guarnizo, Trujillo e Guacaneme (2010), Rodrigues, Santos e Cunha (2012) e Hernandez-

Gonzalez, Alanis e Hernandez-Vargas (2012) que utilizaram diferentes formas de controle. 

O helicóptero com dois graus de liberdade, ilustrado na Figura 4.16 é um exemplo didático 

para comprovar o procedimento utilizado para a sintonia de controladores fuzzy MIMO por 

meio da proposta apresentada na Seção 4.2. 

 

Figura 4.16 – Helicóptero 2DOF da Quanser  

 

Fonte: APKARIAN; LACHERAY; ABDOSSALAMI (2012b). 

 

Esse sistema possui como entradas as tensões aplicadas aos dois motores DC que 

determinam o ângulo de arfagem, 𝜃, e guinada, 𝜑, do helicóptero e as saídas são as posições do 

helicóptero em relação a esses ângulos (APKARIAN; LACHERAY; ABDOSSALAMI, 

2012b).  
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4.4.1 Modelagem Matemática 

 

A modelagem matemática do sistema foi baseada no trabalho de Rodrigues, Santos e Cunha 

(2012). A partir da Figura 4.17, tem-se que 𝜃 é o ângulo de Arfagem do helicóptero, responsável 

pelo movimento de elevação e de descida, e 𝜑 é o ângulo de guinada, responsável pela direção. 

As Equações 4.5 e 4.6 são as representações matemática do modelo não linear do sistema 

estudado.  

 

Figura 4.17 - Modelagem matemática do helicóptero 2DOF. 

 

Fonte: Rodrigues, Santos e Cunha (2012). 

 

�̈� =
1

𝐽𝑒𝑞,𝑝
 . (𝐾𝑝𝑝𝑉𝑚,𝑝 + 𝐾𝑝𝑦𝑉𝑚,𝑦 − 𝑀𝑟𝑐𝑚

2 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃�̇�2 − 𝑀𝑔𝑟𝑐𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝐵𝑒𝑞,𝑝�̇�)  4.5 

  

�̈� =
1

𝐽𝑒𝑞,𝑦
 . (𝐾𝑦𝑝𝑉𝑚,𝑝 + 𝐾𝑦𝑦𝑉𝑚,𝑦 − 𝑀𝑟𝑐𝑚

2 𝑠𝑒𝑛(2𝜃)�̇��̇� − 𝐵𝑒𝑞,𝑦�̇�) 4.6 

 

Sendo 𝑉𝑚,𝑦 e 𝑉𝑚,𝑝 as tensões nos motores dianteiro e traseiro, respectivamente. O Quadro da 

Figura 4.18 contém os valores e a descrição das constantes utilizadas de acordo com o manual 

da Quanser (APKARIAN; LACHERAY; ABDOSSALAMI, 2012b).  

 

 

Figura 4.18 - Quadro de constantes usadas na modelagem do Helicóptero 2DOF 

Símbolo Descrição Valor Unidade 

𝐾𝑝𝑝 Constante de força na arfagem pelo motor de arfagem 0,204 𝑁.𝑚 𝑉⁄  

𝐾𝑦𝑦 Constate de força na guinada pelo motor de guinada 0,072 𝑁.𝑚 𝑉⁄  
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𝐾𝑝𝑦 Constante de força na arfagem pelo motor de guinada 0,0068 𝑁.𝑚 𝑉⁄  

𝐾𝑦𝑝 Constante de força na guinada pelo motor de arfagem 0,0219 𝑁.𝑚 𝑉⁄  

𝐵𝑒𝑞,𝑝 Atrito viscoso equivalente no motor de arfagem 0,800 𝑁 𝑉⁄  

𝐵𝑒𝑞,𝑦 Atrito viscoso equivalente no motor de quinada 0,318 𝑁 𝑉⁄  

𝑀 Massa do helicóptero 1,3872 𝑘𝑔 

𝑟𝑐𝑚 Distância do centro de massa ao eixo fixo do helicóptero 0,015 𝑚 

𝐽𝑒𝑞,𝑦 Momento de inércia equivalente sobre a quinada 0,0384 𝑘𝑔.𝑚2 

𝐽𝑒𝑞,𝑝 Momento de inércia equivalente sobre a arfagem 0,0432 𝑘𝑔.𝑚2 

𝑔 Aceleração da gravidade 9,81 𝑚 𝑠2⁄  

Fonte: APKARIAN; LACHERAY; ABDOSSALAMI, 2012b. 

 

A partir desse modelo matemático, é possível simular o sistema dinâmico, projetando 

controladores para o sistema dinâmico que possa atender as especificações de desempenho 

determinadas no projeto, descritas no Capítulo 5. 

   

4.4.2 Controle do Helicóptero 

 

Para o projeto do controlador, foi escolhido um controlador fuzzy-PI, que utiliza o erro dos 

ângulos de arfagem e guinada em relação à referência e a derivada desses erros. Ao seguir as 

etapas da Seção 4.1, foi projetado um controlador fuzzy SISO para cada ângulo separadamente. 

Posteriormente, foi desenvolvido um controlador fuzzy multivariável dissociado a partir dos 

anteriores. 

No controlador fuzzy multivariável dissociado, para cada sinal de erro, assim como nos 

controladores anteriores, foram consideradas cinco funções de pertinências com as seguintes 

variáveis linguísticas: Erro Grande Negativo – EGN; Erro Pequeno Negativo – EPN; Erro Zero 

– EZ; Erro Pequeno Positivo – EPP; e Erro Grande Positivo – EGP. As Figuras 4.19 e 4.20 

ilustram os intervalos das funções de pertinência para os erros dos ângulos 𝜃 e 𝜑, 

respectivamente. 
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Figura 4.19 – Funções de pertinência para o erro do ângulo de arfagem, 𝜃. 

 

 

Figura 4.20– Funções de Pertinência para o erro do ângulo de guinada, 𝜑. 

 

 

Para a derivada dos erros foram utilizadas três funções de pertinência para cada ângulo: 

Derivada Negativa – DN; Derivada Zero – DZ; e Derivada Positiva – DP. As Figuras 4.21 e 

4.22 ilustram os intervalos dessas funções para os ângulos 𝜃 e 𝜑, nessa ordem. 

 

Figura 4.21 – Funções de pertinência para a derivada do erro do ângulo de arfagem, 𝜃. 
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Figura 4.22 – Funções de pertinência para a derivada do erro do ângulo de guinada, 𝜑. 

 

 

O intervalo utilizado para os sinais de erro foram de -180º a 180º para o ângulo de arfagem 

e -90º a 90º para o de guinada, que são os movimentos que o sistema dinâmico pode realizar. 

Para as derivadas foi utilizado o intervalo de -10º a 10º, considerando que seria a variação 

máxima do nível na taxa de amostragem utilizada de 0,1 s. 

Após a implementação das entradas do controlador, foi necessário projetar as funções 

Sugeno de saída para cada um dos ângulos, as quais foram encontradas de forma empírica, 

ilustradas nas Tabelas 4.7 e 4.8 a seguir. 

 

Tabela 4.7 – Funções Sugeno de Saída para o ângulo de arfagem, 𝜃. 

S11 3,5 5 0 0 0 

S21 0,2 0,3 0 0 0 

S31 3,4 1,5 0 0 0 

S41 0,2 0,5 0 0 0 

 

Tabela 4.8 – Funções Sugeno de Saída para o ângulo de guinada, 𝜑. 

S12 0 0 2,5 3,5 0 

S22 0 0 0,3 1 0 

S32 0 0 6 7 0 

S42 0 0 2 0,8 0 

 

As Tabelas 4.7 e 4.8 possuem a dissociação das variáveis, assim como no Estudos de Caso 

do sistema bola-placa. A base de regras, realizada a partir do conhecimento especialista sobre 

o sistema dinâmico, também foi realizada de forma dissociada como no Algoritmo 4.4. 
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Algoritmo 4.4: Regra do controlador fuzzy MIMO dissociado do helicóptero 2DOF  

1 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) ENTÃO C1 = S3_1 

2 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) ENTÃO C1 = S3_1 

3 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) ENTÃO C1 = S3_1 

4 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) ENTÃO C1 = S1_1 

5 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) ENTÃO C1 = S1_1 

6 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) ENTÃO C1 = S1_1 

7 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) ENTÃO C1 = S2_1 

8 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) ENTÃO C1 = S4_1 

9 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) ENTÃO C1 = S2_1 

10 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) ENTÃO C1 = S1_1 

11 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) ENTÃO C1 = S1_1 

12 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) ENTÃO C1 = S1_1 

13 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) ENTÃO C1 = S3_1 

14 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) ENTÃO C1 = S3_1 

15 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) ENTÃO C1 = S3_1 

16 SE (Erro2=EGN2) E (DErro1=DN2) ENTÃO C2 = S1_2 

17 SE (Erro2=EGN2) E (DErro1=DZ2) ENTÃO C2 = S1_2 

18 SE (Erro2=EGN2) E (DErro1=DP2) ENTÃO C2 = S3_2 

19 SE (Erro2=EPN2) E (DErro1=DN2) ENTÃO C2 = S1_2 

20 SE (Erro2=EPN2) E (DErro1=DZ2) ENTÃO C2 = S1_2 

21 SE (Erro2=EPN2) E (DErro1=DP2) ENTÃO C2 = S1_2 

22 SE (Erro2=EZ2) E (DErro1=DN2) ENTÃO C2 = S2_2 

23 SE (Erro2=EZ2) E (DErro1=DZ2) ENTÃO C2 = S4_2 

24 SE (Erro2=EZ2) E (DErro1=DP2) ENTÃO C2 = S2_2 

25 SE (Erro2=EPP2) E (DErro1=DN2) ENTÃO C2 = S1_2 

26 SE (Erro2=EPP2) E (DErro1=DZ2) ENTÃO C2 = S1_2 

27 SE (Erro2=EPP2) E (DErro1=DP2) ENTÃO C2 = S1_2 

28 SE (Erro2=EGP2) E (DErro1=DN2) ENTÃO C2 = S3_2 

29 SE (Erro2=EGP2) E (DErro1=DZ2) ENTÃO C2 = S1_2 

30 SE (Erro2=EGP2) E (DErro1=DP2) ENTÃO C2 = S1_2 
 

 

Com a implementação desse controlador e com as simulações computacionais no sistema 

dinâmico do helicóptero, é possível realizar a última etapa do projeto que é a implementação 

do controlador fuzzy multivariável. 

