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Resumo 

Esta tese trata da resolução numérica de problemas de controle ótimo empregando um 
método iterativo de Controle Preditivo Baseado em Modelo (mais conhecido como MPC, 
do inglês Model Predictive Control) para sistemas não lineares multivariáveis com ob-
servância a restrições. Este método iterativo foi recentemente apresentado na literatura e 
evita a necessidade da solução de um problema de otimização não convexo usando uma 
linearização variante no tempo do modelo não linear do sistema, que é ajustada iterativa-
mente resolvendo a cada tempo de amostragem um problema de otimização iterativo em-
pregando a programação quadrática. A principal vantagem é a resolução mais rápida do 
problema de controle ótimo pelo uso da programação quadrática em vez da programação 
não convexa, mantendo uma descrição apropriada das dinâmicas não lineares do processo 
sendo controlado. A abordagem apresentada é uma evolução do algoritmo iterativo ori-
ginal, oriunda de análises da convergência do método, e uma estratégia de constrição do 
domínio de definição dos estados para observância das restrições, baseada em conjuntos 
alcançáveis através de aritmética intervalar. Primeiramente, o MPC como técnica de ob-
tenção de controle ótimo é apresentado. Em seguida, são analisadas algumas abordagens 
MPC disponíveis na literatura que tratam a redução da complexidade no tempo do mé-
todo, e, então, a abordagem proposta é introduzida, sendo discutidos sistematicamente a 
convergência do método e sua incerteza, uma nova e concisa descrição matemática do 
algoritmo, a técnica para observância das restrições, bem como os aspectos relativos à 
sua implementação. Em sequência, são apresentadas aplicações do algoritmo proposto 
para demonstrar a exequibilidade da abordagem utilizada e enfatizar a forma de sua apli-
cação. 

Palavras-chave: Controle Preditivo Baseado em Modelo, Sistemas Não Lineares, 
Controle com Restrições, Métodos Iterativos, Conjuntos Alcançáveis, Aritmética Inter-
valar. 





 

 

Abstract 

This thesis deals with the numerical resolution of optimal control problems using an 
iterative Model Predictive Control (MPC) method for non-linear multivariable systems 
under constraints. This iterative method was recently presented in the literature and 
avoids the need to solve a nonconvex optimization problem using a time-variant lineari-
zation of the nonlinear model of the system, which is iteratively adjusted by solving at 
each sampling time an iterative optimization problem using quadratic programming. The 
main advantage is the faster resolution of the optimal control problem using quadratic 
programming rather than non-convex programming, while maintaining an appropriate 
description of the nonlinear dynamics of the process being controlled. The approach pre-
sented is an evolution of the original iterative algorithm, based on the convergence anal-
ysis of the method, and a tightening strategy of the domain of admissible states for con-
straint observance, which is based on reachable sets obtained using the interval arithmetic. 
Firstly, MPC as an optimal control technique is presented. Next, we analyze some MPC 
approaches available in the literature that deal with the reduction of the time complexity 
of the method, and then the proposed approach is introduced, being systematically dis-
cussed the convergence of the method and its uncertainty, a new and concise mathemati-
cal description of the algorithm, the technique for observing the constraints, as well as the 
aspects related to its implementation. In sequence, applications of the proposed algorithm 
are presented to demonstrate the feasibility of the approach used and to emphasize the 
form of its application. 

Keywords: Model predictive control, Nonlinear system, Constrained control, Itera-
tive method, Reachable sets, Interval arithmetic. 
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4 Problema de controle ótimo iterativo. 

arg minz 7(+)
{. ;:  |+ ≤ } 

Representa o problema de controle ótimo que fornece a solução 
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T�(G)W Representa uma sequência finita de termos �(�), � = 1, … , : + 1, 
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Capítulo 1  

Introdução 

 

O controle preditivo baseado em modelo (mais conhecido como MPC, sigla do inglês 

Model Predictive Control) apresenta-se como uma estratégia eficaz de controle avançado 
para o controle de sistemas sujeitos a restrições físicas e operacionais.  

Esse método baseia-se na solução numérica de um problema de controle ótimo, re-
querendo, para sua utilização, a disponibilidade de um modelo dinâmico do sistema a ser 
controlado; modelo este que é empregado em intervalos regulares com o objetivo de pre-
ver as entradas de controle ótimo do sistema e respectivas respostas com respeito a um 
índice de desempenho (daí advém o termo “baseado em modelo”). 

 Neste contexto, o campo de controle preditivo pode ser dividido em duas áreas: o 
controle preditivo com abordagem linear e o controle preditivo com abordagem não li-
near.  

O MPC linear conta com a facilidade e simplicidade no tratamento de sistemas line-
ares, na obtenção dos modelos lineares, os quais podem representar bem sistemas não 
lineares nas proximidades de certos pontos de operação, com maior rapidez de resolução 
do problema de controle ótimo inerente, permitindo a sua aplicabilidade de forma bem 
mais ampla.  

Por sua vez, o MPC não linear utiliza um modelo não linear e/ou considera funcionais 
de custo não-quadráticos e restrições não lineares (Allgöwer et al., 2004), o que pode 
resultar em um problema de controle ótimo não convexo. Esse tipo de problema, a seu 
tempo, pode possuir uma elevada complexidade algorítmica e demanda um tempo muito 
superior para a sua resolução do que um problema de controle ótimo convexo, razão pela 
qual o MPC não linear foi menos explorado como objeto de estudos acadêmicos em um 
primeiro momento. 

No entanto, existem situações que justificam a adoção da abordagem não linear. O 
MPC linear é inadequado para processos com não linearidades altas ou moderadas, que 
têm grandes faixas de operação. Mesmo sistemas com não linearidades que foram trata-
dos com sucesso no passado com uma abordagem MPC linear, hoje em dia podem exigir 
uma abordagem não linear para cumprir os critérios cada vez mais rigorosos de segurança, 
qualidade e produtividade. 

Por isso, a área de controle preditivo não linear tem assumido crescente importância 
nos últimos anos e, como resultado, um número cada vez maior de resultados e publica-
ções tem aparecido na literatura. 
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Dentre as várias abordagens de pesquisa sobre o MPC não linear que surgiram nos 
últimos tempos, este trabalho centra-se na análise e melhoria do algoritmo MPC iterativo 
proposto por Fontes et al. (2008) (doravante denominando ItMPC), capaz de estender a 
aplicabilidade da abordagem MPC não linear para sistemas com dinâmicas mais rápidas 
do que aquelas que podem ser objeto de uma abordagem MPC não linear padrão. 

1.1 Motivação da Pesquisa 

O MPC tem sido um campo de pesquisa atuante e profícuo ao longo de quatro déca-
das. Entretanto, ainda há um grande potencial não explorado, principalmente no que toca 
à área não linear do método.  

Como já foi dito, o problema de controle ótimo a ser resolvido não é garantido con-
vexo, e os algoritmos de programação não linear usados para resolvê-lo exigem um 
enorme esforço computacional, estando sujeitos a mínimos locais e terminação sem con-
vergência devido ao tempo restrito para resolução disponível.  

Em decorrência disso, características importantes de malha fechada, tais como esta-
bilidade e otimalidade, são muito difíceis de obter, o que tem conduzido a que muitas 
formulações disponibilizadas na literatura apresentem lacunas nesses requisitos cruciais. 

O algoritmo de Fontes et al. (2008) foi lançado na literatura como uma proposta de 
solução do problema referente ao tempo de resolução. Contudo, esse método apresenta 
algumas lacunas que motivaram a realização deste trabalho.  

Em primeiro lugar, inexistem na literatura pesquisas aprofundadas acerca das condi-
ções de convergência do método e da incerteza associada aos controles obtidos. Em se-
gundo, também não foi proposta uma formulação matemática descrevendo o algoritmo. 
Por fim, o método tende a agregar uma infactibilidade nas trajetórias dos estados durante 
o controle, devido ao uso de uma aproximação linear do modelo não linear do sistema. 

Portanto, esses fatores somados acarretam na dificuldade de obtenção de versões do 
método com prova de estabilidade ou versões robustas, obstaculizando uma maior apli-
cabilidade e desenvolvimento desse método tanto no meio acadêmico quanto na área in-
dustrial.  

1.2 Contribuições e Estrutura da Tese 

Motivado pela identificação dos problemas listados na seção anterior, este trabalho 
apresenta soluções capazes de alguns desses problemas. Para tanto, esta pesquisa funda-
menta-se nos seguintes objetivos: 

• Apresentar a formalização matemática genérica e concisa do método, a partir da 
transcrição de seus algoritmos de descrição narrativa encontrados na literatura; 

• Determinar a forma de convergência do método, utilizando, para isso, estudos do 
espaço vetorial normado; 
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• Propor um método para delimitação da incerteza das respostas obtidas, por inter-
médio das análises da forma de convergência do método;  

• Verificar a possibilidade de resolução do problema da infactibilidade dos estados 
devido ao uso de uma aproximação linear do modelo não linear do sistema (outros 
problemas que causam infactibilidade nos estados, como distúrbios e discrepân-
cias entre o modelo não linear e o sistema, não foram analisados), por meio dos 
estudos de convergência e incerteza do método;  

• Indicar considerações práticas para construir e ajustar o controlador iterativo pro-
posto, considerando os estudos da convergência e incerteza do método. 

Inclusive, cabe salientar que as contribuições aqui apresentadas também poderão ser 
encontradas no periódico Asian Journal of Control (Silva Jr. et al., 2018).  

1.2.1 Estrutura da Tese 

O Desenvolvimento da tese segue a estrutura indicada a seguir: 

• O Capítulo 2 apresenta o MPC como técnica de resolução de problemas de con-
trole ótimo. Nele, introduz-se uma breve síntese de sua evolução histórica, bem 
como uma visão geral do método, utilizando a representação no espaço de estado 
que a literatura de pesquisa fortemente adota, iniciando pela descrição da estraté-
gia MPC e de seu algoritmo padrão, evidenciando os seus elementos essenciais e 
complexidades. Em seguida, é apresentado um resumo da pesquisa bibliográfica 
realizada com enfoque nas técnicas utilizadas para diminuir a complexidade tem-
poral do MPC. 

• No Capítulo 3, o método iterativo MPC é formalizado. Inicialmente, apresenta-
se a análise do algoritmo proposto por Fontes et al. (2008), em sua versão modi-
ficada em Gadelha et al. (2013), para uma classe de sistemas mais ampla, levando 
em consideração as condições necessárias para a sua aplicação, convergência e 
incerteza de seu resultado. Logo em seguida, propõe-se uma formulação matemá-
tica genérica para o algoritmo, detalhando-se a sua aplicação e buscando-se evi-
denciar, principalmente, a possibilidade de infactibilidade dos estados alcançados 
durante o controle. Ainda, estuda-se os aspectos teóricos de uma técnica utilizando 
conjunto alcançável através da aritmética intervalar para o tratamento dessa infac-
tibilidade, para, no fim, se expor dois procedimentos off-line que utilizam essa 
técnica. 

• No Capítulo 4, mostram-se dois exemplos para destacar aspectos operacionais do 
controlador ItMPC. Assim, após serem apresentadas as condições de simulação 
de forma precisa, demonstra-se a aplicação do algoritmo ItMPC com observância 
às restrições de estado a um sistema de Hammerstein. Em seguida, evidenciam-se 
os problemas de aplicação do ItMPC a um modelo de reator tanque agitado con-
tínuo. 

• Finalmente, no Capítulo 5, são apresentadas as conclusões realizadas neste traba-
lho, bem como as sugestões de temas para pesquisas futuras. 





 

 

Capítulo 2  

Aspectos Gerais do Controle Preditivo 

Baseado em Modelo 

 

O MPC é um método para o controle realimentado de sistemas dinâmicos fundamen-
tado na otimização de um índice de desempenho. Esse método permite gerenciar sistemas 
com múltiplas entradas e múltiplas saídas (referenciado na literatura com MIMO, do 
acrônimo em inglês Multiple Input Multiple Output), considerando restrições de estado, 
de controle e de saída, bem como discrepâncias entre o modelo utilizado e o sistema sendo 
controlado. 

Dessa forma, o MPC é geralmente aplicado a problemas de controle servo (ou de 
rastreamento) e regulatório (rejeição às perturbações). Controlar um sistema significa 
que, a cada instante de amostragem, deve-se selecionar uma entrada de controle que irá 
definir o comportamento futuro do estado (da saída). 

No controle servo, operam-se sistemas com referência (setpoint) variável, possuindo 
como tarefa determinar as entradas de controle de forma que o estado – e, consequente-
mente, sua saída, – siga a referência determinada, com o mínimo de atraso e erro.  

Por outro lado, no controle regulatório, o objetivo é manter a variável controlada es-
tável num patamar desejado (referência desejada), compensando perturbações de carga e 
distúrbios diversos. 

Portanto, neste capítulo, discorre-se sobre uma visão geral dos elementos essenciais 
do controle preditivo baseado em modelo, bem como se apresenta uma síntese de uma 
coletânea de artigos da literatura científica, observados durante a revisão bibliográfica 
realizada para percepção das atividades de pesquisa no âmbito do MPC disponibilizadas 
no meio acadêmico. Contudo, antes de entrarmos no tema proposto, e com o intuito de 
proporcionar uma visão mais precisa e completa acerca dessa área, revela-se como de 
especial importância apresentar um breve resumo sobre a evolução histórica do MPC. 

Dessa forma, na Seção 2.1, apresenta-se a evolução histórica do MPC, dividindo-a 
em três fases. Em seguida, na Seção 2.2, expõe-se a estratégia MPC, bem como a forma-
lização dessa estratégia. Ademais, na Seção 2.3, mostra-se a revisão bibliográfica da lite-
ratura sobre o tema. Por fim, são apresentadas as conclusões sobre o assunto na Seção 
2.4. 
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2.1 Evolução Histórica do MPC 

O MPC, como conhecido hoje, foi fruto de esforço da comunidade científica ao longo 
do tempo. Mais precisamente, pode-se afirmar que a evolução histórica do MPC passou 
por três fases. A primeira, marcada por um viés mais prático, compõe-se de histórias de 
aplicação com sucesso da essência do MPC à área industrial. Por sua vez, na segunda 
fase destaca-se o desenvolvimento de uma fundamentação teórica do MPC. Finalmente, 
a terceira fase caracteriza-se pela diversificação da aplicabilidade do MPC a inúmeros 
tipos de sistema, por proporcionar uma maior velocidade de processamento quando com-
parado com os métodos tradicionais. 

2.1.1 Primeira Fase: Algoritmos Industriais 

A ideia do MPC surgiu pela necessidade de uma solução sistemática para resolver 
problemas de controle multivariável que eram comuns às indústrias petroquímicas e refi-
narias. Até então, os engenheiros dessas empresas adotavam técnicas ad hoc para os pro-
blemas, o que, consequentemente, era pouco produtivo. 