Para esse controlador, foram utilizadas as mesmas entradas da etapa anterior, com as mesmas 

funções de pertinência das Figuras 4.19 a 4.22. A base de regras desse controlador possui 225 

regras também, as quais são ilustradas no algoritmo A.2 do Apêndice 1. 

Além disso, as funções Sugeno de saída também foram alteradas para incluir os fatores 

multiplicadores para as diferentes entradas do controlador. As Tabelas 4.9 e 4.10 contêm as 

funções Sugeno de saída para as duas saídas do controlador, que controlam os ângulos 𝜃 e 𝜑. 
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Tabela 4.9 - Funções Sugeno de saída para o ângulo de arfagem, 𝜃. 

S11 3,5 5 0,02 0,01 0 

S21 0,2 0,3 -0,01 0 0 

S31 3,4 1,5 0,8 0,001 0 

S41 0,2 0,5 0,1 0 0 

 

Tabela 4.10 - Funções Sugeno de saída para o ângulo de guinada, 𝜑. 

S12 0,8 1 2,5 3,5 0 

S22 0 -0,2 0,3 1 0 

S32 0,3 1 6 7 0 

S42 -0,8 1,8 2 0,8 0 

 

 

A partir da implementação do controlador fuzzy MIMO dissociado e do controlador fuzzy 

MIMO tem-se os resultados e a comparação entre eles que serão apresentados no Capítulo 5.  

 

4.5 Estudo de Caso 3: Sistema de Tanques Acoplados 

 

Após a realização de simulações computacionais, para a validação do procedimento 

proposto, é importante a sua verificação em sistemas dinâmicos reais. Baseado nisso, o sistema 

de tanques acoplados, da Quanser (APKARIAN; LACHERAY; ABDOSSALAMI, 2012c) vem 

a ser um exemplo prático e didático para ser utilizado como a aplicação de um controlador fuzzy 

MIMO, como ilustra a Figura 4.23. 
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Figura 4.23 – Sistema de tanques acoplados com duas bombas. 

 

 

Como as configurações convencionais do Sistema de tanques acoplados não possui opção 

para se trabalhar como mais de uma entrada e mais de uma saída, foi necessário fazer uma 

adaptação ilustrada pela Figura 4.24. 

 

Figura 4.24- Configuração do sistema de tanques acoplados para configuração MIMO. 

 

Fonte: Adaptado de APKARIAN; LACHERAY; ABDOSSALAMI (2012c). 

 

Na configuração da Figura 4.24, nota-se a presença de duas bombas, as quais bombeiam a 

água do reservatório para os tanques, sendo a bomba 1 atuando diretamente no tanque 1 e a 
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bomba 2 atuando no tanque 2. As tensões aplicadas em cada bomba são as duas entradas do 

sistema, enquanto que os níveis de água de cada tanque são as saídas. 

Nesse sistema, tem-se um acoplamento parcial dos tanques, já que o fluido do tanque 1 entra 

no tanque 2, mas o contrário não ocorre. Com isso, é necessária fazer uma modelagem 

matemática adequada para que essa influência de um tanque no outro seja incluída. 

 

4.5.1 Modelagem Matemática 

 

A modelagem matemática do Sistema de Tanques Acoplados da Quanser adaptado para ter 

múltiplas entradas e saídas é realizada a partir do balanço de massas, isto é, a partir da diferença 

entre as vazões de entrada e de saída de cada tanque. As Equações 4.7 e 4.8 representam o 

modelo matemático do sistema de tanques acoplados da Quanser adaptado para um sistema 

MIMO.  

 

𝑑𝑥1(𝑡)

𝑑𝑡
=  

𝐾𝑚1

𝐴1
𝑢1(𝑡) − 

𝑎1

𝐴1
√2𝑔𝑥1(𝑡) 4.7 

 

𝑑𝑥2(𝑡)

𝑑𝑡
=  

𝐾𝑚2

𝐴2
𝑢2(𝑡) + 

𝑎1

𝐴2
√2𝑔𝑥1(𝑡) − 

𝑎2

𝐴2
√2𝑔𝑥2(𝑡) 4.8 

  

Sendo: 𝑥1(𝑡) e 𝑥2(𝑡) os níveis de aguá nos tanques 1 e 2, respectivamente; 𝑢1(𝑡) e 𝑢2(𝑡) os 

sinais de controle aplicados as bombas 1 e 2. A Figura 4.25 contém o quadro de valores das 

constantes utilizadas no Sistema de Tanques acoplados (APKARIAN, LACHERAY e 

ABDOSSALAMI, 2012c). 

 

Figura 4.25 - Quadro de constantes usadas na modelagem do sistema de tanques acoplados 

Símbolo Descrição Valor Unidade 

𝐾𝑚1 Constante de fluxo da bomba 1 3,3 - 

𝐾𝑚2 Constante de fluxo da bomba 2 4,6 - 

𝑎1 Área do orifício de saída do tanque 1 0,178 𝑐𝑚 

𝑎2 Área do orifício de saída do tanque 2 0,178 𝑐𝑚 

𝐴1 Área da seção transversal do tanque 1 15,52 𝑐𝑚² 

𝐴2 Área da seção transversal do tanque 2 15,52 𝑐𝑚² 

𝑔 Aceleração da gravidade 981 𝑐 𝑚 𝑠2⁄  

Fonte: APKARIAN; LACHERAY; ABDOSSALAMI, 2012c. 
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Foram construídos controladores para o sistema de tanques acoplados descrito, os quais 

atendam as especificações de desempenho determinadas no projeto e descritas no Capítulo 5. 

   

4.5.2 Controle dos Tanques 

 

Para o projeto do controlador, foi escolhido um controlador fuzzy-PI, que utiliza o erro do 

nível do tanque em relação à referência e a derivada desse erro. Ao seguir as etapas da Seção 

4.1, foi projetado um controlador fuzzy SISO para cada tanque separadamente, sendo a vazão 

de saída do Tanque 1 considerada como perturbação para o Tanque 2. Posteriormente, foi 

desenvolvido um controlador fuzzy multivariável dissociado a partir dos anteriores, sem 

alterações de valores significativas entre eles. 

No controlador fuzzy multivariável dissociado, para cada sinal de erro foram consideradas 

cinco funções de pertinências com as seguintes variáveis linguísticas: Erro Grande Negativo – 

EGN; Erro Pequeno Negativo – EPN; Erro Zero – EZ; Erro Pequeno Positivo – EPP; e Erro 

Grande Positivo – EGP. As Figuras 4.26 e 4.27 ilustram os intervalos das funções de pertinência 

para os erros dos Tanques 1 e 2, respectivamente.   

 

Figura 4.26 – Função de pertinência do erro do tanque 1. 

 

Figura 4.27 - Função de pertinência do erro do tanque 2. 
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Para a derivada dos erros foram utilizadas três funções de pertinência para cada: Derivada 

Negativa – DN; Derivada Zero – DZ; e Derivada Positiva – DP. Na análise da derivada é 

necessário avaliar apenas se ela aumenta, mantém ou diminui para saber se o sinal está 

afastando ou aproximando da referência. As Figuras 4.28 e 4.29 ilustram os intervalos dessas 

funções para os tanques 1 e 2, nesta ordem. 

  

Figura 4.28 - Função de pertinência da derivada do erro do tanque 1 

 

 

Figura 4.29 - Função de pertinência da derivada do erro do tanque 2 

 

 

O intervalo utilizado para os sinais de erro foram de -30 a 30 cm, pelo fato de ser o valor de 

nível máximo dos tanques, enquanto que para as derivadas foi utilizado o intervalo de -10 a 10 

cm, considerando que seria a variação máxima do nível na taxa de amostragem utilizada de 0,1 

s. 

Após a implementação das entradas do controlador, foi necessário projetar as funções 

Sugeno de Saída para cada um dos tanques, as quais foram encontradas de forma empírica, 

ilustradas nas Tabelas 4.11 e 4.12. 

Tabela 4.11 - Funções Sugeno de saída para o tanque 1 

S1Tanque1 0,05 2 0 0 0 
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S2Tanque1 1 1,8 0 0 0 

S3Tanque1 0,6 2,5 0 0 0 

S4Tanque1 1,5 1 0 0 0 

S5Tanque1 0,001 2,8 0 0 0 

 

Tabela 4.12 - Funções Sugeno de saída para o tanque 2 

S1Tanque2 0 0 0,05 2 0 

S2Tanque2 0 0 1,5 1,8 0 

S3Tanque2 0 0 0,6 2,6 0 

S4Tanque2 0 0 1,5 0,8 0 

S5Tanque2 0 0 1 4,8 0 

 

Nota-se, a partir das colunas 3 e 4 da Tabela 4.11 e das colunas 1 e 2 da Tabela 4.12, o 

desacoplamento entre os sistemas, já que cada saída só influencia um dos tanques. Além da 

dissociação existente nas saídas, a base de regras, realizada a partir do conhecimento 

especialista sobre o sistema dinâmico, foi projetada de forma dissociada inicialmente, sem 

influenciar nos dois tanques, como no Algoritmo 4.5. 