Assim, os princípios do MPC apareceram esporadicamente na literatura um tanto fra-
gmentados (Lee, 2011). Havia uma dissonância entre as propostas apresentadas e a tec-
nologia disponível até então, o que obstava a concatenação das ideias que despontavam. 
Por exemplo, Propoi (1963) propôs o uso de programação linear para controlar sistemas 
lineares com restrições rígidas e, em (Lee & Markus, 1967), pode ser encontrado o que é 
considerado pelos pesquisadores como a primeira declaração presciente resumindo a es-
sência do MPC: 

“Uma técnica para obter uma síntese de controlador realimentado a par-
tir do conhecimento de controladores de malha aberta é medir o estado atual 
do processo de controle e calcular muito rapidamente a função de controle 
de malha aberta. A primeira parte desta função é então usada durante um 
curto intervalo de tempo, após o qual uma nova medição do estado do pro-
cesso é feita e uma nova função de controle de malha aberta é computada 
para esta medição. O procedimento é então repetido.” 

Devido ao fato de que nem o hardware do computador (somente caros sistemas de 
computação de grande porte) nem o software para a necessária computação “muito rá-
pida” estavam disponíveis na época pré-MPC, os trabalhos apresentados tiveram pouco 
impacto prático (Grüne & Pannek, 2011).  

Não foi até meados da década 1970, quando microprocessadores mais baratos, mais 
confiáveis e mais poderosos surgiram, que o controle de processo baseado em computa-
dor tomou forma (Lee, 2011). Assim, surgiram os primeiros algoritmos industriais, como 
resultados de uma evolução natural de trabalhos anteriores que propiciaram a base cien-
tífica e tecnológica necessária à sua concepção. 
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O primeiro desses algoritmos foi o Model Heuristic Predictive Control (MHPC), de-
senvolvido por (Richale et al., 1978). Entretanto, foi o DMC (Dynamic Matrix Control), 
divulgado com a publicação do artigo de Cutler & Ramaker (1980), “Dynamic Matrix 
Control - a computer control algorithm”, que colocou em evidência o MPC na comuni-
dade científica. Na época, ambos foram aplicados com sucesso a processos industriais de 
larga escala. 

Os dois algoritmos diferenciavam-se de forma bastante característica. O MHPC se 
utilizava um modelo de resposta ao impulso finito (Finite Impulse Response – FIR), en-
quanto que o DMC empregou um modelo de resposta ao degrau truncado (Truncated 
Step Response – TSR). 

Em cada empresa, cada técnica recebia características próprias e, consequentemente, 
uma denominação própria, como DMC, MAC, ID-Com, entre outros. Algumas dessas 
idiossincrasias, inclusive, tornaram-se marcas para produtos de softwares comerciais que 
continuam em circulação. Por isso, foi desenvolvido o termo genérico MPC (Model Pre-
dictive Control) para referenciá-las. 

A maioria desses algoritmos possuía algumas características em comum, como o fato 
de serem heurísticos por natureza e completamente determinísticos, sem qualquer modelo 
de distúrbio explícito, adotarem modelos de resposta baseados no domínio do tempo (a 
exemplo do FIR e do TSR) e não terem garantias de estabilidade e diretrizes sistemáticas 
de ajuste. 

Em paralelo ao desenvolvimento no processo industrial, pesquisadores da área de 
controle adaptativo também lançaram a sua própria versão do MPC, denominada Gene-
ralized Predictive Control (GPC). Motivados em proporcionar uma nova alternativa ao 
regulador de autoajuste com o objetivo de superar os problemas de robustez, os pesqui-
sadores desenvolveram um algoritmo empregando um modelo de função de transferência. 
No entanto, em razão da sua falta de aplicabilidade a problemas de controle multivariável 
e da ausência de restrições em sua composição, o GPC, embora considerado teoricamente 
mais sólido do que o DMC, passou despercebido pela área industrial. 

2.1.2 Segunda Fase: Fundamentação Teórica 

Com a perpetuação e propagação dos algoritmos comerciais do MPC em indústrias 
de diversos ramos, tornou-se mais do que necessário o desenvolvimento de uma base 
teórica pela comunidade acadêmica. Assim, esta segunda fase da evolução histórica do 
MPC é marcada pelas várias pesquisas voltadas a definir os fundamentos de uma teoria 
do MPC. 

As formulações teóricas do MPC serão devidamente detalhadas na Seção 2.2. Entre-
tanto, pode-se resumir que, neste período, a padronização das formulações e o estabele-
cimento de propriedades matemáticas, como a estabilidade, proporcionaram a elevação 
do MPC ao patamar das técnicas de controle ótimo mais conhecidas. 

Somado a isso, a flexibilidade que o uso da otimização on-line oferece para especifi-
car um índice de desempenho e as restrições permitiu a diversificação da aplicabilidade 
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do MPC a inúmeros tipos de sistemas, dando início, assim, a uma nova fase de sua evo-
lução histórica. 

2.1.3 Terceira Fase: Diversificação e Velocidade 

A terceira fase da evolução histórica do MPC teve início com o advento do MPC 
Híbrido, voltado para sistemas com regras lógicas e dinâmicas contínuas. Muitos desses 
sistemas, por sua vez, eram sistemas mecânicos, os quais exigiam amostragens muito 
mais rápidas, o que motivou o desenvolvimento do MPC Explícito, para substituir a oti-
mização on-line pela pesquisa em tabelas. 

Os primeiros a exporem trabalhos sobre o MPC Explícito foram Bemporad et al. 
(2002), que apresentaram uma técnica para determinar o regulador linear quadrático para 
sistemas com restrições através de programação linear multi-paramétrica off-line (mp-
LP) e programação quadrática multi-paramétrica (mp-QP). Essa abordagem, no entanto, 
apresentou alguns problemas, como a dificuldade prática de implementação do procedi-
mento de consulta à tabela, devido ao crescimento rápido do número de regiões poliédri-
cas na medida em que o tamanho do horizonte e o número de estados e restrições aumen-
tavam. Portanto, outros pesquisadores propuseram projetos de MPC explícitos e outros 
algoritmos de busca com menor sacrifício da otimalidade. 

Em paralelo aos esforços de calcular uma lei off-line de controle do MPC explícito, 
surgiram outras pesquisas voltadas à aceleração da otimização on-line através de algorit-
mos de otimização customizados. Esses algoritmos buscaram explorar a estrutura parti-
cular do problema MPC e mostraram mais rápidos por ordens de magnitude do que um 
solucionador genérico de otimização (Rao et al., 1998; Pannocchia et al., 2006; Ferrau et 
al., 2008; Wang & Boyd, 2010). 

Comparado com o método explícito, essa abordagem possui a vantagem de que os 
parâmetros de projeto como ponderação dos estados e controle e de tamanho dos hori-
zontes, podem ser modificados de forma dinâmica. O MPC Explícito, por sua vez, exi-
giria para tanto uma tabela de pesquisa inteiramente nova que teria que ser formulada 
resolvendo um novo problema de programação multiparamétrico. 

Assim, a principal característica desta última fase da evolução histórica do MPC con-
siste na diversificação da aplicabilidade do MPC a vários tipos de sistema, como mecâ-
nicos e eletrônicos, por apresentar taxas de amostragem de ordens de magnitude muito 
menores do que as aplicações de processo tradicionais. 

Dessa forma, as pesquisas demonstram a aplicação com sucesso do MPC a sistemas 
de controle de tração de veículos, suspensão, motores de carga estratificada por injeção 
direta, túnel de vento em um experimento de controle de voo de um propulsor vetorizado, 
motores automotivos, sistema massa-mola-amortecedor atuado magneticamente, conver-
sores de energia, gerenciamento térmico multicore (Dunbar et al., 2002; Giorgetti et al., 
2005; Lagerberg & Egardt, 2005; Borrelli et al., 2006; Giorgetti et al., 2006; Kouro et al., 
2009; Zanini et al., 2010; Richter et al., 2010), dentre outros. 
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2.2 O Método do Controle Preditivo Baseado em Modelo 

O fundamento básico do MPC é utilizar um modelo dinâmico para estimar o com-
portamento futuro do processo controlado e otimizar esse comportamento para determi-
nar a melhor ação de controle a ser aplicada ao processo no momento atual (Rawlings & 
Mayne, 2014). As ideias comuns aos algoritmos que usam essa metodologia são: 

• uso explícito de um modelo para predizer o futuro; 

• cômputo do movimento de controle minimizando uma função de custo; e 

• a utilização do horizonte retrocedente (também denominado horizonte móvel). 

Os algoritmos MPC diferirão, geralmente, no tipo de modelo e de função de custo 
utilizados. 

O MPC representa uma alternativa atraente para operação de processos complexos, 
uma vez que o método permite a incorporação acurada de modelos lineares ou não linea-
res de processos com dinâmica complexa e a manipulação de interações multivariáveis.  

Além disso, permite a consideração das restrições operacionais, possibilitando a ope-
ração dos sistemas bem mais próximos de seus limites operacionais, e a utilização de 
objetivos econômicos na otimização do ponto de operação, sendo estas duas últimas ca-
racterísticas, por possibilitar níveis de retorno econômico mais altos, o motivo do sucesso 
do MPC na indústria de processo, com milhares de aplicações reportadas abrangendo 
desde a indústria química à aeroespacial (Camacho & Bordons, 2007; Allgöwer et al., 
2009).  

Sob um outro viés, complementando o anterior, Rawlings & Mayne (2014) 
apresentam que a maior motivação para o uso do MPC está na possibilidade do seu em-
prego em situações em que a solução de um problema de controle ótimo em malha fe-
chada produzindo uma lei de controle estabilizante seja frequentemente proibitiva. 

Dessa forma, o inegável sucesso do MPC na indústria de processo é um reflexo dos 
esforços realizados na comunidade científica ao longo de décadas com o desenvolvimento 
de teorias e algoritmos, e, no intuito de contribuir com esses esforços, está-se propondo o 
trabalho exposto nesta tese. 

2.2.1 Estratégia MPC 

A estratégia MPC pode ser sintetizada como sendo o cômputo, a cada instante de 
amostragem �, de uma sequência de movimentos de controle futuros c%���1, sendo � =0,1, … , M − 1 e * é o horizonte de controle utilizado, de forma que a sequência predita 
das saídas futuras p%���, sendo � = 1, … , � e � o horizonte de predição utilizado, siga a 
referência de forma ótima (“melhor forma possível”) considerando as restrições do pro-
cesso.  
                                                 
1 O sinal “    % ” sobreposto a uma variável é utilizado para indicar que o seu valor é uma estimação e o termo 
subscrito “� + �” para designar que a etapa de referência da variável, � tempos de amostragens após �, e 
que a estimação foi realizada considerando as informações disponíveis no instante de amostragem k. 
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Um problema de otimização ao longo do horizonte de predição é empregado para 
determinação desta sequência otimizada. Em geral, esse problema de controle ótimo é 
composto por uma função custo (também denominada, inter alia, de função objetivo e 
função de valor), que deve penalizar os desvios do desempenho de controle desejado que 
usualmente inclui restrições a sua resolução, e pelo modelo do processo a ser controlado, 
que é usado para gerar o comportamento futuro em malha aberta.  

A complexidade computacional da resolução desse problema de controle ótimo de-
pende diretamente do número de entradas a serem determinadas, e, por isso, é comum o 
uso de um esquema conhecido como “move blocking”, que em sua forma padrão consiste 
em manter fixas as entradas de controle após um determinado número de passos até o fim 
do horizonte de predição. Ou seja, define-se * � � e para * ≤ � � �, c%��� = c%����. 
Contudo, apenas c%� = c%��0, o primeiro valor da sequência de movimentos de controle 
futuros computada, é aplicado a entrada do processo. Então, quando as informações men-
suradas no processo no próximo tempo amostral � + 1 estiverem disponíveis, esse pro-
cedimento é repetido. 

A Figura 2.1 ilustra a ideia básica dessa estratégia para um instante � qualquer, em 
que � = 10 e * = 6. A resolução do problema de controle ótimo seleciona uma sequên-
cia de controle ótimo 8�∗ = [c%�∗ , c%��∗ , … , c%���∗ ]3, sendo  c%���∗ = c%���∗  para � =
6, 7, 8 e 9 (reta tracejada), que minimiza a função de custo respeitando as restrições. A 
aplicação recursiva dos valores dessa sequência ao modelo do processo define a trajetória 
da saída ótima predita ��� � 1p%��, … , p%��023 (círculos vazados). Apenas o controle 
c[ � c%�∗  é aplicado no processo, sendo esse procedimento repetido no próximo tempo 
amostral � ' 1. 
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Figura 2.1: Ilustração da estratégia MPC para �¨ � 10 e �z � 6. 
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2.2.2 Formalização da Estratégia MPC 

Na formulação MPC apresentada a seguir, será utilizado o modelo do sistema repre-
sentado no espaço de estado, que também é a representação utilizada neste trabalho. O 
MPC com representação no espaço de estados é, provavelmente, a forma mais difundida 
na comunidade de pesquisa acadêmica, não apenas por permitir o uso de teoremas no 
espaço de estado bem conhecidos, mas também por facilitar a generalização para casos 
mais complexos, tais como processos multivariáveis com restrições, utilizando modelos 
lineares e não lineares, e a expressão dos critérios de estabilidade e robustez (Camacho 
& Bordons, 2007; Camacho, 2010). 

Considere um sistema discreto e invariante no tempo na forma: 

/[\_ � a,/[, c[-, (2.1)

em que os estados e controles estão sujeitos a / ∈ o ⊂ ℝN e c ∈ m ⊂ ℝP, respectiva-
mente, p = 9/ ∈ ℝ©, e a,∙- pode ser uma função linear ou não. 

Permita que 8� = [c%�, c%��, … , c%��ª�]3, sendo c%��� = c%���� para * ≤ � < �, 
seja uma sequência de � entradas de controle aplicadas recorrentemente na equação (2.1) 
no instante amostral � em que /� é conhecido, e que os estados preditos em � + � sejam: 

/[\« = a,/[\«e_, c[\«e_-, (2.2)

em que � = 1,2, … , �. 
Com isso, a estratégia MPC pode ser apresentada como a realização a cada instante 

amostral �: 

1. da resolução de um problema de otimização j/�: 

8¬[∗ = arg min
  ¬

®ℓ,/%[\«, c%[\«-
Fe_

C°g
+ ±,/%[\F-

{. ;: /%[\« ∈ o,   � � 1,2, … , �
c%[\« ∈ m,   � � 0,1, … , � − 1

; e (2.3)

2. da aplicação da Lei de Controle ²F,/�- do horizonte retrocedente ao sistema 
controlado, definida como: 

c[ � ²F,/[- � c%[∗ ,   c%[∗ ∈ 8¬[∗; (2.4)

em que, as variáveis das funções ℓ,/���, c���- e ±,/��ª- são definidas de acordo com a 
equação de predição dos estados, atendendo também as respectivas restrições. Observe 
que a equação (2.3) está implicitamente relacionada com a equação de predição dos esta-
dos (2.2), que, por sua vez, está relacionada com o modelo utilizado do processo (2.1).  

Deve-se destacar também que algumas técnicas utilizadas para garantir a estabilidade 
do controle forçam que o estado terminal /��ª pertença a um conjunto terminal invariante 
específico ³ (Camacho & Bordons, 2007). Nesse caso, a restrição nos estados da equação 
(2.3) passaria a ser /��� ∈ o, � = 1,2, … , � − 1 e /��ª ∈ ³, sendo o e ³ subconjuntos 
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do ℝB. Contudo, qualquer que seja a técnica utilizada, a aplicação estrita do método está 
pautada na factibilidade de j/�, a todo instante �. 

Em relação aos elementos constitutivos do problema de controle ótimo j/� , é impor-

tante evidenciar também alguns aspectos. Quando a(/����, c����), � = 1,2, … , �, fo-
rem funções afins (a: ℝP → ℝN: a(´) = =´ + µ; = ∈ ℝN×P, µ ∈ ℝN), o e m (também ³ 
quando utilizado restrições terminais) forem conjuntos poliédricos definidos por restri-
ções na forma de igualdades e ou desigualdades lineares (p.ex., {/ ∈ ℝN |=/ ≥ µ; = ∈ℝP×N, µ ∈ ℝP}), e as funções ℓ(/���, c���) e ±(/��ª), que definem a função de custo 
utilizada em j/�, forem funções quadráticas, então j/�  será um problema de programação 

quadrática (Quadratic Programming – QP), que pode ser resolvido on-line eficientemente 
usando programas padrões existentes, com garantia de convergência relativamente rápida 
para a solução, se esta existir.  

Funções de custo quadráticas são geralmente preferidas devido a várias de suas pro-
priedades. Elas são convexas e suaves, o que facilita a avaliação da sua derivada. Permite 
facilmente a definição da função para minimização (ou maximização, conforme o con-
texto) no ponto em que você deseja o equilíbrio final. Se o sistema for linear, o projeto 
do controlador geralmente se traduz em uma forma da Equação Ricatti, cujas soluções e 
propriedades são fáceis de investigar. No caso de sistemas não lineares, geralmente, as 
funções de Lyapunov são convenientes para essa definição. Além disto, quando não hou-
ver restrições à resolução de j/� , o problema admitirá solução explícita. No caso em que 

as funções ℓ(/���, c���) e ±(/��ª) forem funções norma 1 ou norma infinito em vez de 
funções quadráticas, j/�  será um problema de programação linear (Linear Programming 
– LP), que também pode ser resolvido on-line eficientemente usando programas padrões 
existentes, com garantia de convergência relativamente rápida para solução, se esta exis-
tir. 

Por outro lado, caso a(/����, c����), � = 1,2, … , �, não forem funções afins, ou o 
e m (também ³ quando utilizado) não forem poliedros definidos por restrições na forma 
de igualdades e ou desigualdades lineares, ou qualquer das ℓ(/���, c���) e ±(/��ª) não 
forem funções quadráticas ou funções de norma 1 ou norma infinito, então j/� será um 
problema de otimização não linear e não necessariamente convexo, em que a solução on-
line apresenta muitas dificuldades computacionais relacionadas ao esforço despendido e 
confiabilidade dos resultados. 

Para referenciar distintamente as abordagens MPC que consideram o sistema contro-
lado como linear e não linear, doravante serão usados os acrônimos LMPC e NMPC, 
derivados das locuções em inglês Linear Model Predictive Control e Nonlinear Model 
Predictive Control, respectivamente, sendo o acrônimo MPC utilizado para referência o 
método de controle preditivo, que engloba as duas abordagens. 

Neste ponto, é importante destacar que, em geral, tem-se usado LMPC mesmo 
quando o processo que se deseja controlar é não linear devido à facilidade de solução e 
análise de modelos lineares. Em muitos casos, o LMPC pode lidar com não linearidades 
amenas utilizando apenas o aumento da penalização nos controles (García et al., 1989). 
Em Veselý et al. (2010) é citado que o LMPC tem se mostrado útil mesmo no controle 
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de processos que exibem algum grau mais elevado de não linearidade. Contudo, quanto 
maiores as diferenças entre o processo real e o modelo representativo, maior será o grau 
de deterioração do desempenho do controlador. Desta forma, o controle de processo com 
não linearidades severas empregando o MPC requererá o uso de um modelo adequado 
que represente essas não linearidades salientes do processo. 

Isso posto, fica evidente que a principal vantagem do NMPC em relação ao LMPC é 
a possibilidade de lidar com dinâmicas com fortes não linearidades. Porém, há dificulda-
des na sua implementação. A modelagem não linear é bem mais difícil e as ferramentas 
que facilitam a determinação de modelos não lineares são restritas (Camacho & Bordons, 
2007). O NMPC geralmente conduz a problemas de controle ótimo não convexos em que 
as soluções globais, das quais muitos conceitos MPC se baseiam, são, usualmente, muito 
mais difíceis de obter (Rawlings & Mayne, 2014).  

Essa dificuldade se traduz em um importante aumento do tempo computacional utili-
zado em sua resolução. Assim, para viabilizar aplicações em tempo real, as estratégias 
utilizadas para resolução desses problemas têm a sua solução limitada ao tempo do inter-
valo amostral, estando frequentemente sujeitas a problemas de ótimo local e terminação 
sem convergência por decurso de prazo (Camacho & Bordons, 2007). Um reflexo direto 
disso é a não trivialidade da extensão de muitos conceitos MPC formalizados. 

Segundo Camacho & Bordons (2007), as principais dificuldades que advêm do uso 
do NMPC estão relacionadas à: 

• obtenção de modelos não lineares, que através de princípios físicos nem sempre é 
viável, e utilização de técnicas de identificação disponíveis não parece resolver o 
problema numa forma geral; 

• resolução do problema de otimização não convexo, que é muito mais difícil que 
um problema QP, e está sujeita a ótimos locais e não convergência, que influen-
ciam na qualidade e estabilidade do controle; 

•  complexidade em tempo da resolução do problema de otimização, que restringe 
o uso da técnica a processos bem mais lentos que os abrangidos pelo LMPC; 

• caracterização de questões cruciais tais como estabilidade, robustez, otimalidade 
e convergência, que constitui um campo de grande interesse para pesquisadores. 

Alguns desses problemas estão parcialmente resolvidos pelo esforço despendido pela 
comunidade científica nos últimos tempos. E assim, ainda há muitas lacunas limitando o 
potencial do NMPC, propiciando ainda um vasto campo de pesquisa a ser explorado. 

2.3 Revisão Bibliográfica 

Os estudos realizados na literatura acadêmica visavam apreender os princípios bási-
cos, o desenvolvimento realizado e linhas de pesquisa atuais no âmbito MPC. Na seção 
anterior foram apresentados os princípios básicos. Nesta seção, o objetivo é mostrar uma 
síntese dos vários trabalhos observados em diversas linhas de pesquisas MPC, que con-
tribuíram para o processo de amadurecimento dos conhecimentos que resultaram neste 
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trabalho que está sendo apresentado. Para facilitar a sua apresentação, os trabalhos foram 
organizados cronologicamente por quatro subseções de acordo com o objetivo almejado 
com a sua leitura. 

2.3.1 Algoritmo Iterativo 

Os estudos realizados sobre abordagens NMPC iterativas restringiram-se, neste tra-
balho, às abordagens utilizando o algoritmo proposto em Fontes et al. (2008), na qual esta 
tese está fundamentada. O objetivo foi estudar a abordagem e sua evolução ao longo dos 
anos.  

Em seu trabalho, Fontes et al. (2008) direcionaram o algoritmo iterativo a resoluções 
de problema de controle ótimo com restrições em sistemas representáveis por modelos 
bilineares. A ideia básica era melhorar o desempenho do controlador NMPC reestrutu-
rando o problema de controle preditivo bilinear original em um problema de controle 
preditivo linear e utilizar um procedimento iterativo para reduzir os erros de predição 
devido ao uso da aproximação linear.  

O procedimento é iniciado com uma estimativa dos controles no horizonte de predi-
ção, utilizada para gerar uma aproximação linear do modelo bilinear ao longo do hori-
zonte de predição. O problema de controle ótimo é resolvido com essa aproximação linear 
e uma nova estimativa dos controles é obtida. Enquanto a convergência não for alcançada, 
o procedimento anterior é repetido utilizando os controles resultantes da resolução do 
problema de controle ótimo linear com nova estimativa para gerar a nova aproximação 
linear do modelo bilinear ao logo do horizonte de predição. São apresentadas análises de 
convergência e estabilidade utilizando um caso numérico simples SISO com horizonte 
de predição um. A extensão desta análise para o caso geral foi avaliada como uma tarefa 
muito difícil, sendo apresentadas considerações de como poderiam vir a ser obtidas. 

Casillo (2009) apresenta, em sua tese de doutorado, um controlador iterativo GPC 
NARIMAX SISO sem restrições baseado no modelo de Hammerstein, que utiliza o 
mesmo procedimento iterativo proposto em Fontes et al. (2008). A abordagem proposta 
teve sua estabilidade garantida usando os conceitos de setores e o Critério de Popov, que 
possibilitou a análise da estabilidade examinando graficamente a resposta em frequência 
do subsistema linear, sem a necessidade de uma função explícita de Lyapunov. Foram 
realizados testes com modelos da literatura que mostraram um bom desempenho da abor-
dagem proposta. Os resultados desse trabalho também foram apresentados à comunidade 
científica em Casillo et al. (2008; 2010). 

Em Gadelha et al. (2013) é apresentada uma extensão do procedimento iterativo pro-
posto por Fontes et al. (2008), que pode abranger classes de não linearidades mais amplas, 
dentre as quais as bilineares e quadráticas. O problema de controle preditivo não linear 
original é reestruturado para uma representação genérica de modelo de sistemas em es-
paço de estado e uma versão mais detalhada do algoritmo iterativo é apresentado. Os 
autores ilustram a aplicação do novo algoritmo no controle de um sistema didático de 
dois tanques acoplados e em um exemplo numérico representando um sistema com não 
linearidades do tipo quadrática. Os resultados são comparados com os obtidos por 
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controladores LMPC e NMPC SQP e mostram um melhor desempenho dos controlado-
res não lineares, inclusive com violação de restrição pelo controlador linear. O controla-
dor SQP obteve desempenho ligeiramente superior ao controlador iterativo, mas com um 
tempo médio de execução de mais de 10 vezes superior.  

Dantas Júnior (2014), em sua dissertação de mestrado, utiliza o mesmo algoritmo para 
desenvolver uma solução no controle de golfadas no riser de dutos de produção de 
petróleo de plataformas. O controlador iterativo proposto controlava a válvula de 
produção do poço e teve seus resultados comparados com os obtidos por um controlador 
LMPC usando o modelo linearizado em torno do ponto de operação. Os estudos 
realizados tinham por objetivo controlar a instabilidade abrupta que ocorre durante a 
golfada e mostraram o controlador iterativo com resultados muito superiores. Os resulta-
dos desse trabalho também foram apresentados à comunidade científica em Dantas Júnior 
et al. (2014) e Gadelha et al. (2014). 

2.3.2 Estabilidade e Otimalidade 

Uma das áreas em evidência na academia corresponde ao estudo da estabilidade e 
otimalidade das abordagens utilizando o algoritmo iterativo MPC. Para referenciar este 
tema, foi selecionado o artigo de Mayne et al. (2000), por constar na referência de todos 
os livros e artigos posteriores versando sobre esses temas que foram observados. 

Em seu artigo, Mayne et al. apresentam uma revisão de pesquisas tratando de estabi-
lidade e otimalidade do controle preditivo baseado em modelo de sistemas com restrições, 
lineares ou não lineares. Os autores reuniram da literatura disponível à época os princípios 
essenciais que garantem a estabilidade e usaram esses princípios para caracterizar a mai-
oria dos controladores preditivos que tinham sido propostos na literatura.  

A exposição é iniciada enfatizando o fato que as questões teóricas essenciais em MPC 
surgem do emprego do horizonte retrocedente para obter lei de controle. Sendo a estabi-
lidade um requisito crucial, são apresentadas as condições utilizadas para a estabilidade 
em várias propostas para MPC na literatura. Em seguida, essas condições são organizadas 
sinteticamente num formato que permita descrever os critérios de estabilidade das prin-
cipais formulações MPC.  

Nesta tarefa, foram seguidas duas correntes existentes na literatura. A primeira, deno-
minada de método direto, emprega a função de custo 7⋆( ¬̧(�), n�(�)) como uma função 
de Lyapunov. A segunda, denominada de monotonicidade de 17⋆( ¬̧(�), n�(�))2, emprega 
a monotonicidade da sequência de valores da função de custo, sendo: 

D7⋆( ¬̧(�), n�(�))E = ¹7⋆(/∧ (� + :), c∧ ⋆(� + :))» : = 0,1, … , �¨ − 1; 
  /∧ (�) = /(�)¼A  (2.5)

em que: 

7⋆ ½/∧ (� + :), c∧ ⋆(� + :)¾ = ℓ ½/∧ (� + :), c∧ ⋆(� + :)¾ + ± ½/∧ (: + 1)¾. (2.6)
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Para essas duas correntes, são especificadas as condições suficientes para a função de 
custo que, se satisfeitas, asseguram a estabilidade de malha fechada assintótica (exponen-
cial). Estas condições suficientes são sintetizadas em quatros axiomas: 

A1: b¿ ⊂ o, b¿ é um conjunto fechado e 0 ∈ b¿. 

A2: ²¿(�) ∈ m, ∀� ∈ b¿. 

A3: �(� + 1) = a(�(�), ²¿(�)) ∈ b¿, ∀� ∈ b¿. 

A4: A função de custo terminal ±(�), ∀� ∈ b¿ é uma função de Lyapunov em uma 
vizinhança da origem. 

Em que, b¿ define os estados terminais admissíveis, o define os estados admissíveis, 
m define as entradas admissíveis e ²¿(�) é a lei de controle para os estados terminais. 

Além disso, são apresentadas uma breve discussão sobre o progresso nas pesquisas 
relacionadas com robustez em MPC e outras questões que cativaram a atenção dos pes-
quisadores, tais como relaxamento de restrições, controle adaptativo e otimização de al-
goritmos. O artigo é finalizado com algumas sugestões para pesquisas futuras. 

2.3.3 Estratégias para Diminuir a Complexidade em Tempo de Al-
goritmos MPC 

A área de controle preditivo não linear tem assumido crescente importância nos últi-
mos anos e, como resultado, um número crescente de resultados e publicações tem apa-
recido na literatura (como demonstrado na Seção 2.1). Todo esse desenvolvimento na 
abordagem não linear também coloca em evidência trabalhos associados a soluções para 
uma dificuldade originária do MPC: a limitação da sua aplicabilidade devido ao tempo 
necessário para resolução do problema de controle ótimo. Aliás, este problema tem sido 
motivo de estudos recorrentes ao longo da história do MPC¸ tanto na abordagem linear 
quanto não linear. Usualmente, esses trabalhos utilizam uma ou mais dos seguintes mé-
todos: 

• Resolver off-line o problema de controle ótimo, denominado MPC explícito, re-
duzindo o cálculo on-line a uma busca em uma tabela do controle associado ao 
estado atual do sistema; 

• Estruturar o problema de controle ótimo, reformulando-o em termos das entradas 
de controle de forma a diminuir tanto o número de variáveis quanto o número de 
manipulações necessárias para efetuar as operações aritméticas computacionais, 
tornando sua resolução computacional mais eficiente. 