 

Algoritmo 4.5: Regra do controlador fuzzy MIMO dissociado do sistema de tanques   

1 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) ENTÃO C1 = S2_T1 

2 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) ENTÃO C1 = S1_T1 

3 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) ENTÃO C1 = S1_T1 

4 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) ENTÃO C1 = S4_T1 

5 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) ENTÃO C1 = S1_T1 

6 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) ENTÃO C1 = S1_T1 

7 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) ENTÃO C1 = S5_T1 

8 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) ENTÃO C1 = S2_T1 

9 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) ENTÃO C1 = S2_T1 

10 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) ENTÃO C1 = S1_T1 

11 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) ENTÃO C1 = S1_T1 

12 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) ENTÃO C1 = S1_T1 

13 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) ENTÃO C1 = S3_T1 

14 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) ENTÃO C1 = S1_T1 

15 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) ENTÃO C1 = S1_T1 

16 SE (Erro2=EGN2) E (DErro1=DN2) ENTÃO C2 = S2_T2 

17 SE (Erro2=EGN2) E (DErro1=DZ2) ENTÃO C2 = S1_T2 

18 SE (Erro2=EGN2) E (DErro1=DP2) ENTÃO C2 = S1_T2 

19 SE (Erro2=EPN2) E (DErro1=DN2) ENTÃO C2 = S4_T2 

20 SE (Erro2=EPN2) E (DErro1=DZ2) ENTÃO C2 = S1_T2 

21 SE (Erro2=EPN2) E (DErro1=DP2) ENTÃO C2 = S1_T2 

22 SE (Erro2=EZ2) E (DErro1=DN2) ENTÃO C2 = S5_T2 
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23 SE (Erro2=EZ2) E (DErro1=DZ2) ENTÃO C2 = S2_T2 

24 SE (Erro2=EZ2) E (DErro1=DP2) ENTÃO C2 = S2_T2 

25 SE (Erro2=EPP2) E (DErro1=DN2) ENTÃO C2 = S1_T2 

26 SE (Erro2=EPP2) E (DErro1=DZ2) ENTÃO C2 = S1_T2 

27 SE (Erro2=EPP2) E (DErro1=DP2) ENTÃO C2 = S1_T2 

28 SE (Erro2=EGP2) E (DErro1=DN2) ENTÃO C2 = S3_T2 

29 SE (Erro2=EGP2) E (DErro1=DZ2) ENTÃO C2 = S1_T2 

30 SE (Erro2=EGP2) E (DErro1=DP2) ENTÃO C2 = S1_T2 
 

 

 Após a implementação desse controlador e dos testes realizados no sistema de tanques 

acoplados da Quanser, é possível realizar a última etapa do projeto que o controlador fuzzy 

multivariável, o qual engloba as regras concatenadas e a saída do controlador considerando a 

influência de todas as entradas. 

Para esse controlador, foram utilizadas as mesmas entradas da etapa anterior, com as funções 

de pertinência das Figuras 4.26 a 4.29. A base de regras desse controlador possui 225 regras, a 

partir da Equação 4.2, uma vez que possui todas as possibilidades de combinações entre as duas 

entradas de erro com as cinco funções de pertinência de cada, e duas entradas para a derivada 

do erro com três funções de pertinência de cada. O Apêndice A.3 contém a base de regras 

utilizada para o controlador fuzzy-PI MIMO do sistema de tanques. 

Assim como no controlador dissociado, foram projetadas as funções Sugeno de saída para 

cada um dos tanques, utilizando as mesmas das Tabelas 4.11 e 4.12, incluindo apenas os fatores 

multiplicadores para considerar a influência de todas as entradas no controlador, coluna 1 e 2 

da Tabela 4.12. Como o Tanque 2 não interfere na malha do Tanque 1, as funções Sugeno de 

saída para o Tanque 1 foram as da Tabela 4.11. A Tabela 4.13 a seguir contém as funções 

Sugeno de saída para o Tanque 2 encontradas de forma empírica. 

 

Tabela 4.13 - Funções Sugeno de saída para o Tanque 2 

S1Tanque2 0,1 0,01 0,05 2 0 

S2Tanque2 -0,02 0 1,5 1,8 0 

S3Tanque2 -0,01 0 0,6 2,6 0 

S4Tanque2 0,5 0,1 1,5 0,8 0 

S5Tanque2 0 0 1 4,8 0 

 

Foram inclusos valores negativos para as constantes da função Sugeno de saída do tanque 2 

para que fosse possível compensar a mudança abrupta no Tanque 1, diminuindo a ação sobre o 

Tanque 2 em relação ao controlador dissociado, isto é, se o Tanque 1 aumentar o nível de forma 
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brusca, o sinal de controle da Bomba 2 diminui para que o nível no Tanque 2 se mantenha, já 

que o fluxo de saída do tanque 1 ficará maior.  

 Além desse controlador, foram implementados dois controladores PI clássicos baseados no 

método do lugar das raízes (NISE, 2013) para comparar com a proposta apresentada nessa 

dissertação. A Tabela 4.14 ilustra os valores dos ganhos para eles.  

 

Tabela 4.14 – Ganhos dos controladores PI aplicados ao sistema de tanques MIMO. 

Controlador Ganho proporcional - Kp Ganho Integral - Ki 

PITanque1 2 0,05 

PITanque2 2 0,05 

   

Como o controlador PI não tem a capacidade de controlar sistemas MIMO, foram 

necessários dois controladores para controlar o sistema dinâmico em multimalha.  

A partir da implementação desse controlador fuzzy MIMO dissociado, do controlador fuzzy 

MIMO e dos dois PIs, tem-se os resultados e a comparação entre eles que serão apresentados 

no Capítulo 5.  

4.6 Índices de Desempenho do Sistema 

Para verificar o desempenho de controladores de forma quantitativa e não apenas por análise 

gráfica, é possível avaliar seu comportamento por meio do uso de índices de desempenho. Esses 

índices são calculados por meio do acompanhamento da trajetória da variável controlada, em 

relação ao seu valor de referência desejado, ao longo de uma janela de avaliação (CAMPOS; 

TEIXEIRA, 2009).  

Nesses índices, o valor do erro, 𝑒(𝑡), é a diferença entre o valor medido da variável 

controlada e o valor da referência desejada para ela, em cada instante de tempo, 𝑡, ao longo da 

janela 𝑁. Nos três índices utilizados, quanto menor o seu valor, melhor é o controlador. 

 

 

4.6.1 Integral do Erro Absoluto – IAE 

 

O índice IAE (Integrated Absolute value of the Error) é calculado a partir da Equação 4.9 

(CAMPOS; TEIXEIRA, 2009). 
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𝐼𝐴𝐸 =  
1

𝑁
∑|𝑒(𝑘)|

𝑁

𝑘=1

 4.9 

  

Nele é avaliada a diferença entre o sinal de referência e o sinal da variável controlada ao 

longo do tempo sem levar em consideração outros fatores do sistema. 

 

4.6.2 Integral do Erro Absoluto vezes o Tempo – ITAE 

 

O índice ITAE (Integral of Time-weighted Absolute Error) é calculado a partir da Equação 

4.10 (CAMPOS; TEIXEIRA, 2009): 

 

𝐼𝑇𝐴𝐸 =
1

𝑁
∑ 𝑡|𝑒(𝑘)|

𝑁

𝑘=1

 4.10 

  

Nesse índice, a diferença entre os sinais é avaliada levando em consideração o tempo. Dessa 

forma é possível avaliar se o sistema possui erro no regime permanente de forma mais 

significativa, já que ao multiplicar pelo tempo, um erro pequeno no infinito pode ter grande 

relevância. 

 

4.6.3 Índice de Goodhard - GI 

 

O GI (Goodhart Index) é calculado a partir da Equação 4.11 (GOODHART; BURNHAM; 

JAMES, 1994): 

 

𝐺𝐼 =  𝛼1𝜖1 + 𝛼2𝜖2 + 𝛼3𝜖3 4.11 

 

Onde: 𝛼1, 𝛼2 e 𝛼3 são pesos atribuídos ao esforço de controle médio, 𝜀1, a variância do sinal 

de controle, 𝜀2, e a média do erro quadrático, 𝜀3, respectivamente, representados pelas Equações 

4.12-14: 
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𝜀1 =
1

𝑁
∑|𝑢(𝑘)|

𝑁

𝑘=1

 4.12 

𝜀2 =
1

𝑁
∑(|𝑢(𝑘)| −  𝜀1)

𝑁

𝑘=1

² 4.13 

𝜀3 =
1

𝑁
∑(𝑟(𝑘) − 𝑦(𝑘))

𝑁

𝑘=1

² 4.14 

 

onde 𝑢(𝑘) é o sinal de controle; 𝑟(𝑘) é o sinal de referência; e 𝑦(𝑘) é a saída da planta. 

Nesse índice de desempenho é dada a importância ao sinal de controle e ao erro do sistema. 

Em sistemas dinâmicos, essa avaliação é fundamental para que o esforço de controle seja o 

menor possível, de forma a evitar ao máximo o desgaste do sistema. 

Para o sistema de tanques acoplados foram utilizados os três índices para análise e avaliação 

dos controladores. No GI é necessário ajustar os pesos 𝛼1, 𝛼2 e 𝛼3 os quais foram escolhidos 

empiricamente, 2, 2 e 1, respectivamente, pois como também são calculados o IAE e o ITAE 

que analisam apenas o erro, foi dada uma importância maior ao sinal de controle no Índice de 

Goodhard. 

 

  



 

 

 

Capítulo 5 - Resultados 

 

 

Os controladores projetados, como descrito no Capítulo 4, foram implementados, onde os 

sistemas dinâmicos testados foram: o sistema bola-placa e o helicóptero com dois graus de 

liberdade em sistemas simulados e o sistema de tanques acoplados em um sistema real.  

Os sinais de referência utilizados nos testes em todos os estudos de caso mudam em instantes 

de tempo diferentes, em relação às referencias distintas, para que seja possível analisar três 

situações: quando a referência da primeira saída for maior que a da segunda; as duas referências 

com a mesma amplitude; e variações grandes e pequenas das amplitudes dos sinais de teste 

aplicados. Os resultados obtidos a partir de dois controladores fuzzy SISO aplicados aos 

sistemas em multimalha tiveram resultados idênticos aos com os controladores fuzzy MIMO 

dissociado, por isso só são apresentados os resultados das duas últimas etapas do procedimento, 

que são descritos neste Capítulo. 

5.1 Resultados do Estudo de Caso 1 

O controlador projetado como descrito na Seção 4.3 foi testado no sistema bola-placa 

simulado para análise e comparação das respostas de um controlador fuzzy MIMO dissociado e 

o fuzzy MIMO completo, comprovando o procedimento utilizado. Nos dois casos foram 

utilizadas duas entradas no sistema que são as tensões elétricas aplicadas aos dois motores DC, 

e duas saídas que são as posições X e Y da bola. 

Inicialmente, o controlador implementado foi um fuzzy-PD MIMO dissociado, onde 

qualquer mudança no motor que controla a posição X é vista pelo controlador da posição Y 

como uma perturbação e vice-versa, já que o sistema tem a capacidade de rejeitar, mas não de 

controlar essa mudança.  

 

5.1.1 Controlador Fuzzy-PD MIMO Dissociado 

 

Ao aplicar o controlador fuzzy-PD MIMO dissociado ao sistema obteve-se a saída da Figura 

5.1, com um sinal de controle ilustrado pela Figura 5.2 e o sinal de erro ilustrado pela Figura 

5.3, para que a análise da resposta possa ser analisada de maneira mais detalhada. 
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Figura 5.1 – Saída do sistema bola-placa com controlador fuzzy-PD MIMO Dissociado 

 

 

Figura 5.2 – Sinal de controle do sistema bola-placa com controlador fuzzy-PD MIMO 

dissociado 

 

 

Figura 5.3 – Sinal de erro do sistema bola-placa com controlador fuzzy-PD MIMO dissociado. 
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Ao analisar o regime transitório das respostas, foram calculados o tempo de acomodação no 

critério de 2% e o overshoot (NISE, 2002) para cada degrau aplicado ao sistema com os valores 

máximos encontrados ilustrados na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Análise do regime transitório com o controlador fuzzy-PD MIMO dissociado. 

Critério Eixo X Eixo Y 

Tempo de acomodação 8,35 s 8,35 s 

Overshoot 4,22% 4,22% 

 

Esses resultados foram comparados com os do controlador fuzzy MIMO. 

 

5.1.2 Controlador Fuzzy-PD MIMO 

 

Para o controlador fuzzy-PD multivariável aplicado ao mesmo sistema, foram obtidas as 

respostas ao conjunto de degraus aplicados ilustrado na Figura 5.4. As Figuras 5.5 e 5.6 ilustram 

os sinais de controle e o erro do sistema, respectivamente. 

 

Figura 5.4 - Saída do sistema bola-placa com controlador fuzzy-PD MIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Sinal de controle do sistema bola-placa com controlador fuzzy-PD MIMO 
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Figura 5.6 – Sinal de erro do sistema bola-placa com controlador fuzzy-PD MIMO 

 

 

Assim como foi realizado para o controlador fuzzy dissociado, também foi analisado o 

regime transitório da resposta do sistema ao conjunto de degraus, ilustrado na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 - Análise do regime transitório com controlador fuzzy-PD MIMO no sistema bola-

placa 

Critério Eixo X Eixo Y 

Tempo de acomodação 8,12 s 8,12 s 

Overshoot 3,48% 3,48% 

 

Nota-se a partir desses resultados que os dois controladores fuzzy-PD MIMO obtiveram 

respostas semelhantes, uma vez que a influência de uma malha na outra não é muito 

significativa. O conhecimento especialista sobre o sistema dinâmico é importante não apenas 

para a sintonia do controlador, como também para comprovar esse tipo de análise, uma vez que 

é possível mover a bola de posição em relação a um eixo sem alterações significativas no outro. 
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Também, é importante observar que apesar dessa influência não possuir diferenças 

significativas na análise gráfica, ela ainda altera a posição em relação aos dois eixos, podendo 

ser melhor analisado a partir dos índices de desempenho do sistema a seguir.  

 

5.1.3 Análise das Respostas 

 

Além da análise gráfica e da análise dos parâmetros de regime transitório, foram avaliados 

também os índices de desempenho dos controladores como descritos na Seção 4.5. A Tabela 

5.3 e 5.4 contém os valores dos índices calculados nas duas etapas de sintonia do controlador 

aplicados para cada motor. 

 

Tabela 5.3 – Índices de desempenhos dos controladores na posição X 

            Índice de desempenho 

Controlador 
IAE ITAE GI 

Fuzzy-PD MIMO dissociado 5,841x105 1,58539x108 5,896x102 

Fuzzy-PD MIMO 5,840x105 1,58538x108 5,895x102 

 

Tabela 5.4 - Índices de desempenhos dos controladores na posição Y 

            Índice de desempenho 

Controlador 
IAE ITAE GI 

Fuzzy-PD MIMO dissociado 5,839x105 1,579x108 6,644x102 

Fuzzy-PD MIMO 5,838x105 1,578x108 6,641x102 

 

Os valores do IAE, ITAE e GI para cada sinal de referência aplicado foram calculados 

separadamente para cada degrau aplicado ao sistema e posteriormente foram somados os 

valores de cada índice. 

 Ao analisar os dados das Tabelas 5.3 e 5.4, nota-se que o fuzzy-PD MIMO dissociado obteve 

maiores valores para o erro acumulado, para o erro em relação ao tempo e para o Índice de 

Goodhart. Apesar dos controladores projetados terem sidos iguais e o modelo matemático para 

os eixos X e Y também serem iguais, houveram pequenas diferenças entre os valores dos três 

índices devido a aplicação de diferentes sinais de referência para as malhas do sistema. 

É possível ver que o controlador fuzzy-PD MIMO conseguiu compensar mudanças abruptas 

no sinal da outra malha, enquanto o controlador dissociado não consegue, pois ainda possui 

alterações do sinal devido a mudanças nas outras malhas. Com isso, o índice ITEA do 
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controlador fuzzy-PD MIMO dissociado é maior, já que considera o erro em relação ao tempo 

e as mudanças ocorrem ao longo do tempo. Nota-se também que o controlador dissociado 

obteve um maior IAE. 

O Índice de Goodhart avaliou, principalmente, o sinal de controle e esse índice não teve 

diferenças significativas entre os dois controladores, o que implica em não ter um desgaste 

maior dos motores do sistema dinâmico ao compensar as bruscas mudanças no sinal de 

referência. 

5.2 Resultados do Estudo de Caso 2 

O controlador projetado como descrito na Seção 4.4 foi testado no helicóptero com dois 

graus de liberdade (2DOF) simulado para comprovar o procedimento sistemático utilizado, 

analisando as respostas de um controlador fuzzy-PI MIMO dissociado e o fuzzy-PI MIMO. No 

sistema dinâmico do helicóptero 2DOF são utilizadas duas entradas no sistema que são a 

tensões elétricas nos dois motores DC que giram as hélices do helicóptero, e duas saídas que 

são os ângulos de arfagem e de guinada. 

Inicialmente o controlador implementado foi um fuzzy-PI MIMO dissociado, onde qualquer 

mudança de tensão no motor que controla o ângulo de arfagem é vista pela malha do ângulo de 

guinada, porém ainda não pode ser controlada, da mesma forma, as mudanças de tensão no 

motor que controla o ângulo de guinada perturbam são vistas, mas não controladas, pelo ângulo 

de arfagem.  

 

5.2.1 Controlador Fuzzy-PI MIMO Dissociado 

 

Os resultados obtidos a partir de dois controladores fuzzy-PI SISO aplicados ao sistema em 

multimalha tiveram resultados semelhantes aos resultados do sistema com o controlador fuzzy-

PI MIMO dissociado. Ao aplicar o sinal ao sistema com controlador fuzzy MIMO dissociado, 

obteve-se os sinais de saída da Figura 5.7, com os sinais de controle ilustrado na Figura 5.8 e 

os sinais de erro ilustrados na Figura 5.9. 
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Figura 5.7 – Saída do helicóptero 2DOF com controlador fuzzy-PI MIMO dissociado 

 

 

Figura 5.8 – Sinal de controle do helicóptero 2DOF com controlador fuzzy-PI MIMO 

dissociado 

 

 

Figura 5.9 – Sinal de erro do helicóptero 2DOF com controlador fuzzy-PI MIMO dissociado 

 

 

No regime transitório das respostas, foram calculados o tempo de acomodação no critério de 

2% e o overshoot para cada degrau aplicado ao sistema, com os valores máximos encontrados 

ilustrados na Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5 – Análise do regime transitório com o controlador fuzzy-PI MIMO dissociado no 

helicóptero 2DOF 

Critério Arfagem Guinada 

Tempo de acomodação 24,92 s 89 s 

Overshoot 31,54% 15,29% 

 

Esses resultados foram comparados com os do controlador fuzzy-PI MIMO na Seção 5.2.2. 

 

5.2.2 Controlador Fuzzy-PI Multivariável 

 

Para o controlador fuzzy-PI MIMO projetado para o sistema do helicóptero 2DOF, foram 

obtidas as respostas ao conjunto de sinais do tipo degraus aplicados às entradas, ilustrados na 

Figura 5.10. As Figuras 5.11 e 5.12 ilustram os sinais de controle e do erro do sistema, 

respectivamente. 

 

Figura 5.10 - Saída do helicóptero 2DOF com controlador fuzzy MIMO 

 

 

Figura 5.11 – Sinal de controle do helicóptero 2DOF com controlador fuzzy MIMO. 
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Figura 5.12 – Sinal de erro do helicóptero 2DOF com controlador fuzzy MIMO. 

 

 

Assim como foi realizado para o controlador fuzzy-PI MIMO dissociado, também foi 

analisado o regime transitório da resposta do sistema para o controlador fuzzy-PI MIMO, como 

os valores ilustrados na Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6 - Análise do regime transitório com controlador fuzzy MIMO no helicóptero 

2DOF. 