• Inicializar os algoritmos de resolução do problema de controle ótimo com estima-
tivas melhores para agilizar a obtenção da resposta. Essa técnica é referenciada na 
literatura em inglês como “warm-starting”; 

• Flexibilizar o critério de convergência dos algoritmos de resolução do problema 
de controle ótimo, que induz uma terminação prematura do algoritmo, e, por con-
seguinte, a uma resposta mais rápida, mas que pode reduzir significativamente a 
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otimalidade da resposta e, em alguns casos, não garantir a factibilidade das predi-
ções realizadas;  

• Evitar problemas de controle ótimo não convexos, que possuem uma elevada 
complexidade algorítmica e demandam um tempo muito superior à sua resolução 
que um problema de controle ótimo convexo. Essas abordagens, em geral, utili-
zam-se de modelos lineares por partes ou modelos lineares variantes no tempo 
para evitar a necessidade do uso de um modelo não linear. Normalmente, modelos 
lineares variantes no tempo representam melhor as não linearidades do sistema a 
ser controlado, o que tende a melhorar o controle realizado, mas são mais com-
plexos de serem obtido; 

• Desenvolvimento de algoritmos paralelos para aceleração das computações atra-
vés da computação paralela. 

Desta maneira, o algoritmo iterativo MPC tem como principal objetivo fornecer uma 
alternativa, com complexidade em tempo menor, ao uso de técnicas de resolução NMPC 
empregando a programação quadrática sequencial (Sequential Quadratic Programming 
– SQP).  

Desta forma, para nortear futuros estudos de outras estratégias de aceleração que pos-
sam ser agregadas para acelerar a obtenção da lei de controle ótima com o uso do algo-
ritmo iterativo, foram selecionados dois artigos na literatura científica versando sobre o 
tema: (Wang & Boyd, 2008) e (Kvasnica et al., 2013). 

Wang e Boyd (2008; 2010) descrevem em seu artigo uma coleção de métodos que 
podem ser usados para aumentar consideravelmente a velocidade de computação da ação 
de controle on-line do MPC. Algumas das ideias expostas já haviam sido apresentadas 
na literatura e o trabalho demonstra que o uso combinado dessas ideias permite imple-
mentar o MPC em ordens de magnitude mais rápido do que com a otimização genérica.  

A proposta é apresentada como uma alternativa ao método do MPC explícito, que 
tem como desvantagem a limitação da aplicação a problemas de otimização de dimensão 
reduzida, devido à sua complexidade em espaço que cresce exponencialmente com o ta-
manho do horizonte de predição e as dimensões dos estados e entradas.  

A principal estratégia é a exploração da estrutura dos QP’s que surgem no MPC 
(Tøndel et al., 2001; Boyd & Vandenberghe, 2004). A proposta é reformular o QP numa 
estrutura de sistemas lineares tridiagonal por blocos e aproveitar as vantagens da resolu-
ção desta estrutura especial por meio do método do ponto interior. Com isso, um problema 
com horizonte de predição �¨, e estados e entradas com dimensões & e Á, respectiva-

mente, será resolvido pelo método ponto interior em Â(�¨ÁÃ) operações por passo, em 

vez de Â(�Ã̈(& + Á)Ã) operações sem o uso da estrutura especial. Essa técnica é frequen-
temente combinada com uma estratégia conhecida como “move blocking”, em que a en-
trada é assumida ser constante por uma porção do horizonte de predição, e o número de 
variáveis de otimização é reduzida ainda mais.  

Outra estratégia proposta é o “warm-starting”, em que a computação a cada passo 
pelo método do ponto interior é inicializada com predições realizadas no passo anterior. 
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De acordo com os autores, essa estratégia diminui o número de passos requeridos para 
solução do QP por um fator de 5 ou mais.  

A última estratégia proposta foi a terminação prematura de um apropriado método do 
ponto interior, após a realização de poucas iterações. Essa última estratégia foi instituída 
com base na observação de que controle de alta qualidade pode ser obtido mesmo quando 
os problemas de QP associados não são resolvidos com grande exatidão. A proposta foi 
formalizada para problemas de controle ótimo estocástico, invariante no tempo a hori-
zonte infinito com restrições, MIMO, e aplicada em três exemplos: um sistema mecânico, 
uma cadeia de suprimento e um sistema gerado aleatoriamente. Os resultados foram com-
parados com os obtidos por um algoritmo sem terminação prematura apresentado em 
(Toh et al., 1999), em que um problema de QP com 1140 variáveis e 3240 restrições foi 
resolvido em 25,95 ms utilizando o algoritmo proposto e em 3400 ms pelo algoritmo de 
referência. Nesse trabalho disponibilizado, não foram formalizadas as garantias de de-
sempenho. 

O trabalho de Kvasnica et al. (2013) propõe reduzir a complexidade em espaço da lei 
de controle em malha fechada do MPC explícito. A abordagem utiliza funções de sepa-
ração (separating functions) para simplificar controladores definidos por funções afins 
por partes (PieceWise Affine functions – PWA). Se um estado reside em uma região onde 
a ação de controle ótima alcança um valor saturado, a mudança do controle é determinada 
pelo sinal de informação do separador. Utilizando uma abordagem padrão MPC explí-
cito, apenas problemas de tamanho modesto podem ser precomputados para obtenção de 
um otimizador explícito +∗ = ²(�), onde ² é uma função PWA definida sobre um con-
junto de regiões politópicas.  

Várias são as maneiras utilizadas na literatura para buscar a redução da complexidade 
espacial de ².  

Bemporad et al. (2001), inter alia, empregou uma função subótima substituta mais 
simples ²̃ tal que ²̃(�) ≈ ²(�).  

Geyer et al. (2008) apresentou uma abordagem para obter um ²̃ mais simples de forma 
que ²(�) = ²̃(�) para todo � ∈ dom(�). 

Em Wen et al. (2009), ² é uma função PWA contínua, em que a representação reti-
cular (lattice) pode ser construída, conduzindo para um ²̃ de muito menor complexidade.  

Um trabalho relacionado apresentado por Kvasnica e Fikar (2012), ²̃ é construída 
removendo de ² algumas das regiões ditas saturadas e aplicando filtro de corte para 
restaurar a equivalência. A abordagem é fundamentada na possibilidade de divisar uma 
função separadora polinomial multivariável Æ que separem as regiões sobre as quais ² 
alcança o valor de saturação. A formalização apresentada de como obter Æ foi baseada no 
teorema de Pólya (Hardy et al., 1952). A transformação ²̃ obtida mantém a equivalência ²(�) = ²̃(�) para todo � ∈ dom(�). Resultados de exemplos numéricos ilustrativos são 
apresentados para ilustrar a abordagem. A eficiência da abordagem está com a razão de 
regiões saturadas pelo número total de regiões. Se ² não possui regiões saturadas, ne-
nhuma redução será obtida. Essa proposta só é recomendada para problemas com dimen-
sões baixas. Para dimensões maiores, o tempo do preprocessamento off-line pode ser pro-
ibitivo e/ou conduzir a resultados não confiáveis. 
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Em (Stogiannos et al., 2017), os autores propõem acelerar a computação do problema 
de controle ótimo não convexo de um NMPC provendo uma estimativa inicial adequada 
ao algoritmo de resolução, ajudando, assim, a obter a otimização mais rapidamente. A 
abordagem utilizada emprega uma RBFNN (Radial Basis Function Neural Network) ro-
busta com o objetivo de estimar os controles ótimos para o estado atual do sistema e foi 
denominada MPC-INNEM (Inverse Neural Non-Extrapolating Model). A robustez do 
RBFNN empregado no MPC-INNEM é alcançada com a utilização da técnica do domí-
nio de aplicabilidade que evita a extrapolação dos resultados além do conjunto de treina-
mento. O desempenho do MPC-INNEM proposto foi comparado a três controladores: 
um controlador RBFNN empregando o domínio de aplicabilidade e uma técnica de cor-
reção de erro (Alexandridis et al., 2013); um controlador NMPC padrão e PID discreto. 
As análises foram realizadas num sistema de pêndulo invertido em um carrinho sob dis-
túrbios. Os resultados obtidos apresentam que RBFNN e o PID não conseguiram contro-
lar o sistema após a aplicação dos distúrbios e o MPC-INNEM e NMPC tiveram sucesso, 
controlando-o de forma similar. O tempo de processamento máximo obtido no cálculo do 
controle do MPC-INNEM foi cerca de uma ordem de magnitude menor que o tempo do 
NMPC padrão e uma ordem de magnitude maior que os tempos dos RBFNN e o PID, 
tendo o PID obtido um desempenho cerca de 4 vezes mais rápido que o RBFNN. 

Além disso, considerando que a tese utiliza como um de seus exemplos o modelo de 
Hammerstein para mostrar a técnica adotada, foi realizada uma expressiva revisão de tra-
balhos apresentados na literatura utilizando esse modelo no âmbito MPC. O objetivo foi 
avaliar a pertinência do uso desse modelo e conhecer as propostas de soluções MPC que 
vem sendo apresentada com esse modelo na literatura. Os trabalhos observados estão re-
sumidos no que segue. 

O trabalho de Fruzzetti et al. (1997) é uma referência de diversos trabalhos pesquisa-
dos. Ele sintetiza o momento em que as atividades de pesquisa estavam até então, antes 
de introduzir sua proposta para problemas NMPC. O foco de sua proposta era o de con-
tribuir na solução de um problema recorrente ainda hoje nas atividades de pesquisa dis-
ponibilizadas na literatura atual: o aumento da complexidade do problema de controle 
preditivo com a introdução de um modelo não linear dinâmico no algoritmo MPC. À 
época, as técnicas apresentadas para tratar o NMPC conduziam a problemas de progra-
mação não linear computacionalmente complexos, podendo conduzir a aproximações de-
ficientes do modelo. Os modelos não lineares tinham sido incorporados no esquema MPC 
através de aplicações com redes neurais (Hernandez & Arkun, 1993). Também foi obser-
vado o surgimento de modelos entrada/saída não lineares nas estratégias MPC (Hernan-
dez & Arkun, 1993; Fruzzetti et al., 1997). Questões importantes bem atuais ainda hoje 
como estabilidade, robustez e eficiência dos algoritmos, não estavam resolvidas no 
NMPC. Nesse contexto, por utilizar modelos não lineares estruturados, os autores consi-
deraram estar executando o primeiro passo para tratar essas questões. Em seu trabalho, 
os autores focam sua atenção na estrutura de modelo de Hammerstein, considerando que 
o modelo de Wiener introduzia complexidades adicionais nos algoritmos de identificação. 
Em síntese, o algoritmo apresentado utiliza um esquema com um controlador LMPC, 
que utiliza nas predições o modelo do elemento linear dinâmico de Hammerstein, em 
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série com a inversa do elemento não linear do modelo de Hammerstein, sendo o sinal de 
controle resultante aplicado a planta e a sua representação de Hammerstein. Então, o sinal 
de saída da planta e do modelo são comparados e a diferença utilizada para realimentar o 
sistema. A proposta foi formalizada para problemas de controle ótimo estocástico, inva-
riante no tempo a horizonte finito com restrições, e aplicada a dois estudos de casos: 
processo de neutralização de pH (SISO) e uma coluna de destilação binária (MIMO). Os 
resultados do caso SISO foram comparados com os obtidos empregando LMPC usando 
um modelo linearizado do processo. Nesse trabalho, não foram formalizadas as garantias 
de desempenho, contudo, os exemplos demonstraram a efetividade do método. 

Em M’Sahli et al. (2002), os autores propõem uma estratégia de NMPC generalizado 
usando modelo de Hammerstein aplicado ao controle de um reator de batelada. O contro-
lador preditivo não linear proposto é adaptativo, utilizando um esquema LMPC auto sin-
tonizado com parâmetros do modelo definidos por um algoritmo de estimação dos parâ-
metros on-line. O procedimento é baseado no método dos mínimos quadrados recursivo 
ponderado. O método apresentado é uma extensão do algoritmo de controle autosintoni-
zado (self-tuning) discrito em Agarwal & Seborg (1987), para a NMPC baseado em 
modelo de Hammerstein generalizado. A proposta foi formalizada para problemas de 
controle ótimo estocástico, invariante no tempo a horizonte finito com e sem restrições, 
e aplicada a um reator de batelada (SISO). Os resultados mostram um desempenho sig-
nificativamente melhor do que um LMPC. Nesse trabalho, não foram formalizadas as 
garantias de desempenho, contudo, os exemplos demonstraram a efetividade do método. 

O trabalho de Ding & Xi (2006) propõe uma estratégia MPC com dois passos para 
sistemas de Hammerstein com entrada saturada. O primeiro passo atua sobre o subsistema 
de Hammerstein com dinâmica linear sem restrição para obter uma váriável intermediária 
desejada. O segundo, resolve um grupo de equações algébricas não lineares e usa “anti-
windup” como método de dessaturação para obter a ação de controle. No artigo, são 
descritas a estratégia MPC com dois passos proposta, as funções de saturação, as 
condições de estabilidade e são fornecidas diretrizes de como obter sintonia. Um exemplo 
numérico com dois estados e uma entrada, com restrição apenas na entrada e sem 
incorporar ruído, foi utilizado para ilustar a efetividade da proposta. 

Jurado (2006a) apresenta um estudo de modelos Hammerstein fuzzy como parte de 
uma estratégia MPC. A proposta utiliza um modelo fuzzy para representar o elemento 
não linear estático do modelo de Hammerstein, e um modelo autoregressivo com média 
móvel e entrada exógena (AutoRegressive Moving Average with eXogenous input – AR-
MAX) para representar o elemento linear dinâmico. Para lidar com discrepâncias modelo-
planta e distúrbios, utiliza o método de controle de modelo interno. O potencial da estra-
tégia proposta é demonstrado através do estudo de caso SISO com restrições, no controle 
de uma célula de combustível de óxido sólido (Solid Oxide Fuel Cell – SOFC) em simu-
lação. Não foram formalizadas as garantias de desempenho, contudo, os exemplos de-
monstraram a efetividade do método. 

Em Jurado (2006b) é apresentado um estudo de desempenho na regulação da 
velocidade rotacional de uma micro turbina a gás usando controle MPC com e sem 
restrições. Utiliza modelo de Hammerstein obtido em um trabalho anterior (Jurado, 2005) 
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através de uma técnica de identificação no domínio da frequência, em que as partes linear 
e não linear são identificadas explorando a frequência fundamental. O modelo de 
Hammerstein é implementado em uma abordagem LMPC com inversão do elemento 
estático não linear conforme Fruzzetti et al. (1997). Para ilustrar o desempenho do 
método, os resultados obtidos são comparados com os obtidos por um LMPC usando um 
modelo obtido via identificação ARX (Jurado & Cano, 2004). Os resutados apresentados 
mostraram o desempenho melhor da abordagem MPC Hammerstein proposta. Não foram 
formalizadas as garantias de desempenho. 

Chan & Bao (Chan & Bao, 2007) apresentam um método de MPC para sistemas de 
Hammerstein multivariável com restrições, utilizando a inversão do elemento não linear 
estático. A principal vantagem do método proposto está em possibilitar o uso de LMPC 
para tratar problemas de controle ótimo multivariável com restrições não lineares quando 
há acoplamento das não linearidades. No trabalho, são derivadas as condições nas quais 
a inversão numérica garante a convergência e é determinado o conjunto de espaço de 
estado que satisfaz estas condições, acrescentando restrições extras ao projeto MPC. To-
das as restrições são aproximadas em uma envoltória convexa usando descrições politó-
picas. Dois exemplos numéricos ilustrativos são apresentados para demonstrar a factibi-
lidade do método de controle proposto. As condições de estabilidade foram formalizadas. 