Critério Arfagem Guinada 

Tempo de acomodação 18,3 s 88,92 s 

Overshoot 9,43% 8,6167% 

 

No cálculo do overshoot do ângulo de guinada para os dois controladores: fuzzy-PI MIMO 

dissociado e fuzzy-PI MIMO, foi desconsiderado o primeiro degrau do conjunto da referência, 

pois esse ângulo é iniciado em zero grau, mesmo valor do sinal de referência inicial para o 

ângulo de guinada, o que leva esse primeiro momento a ser um problema regulador e não servo. 

Nota-se com isso que a mudança brusca do ângulo de arfagem alterou o ângulo de guinada, mas 

este por sua vez conseguiu rejeitar a perturbação. Além disso, a resposta com o controlador 

fuzzy-PI MIMO rejeitou a perturbação de forma mais rápida, com uma alteração menor do 

ângulo de guinada. Com o controlador fuzzy-PI MIMO dissociado, o ângulo de guinada chegou 

à amplitude de 8º antes de rejeitar a perturbação. Enquanto com o fuzzy MIMO o valor máximo 

dessa alteração foi de 3º. 

Os resultados demonstram que como esse sistema possui uma maior interação entre as 

malhas do sistema, as alterações no regime transitório também foram mais significativas tanto 

no tempo de acomodação quanto no sobressinal. 
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5.2.3 Análise das Respostas 

 

Além da análise gráfica e da análise dos parâmetros de regime transitório, foram avaliados 

também os índices de desempenho dos controladores utilizados no estudo de caso 2 para o 

helocóptero 2DOF. A Tabela 5.7 e 5.8 contém os valores dos índices calculados nas duas etapas 

de sintonia do controlador aplicados para cada motor. 

 

Tabela 5.7 – Índices de desempenhos dos controladores no ângulo de arfagem  

            Índice de desempenho 

Controlador 
IAE ITAE GI 

Fuzzy-PI MIMO dissociado 7,84x104 2,41x107 1,86x102 

Fuzzy-PI MIMO 7,15x104 2,22x107 1,76x102 

 

Tabela 5.8 - Índices de desempenho dos controladores no ângulo de guinada 

            Índice de desempenho 

Controlador 
IAE ITAE GI 

Fuzzy-PI MIMO dissociado 7,76x104 2,50x107 1,27x102 

Fuzzy-PI MIMO 6,91x104 2,22x107 1,33x102 

 

Os valores do IEA, ITEA e GI calculados a partir do somatório dos valores de cada degrau 

aplicado ao sistema dinâmico para os três índices, assim como no estudo de caso anterior. 

 Ao analisar os dados da Tabelas 5.7, nota-se que o fuzzy-PI MIMO dissociado obteve 

menores valores para os três índices calculados com relação ao ângulo de arfagem. Já para o 

ângulo de guinada, na Tabela 5.8, o GI foi menor para o controlador fuzzy-PI MIMO dissociado, 

esse resultado é justificável pelo fato de o GI ter sido calculado considerando peso maior para 

o sinal de controle do que para o erro e, para esse sistema dinâmico, foi necessária uma atuação 

maior do controlador para rejeitar as perturbações geradas pelas mudanças no ângulo de 

arfagem. 

5.3 Resultados do Estudo de Caso 3 

O controlador projetado como descrito na Seção 4.5 foi testado no sistema de tanques 

acoplados e comparado com os controladores PI projetados por meio do método do lugar das 

raízes para comprovação do procedimento utilizado. Nos dois casos foram utilizadas duas 
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entradas no sistema que são as tensões elétricas aplicadas às duas bombas, e duas saídas que 

são os níveis dos dois tanques. 

Inicialmente o controlador implementado foi um fuzzy-PI MIMO dissociado, a vazão de 

saída do Tanque 1 é vista pelo Tanque 2 como uma perturbação, já que é uma entrada a qual o 

sistema tem a capacidade de rejeitar, mas não de controlar. 

5.3.1 Controlador Fuzzy-PI MIMO Dissociado 

 

Ao aplicar os sinais do tipo degraus ao sistema dinâmico com o controlador fuzzy-PI MIMO 

dissociado, obteve-se a saída da Figura 5.13, com os sinais de controle ilustrados na Figura 5.14 

e os sinais de erro ilustrados na Figura 5.15, para que a análise da resposta possa ser analisada 

de maneira mais detalhada. 

 

Figura 5.13 – Saída do sistema de tanques com controlador fuzzy MIMO dissociado 

 

 

Figura 5.14 – Sinal de controle do sistema de tanques com controlador fuzzy-PI MIMO 

dissociado. 
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Figura 5.15 – Sinal de erro do sistema de tanques com controlador fuzzy MIMO dissociado. 

 

 

Ao analisar o regime transitório das respostas, foram calculados o tempo de acomodação no 

critério de 2% e o overshoot para cada sinal do tipo degrau aplicado ao sistema, onde os 

máximos valores encontrados são ilustrados na Tabela 5.9. 

 

Tabela 5.9 – Análise do regime transitório com o controlador fuzzy-PI MIMO dissociado no 

sistema de tanques. 

Critério Tanque 1 Tanque 2 

Tempo de acomodação 14 s 14 s 

Overshoot 4,13% 7,22% 

 

Esses resultados foram comparados com os obtidos com o controlador fuzzy-PI MIMO e 

com os obtidos com os controladores PI clássicos analisados na Seção 5.3.2 e 5.3.3. 

 

5.3.2 Controlador Fuzzy-PI MIMO 

 

Ao implementar o controlador fuzzy-PI MIMO como projetado na Seção 4.5 tem-se as 

respostas ao conjunto de sinais do tipo degrau ilustradas na Figura 5.16. Os sinais de controle 

e de erro do sistema de tanques são ilustrados nas Figuras 5.17 e 5.18. 
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Figura 5.16 - Saída do sistema de tanques com controlador fuzzy-PI MIMO. 

 

 

Figura 5.17 – Sinal de controle do sistema de tanques com controlador fuzzy-PI MIMO.  

 

 

Figura 5.18 – Sinal de erro do sistema de tanques com controlador fuzzy-PI MIMO. 
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Os valores obtidos com a análise do regime transitório das respostas, realisada a partir dos 

cálculos do tempo de acomodação no critério de 2% e do overshoot para cada sinal do tipo 

degrau aplicado ao sistema de tanques, são ilustradas na Tabela 5.10, que contém os máximos 

valores encontrados. 

 

Tabela 5.10 - Análise do regime transitório com o controlador fuzzy-PI MIMO no sistema de 

tanques. 

Critério Tanque 1 Tanque 2 

Tempo de acomodação 15 s 14 s 

Overshoot 2,52% 4,4% 

 

No regime transitório, comparando o controlador fuzzy-PI MIMO dissociado e o fuzzy-PI 

MIMO, é possível notar, na Figura 5.13, que as mudanças abruptas no Tanque 1 com o primeiro 

controlador afetam o Tanque 2 com maior intensidade do que com o segundo controlador, no 

instante 350s é possível analisar essa diferença, como ilustra a Figura 5.19. Os fatores 

multiplicadores que foram incluídos nas funções Sugeno de saída do segundo controlador 

permitiram uma compensação para essas mudanças. 

 

Figura 5.19 – Diferença entre a saída do tanque 2 em uma mudança no tanque 1. (a) com 

controlador fuzzy-PI dissociado; (b) com controlador fuzzy-PI MIMO.  

 

(a)                                                              (b) 

 

Esses resultados foram comparados com os resultados obtidos com o sistema com os 

controladores PI clássicos analisado na Seção 5.3.3. 

 

5.3.3 Controlador PI 

 

Para os controladores PI aplicados ao mesmo sistema, obteve-se a resposta ao conjunto de 

sinais do tipo degrau aplicados ilustrado na Figura 5.20. As Figuras 5.21 e 5.22 ilustram os 

sinais de controle e os de erro do sistema, respectivamente. 
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Figura 5.20 - Saída do sistema de tanques com controlador PI. 

 

 

Figura 5.21 – Sinal de controle do sistema de tanques com controlador PI. 

 

 

Figura 5.22 – Sinal de erro do sistema de tanques com controlador PI. 

 

 

Assim como foi realizado para os controladores fuzzy, também foi analisado o regime 

transitório da resposta do sistema ao conjunto de degraus, com os resultados ilustrados na 

Tabelas 5.11. 
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Tabela 5.11 - Análise do regime transitório com controlador PI no sistema de tanques. 

Critério Tanque 1 Tanque 2 

Tempo de acomodação 57 s 49,8 s 

Overshoot 5,9% 8,47% 

 

Nota-se a partir desses resultados que o controlador fuzzy-PI MIMO dissociado foi mais 

rápido e teve um overshoot menor que o PI e por isso foi mais eficaz, mas ao compará-lo ao 

controlador fuzzy MIMO, ele obteve os tempos de acomodação próximos, mas um sobressinal 

maior, sendo o controlador fuzzy MIMO mais eficiente nesse sentido. 

Outra observação importante é a perturbação existente no Tanque 2 causada pela mudança 

de setpoint do Tanque 1, a qual é corrigida mais rapidamente com o controlador fuzzy MIMO.  

 

5.3.4 Análise das Respostas 

 

Além da análise gráfica, foram avaliados também os índices de desempenho dos 

controladores como descritos na Seção 4.6. A Tabela 5.12 e 5.13 contém os valores dos índices 

calculados com os três tipos de controladores aplicados para cada tanque. 

 

Tabela 5.12 – Índices de desempenhos dos controladores no Tanque 1 

            Índice de Desempenho 

Controlador 
IAE ITAE GI 

Fuzzy MIMO Dissociado 2,09x103 4,38x105 2,65x101 

Fuzzy MIMO 2,06x103 4,28x105 2,65x101 

PI 2,13x103 4,91x105 2,74x101 

 

Tabela 5.13 - Índices de desempenhos dos controladores no Tanque 2 

            Índice de Desempenho 

Controlador 
IAE ITAE GI 

Fuzzy MIMO Dissociado 2,25x103 5,36x105 1,38x101 

Fuzzy MIMO 2,22x103 5,29x105 1,38x101 

PI 2,94x103 7,67x105 1,44x101 
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Como foram aplicados diferentes sinais do tipo degrau nos testes, foram calculados os 

valores do IAE, ITAE e GI para cada sinal de referência aplicado e posteriormente foi calculado 

o somatório de cada índice. 

 Ao analisar os dados das Tabelas 5.12 e 5.13, nota-se que o fuzzy-PI MIMO dissociado 

obteve menores valores para o erro acumulado e para o erro em relação ao tempo em relação 

ao controlador PI, mas obteve valores maiores em relação ao fuzzy-PI MIMO. Além disso, para 

o Índice de Goodhart, considerando os pesos atribuídos ao sinal de controle iguais e maiores 

que o peso atribuído ao sinal de erro, já que esse último foi avaliado nos outros dois índices, o 

controlador fuzzy-PI MIMO dissociado também teve um valor menor que o controlador PI e 

igual ao fuzzy-PI MIMO, com é possível notar que as melhorias da resposta em relação ao IAE 

e ITAE ao incluir a influência de todas as variáveis do sistema não alteraram de forma 

significativa o sinal de controle, isso é, não houve desgaste maior das bombas. 

É possível observar que o controlador PI clássico demora mais a corrigir uma perturbação, 

fazendo o índice ITAE ser maior já que considera o erro em relação ao tempo. Nota-se também 

que o controlador clássico obteve um maior IAE, ou seja, não conseguiu responder em relação 

aos controladores fuzzy-PI projetados. 

O Índice de Goodhart avaliou principalmente o sinal de controle, onde pode-se notar que os 

valores calculados para o Tanque 2 foram menores que os do Tanque 1, já que foi necessária 

uma tensão menor, com variações pequenas para levá-lo para o sinal de referência, uma vez 

que possui além da vazão da Bomba 2, a vazão de saída do Tanque 1 como entrada. 

   



 

 

Capítulo 6 - Conclusão 

 

 

O presente trabalho reafirma a eficácia dos controladores fuzzy para sistemas multivariáveis, 

sendo possível controlar sistemas com mais de uma entrada e mais de uma saída (MIMO) com 

um único controlador e sem a utilização de pré-compensadores para o desacoplamento das 

variáveis. Características intrínsecas da lógica fuzzy, como, por exemplo, a não linearidade, 

permitem lidar com sistemas complexos, mesmo quando as interações entre as diversas 

variáveis não podem ser facilmente modeladas. No entanto, as tarefas de projeto e sintonia de 

controladores fuzzy ainda representam um desafio. A complexidade de tais tarefas aumenta 

significativamente com o aumento do número de variáveis envolvidas, como é o caso dos 

sistemas MIMO, e a falta de diretrizes que possibilitem uma execução sistematizada de tais 

tarefas ainda representa um entrave para uma maior popularização de tais controladores. 

O principal objetivo alcançado neste trabalho foi a proposta de uma metodologia sistemática 

para o desenvolvimento de controladores fuzzy para sistemas MIMO, uma vez que na literatura 

existe uma carência de técnicas para sintonia desses controladores. Três estudos de caso em 

sistemas dinâmicos distintos foram utilizados para demonstrar a utilização de tal metodologia, 

bem como sua eficiência. 

Nos estudos de caso 1 e 2, foi possível comparar o comportamento do controlador para 

sistemas MIMO que considera ou não a ação de todas as entradas e saídas do sistema. Esses 

dois sistemas simulados apresentaram peculiaridades no comportamento do sistema de controle 

que puderam ser investigadas durante os testes, como a dinâmica do sistema, como ela se 

comporta e o quanto cada variável influencia o sistema. 

E no estudo de caso 3, um sistema de tanques acoplados foi controlado de três formas 

diferentes, sendo dois controladores fuzzy em estágios diferentes da aplicação da metodologia 

sistemática proposta. Assim, foi possível comparar os controladores fuzzy para entender a 

importância de se incluir a influências de todas as variáveis do sistema no controlador. Ao se 

evoluir do denominado controlador fuzzy MIMO dissociado para o controlador fuzzy MIMO, 

notou-se que a compensação de mudanças bruscas em alguma das entradas do sistema melhora 

o sistema significativamente. Também foram utilizados controladores PI para mostra a 

diferença no nível de complexidade da sintonia dos controladores fuzzy em relação aos 

controladores clássicos, reforçando ainda mais a necessidade da proposição de metodologias 

sistemáticas, como a aqui apresentada, para facilitar o desenvolvimento e, consequentemente a 

utilização, dos controladores fuzzy multivariáveis. 
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A inserção das regras, considerando todas as entradas, diminuiu o efeito da perturbação de 

uma malha na outra e fez com que cada malha passasse a considerar as demais como novas 

entradas do sistema e não como perturbações, para os três casos estudados.   

As características não lineares do controlador fuzzy tornaram possível a aplicação em 

sistemas complexos mesmo com suas singularidades, as quais passam a ser conhecidas e 

estudadas durante as etapas do procedimento. Esses estudos de caso ajudam a esclarecer ainda 

mais a utilização da metodologia proposta, destacando vantagens e, por fim, comprovando que 

o procedimento sistemático se mostrou eficaz. 

Com a prova da eficácia do procedimento sistemático para sintonia de controladores fuzzy 

multivariável não apenas em sistemas simulados, mas também para controlar sistemas reais, 

abre-se uma diversidade de possibilidades de testes que podem ser realizados, como o 

comportamento desses controladores para sistemas que possuam quantidade de entradas e 

saídas diferentes. 

Além disso, é possível comparar o controlador fuzzy MIMO com outras técnicas de controle 

lineares ou não lineares, que permitam controlar sistemas com muitas variáveis em um único 

controlador. E, de posse dessas comparações, ter um leque de estratégias possíveis para se 

controlar sistemas MIMO, cabendo ao projetista investigar qual a melhor estratégia para sua 

aplicação. 

 



 

 

Referências Bibliográficas 

 

 

AGUIRRE, L. A. Introdução à Identificação de Sistemas, 3 a. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

2007. 

 

ALVES, U. N. L. T., et al. Controle em Sistemas com Atraso na Rede de Comunicação 

Utilizando Preditores de Estado, In: XX Congresso Brasileiro de Automática, Belo 

Horizonte, MG, 2014 

 

ANDRADE, M.; JAQUES, M. A. P. Estudo comparativo de controladores de Mamdani e 

Sugeno para controle de tráfego em interseções isoladas. TRANSPORTES, v. 16, n. 2, 2008. 

 

APKARIAN, J.; LACHERAY, H.; ABDOSSALAMI, A. 2DOF Helicopter experiments 

manual. Quanser Consulting Inc., Canada, 2012a. 

 

APKARIAN, J.; LACHERAY, H.; ABDOSSALAMI, A. Ball Balancer experiments 

manual. Quanser Consulting Inc., Canada, 2012b. 

 

APKARIAN, J.; LACHERAY, H.; ABDOSSALAMI, A. Coupled water tank experiments 

manual. Quanser Consulting Inc., Canada, 2012c. 

 

ARNOLD, J. F. et al. Control of the air system of a diesel engine: A fuzzy multivariable 

approach. In: 2006 IEEE Conference on Computer Aided Control System Design, 2006 

IEEE International Conference on Control Applications, 2006 IEEE International 

Symposium on Intelligent Control. IEEE, 2006. p. 2132-2137. 

 

ASTROM, K. J. PID controllers: theory, design and tuning. Instrument society of America, 

1995. 

 

BERNARD, J. A. et al. Design and Experimental Evaluation of a" Fuzzy" System for the 

Control of Reactor Power. In: American Control Conference, 1985. IEEE, 1985. p. 1466-

1474. 

 

BODE, H. W. Relations between attenuation and phase in feedback amplifier design. Bell 

System Technical Journal, v. 19, n. 3, p. 421-454, 1940. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 75 

 

 

 

BRUNETTI, F. Mecânica dos fluidos. 2 a. Editora: Pearson, 2008. 

 

CAMPOS, M. C. M. M.; TEIXEIRA, H. C. G. Controles típicos de equipamentos e processos 

industriais. São Paulo: Blücher, 2006. 

  

CAVALCANTE, M. S. F. F. Controle de Posição de um Servo Motor Utilizando Fuzzy 

Embarcado. Trabalho de Conclusão de Curso, Natal: DCA - UFRN, 2015. 

 

CHEN, C. Linear system theory and design. Oxford University Press, Inc., 1995. 

 

DUARTE FILHO, M. et al. Controle Fuzzy para Posicionamento de um Pêndulo Invertido. In: 

X Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia–SEGeT, Resende – RJ, 2013. 

 

EVANS, W. R. Graphical analysis of control systems. Transactions of the American 

Institute of Electrical Engineers, v. 67, n. 1, p. 547-551, 1948. 

 

GAZDIK, I. Fault diagnosis and prevention by fuzzy sets. IEEE transactions on reliability, 

v. 34, n. 4, p. 382-388, 1985. 

 

GE, A. et al. Hierarchical fuzzy control of multivariable systems via semi-tensor product 

method. In: Control Conference (CCC), 2014 33rd Chinese. IEEE, 2014. p. 4551-4556. 

 

GEGOV, A. Distributed fuzzy control of multivariable systems. Springer Science & Business 

Media, 2013. 

 

GOODHART, S. G.; BURNHAM, K. J.; JAMES, D. J. G. Bilinear self-tuning control of a high 

temperature heat treatment plant. IEE Proceedings-Control Theory and Applications, v. 

141, n. 1, p. 12-18, 1994. 

 

GUARNIZO, M. J. G.; TRUJILLO, R. C. L.; GUACANEME, M. J. A. Modeling and control 

of a two DOF helicopter using a robust control design based on DK iteration. IECON 2010-

36th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society. IEEE, 2010. 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 76 

 

 

GUPTA, M. M.; KISZKA, J. B.; TROJAN, G. M. Multivariable structure of fuzzy control 

systems. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, v. 16, n. 5, p. 638-656, 

1986. 