O estudo apresentado em Harnischmacher & Marquardt (2007) explora a estrutura em 
bloco de modelos Hammerstein ou Uryson (L modelos de Hammerstein em paralelo, 
sendo o modelo de Hammerstein um caso especial quando L = 1) para realizar o que foi 
chamado pelos autores de “cálculo sensitivo”, que diminui o custo computacional da re-
solução do NMPC. Com esta proposta, pretende-se fornecer uma melhor alternativa à 
forma usual de diminuir os custos computacionais on-line, transformando o problema 
original não linear em linear utilizando a inversão do elemento não linear. A estratégia de 
inversão da não linearidade requer que a não linearidade do modelo utilizado seja bijec-
tiva, o que impõe severas restrições nas estruturas de modelos MIMO. A definição das 
“equações sensitivas” requer que o modelo de Hammerstein ou Uryson do problema de 
controle ótimo original seja aproximado por outro em que o elemento linear dinâmico é 
formalizado como uma função de transferência racional das saídas passadas e o elemento 
não linear estático como uma função de transferência das entradas corrente e passadas. A 
solução do problema de controle ótimo reformulado utiliza a informação de gradiente do 
modelo aproximado para definir equações polinomiais recursivas, que podem ser resol-
vidas rapidamente e só necessitam ser atualizadas quando os parâmetros do modelo são 
atualizados. O procedimento foi formalizado para os casos SISO e MIMO. Simulações 
foram apresentadas em que o novo método foi comparado com dois outros controladores 
utilizando tecnologia NMPC, um utilizando inversão da não linearidade e o outro usando 
ganho escalonado (gain scheduling). Os resultados mostraram a estratégia proposta ob-
tendo melhor controle, que foi associada como sendo devida ao uso de uma modelagem 
melhor do processo. A carga computacional dos três controladores foi considerada mí-
nima, com o novo controlador estruturado em blocos com a maior demanda, por ser esse 
o único que requer a resolução de um problema de controle ótimo não linear on-line. Não 
foram formalizadas as garantias de desempenho. 
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No trabalho de Huo et al. (2008) é proposta uma abordagem NMPC para o controle 
de uma SOFC utilizando redes neurais com função de base radial (Radial Basis Function 
Neural Network – RBFNN) para aproximar a parte não linear estática, e um modelo (Au-
toRegressive with eXogenous input – ARX) para representar a parte com dinâmica linear. 
No artigo, são apresentados detalhes das estruturas de identificação no modelo de Ham-
merstein, do procedimento de otimização da RBFNN e do modelo ARX, empregando 
um algoritmo genético. O controlador proposto foi comparado com um controlador PID 
(Proportional-Integral-Derivative) proposto em Li et al. (Li et al., 2005) utilizando ín-
dice ITAE – Integral of Time and Absolute Error, com resultados indicados de 
1.4015e+005 e 1.5762e+005, respectivamente. As simulações demonstram o potencial da 
abordagem proposta para o controle de uma SOFC. Não foram formalizadas as garantias 
de desempenho. 

Em Du et. Al. (2009) é apresentada uma abordagem MPC com múltiplos modelos 
lineares que aproximam sistemas SISO “tipo Hammerstein”2 sobre sua faixa de operação. 
O conceito básico é representar o sistema não linear como uma combinação de sistemas 
lineares para os quais técnicas clássicas de projeto de controladores podem ser facilmente 
aplicadas. Uma estratégia MLD (Mixed Logical Dynamical) é utilizada para unir os múl-
tiplos modelos em uma única estrutura, minimizando as oscilações durante o chavea-
mento de modelos e aumentando a estabilidade e robustez do sistema de controle (Li, 
2003; Du et al., 2009). Um método de divisão angular, baseado na variação angular da 
curva de entrada-saída do ganho estático do sistema, é proposto com o objetivo de resol-
ver o problema de quantos modelos lineares são necessários para abranger a faixa de 
operação esperada. Dois exemplos foram utilizados para demonstrar a efetividade da 
proposta: um reator tanque agitado de fluxo contínuo; e processo de neutralização de pH. 
Os resultados foram comparados com o controle realizado com multiplos PID (Multi-
PID), em que uma função Gaussiana ponderada foi utilizada para combinar os PID’s 
locais num controlador global, e mostraram a eficácia do método proposto. Os aspectos 
relacionados com estabilidade, robustez e convergência são citados como advindos do 
uso da estratégia MLD. 

Ławrynczuk (2010) apresenta um algoritmo NMPC usando um modelo de Hammers-
tein neural MIMO. O modelo neural é linearizado on-line evitando a necessidade de re-
solução do problema de controle ótimo não linear. A proposta é um esquema de predição 
não linear e linearização (Tatjewski, 2007; Ławrynczuk, 2007), em que um problema de 
otimização não linear é transformado em linear com um desempenho no controle similar 
ao alcançado utilizando otimização não convexa. O modelo de Hammerstein neural é 
usado a cada instante amostral para achar a linearização local (definir uma matriz dinâ-
mica) e a resposta livre não linear. O problema de programação quadrática resultante é 
resolvido, e o primeiro elemento de controle da política de controle ótima obtida é apli-
cado ao processo. Para ilustrar sua aplicabilidade, o algoritmo proposto é aplicado a um 
reator de neutralização de pH, e os resultados comparados com os obtidos com a aplicação 
                                                 
2 Denominação utilizada para representar modelos de Hammerstein ou de Wiener por possuírem em comum 
uma estrutura em cascata formada por um bloco não linear estático e um bloco linear dinâmico. 
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ao mesmo processo de um algoritmo NMPC usando SQP e o mesmo modelo de Ham-
merstein, sendo ambos algoritmos implementados em Matlab. Os resultados apresenta-
dos mostram desempenho subótimo comparável ao NMPC usando SQP, com custos 
computacionais (calculados termos da divisão do número de operações de ponto flutuan-
tes) menores variando com o tamanho do horizonte de controle (para �¨ = 10 e �z = 2, 

obteve-se uma redução de 5,40 vezes, e com �¨ = 10 e �z = 10, uma redução de 30,93 
vezes).  

Uma continuação desse trabalho considerando distúrbios no processo controlado foi 
apresentada em (Ławrynczuk, 2011). O mesmo exemplo, o controle de reator de neutra-
lização de pH, é utilizado para ilustração. O desempenho do controlador proposto é com-
parado com NMPC usando SQP com um MPC baseados em modelos lineares. Os resul-
tados apresentados mostram desempenho subótimo do controlador proposto comparável 
ao do controlador NMPC usando SQP e a abordagem com controlador MPC baseados 
em modelos lineares conduzindo a resultados numéricos errados. 

Em De-Feng e Li (2012) considera-se o problema de controle de uma grade de tran-
sição de uma planta industrial de polietileno e apresentam um novo algoritmo NMPC 
para sistema Hammerstein sujeito a restrições no estado, entrada e variável intermediária, 
baseado no método de alocação de polo. O procedimento proposto possui uma fase inicial 
off-line em que são escolhidos os polos que determinar no subsistema linear de Ham-
merstein algum desempenho desejado para o sistema completo. Associado com esses po-
los, um controlador linear da variável intermediária é gerado on-line via método de Lya-
punov sem qualquer restrição (Chen, 1999). Na fase on-line, primeiro obtém-se a trajetó-
ria desejada do sistema de Hammerstein usando alocação de polo no subsistema linear e 
então calcula-se a ação de controle atual pela solução de problemas de controle ótimo a 
horizonte finito. Para reduzir o esforço computacional on-line do problema de otimização, 
somente a primeira ação de controle é calculada e as demais são aproximadas resolvendo 
equações algébricas não lineares sobre o horizonte de predição. Desta forma, o tamanho 
do problema de otimização on-line depende somente do número de entradas e não do 
horizonte de predição, reduzindo grandemente a demanda computacional do algoritmo. 
Sob a condição de factibilidade do problema de otimização, foi garantida a estabilidade 
assintótica do sistema em malha fechada. Os resultados da simulação apresentados mos-
traram a factibilidade do algoritmo proposto. 

A abordagem NMPC apresentada em Ramesh et al. (2012) usa Wavenet baseada em 
modelo de Hammerstein para o controle da coluna de destilação. No desenvolvimento 
dos estudos, um modelo de equilíbrio validado experimentalmente foi usado como mo-
delo da planta na identificação do sistema não linear e no NMPC. Dois modelos de Ham-
mestein MISO (Multiple-Input-Single-Output) baseados em wavenet são desenvolvidos 
para modelar em conjunto a dinâmica da coluna destilação, uma para cada saída contro-
lada. Os dois modelos desenvolvidos têm como entradas a taxa de refluxo (Ç) e a carga 
de aquecimento–resfriamento (ÈÉ – heat load), sendo a saída do primeiro a composição 
do produto no topo da coluna (�Ê), enquanto a do segundo a composição do produto na 
base da coluna (�Ë). Nos dois modelos MISO, uma função não linear baseada em wavelet 
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é usada para descrever o elemento não linear do modelo de Hammerstein e um modelo 
linear de erro de saída é usado para descrever o elemento linear dinâmico. Um filtro de 
Kalman unscented foi utilizado para estimação dos estados e o problema e controle ótimo 
não linear foi resolvido utilizando um método de resolução SQP padrão. É apresentado 
um estudo em simulação do desempenho em malha fechada do controlador NMPC pro-
posto. Os estudos incluem rejeição de distúrbios nas variáveis de entradas e controladas. 
O índice de desempenho empregado foi IAE (Integral of Absolute value of Error). Os 
resultados exibidos indicam que a abordagem NMPC utilizada apresentou um bom de-
sempenho no controle da coluna de destilação. 

O trabalho de Zou et al. (2013) estende a estratégia MAC (Model Algorithmic Con-
trol) para processos não lineares usando modelos de Hammerstein. O algoritmo proposto 
é composto essencialmente por quatro partes: o modelo de Hammerstein, composto por 
ganho polinomial não linear e um submodelo dinâmico linear de resposta ao impulso; 
predição da saída, obtida através do modelo de Hammerstein e as informações passadas 
dos estados e controles; trajetória de referência, obtida a partir de uma aproximação de 
primeira ordem definida; e cálculo da ação de controle, computado pela resolução analí-
tica de um problema de controle ótimo de programação quadrática sem restrição. O algo-
ritmo proposto foi comparado com uma abordagem MAC linear ou PID não linear. As 
simulações abrangeram o desempenho no rastreamento da referência, a rejeição a distúr-
bios e a robustez frente a discrepâncias no modelo. Os resultados apresentados indicam a 
abordagem proposta com melhor desempenho nos três aspectos estudados. 

O estudo apresentado em Wang et al. (2014) versa sobre um esquema NMPC para 
sistemas de Hammerstein para tratar processos lineares sujeitos a entradas com não 
linearidades desconhecidas. Essas não linearidades surgem das não linearidades de 
atuadores e das condições de operação variante no tempo tais como a flutuação de 
unidades à montante e variações na composição de insumos. O modelo de Hammerstein 
é transformado num modelo linear com uma entrada conhecida e outra desconhecida, e 
então um filtro MVU (Minimum-Variance Unbiased) é utilizado para estimar o estado e 
a entrada desconhecida. Dessa forma, técnicas de controle linear podem ser utilizados 
para controlar esses sistemas. As dinâmicas não lineares são tratadas como entrada des-
conhecida e podem ser estimadas on-line pelo filtro MVU. Essa abordagem permite ma-
nipular as discrepâncias do modelo e condições de operação variantes no tempo, sendo 
possível alcançar controle offset-free na presença de não linearidades e/ou distúrbios não 
medidos assintoticamente constante. Na formulação do problema são discorridas a trans-
formação do modelo de Hammerstein para linear e considerações sobre filtro ótimo para 
o sistema transformado. A síntese do filtro MVU e LMPC utilizado também são expos-
tos. Exemplos numéricos são utilizados para ilustrar a factibilidade da abordagem pro-
posta. As análises envolveram o desempenho no rastreio da referência, rejeição a distúr-
bios determinísticos e estocásticos, e discrepância no modelo utilizado. Os resultados das 
simulações apresentados demonstram o potencial da abordagem proposta para aplicação 
no controle de sistemas lineares com entradas não lineares desconhecidas. 
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2.4 Conclusão 

Este capítulo resume os estudos realizados sobre o método de controle preditivo ba-
seado em modelo. Mostrou-se, primeiramente, um breve resumo da evolução histórica do 
MPC, dividindo-a em três fases: a primeira, composta pela criação dos primeiros algorit-
mos industriais; a segunda, em que ocorreu o desenvolvimento de uma fundamentação 
teórica do MPC; e a terceira, marcada pela diversificação da aplicabilidade do MPC, em 
virtude das pesquisas que aumentaram a velocidade do seu processamento. 

Em seguida, expôs-se uma síntese do método, em que foi apresentado o seu funda-
mento básico, formulada uma estratégia de resolução genérica e destacados os aspectos 
importantes relacionados à constituição do problema de controle ótimo e à sua resolução 
computacional. 

Por fim, apresentou-se uma revisão bibliográfica da literatura sobre o MPC, desta-
cando as pesquisas relacionadas a algoritmo iterativo, à estabilidade e otimalidade e, prin-
cipalmente, a estratégias apresentadas em diversos artigos científicos com o objetivo de 
diminuir a complexidade em tempo de algoritmos MPC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

Capítulo 3  

Algoritmo Iterativo NMPC com Obser-

vância às Restrições de Estado 

Os aspectos ligados à fundamentação e à implantação de um algoritmo de Controle 
Preditivo baseado em Modelo com observância às restrições de estado compõem o objeto 
de análise deste capítulo.  

Na Seção 3.1, apresenta-se a análise do algoritmo proposto por Fontes et al. (2008), 
na sua versão estendida em Gadelha et al. (2013), para uma classe de sistemas mais am-
pla, considerando a condição necessária para sua aplicação, convergência e incerteza de 
sua resposta. Nessa seção, a Proposição 3.1, a Proposição 3.2 e descrição LVT das line-
arizações são contribuições desta Tese. 

Em seguida, na Seção 3.2, demonstra-se uma formulação matemática genérica do al-
goritmo, buscando descrever precisamente a estratégia no método e suas equações funci-
onais. Então, essa formulação matemática é discutida, levando em consideração os aspec-
tos de convergência e incerteza do método, sendo evidenciada a possibilidade de infacti-
bilidade dos estados alcançados durante o controle abordado, devido ao uso de uma apro-
ximação linear do modelo não linear do sistema. A formulação matemática genérica do 
algoritmo iterativo é mais uma contribuição desta Tese. 

Ainda, na Seção 3.3, analisam-se os aspectos teóricos de uma técnica utilizando con-
junto alcançável através da aritmética intervalar para tratar a infactibilidade dos estados 
alcançados, que podem ocorrer devido ao uso de uma aproximação linear do modelo não 
linear do sistema. 

Por fim, na Seção 3.4, são apresentados dois procedimentos off-line usando a técnica 
de conjunto alcançável através da aritmética intervalar, que têm por objetivo ajudar no 
ajuste o ItMPC, visando a observância das restrições de estado decorrentes da lineariza-
ção utilizada. Esses procedimentos são outras contribuições desta Tese. 

3.1 O Método Iterativo MPC 

De início, considere um sistema não linear de tempo discreto descrito pelo modelo 
não linear, como mostrado a seguir: 

/[\_ =  a(/[, c[) , (3.1)
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em que / = 1�Y23 ∈ ℝN, 5 = 1, … , &, corresponde ao estado do sistema e c = 1+Y23 ∈ ℝP, 5 = 1, … , L, corresponde ao vetor de controle e � indica o tempo de amostragem.  
Neste caso, o sistema está sujeito a restrições lineares nos estados / ∈ o ⊂ ℝN e nos 

controles c ∈ m ⊂ ℝP, em que o e m são conjuntos compactos. O objetivo é calcular o 
controle c�∗ ∈ 8�∗ em cada tempo de amostragem �, em que 8�∗ = 1c���∗ 23 = 1+Y,���23, � =
 0,1, . . . , * − 1, 5 = 1, … , L (o sobrescrito “∗” indica a otimalidade da variável), mini-
miza a função de custo: 

7/�(8[) = ‖b[‖Ì� + ‖8[‖É�  , (3.2)

ao longo do horizonte de predição � e horizonte controle * ≤ �, em que b� = a(/�, 8[) = 1a(/�, c�), a(a(/�, c�), c��), . . . 23 = 1/��, … , /��ª 23, 8� = 1c���23, � =  0,1, . . . , * − 1, com c��� = c���� para � ≥ *, e todos os estados em b� e todo o 
controle em 8� não violam as restrições do sistema. 

Para resolver o problema de controle ótimo j/� , o ItMPC utiliza uma representação 

LVT (doravante denominada a�) do modelo não linear original (doravante denominado a), ajustada iterativamente em 4, um procedimento iterativo que resolve um j/� a cada 
iteração. Isso permite ao ItMPC empregar um método de programação quadrática para 
resolver j/� , ao invés de um método de programação não convexo, o que reduz o custo 

computacional da solução, mesmo com a necessidade de resolver múltiplos j/� . 

Para se obter a representação a�, o modelo a deve satisfazer a seguinte hipótese: 

Hipótese 3.1:  O modelo de sistema de a pode ser representada de modo equivalente, na 
forma: 

a(/[, c[) = Í(/[, c[)/[ + ℎ(/[, c[)c[ , (3.3)

Observação 3.1: A equivalência de a estabelecida em (3.3) pode ser obtida para uma 
ampla classe de modelos através de manipulações matemáticas em a e, por conseguinte, 
a determinação das funções Í e ℎ não é única. 

Além disso, faz-se necessário definir um valor inicial 8�, para definir a� e deslanchar 
o procedimento iterativo. 

Para explicar como isso é realizado, em se tratando de um método iterativo, faz-se 
necessário definir uma forma de referenciação para denotar parâmetros e resultados ori-
undos de iterações diferentes. 

As variáveis e as funções utilizadas na �-ésima iteração serão identificadas através de 
um sobrescrito “(�)” (o número da iteração entre parênteses) e o resultado desta iteração 
pelo sobrescrito “(� + 1)”. Tal que, na �-ésima iteração do procedimento 4, 8�

(�) é utili-

zado para definir a representação LVT a�
(�) de a, utilizada no problema de controle ótimo 

j/�
(�), cuja solução é 8�

(��). 
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Assim, a partir de (3.3) e 8�
() é possível definir a primeira representação LVT a�

() de 
a do seguinte modo: 

a[(_)(/[\C, c[\C) = Í(/[ \ C(_) , c[ \ C(_) )/[\C + ℎ(/[ \ C(_) , c[ \ C(_) )c[\C
= =[ \ C(_) /[\C + Ï[ \ C(_) c[\C

 , (3.4)

em que, � = 0,1, … , � − 1, /���
() ∈ b�

() = a(/�, 8�
()), c���

() ∈ 8�
(), com c���

() = c����
()  

para � ≥ *, =���
() = Í(/���

() , c���
() ) e Ï���

() = ℎ(/���
() , c���

() ).  

Note que, se /���
() = /��� e c���

() = c���, então a�
()(/�, 8�) = a(/�, 8�), e se /���

() ≅
/��� e c���

() ≅ c��� ∈ 8�, então a�
()(/�, 8�) ≅ a(/�, 8�). 

A partir da equação (3.4), é possível afirmar a ideia básica por trás do problema de 
controle ótimo iterativo em 4.  

O procedimento iterativo começa com a provisão de /�, o estado atual do sistema, e 
8�

(), que corresponde a uma estimativa inicial do resultado almejado 8�∗. A partir de /� e 

8�
(), uma representação LVT a�

() de a é construída. Em seguida, o problema de controle 

j/�
() definido em 4 pela linearização a�

() é resolvido e uma nova aproximação 8�
( ) de 8�∗ 

é obtida.  

Então, se a aproximação 8�
( ) for insatisfatória (a�

()(/�, 8�
( )) ≅ a(/�, 8�

( )) não é sa-

tisfeita sob uma determinada tolerância), uma nova iteração é realizada com 8�
( ) gerando 

uma nova representação a�
( ) para definir o problema de controle jÑ�

( ) e, assim, resultando 

em uma nova aproximação 8�
("). 

Este processo iterativo é repetido até uma iteração : em que a aproximação obtida 
8�

(J�) satisfaça um critério de parada. Neste caso, a�
(J), utilizado na última iteração, repre-

senta satisfatoriamente a em estados e controles que resolvem o último problema de con-
trole ótimo j/�

(J), e tanto 8�
(J) – o qual foi aproveitado para a construção de a�

(J), que, por 

sua vez, foi empregue em j/�
(J) – quanto 8�

(J�) mostram-se boas aproximações de 8�∗, de 

acordo com o critério de parada adotado. 

A forma utilizada em ItMPC, no intuito de avaliar a sequência de soluções {8(�)}, � =  1, . . . , : +1, é a utilização de um espaço métrico (Ò, ‖  ∙  ‖), em que {8(�)} ⊂ Ò ⊂ℝP�, considerando a seguinte hipótese: 

Hipótese 3.2:  A sequência de soluções {8(�)}, � =  1, . . . , : +1, satisfaz: 

maxÔÕG ‖8(Ô) − 8(G)‖ ≤ ‖8(G) − 8(Ge_)‖. (3.5)

Assim, a partir da propriedade da desigualdade triangular do espaço vetorial normado, 
segue-se que na iteração �: 
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‖8(G) − 8(G\_)‖ = 9(G)
≤ Ö8(G) − 8Ö + Ö8(G\_) − 8Ö , (3.6)

Por conseguinte, se o ItMPC estiver convergindo, então, no espaço vetorial normado, 
a distância métrica da solução da iteração subsequente 8(��) estará sempre diminuindo 
em relação à solução da iteração anterior 8(�), resultando que 9(��) > 9(�), sendo as ite-
rações realizadas até :, em que 9(J) deve ser inferior a um limiar 
, cujo valor, por sua 
vez, necessita ser configurado para assegurar que a�

(J) satisfatoriamente descreva a, em 

outras palavras, a fim de que o erro de predição entre as trajetórias a�
(J)(/�, 8�

(�)) e 

a(/�, 8�
(�)), � =  :, : + 1, não comprometa o controle do sistema através do ItMPC. 

Observação 3.2: Para que a�
(J) descreva satisfatoriamente a, 
 deve ser ajustado para a 

aplicação. Quanto menor for o 
, menor também será o erro de predição utilizando a�
(J), 

mas isso tende a aumentar o número de iterações necessárias para a resolução ItMPC, o 
que, a seu tempo, incrementa o tempo necessário à resolução e diminui a vantagem da 
utilização do método. Por outro lado, um 
 de valor alto pode levar a um controle defici-
ente ou, até mesmo, torná-lo infactível. 

Uma vantagem dessa abordagem é que ela torna possível usar a teoria de espaço mé-
trico para assegurar a condição em que o processo iterativo empregado converge para um 
limite (ponto fixo) que satisfaça as restrições.  

Outra vantagem apresenta-se como a possibilidade de obter uma estimativa para os 
erros de predição quando a(/�, 8�

(�)) ≠ a�
(J)(/�, 8�

(�)), � =  :, : + 1, estimativa esta que 

pode ser usada para avaliar o controlador ItMPC. Note que a obtenção 8�
(�) pelo ItMPC, 

em que a(/�, 8�
(�)) ≠ a�

(J)(/�, 8�
(�)), implicará na incerteza dos estados a serem alcançados 

pela aplicação de 8�
(�) ao sistema a, podendo, inclusive, conduzir à infactibilidade do es-

tados sendo alcançado. Ou seja, garantir que a�
(J)(/�, 8�

(�)) ⊂ o  no ItMPC não garantirá 

que a(/�, 8�
(�)) ⊂ o . 

Note também que quando 8�
(�) = 8�

(��)
, então a,/�, 8�

,J�-- = a�
,J-,/�, 8�

,J�-- e, as-

sim, não há erros na trajetória predita utilizando a�
,J- em j/�

,J-. 

Porém, antes de elucidar essa proposta, alguns resultados anteriores serão apresenta-
dos.  

Seja b um arbitrário conjunto não vazio. 
Definição 3.1 (Hunter & Nachtergaele, 2000): Uma métrica, ou uma função de distância, 
em b é uma função Ù: b × b → ℝ, com as seguintes propriedades: 

(a) Ù,�, q- ≥ 0, para todo �, q ∈ b, e Ù,�, q- = 0 se e somente se � = q; 
(b) Ù,�, q- = Ù,q, �-, para todo �, q ∈ b; 
(c) Ù,�, q- ≤ Ù,�, �- + Ù,�, q-, para todo �, q, � ∈ b. 
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Definição 3.2 (Hunter & Nachtergaele, 2000): Um espaço métrico ,b, Ù- é um conjunto 
b com a distâncias entre seus elementos definidas pela métrica Ù. 

Ou seja, em um espaço métrico: 

(a) distâncias são não negativas, e a distância será zero somente quando tomadas entre 
um ponto � ∈ b e o próprio �.  

(b) a distância é uma função simétrica; 
(c) distâncias satisfazem a desigualdade triangular. 

Definição 3.3 (Hunter & Nachtergaele, 2000): Uma norma em um espaço linear b é uma 
função ‖ ∙ ‖: b → ℝ com as seguintes propriedades: 

(a) ‖�‖ ≥ 0, para todo � ∈ b (não negativo); 

(b) ‖Ú�‖ ≥ ‖Ú‖‖�‖, para todo � ∈ b e Ú ∈ ℝ (ou ℂ) (homogeneidade); 

(c) ‖� + q‖ ≤ ‖�‖ + ‖q‖, para todo �, q ∈ b (desigualdade triangular); 

(d) ‖�‖ = 0 implica que � = 0 (estritamente positivo). 

Definição 3.4 (Hunter & Nachtergaele, 2000): Um espaço linear normado ,b, ‖ ∙ ‖- é 
um espaço linear b com a distâncias entre seus elementos definidas pela norma ‖ ∙ ‖. 

Ou seja, pelas Definições 3.1 a 3.4, o espaço linear normado é um espaço métrico com 
a métrica Ù,�, q- = ‖� − q‖, �, q ∈ b. 

Definição 3.5 (Bloch, 2011): Uma sequência em b é uma função a: ℕ∗ → b. Se a: ℕ∗ →
b é uma sequência, e se �,�- = a,�-, para todo � ∈ ℕ∗, então será utilizado �,-, �, -, �,"-, … 
ou ,�,�-- para denotar a sequência. Cada número �,�-, em que � ∈ ℕ∗, é denominado um 
termo da sequência ,�,�--. 

Definição 3.6 (Hunter & Nachtergaele, 2000): Uma sequência ,�,�-- em b converge para 
� ∈ b se, para todo 
 > 0, existir um | ∈ ℕ∗ tal que Ù,�,G-, �- < 
 para todo � ≥ |. A 
sequência é Cauchy se, para 
 > 0, existir um | ∈ ℕ∗ tal que Ù,�,[-, �,G-- < 
 para todo 
�, � ≥ |.  

Uma consequência imediata da propriedade da desigualdade triangular é que, no es-
paço métrico, toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy. Para os números 
reais, o inverso também é verdadeiro, e toda sequência de Cauchy é convergente (Hunter 
& Nachtergaele, 2000). 

Definição 3.7 (Hunter & Nachtergaele, 2000): Um espaço métrico ,b, Ù- é completo se 
toda sequência de Cauchy em b converge para um limite em b. Um subconjunto � de b 
é completo se o subespaço métrico ,�, Ù- é completo. Um espaço linear normado que é 
completo com respeito a Ù,�, q- = ‖� − q‖ é chamado um espaço de Banach. 
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A convergência das sequências de Cauchy é uma propriedade de definição fundamen-
tal dos números reais, chamada completude. A propriedade que toda sequência de Cauchy 
converge destaca uma classe particularmente útil de espaços métricos, chamada espaço 
métrico completo (Hunter & Nachtergaele, 2000). A utilidade das sequências de Cauchy 
reside no fato de que, em um espaço métrico completo (no qual se sabe que todas essas 
sequências convergem para um limite), o critério de convergência depende apenas dos 
termos da própria sequência, em oposição à definição de convergência, que usa o valor 
limite, bem como os termos. 

Lema 3.1 (Munkres, 2000): Um espaço métrico b é completo se toda sequência de Cau-
chy em b tem uma subsequência convergente. 

Observe que pelo Lema 3.1 tem-se que se uma sequência tem uma subsequência con-
vergente para �, então a sequência converge para �. Isso é uma implicação direta da pro-
priedade (a) da métrica, Definição 3.1 (Hunter & Nachtergaele, 2000). Observe também 
que esta subsequência necessariamente será uma sequência de Cauchy pela propriedade 
da desigualdade triangular. 

Teorema 3.1 (Munkres, 2000): O espaço ℝB é completo para as métricas Ù,/, p- =
‖/ − p‖ ou Ù,/, p- = max{|�_ − q_| … . . |�B − qB|} , /, p ∈ =. 

Teorema 3.2 (Munkres, 2000): Um espaço métrico (b, Ù) é compacto se e somente se 
for completo e totalmente limitado. 

Teorema 3.3 (Munkres, 2000): Um subconjunto = de ℝB é compacto se e somente se ele 
é fechado e limitado na métrica Ù(/, p) = ‖/ − p‖, /, p ∈ =, ou Ù(/, p) =max{|�_ − q_| … . . |�B − qB|} . 

Observe também que um subconjunto fechado = de um espaço métrico compacto (b, Ù) é necessariamente completo na métrica restringida (=, Ù), sendo uma sequência de 
Cauchy em = também uma sequência de Cauchy em b, e, portanto, ela converge em b. 
Como = é um subconjunto fechado de b, o limite deve estar em =. 

Desta forma, em 4, a função de métrica: 

‖8[(G) − 8[(G\_)‖ = 9[(G) (3.7)

é utilizada como uma função de critério e a convergência dessa função ocorrerá se: 

9[(_) > 9[(�) >. . . > 9[(He_) ≥ 
 > 9[(H) ≥ 0, (3.8)

conforme foi mostrado na Proposição 3.1.  
A incerteza nas predições no ItMPC, a qual delimita os erros de predição do ItMPC, 

pode ser avaliada pela Proposição 3.2. 
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Proposição 3.1: Cada sequência {8�
(�)} = {8�

(�): 8�
(�) ∈ ℝP�; � = 1, … , : + 1} iterativa-

mente obtida na resolução de 4 será o trecho inicial de uma sequência de Cauchy (8�
(�)) 

convergente se (3.8) for satisfeito. 