 

HERNANDEZ-GONZALEZ, M.; ALANIS, A. Y.; HERNANDEZ-VARGAS, E. A. 

Decentralized discrete-time neural control for a Quanser 2-DOF helicopter. Applied Soft 

Computing, 2012. 

 

HWANG, C.; GUO, T. Transfer-function matrix identification in MIMO systems via shifted 

Legendre polynomials. International Journal of Control, v. 39, n. 4, p. 807-814, 1984. 

 

KAVANAGH, R. J. Noninteracting controls in linear multivariable systems.Transactions of 

the American Institute of Electrical Engineers, Part II: Applications and Industry, v. 76, 

n. 2, p. 95-100, 1957. 

 

LAN-YONG, Z. et al. Multivariable fuzzy genetic controller for stabilized platform. 

In: Control Conference (CCC), 2015 34th Chinese. IEEE, 2015. p. 783-788. 

 

LIN, C.; LEE, C. S. Neural fuzzy systems: a neuro-fuzzy synergism to intelligent systems. 

Prentice-Hall, Inc., 1996. 

 

LINKENS, D. A.; NYONGESA, H. O. A hierarchical multivariable fuzzy controller for 

learning with genetic algorithms. International Journal of Control, v. 63, n. 5, p. 865-883, 

1996. 

 

MAGALHÃES JÚNIOR, G. Estudo Analítico de Controladores PID E PID Supervisório Fuzzy 

em Sistemas Não Lineares. 2009. 

 

MAMDANI, E. H.; ASSILIAN, S. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic 

controller. International journal of man-machine studies, v. 7, n. 1, p. 1-13, 1975. 

 

MENDONÇA, M. et al. Sistema Supervisório e Controle Multivariável aplicando Controlador 

Fuzzy Ponderado-PID em um Processo de Fermentação Alcoólica. Semina: Ciências Exatas 

e Tecnológicas, v. 36, n. 2, p. 95-108, 2015. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 77 

 

 

 

MOCHIZUKI, S.; ICHIHARA, H. Generalized Kalman-Yakubovich-Popov Lemma Based I-

PD Controller Design for Ball and Plate System. Journal of Applied Mathematics, 2013. 

 

NISE, N. S. Engenharia de sistemas de controle. 6 a. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

 

NYQUIST, H. Regeneration theory. Bell system technical journal, v. 11, n. 1, p. 126-147, 

1932. 

 

PRECUP, R.; HELLENDOORN, H. A survey on industrial applications of fuzzy 

control. Computers in Industry, v. 62, n. 3, p. 213-226, 2011. 

 

RAMOS, D. B. et al. Uma Metodologia Experimental para Modelagem e Controle da Eficiência 

de Células a Combustível de Membrana de Troca Protônica, 2012. 

 

RAYMOND, C.; BOVERIE, S.; TITLI, A. First evaluation of fuzzy MIMO control laws. 

In: Fuzzy Systems, 1994. IEEE World Congress on Computational Intelligence, 

Proceedings of the Third IEEE Conference on. IEEE, 1994. p. 545-548. 

 

RODRIGUES, C. X. A. C.; SANTOS, E. H.; CUNHA, E. C. Controle Automatico de Atitude 

de um Helicoptero com Dois Graus de Liberdade. XIX Congresso Brasileiro de Automática, 

CBA, 2012. 

 

SANDRI, S.; CORREA, C. Lógica nebulosa. Instituto Tecnológico da Aeronáutica–ITA, V 

Escola de Redes Neurais, pp. C073-c090, São José dos Campos, 1999. 

 

SEBORG, D. E. et al. Process dynamics and control. John Wiley & Sons, 2010. 

 

SHAKOURI, A. et al. Fuzzy control for multivariable systems. In: Computer aided design of 

multivariable technological systems: proceedings of the second IFAC symposium, West 

Lafayette, Indiana, USA, 15-17 September 1982. Pergamon, 1983. 

 

SILVA, E. et al. Projeto e Implementação de um Controlador Robusto Chaveado para um 

Sistema 2D Ball Balancer. XI Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente – SBAI. 

Fortaleza – CE. 2013. 

 

SIMÕES, M. G.; SHAW, I. S. Controle e modelagem fuzzy. São Paulo: Blucher, 2007. 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 78 

 

 

SILVA, H. V. D. et al. Estudo comparativo entre os controladores fuzzy e PID aplicados ao 

controle de um pêndulo invertido utilizando plataforma lego mindstorms NYT. Proceeding 

Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, v. 1, n. 1, 2013. 

 

SKOGESTAD, S.; POSTLETHWAITE, I. Multivariable feedback control: analysis and 

design. New York: Wiley, 2007. 

 

SMITH, C. A.; CORRIPIO, A. B. Principles and practice of automatic process control. New 

York: Wiley, 1985. 

 

SOUZA, B. A. Desenvolvimento de controlador multivariável fuzzy aplicado em um processo 

de destilação de óleo fúsel. Dissertação de Mestrado em Engenharia Química pela Unicamp, 

Campinas, SP. 2015. 

 

STEWART, J. Cálculo, vol. 1, 5ª edição. São Paulo: Thompson, 2006. 

 

SU, Y.; YU, L.; LI, D. Adaptive Fuzzy Control of a Class of MIMO Nonlinear System With 

Actuator Saturation for Greenhouse Climate Control Problem. IEEE Transactions on 

Automation Science and Engineering, v. 13, n. 2, p. 772-788, 2016. 

 

TAKAGI, T.; SUGENO, M. Fuzzy identification of systems and its applications to modeling 

and control. IEEE transactions on systems, man, and cybernetics, n. 1, p. 116-132, 1985. 

 

TANG, K. et al. An optimal fuzzy PID controller. IEEE Transactions on Industrial 

Electronics, v. 48, n. 4, p. 757-765, 2001. 

 

VICERRA, R. R. P. et al. A multiple level MIMO fuzzy logic based intelligence for multiple 

agent cooperative robot system. In: TENCON 2015-2015 IEEE Region 10 Conference. 

IEEE, 2015. 

 

WANG, Y.; ZHU, Q.; NIBOUCHE, M. Mamdani type controller design for MIMO systems 

with case study. In: 2015 7th International Conference on Modelling, Identification and 

Control (ICMIC). IEEE, 2015. p. 1-6. 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 79 

 

 

YU, C. Linguistic decoupling control of fuzzy multivariable processes. Fuzzy sets and 

systems, v. 44, n. 2, p. 209-217, 1991. 

 

YOUSEF, H. A.; WAHBA, M. A. Adaptive fuzzy mimo control of induction motors. Expert 

systems with applications, v. 36, n. 3, p. 4171-4175, 2009. 

 

ZADEH, L. A. Fuzzy sets. Information and control, v. 8, n. 3, p. 338-353, 1965. 

 

ZADEH, L. A. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility. Fuzzy sets and systems, v. 100, 

p. 9-34, 1978. 

 

ZHANG, Y. et al. Parametrization and Adaptive Control of Multivariable Non-Canonical TS 

Fuzzy Systems, 2016. 

 

 



 

 

Apêndice 1 

 

A.1 Sistema Bola-Placa 

 

Para englobar todas as combinações entre as entradas do sistema bola-placa, são necessárias 

as 225 regras como descritas no Algoritmo A.1. 

 

Algoritmo A.1: Regra do controlador fuzzy MIMO do sistema bola-placa  

1 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

2 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

3 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

4 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

5 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

6 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

7 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S4y 

8 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S2y 

9 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S4y 

10 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

11 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

12 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

13 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

14 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

15 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

16 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

17 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

18 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

19 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

20 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

21 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

22 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S4y 

23 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S2y 

24 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S4y 

25 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

26 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

27 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

28 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

29 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

30 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

31 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

32 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

33 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

34 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

35 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 
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36 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

37 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S4y 

38 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S2y 

39 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S4y 

40 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

41 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

42 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

43 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

44 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

45 SE (ErroX=EGN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

46 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

47 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

48 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

49 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

50 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

51 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

52 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S4y 

53 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S2y 

54 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S4y 

55 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

56 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

57 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

58 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

59 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

60 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

61 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

62 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

63 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

64 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

65 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

66 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

67 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S4y 

68 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S2y 

69 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S4y 

70 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

71 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

72 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

73 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

74 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

75 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

76 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

77 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

78 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

79 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

80 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

81 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

82 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S4y 



APÊNDICE 82 

 

 

83 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S2y 

84 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S4y 

85 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

86 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

87 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

88 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

89 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

90 SE (ErroX=EPN_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

91 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S1y 

92 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S1y 

93 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S1y 

94 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S3y 

95 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S3y 

96 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S3y 

97 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S4y 

98 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S2y 

99 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S4y 

100 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S3y 

101 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S3y 

102 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S3y 

103 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S1y 

104 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S1y 

105 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S1y 

106 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S1y 

107 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S1y 

108 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S1y 

109 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S3y 

110 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S3y 

111 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S3y 

112 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S4y 

113 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S2y 

114 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S4y 

115 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S3y 

116 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S3y 

117 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S3y 

118 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S1y 

119 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S1y 

120 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S2x E Py = S1y 

121 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S1y 

122 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S1y 

123 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S1y 

124 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S3y 

125 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S3y 

126 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S3y 

127 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S4y 

128 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S2y 

129 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S4y 
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130 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S3y 

131 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S3y 

132 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S3y 

133 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S1y 

134 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S1y 

135 SE (ErroX=EZ_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S4x E Py = S1y 

136 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

137 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

138 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

139 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

140 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

141 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

142 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S4y 

143 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S2y 

144 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S4y 

145 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

146 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

147 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

148 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

149 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

150 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

151 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

152 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

153 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

154 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

155 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

156 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

157 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S4y 

158 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S2y 

159 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S4y 

160 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

161 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

162 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

163 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

164 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

165 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

166 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

167 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

168 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

169 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

170 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

171 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

172 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S4y 

173 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S2y 

174 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S4y 

175 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

176 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 
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177 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S3y 

178 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

179 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

180 SE (ErroX=EPP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S3x E Py = S1y 

181 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

182 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

183 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

184 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

185 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

186 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

187 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S4y 

188 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S2y 

189 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S4y 

190 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

191 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

192 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

193 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

194 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

195 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DN_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

196 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

197 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

198 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

199 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

200 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

201 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

202 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S4y 

203 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S2y 

204 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S4y 

205 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

206 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

207 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

208 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

209 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

210 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DZ_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

211 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

212 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

213 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

214 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

215 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

216 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPN_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

217 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S4y 

218 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S2y 

219 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EZ_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S4y 

220 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

221 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

222 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EPP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S3y 

223 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DN_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 
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224 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DZ_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 

225 SE (ErroX=EGP_X) E (DerroX=DP_X) E (ErroY=EGP_Y) E (DerroX=DP_Y) ENTÃO Px = S1x E Py = S1y 
 

 

Esse conjunto de regras foi implementado no controlador fuzzy MIMO para o controle do 

Sistema Bola-Placa utilizado nesse trabalho como comprovação da eficácia do procedimento 

sistemático para sintonia de controladores. 