Prova: Pela Definição 3.6 e por (3.8), {8�
(�)} é uma sequência de Cauchy com : + 1 ter-

mos. Considere agora que Ω = {8 | 8 = 1c�23 ∈ m ⊂ ℝP�; c� ∈ ℝP; � =  0,1, … , * −1} corresponda ao conjunto compacto de todas as sequências distintas de �� controles 
que satisfazem as restrições de controle c ∈ m ⊂ ℝP consideradas em j/� . Note que 

qualquer sequência {8�
(�)} obtida em 4 pela resolução de j/�

(�) deve pertencer ao conjunto 

compacto Ω ⊂ ℝP�. Considere também que Ω/�
(�)  coincida com o conjunto compacto de 

todas as sequências 8 ∈ Ω que atendam às restrições sobre os estados / ∈ o ⊂ ℝN 
quando aplicado ao modelo LVT a�

(�). Se j/�
(�) for factível, então 8�

(��) ∈ Ω/�
(�) . Assim, 

pelos Teoremas 3.1, 3,.2 e 3.3, o espaço métrico (Ω/�
(�) , ‖ ∙ ‖) é compacto e, portanto, com-

pleto e totalmente limitado, o que assegura, pelo Lema 3.1, que {8�
(�)} tem uma subse-

quência convergente em Ω/�
(�) . E, pela propriedade da desigualdade triangular do espaço 

métrico, essa subsequência será necessariamente de Cauchy. � 

Proposição 3.2: Considere que {8�
(�)} = {8�

(�): 8�
(�) ∈ ℝP�; � = 1, … , : + 1} seja a se-

quência de Cauchy obtida por uma resolução convergente de 4 (Proposição 3.1 é satis-
feita). Considere também (8�

(�)) é uma sequência de Cauchy convergente, da qual os ter-

mos de {8�
(�)} são seus os termos iniciais, e que Ý� = 1Þ���23 = 1ßY,���23, 5 = 1, … , L e 

� =  0,1, … , * − 1, seja o ponto fixo (limite) para a sequência converge. Então, uma 
sequência intervalar fechada vetorial n� (ver Seção 3.3.1) representando a incerteza sobre 
o resultado do ItMPC será dada por: 

n� = 1à���2A = D1áY,���2A , 1áY,���2AE
= D1min(+Y,���

(J�) ± ãY,���
(J) )2A , 1max(+Y,���

(J�) ± ãY,���
(J) )2AE ∩ Ω (3.9)

em que, Ω = {8 | 8 = 1c�23 ∈ ℝP�; c� = D+Y,�E3 ∈ m ⊂ ℝP; 5 = 1, … , L;  � =  0,1, … ,
* − 1} corresponde ao conjunto compacto de todas as sequências distintas de * contro-
les que satisfazem as restrições de controle c ∈ m ⊂ ℝP consideradas em j/� , +Y,���

(J�) ∈
8�

(J�), ã���
(J) = |+Y,���

(J) − +Y,���
(J�)|, +Y,���

(J) ∈ 8�
(J), 5 = 1, … , L e � =  0,1, … , * − 1. 

Prova: Esta proposição é provada por indução. Por (3.7) e (3.9), é possível perceber que 
8�

(�) ∈ n�, � = :, : + 1. A fim de mostrar que Ý� ∈ n�, revela-se suficiente utilizar o con-
ceito de sequência de Cauchy. Uma sequência de Cauchy caracteriza-se por seus termos 
sucessivamente se aproximarem de forma arbitrária. Em um espaço métrico completo, 
isto implica dizer que cada sequência convergente é uma sequência de Cauchy, e, se {8�

(�)} 
converge em Ω ⊂ ℝP�, a convergência é componente a componente, ou seja, cada 

{+Y,���
(�) }, � =  1, . . . , : + 1, +Y,���

(�) ∈ 8�
(�), 8�

(�) ∈ {8�
(�)}, apresentar-se-á como uma sequên-

cia de Cauchy em ℝ, por causa da propriedade da desigualdade triangular e a completude 
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do espaço métrico compacto no ℝP�. Assim, considerando-se esses conceitos, se {8�
(�)} 

é um trecho de uma sequência (8�
(�)) convergente para Ý�, então {+Y,���

(�) } está convergindo 

para ßY,���, +Y,���
(�) ∈ 8�

(�) e ßY,��� ∈ Ý�. Ademais, sendo uma sequência de Cauchy, a mé-

trica entre +Y,���
(�)  e +Y,���

(��) é maior do que entre +Y,���
(��) e +Y,���

(�� ) até ßY,��� ser alcançado, ponto 

a partir do qual a métrica torna-se zero. Portanto, a métrica entre +Y,���
(J�) e ßY,��� não pode 

ser maior do que ãY,���
(J) . Agora, considerando que o critério de convergência é alcançado 

em um espaço métrico em que a distância é uma função simétrica, ‖�‖ = ‖−�‖, e as 
restrições do controle, c ∈ m ⊂ ℝP, tem-se que cada componente ßY,��� ∈ 11min(+Y,���

(J�) ±
ãY,���

(J) )23, 1max(+Y,���
(J�) ± ãY,���

(J) 232 ∩ Ω. � 

Posteriormente, na Seção 3.4, a Proposição 3.2 será empregada para que o controle 
realizado por um controlador ItMPC não viole as restrições de estado devido à lineariza-
ção adotada. 

3.2 O Algoritmo ItMPC 

Considerando que Hipótese 3.1 é atendida e que /� e 8�
() estão disponíveis no cor-

rente tempo de amostragem �, o ItMPC pode ser resumido pelas seguintes equações: 

8[ = 4(/[, 8[(_)) = j/�
(H) åj/�

(He_) ½… j/�
(�) æj/�

(_)(8[(_))ç¾è = 8[(H\_)

� = 1, … , : + 1
9[(G) > 9[(G\_) ≥ 
,   � + 1 � :;  9[(H) � 


, (3.10)

em que 8� é uma aproximação de 8�∗, 
 é o limiar definido para a convergência na função 
critério, : mostra-se a iteração na qual a convergência é atingida, 

j/�
(G)(8[(G)) = arg min¬�

7/�
(G)(8¬[) = 8[(G\_)

{. ;. : 8¬[ ∈ Ω/�
(G)

� = 1,2, … , :
 , (3.11)

em que Ω/�
(�)  apresenta-se como um conjunto de todas as sequências 8 que aplicadas a 

a�
(�)(/�, 8) satisfazem as restrições sobre os estados e controles em j/�

(�), 

7/�
(G)(8¬[) = ‖a�

(G)(/�, 8¬[)‖Ì� + ‖8¬[‖É� = ‖b�[(G)‖Ì� + ‖8¬[‖É�  , (3.12)

em que a�
(�)(/�, 8¬�) = b��

(�) = 1/%���
(�)  23, � = 1,2, … , �, c%[\C ∈ 8¬�, com c%[\C = c%[\de_ 

para � ≥ *, 

/%[ \ C\_(G) = a[(G)(/%[\C(G) , c%[\C) = =[\C(G) /%[\C(G) + Ï[\C(G) c%[\C , (3.13)
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=[ \ C(G) = Í(/[\C(G) , c[\C(G) )
Ï[ \ C(G) = ℎ(/[\C(G) , c[\C(G) ) , (3.14)

em que, em (3.14), Í e ℎ satisfazem (3.3), /���
(�) ∈ b�

(�) = a(/�, 8�
(�)) = 1/���

(�)  23, � =
0,1,2, … , � − 1, c���

(�) ∈ 8�
(�), c���

(�) = c����
(�) , � ≥ * (observe, em (3.10) e (3.11), que 

=���
(�)  e Ï� � �

(�)  não mudam durante o cálculo de 8�
(��) = j/�

(�), pois são definidos por 8�
(�)),  

9[(G) = é8[(G) − j/�
(G)(8[(G))é = é8[(G) − 8[(G\_)é, (3.15)

o custo ótimo efetivo das trajetórias dos estados e controles obtidos com 8[ será dado 
por: 

7/�(8[) = ‖a(/�, 8[)‖Ì� + ‖8[‖É� . (3.16)

Como pode ser visto nas equações (3.10) - (3.16), o ItMPC resolve on-line um pro-
blema de programação que poderá ser não convexo, utilizando-se de um processo itera-
tivo em que um problema de programação quadrática é resolvido em cada iteração.  

Esse processo pode ser explicado a partir da premissa de que, no tempo de amostra-
gem �, o estado atual do sistema /� e a sequência de controle 8�

() estejam disponíveis 
para iniciar o procedimento iterativo 4 (3.10).  

Em cada iteração �, 8�
(�) é utilizado para definir a�

(�), uma representação LVT do mo-
delo não linear a ((3.13) e (3.14)), que, por sua vez, foi empregada para estruturar o pro-
blema de controle de programação quadrática j/�

(�) ((3.11) e (3.12)), em que as restrições 

de estado são consideradas sobre a�
(�).  

Note que qualquer solução obtida com 9�
(J) = 0 não viola as restrições do problema 

de controle ótimo j/� quando ela é aplicada ao modelo original a.  
Assim, se j/�

(�) é factível, então 8�
(��) é obtida e o valor da função de custo 9�

(�) (3.15) 

é calculado e confrontado com o valor do parâmetro 
. Se 9�
(�) ≥ 
, uma nova iteração 

� +  1 é inicializada com 8�
(��) sendo utilizado para definir uma nova representação LVT 

a�
(��) de a. Se 9�

(�) � 
, 8[ = 8�
(J�) é obtido, conforme equação (3.10), c[ ∈ 8[ é apli-

cado ao sistema e todo o processo é reiniciado no próximo tempo de amostragem (� + 1) 
a partir da obtenção do valor de /([\_) utilizando 8(��)

() . 

Nesse caso, 8(��)
()  será determinado a partir das predições em 8[ da seguinte forma: 

8([\_)(_) = 1c[\ _, c[\ �, … , c[\ de�, c[\ de_, c[\ de_2A (3.17)

onde c[\C ∈ 8[, � = 1,2, … , * − 1. 

Note que usando (3.17) as estimativas 8(���)
() , � = 1,2, … * − 1, futuras à etapa � se-

rão estimativas melhores para 8(���) do que a estimativa inicial 8�
() é para 8�, o que tende 

a diminuir (ou no máximo igualar) o número de iterações para a convergência e, conse-
quentemente, o tempo de processamento das etapas futuras. Mais detalhes sobre a estru-
turação do problema de controle ótimo iterativo podem ser encontrados no Apêndice A. 
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A descrição matemática do algoritmo ItMPC apresentada nas equações (3.10) - (3.16) 
descreve precisamente a proposta de Gadelha et al. (2013), diferindo da solução indicada 
por Fontes et al.  (2008), por estender a aplicabilidade do método a uma classe mais ampla 
de sistemas não-lineares além dos sistemas bilineares.  

A escolha 8� = 8�
(J�) (3.10) baseia-se na forma de convergência ItMPC. Note-se 

que, se o valor determinado para 
 permite garantir que a�
(J)~/�, 8�

(�)� ≅ a(/�, 8�
(�)), � =

 :, : + 1, tanto 8�
(J) quanto 8�

(J�) são escolhas adequadas para 8�. Porém, como se de-

monstra a seguir, 8� = 8�
(J�) tende a produzir trajetórias de estado e de controle com um 

custo mais baixo. 

Observe-se que, quando 4 (3.10) atinge o critério de parada (Proposição 3.1 é atendida 
e a sequência {8�

(�)}, � =  1, . . . , : + 1, converge para um ponto fixo doravante denomi-

nado Ý), há três possibilidades de convergência para a {8�
(�)}: 

1. a convergência ocorre na :-ésima iteração sem atingir Ý, sendo 
 > 9�
(J) ≠ 0. 

2. Ý é atingido na :-ésima iteração, em que, 
 > 9�
(J) ≠ 0 e 8�

(J) ≠ 8�
(J�) = Ý. 

3. Ý é atingido na (: − 1)-ésima iteração, mas 9�
(J) ≥ 
 e a :-ésima iteração foi rea-

lizada, em que 
 > 9�
(J) = 0 e 8�

(J) = 8�
(J�) = Ý�. 

É evidente que, pela equação (3.10), não há questão para a possibilidade 3, mas as 
duas primeiras possibilidades merecem consideração.  

Observe-se que 9�
(J) ≠ 0, para as possibilidades 1 e 2, indica que a�

(J)(/�, 8�
(�)) ≠

a(/�, 8�
(�)), � =  1, . . . , : + 1 (para a possibilidade 2, a�

(J)(/�, 8�
(�)) = a(/�, 8�

(�)), � ≥
: + 1, mas as iterações para além  : não serão processadas porque 4 convergiu na iteração 
 :), e que as trajetórias dos estados pela aplicação 8�

(J) ou 8�
(J�) a a serão próximas, mas 

distintas.  

Atente-se também que {8(�)}, sendo uma sequência de Cauchy convergente, indicará 
que quanto menor for a métrica ‖8�

(�) − 8�
(��)‖, � = 1, … , j, menor será max(‖8�

(�) −
Ý‖, ‖8�

(��) − Ý‖), pela propriedade da desigualdade triangular.  

Desta maneira, em cada iteração �, a métrica entre 8�
(�) e 8�

(��) está decrescendo, com 

8�
(�) ou 8�

(��) estando mais perto de Ý ou ambos estando à mesma distância de Ý.  

No entanto, o fato de 8�
(�) estar mais perto de Ý não garante que a sua aplicação para 

a conduza a uma trajetória de estados e controles de menor custo quando comparada com 
aquele que está mais longe. Mesmo quando 8�

(�) e 8�
(��) estão a mesma distância de Ý, 

não é possível concluir alguma coisa. 

A resposta dependerá do modelo a e da função de custo 7/�  utilizados. Considerando 

apenas isto, pode-se inferir que a escolha entre 8�
(J) e 8�

(J�) poderia ser definida utilizando 
(3.16).  

Por outro lado, agora levando em consideração a estratégia MPC, em que apenas o 
primeiro controle é aplicado ao sistema, bem como que o procedimento iterativo será 
repetido no próximo instante de amostragem utilizando a sequência futura dos controles 
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preditos em 8� para deslanchá-lo, a escolha de 8�
(J) seria preponderantemente limitante a 

convergência futura do ItMPC.  

A escolha de 8� = 8�
(J) implica que 8(��)

() ≈ 8�
(J) e a tendência é obter 8(��) ≈ 8�

(J�) 
com 9(��)

(J) ≈ 9�
(H) � 
, ou seja, que a resposta alcançada em (� + 1) esteja próxima à 

atingida na etapa �, sem necessariamente melhorá-la aproximando de Ý.  

Por outro lado, com a escolha de 8� = 8�
(J�), a tendência será obter 8(��) ≈ 8�

(J� ), 
em que 8�

(J� ) corresponde à solução que seria alcançada se tivesse sido realizada mais 

uma iteração na etapa �. Note que isto significa que a utilização de 8(���) = 8(���)
(J)  tende-

ria a manter 
 > 9(����)
(J) > 0, para � = 1,2, …., enquanto com 8(���) = 8(���)

(J�), ter-se-ia 


 > 9(����)
(J) → 0. Assim, a melhor escolha para 8� é dado por (3.10). 

Outro aspecto relevante do ItMPC que deve ser evidenciado é as implicações da re-
presentação LVT a[ nas predições.  

No ItMPC, o problema de controle ótimo iterativo 4 ajusta a[ para representar a nos 
estados e controles que minimizam o problema de controle ótimo j/� .  