 

A.2 Helicóptero com dois graus de liberdade 

 

Para incluir todas as combinações entre as funções de pertinência das entradas do helicóptero 

com dois graus de liberdade, são necessárias as 225 regras como descritas no Algoritmo A.2. 

 

Algoritmo A.2: Regra do controlador fuzzy MIMO do helicóptero 2DOF  

1 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

2 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

3 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S3_2 

4 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

5 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

6 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

7 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S2_2 

8 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S4_2 

9 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S2_2 

10 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

11 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

12 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

13 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S3_2 

14 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

15 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

16 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

17 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

18 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S3_2 

19 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

20 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

21 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

22 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S2_2 

23 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S4_2 

24 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S2_2 

25 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

26 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

27 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

28 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S3_2 

29 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 
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30 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

31 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

32 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

33 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S3_2 

34 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

35 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

36 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

37 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S2_2 

38 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S4_2 

39 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S2_2 

40 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

41 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

42 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

43 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S3_2 

44 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

45 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

46 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

47 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

48 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S3_2 

49 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

50 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

51 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

52 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S2_2 

53 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S4_2 

54 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S2_2 

55 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

56 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

57 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

58 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S3_2 

59 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

60 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

61 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

62 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

63 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S3_2 

64 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

65 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

66 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

67 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S2_2 

68 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S4_2 

69 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S2_2 

70 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

71 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

72 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

73 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S3_2 

74 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

75 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

76 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 
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77 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

78 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S3_2 

79 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

80 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

81 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

82 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S2_2 

83 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S4_2 

84 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S2_2 

85 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

86 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

87 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

88 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S3_2 

89 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

90 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

91 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

92 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

93 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S3_2 

94 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

95 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

96 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

97 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S2_2 

98 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S4_2 

99 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S2_2 

100 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

101 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

102 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

103 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S3_2 

104 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

105 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

106 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S1_2 

107 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S1_2 

108 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S3_2 

109 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S1_2 

110 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S1_2 

111 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S1_2 

112 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S2_2 

113 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S4_2 

114 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S2_2 

115 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S1_2 

116 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S1_2 

117 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S1_2 

118 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S3_2 

119 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S1_2 

120 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S4_1 E C2 = S1_2 

121 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

122 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

123 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S3_2 
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124 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

125 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

126 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

127 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S2_2 

128 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S4_2 

129 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S2_2 

130 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

131 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

132 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

133 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S3_2 

134 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

135 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_1 E C2 = S1_2 

136 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

137 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

138 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S3_2 

139 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

140 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

141 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

142 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S2_2 

143 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S4_2 

144 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S2_2 

145 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

146 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

147 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

148 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S3_2 

149 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

150 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

151 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

152 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

153 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S3_2 

154 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

155 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

156 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

157 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S2_2 

158 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S4_2 

159 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S2_2 

160 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

161 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

162 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

163 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S3_2 

164 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

165 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

166 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

167 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

168 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S3_2 

169 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

170 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 
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171 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

172 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S2_2 

173 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S4_2 

174 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S2_2 

175 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

176 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

177 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

178 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S3_2 

179 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

180 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

181 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

182 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

183 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S3_2 

184 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

185 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

186 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

187 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S2_2 

188 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S4_2 

189 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S2_2 

190 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

191 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

192 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

193 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S3_2 

194 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

195 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

196 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

197 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

198 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S3_2 

199 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

200 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

201 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

202 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S2_2 

203 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S4_2 

204 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S2_2 

205 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

206 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

207 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

208 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S3_2 

209 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

210 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_1 E C2 = S1_2 

211 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

212 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

213 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S3_2 

214 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

215 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

216 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

217 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S2_2 
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218 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S4_2 

219 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S2_2 

220 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

221 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

222 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

223 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S3_2 

224 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 

225 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_1 E C2 = S1_2 
 

 

Esse conjunto de regras foi implementado no Controlador fuzzy para sistemas com mais de 

uma entrada e mais de uma saída para o controle do Helicóptero com dois graus de liberdade 

utilizado nesse trabalho para demostrar diferentes estudos de caso do procedimento sistemático 

para sintonia de controladores estudado. 

 

A.3 Sistema de Tanques Acoplados 

Para que seja possível abranger todas as possíveis combinações entre as funções de 

pertinência de todas as entradas do sistema de tanques acoplados, são necessárias as 225 regras 

como descritas no Algoritmo A.3. 

 

Algoritmo A.3: Regra do controlador fuzzy MIMO do sistema de tanques acoplados  

1 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S2_T2 

2 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

3 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

4 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S4_T2 

5 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

6 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

7 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S5_T2 

8 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S2_T2 

9 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S2_T2 

10 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

11 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

12 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

13 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S3_T2 

14 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

15 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

16 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

17 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

18 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

19 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S4_T2 

20 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

21 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 
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22 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S5_T2 

23 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

24 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

25 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

26 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

27 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

28 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S3_T2 

29 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

30 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

31 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

32 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

33 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

34 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S4_T2 

35 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

36 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

37 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S5_T2 

38 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

39 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

40 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

41 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

42 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

43 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S3_T2 

44 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

45 SE (Erro1=EGN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

46 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S2_T2 

47 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S1_T2 

48 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S1_T2 

49 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S4_T2 

50 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S1_T2 

51 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S1_T2 

52 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S5_T2 

53 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S2_T2 

54 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S2_T2 

55 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S1_T2 

56 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S1_T2 

57 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S1_T2 

58 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S3_T2 

59 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S1_T2 

60 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S4_T1 E C2 = S1_T2 

61 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

62 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

63 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

64 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S4_T2 

65 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

66 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

67 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S5_T2 

68 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 
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69 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

70 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

71 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

72 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

73 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S3_T2 

74 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

75 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

76 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

77 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

78 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

79 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S4_T2 

80 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

81 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

82 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S5_T2 

83 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

84 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

85 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

86 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

87 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

88 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S3_T2 

89 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

90 SE (Erro1=EPN1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

91 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S2_T2 

92 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S1_T2 

93 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S1_T2 

94 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S4_T2 

95 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S1_T2 

96 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S1_T2 

97 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S5_T2 

98 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S2_T2 

99 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S2_T2 

100 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S1_T2 

101 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S1_T2 

102 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S1_T2 

103 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S3_T2 

104 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S1_T2 

105 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S5_T1 E C2 = S1_T2 

106 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S2_T2 

107 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

108 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

109 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S4_T2 

110 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

111 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

112 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S5_T2 

113 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S2_T2 

114 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S2_T2 

115 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 
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116 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

117 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

118 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S3_T2 

119 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

120 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

121 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S2_T2 

122 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

123 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

124 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S4_T2 

125 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

126 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

127 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S5_T2 

128 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S2_T2 

129 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S2_T2 

130 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

131 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

132 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

133 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S3_T2 

134 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

135 SE (Erro1=EZ1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S2_T1 E C2 = S1_T2 

136 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

137 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

138 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

139 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S4_T2 

140 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

141 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

142 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S5_T2 

143 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

144 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

145 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

146 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

147 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

148 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S3_T2 

149 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

150 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

151 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

152 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

153 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

154 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S4_T2 

155 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

156 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

157 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S5_T2 

158 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

159 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

160 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

161 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

162 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 
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163 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S3_T2 

164 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

165 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

166 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

167 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

168 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

169 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S4_T2 

170 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

171 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

172 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S5_T2 

173 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

174 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

175 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

176 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

177 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

178 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S3_T2 

179 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

180 SE (Erro1=EPP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

181 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S2_T2 

182 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S1_T2 

183 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S1_T2 

184 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S4_T2 

185 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S1_T2 

186 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S1_T2 

187 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S5_T2 

188 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S2_T2 

189 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S2_T2 

190 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S1_T2 

191 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S1_T2 

192 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S1_T2 

193 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S3_T2 

194 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S1_T2 

195 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DN1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S3_T1 E C2 = S1_T2 

196 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

197 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

198 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

199 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S4_T2 

200 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

201 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

202 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S5_T2 

203 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

204 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

205 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

206 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

207 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

208 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S3_T2 

209 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 
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210 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DZ1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

211 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

212 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

213 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

214 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S4_T2 

215 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

216 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPN2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

217 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S5_T2 

218 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

219 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EZ2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S2_T2 

220 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

221 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

222 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EPP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

223 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DN2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S3_T2 

224 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DZ2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 

225 SE (Erro1=EGP1) E (DErro1=DP1) E (Erro2=EGP2) E (DErro2=DP2) ENTÃO C1 = S1_T1 E C2 = S1_T2 
 

 

 Esse conjunto de regras foi implementado no Controlador fuzzy Multivariável para o 

controle do Sistema de Tanques Acoplados utilizado nesse trabalho como comprovação da 

eficácia do procedimento sistemático para sintonia de controladores. 

 

 