Quando 8� é obtido com 9�
(J) = 0 (4 convergiu para um ponto fixo de Ý e, portanto, 

8� = Ý), então a�
(J)(/�, 8�) = a(/�, 8�) e, assim, a dinâmica não linear de a é descrita 

com precisão por a�
(J) para as trajetórias de estado e de controle que minimizam j/�

(J). Por 

outro lado, quando 
 > 9�
(J) ≠ 0, então 8� ≅ Ý e a�

(J)(/�, 8�) ≅ a(/�, 8�).  

Portanto, a descrição a�
(J) de a não é perfeita, o que faz com que seja necessário utilizar 

algum esquema para ajustar os parâmetros ItMPC, no sentido de evitar a violação das 
restrições de estado. 

Note-se que, apesar da incerteza de 8� predita utilizando-se a�
(J)(/�, 8�) em relação à 

resposta a(/�, 8�) quando 8� = 8�
(J�) ≠ Ý, 8� de acordo com (3.10), 8� será uma pre-

dição válida se a�
(J)(/�, 8�) ≅ a(/�, 8�) e a(/�, 8�) não violarem as restrições de estado 

do sistema a ser controlado.  

Estas condições podem ser asseguradas off-line ajustando tanto o valor do parâmetro 

 do critério de convergência, com o objetivo de assegurar a�

(J)(/�, 8�
(�)) ≅ a(/�, 8�

(�)), 
� =  :, : + 1, quanto as restrições de estado, para lidar com pequenas diferenças entre 
a�

(J) e a devido à 8� ≠ Ý.  

Uma maneira de se fazer isso é empregando a técnica de conjuntos alcançáveis com 
aritmética intervalar, como será apresentado na Seção 3.3, para avaliação off-line do com-
portamento do controlador ItMPC em sua faixa de operação sob a incerteza do método 
ItMPC, que pôde ser obtida pela Proposição 3.2.  

A ideia básica consiste de ajustar esses parâmetros ItMPC para que conjuntos alcan-
çáveis obtidos a partir do controle iniciado em um estado dentro da faixa de operação do 
controlador não violem as restrições de estado especificadas para o sistema a ser contro-
lado. 
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3.3 Conjunto Alcançável Através da Aritmética Intervalar 

Uma vez que existem diferenças entre a�
(J)(/�, 8�) e a(/�, 8�), a evolução predita 

utilizando a�
(J) difere da evolução do modelo a.  

Para avaliar esse efeito no controlador, demonstra-se interessante calcular a região em 
torno da predição nominal a(/�, 8�), que limita qualquer possível realização a sob quais-
quer possíveis incertezas sobre 8�.  

Isso irá permitir a identificação de regiões que podem comprometer o controle dese-
jado e permitir a implementação de ajustes apropriados, por meio da utilização de con-
juntos alcançáveis. 

No entanto, antes discutir o procedimento utilizado, alguma notação necessita ser in-
troduzida. Para diferenciar a representação de um vetor real e um conjunto de valores 
reais, na representação dos conjuntos serão utilizadas letras cursivas.  

O conjunto alcançável no tempo de amostragem � +  �, � = 1,2, … , �, é denotado 
como $���(/�, n�). Este conjunto é a região que confina a evolução do sistema incerto 
sob qualquer possível realização das incertezas, desde o tempo de amostragem � até � +�.  

Note-se que este conjunto depende de /� e à��� = 11áY,���23, 1áY,���232 ∈ n�, com 5 =
1, … , L, � = 0,1, … , � − 1 e à��� = à���� para � ≥ *. Se $, ë ⊂ ℝN são conjuntos, / ∈ℝN vetores e a(/): ℝN → ℝ uma função, / + ë = {/ + p: p ∈ ë}, $ + ë = {/ + p: / ∈$, p ∈ ë} e a($) = {a(/): / ∈ $}. 

Pela teoria de controle, um conjunto alcançável a partir de /� (ou, por extensão, um 
conjunto �G) corresponde ao conjunto de todos os pontos / ∈ ℛ(/�) (ou / ∈ ℛ(�G)), os 
quais são acessíveis em um tempo de amostragem posterior ou anterior, dependendo do 
método de controle utilizado, a partir de /� (ou qualquer /� ∈ �G).  

Em trabalho publicado por Limon et al. (2005), conjuntos alcançáveis foram adotados 
conjuntamente com a aritmética intervalar para sintetizar um controlador MPC não linear 
robusto, considerando perturbações no sistema controlado e discrepâncias no modelo do 
sistema utilizado.  

Nesta seção, apresentaremos o procedimento proposto Limon et al. (2005), com os 
ajustes para avaliar a incerteza do controle predito no ItMPC. Na adaptação que se segue, 
a maioria das declarações e todas as fórmulas são modificações do que é apresentado por 
Limon et al. (2005). 

Considere-se que o estado do sistema no tempo de amostragem � é /�. Além disso, 
permita-se que n� seja a sequência intervalar fechada vetorial determinada a partir da 
incerteza em 8� (devido à forma de convergência de 4), tal que 8� ∈ n�.  

Note-se que, nesta situação, n� compreende a incerteza das predições obtidas utili-
zando a�

(J) quando 9�
(J) ≠ 0. Outras incertezas também podem ser consideradas por este 

método (por exemplo, o ruído e as diferenças entre o modelo a e o sistema real), mas não 
serão discutidas neste trabalho. 
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Definição 3.8: Considerem-se um sistema (3.1), um dado estado /� no tempo de amos-
tragem � e uma sequência intervalar fechada vetorial n� = 1n���23, � =  0, . . . , � − 1, 
com n��� = n���� para � ≥ *. Então, o conjunto alcançável $���(/�, n�), no tempo 
de amostragem � + �, � = 1,2, … , �, é dado pela seguinte recursão: 

$[\C(/[, n[) = a($[\Ce_(/[, n[), à[\Ce_) , (3.18)

em que, $��(/�, n�) = a(/�, à��0). 

Observe-se que $���(/�, n�) é o conjunto que contém a incerteza da evolução de 
todos os estados de $����(/�, n�), isto é: 

$[\C(/[, n[) = í a(/, c)
/∈$����c∈à����

, 
(3.19)

No entanto, o cálculo do conjunto alcançável a($, à), $ ⊂ ℝB e à ⊂ ℝl passa a ser 
uma tarefa muito difícil quando a é não linear.  

Portanto, para reduzir a complexidade computacional, no trabalho de Limon et al. 
(2005), propõe-se substituir a por um procedimento aproximado î e o uso da aritmética 
intervalar. Assim, é possível computar o conjunto î($, à), que é uma aproximação con-
servadora e tratável de a($, à), com uma carga computacional bem inferior. Este proce-
dimento î($, à) deve satisfazer as condições que se seguem. 

Hipótese 3.3:  O procedimento aproximado î(ï, à), em que ï ⊆ $, satisfaz as seguintes 
condições: 

• Condição de inclusão: a(ï, à) ⊆ î(ï, à). 

• Condição monotônica: Se ñ é um conjunto tal que ñ ⊆ ï, então î(ñ, à) ⊆
î(ï, à). 

Definição 3.9 (Conjunto alcançável aproximado): Considere um sistema (3.1) e um pro-
cedimento aproximado î(∙,∙), o qual satisfaz a Hipótese 3.3. Então, para um dado estado 
inicial /� no tempo de amostragem �, o conjunto alcançável aproximado $%���(/�, n�), 
no tempo de amostragem � + �, � = 1,2, … , �, é dado pela seguinte recursão: 

$%[\C(/[, n[) = î($%[\Ce_(/[, n[), à[\Ce_) , (3.20)

em que, $%��(/�, n�) = î(/�, à[\g). 

Esses conjuntos alcançáveis aproximados têm as seguintes propriedades: 

Propriedade 3.1: Considere um dado estado /� e uma sequência intervalar fechada ve-
torial n� = 1à���23 = 11áY,���23, 1áY,���232, � =  0, . . . , � − 1, 5 = 1,2, … , L, com 
à��� = à���� para � ≥ *. Considere também sequência intervalar fechada vetorial 
nò(��) = 1à���23 = 11áY,���23, 1áY,���232, � =  1, . . . , � − 1, 5 = 1,2, … , L, com à��� =
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à���� para � ≥ *, sendo o subscrito “(� + 1)” usado para indicar que a variável é re-
ferenciada a partir do tempo de amostragem � + 1, então: 

(i) o conjunto alcançável aproximado que contém todas as predições de estados para 
todas possíveis realizações das incertezas é: 

$[\C(/[, n[) ⊆ $%[\C(/[, n[), � = 1, … , �. (3.21)

(ii) para qualquer /(��) ∈ $��(/�, n�) = a(/�, à��0), tem-se: 

$%([\_)\C(/(��), nò(��)) ⊆ $%[\C\_(/[, n[), � = 1, … , � − 1. (3.22)

Prova: As duas propriedades são provadas por indução. 

(i) Pela Hipótese 3.3 tem-se que $����(/�, n�) ⊆ $%����(/�, n�), portanto: 

$[\C(/[, n[) = a($[\Ce_(/[, n[), à[\Ce_)
⊆ î($[\Ce_(/[, n[), à[\Ce_) 
⊆ î($%[\Ce_(/[, n[), à[\Ce_)
= $%[\C(/[, n[)

. (3.23)

(ii) Está claro que /�� ∈ $%��(/�, n�). Assim, em virtude da condição de monotoni-
cidade de î(∙,∙), 

$%([\_)\_(/[\_, nò([\_)) = î(/[\_, àó ([\_)\g) 
⊆ î($[\_(/[, n[), à[\_) 
= $%[\�(/[, n[)

. (3.24)

Deste modo, considerando que $%(��)���~/��, nò(��)� ⊆ $%���(/�, n�), � = 2,3, … , �, 
pela condição de inclusão de î(∙,∙), 

$%([\_)\C(/[\_, nò([\_)) = î($%([\_)\Ce_(/[\_, nò([\_)), àó ([\_)\Ce_) 
⊆ î($%[\C(/[, n[), à[\C) 
= $%[\C\_(/[, n[)

. (3.25)

 � 

A Propriedade 3.1 (i) prova que a Hipótese 3.3 é suficiente para que os conjuntos 
alcançáveis aproximados contenham as possíveis evoluções de estado.  

Em outro pórtico, a Propriedade 3.1 (ii) estabelece que os conjuntos obtidos são con-
sistentes, ou seja, que a parcela da sequência de conjuntos alcançáveis aproximados refe-
rentes a tempos de amostragens futuros computadas no tempo de amostragem atual tam-
bém é incluída nos tempos de amostragem subsequentes. 

Entretanto, para implementar a computação dos conjuntos aproximados alcançáveis, 
faz-se necessário encontrar procedimentos que satisfaçam a Hipótese 3.3. Dessa forma, 
foi utilizado neste trabalho, semelhantemente ao proposto por Limon et al. (2005), um 
procedimento baseado na aritmética intervalar. Uma descrição de como obter î e $%��(/�, n�) através da aritmética intervalar é apresentada na subseção que segue. 
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3.3.1 Aritmética Intervalar 

A formulação de incerteza aditiva utilizada por Hansen & Walster (2004) permite o 
uso da aritmética intervalar para avaliar o desempenho em malha fechada do controlador 
que está sendo implementado.  

Com a análise intervalar, é possível combinar operações de conjunto sobre intervalos 
com avaliações de funções intervalares com o fim de obter intervalos rigorosos que en-
globem todas as soluções possíveis para equações do modelo (Hickey et al., 2001; Hansen 
& Walster, 2004; Moore et al., 2009).  

Além disso, se o intervalo resultante dessa avaliação violar as restrições do problema 
de controle ótimo ou se se verificar a possibilidade de violação em razão de pequenos 
distúrbios, algumas ações podem ser tomadas para evitar o problema. Para explicar como 
isso pode ser alcançado, os conceitos básicos da aritmética de intervalo serão apresenta-
dos. 

Nesse sentido, computar intervalos é essencialmente computação de conjuntos. Desta 
forma, a notação utilizada para conjuntos – explicada no tópico anterior - será estendida 
para adequá-la a representação intervalar utilizada.  

Assim, os intervalos serão denotados por letras cursivas, sendo que as minúsculas sem 
negrito denotarão intervalos unidimensionais, as minúsculas em negrito intervalo vetori-
ais e as maiúsculas uma sequência de vetores intervalares.  

Deste modo, o intervalo fechado unidimensional fechado será representado por � =1�, �2 = {� ∈ ℝ: � ≤ � ≤ �} ⊂ ℝ.  
O mesmo conceito é estendido para vetores intervalares e sequências de vetores in-

tervalares, em que cada componente é uma variável ou constante intervalar. Destarte, um 
vetor intervalar fechado &-dimensional pode ser representado por $ = 11�Y23, 1�Y232 =
{�Y ∈ ℝ: �Y ≤ �Y ≤ �Y; 5 = 1, … , &} ⊂ ℝB e uma sequência intervalar fechada vetorial 
de dimensão “(& × �)” por �̧ = 1$���23 = 11�Y,���23, 1�Y,���232 = {�Y,��� ∈ ℝ: �Y,��� ≤
�Y,��� ≤ �Y,���; 5 = 1, … , &; � = 1, … , �} ⊂ ℝBF.  

Ademais, um número real � ∈ ℝ qualquer pode ser representado na forma intervalar 
fazendo � = � = �. Este tipo de intervalo é denominado intervalo degenerado. 

Para dois intervalos � e ô, as operações aritméticas básicas podem ser definidas 
como: 

� + ô = 1� + ô, � + ô2, (3.26)

� − ô = 1� − ô, � −  ô2, (3.27)

�ô = 1min(�ô, �ô, �ô, �ô), max(�ô, �ô, �ô, �ô)2, (3.28)

� ô⁄ = � ¹1 ô⁄ , 1 ôö ¼ , 0 ∉ ô. (3.29)

Para aritmética de intervalo com intervalo não necessariamente fechado ou em caso 
de combinações operando-operador não definidas na aritmética intervalar padrão, tais 
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como divisão por 0, 0/0, ∞ − ∞, etc., utiliza-se a aritmética de intervalo estendida (Hi-
ckey et al., 2001; Hansen & Walster, 2004). 

A aritmética intervalar é dita isotônica de inclusão (inclusion isotonic). Utiliza-se este 
termo para descrever relações entre resultados da aritmética intervalar que não são pura-
mente algébricas, conectando as propriedades algébricas e de conjunto da aritmética in-
tervalar. Especificamente, descreve as relações que se seguem.  

Seja ⊙ uma representação para a adição, subtração, multiplicação ou divisão interva-
lar. Se Q, û, ü e ý são intervalos tais que Q ⊆ ü e û ⊆ ý, então Q ⊙ û ⊆ ü ⊙ ý. 

Definição 3.10 (Moore et al., 2009): Seja Í: ℳ → ℳ  um mapeamento entre os conjun-
tos arbitrários ℳ e ℳ , e denote |(ℳ) e |(ℳ ) às famílias de subconjuntos (ou coleção 
de subconjuntos) de ℳ e ℳ , respectivamente. A extensão unificada (united extension) 
de Í corresponde ao conjunto de valores do mapeamento Í̅(�): |(ℳ) → |(ℳ ), tal que  

Í̅(�) = {Í(�): � ∈ �,   � ∈ |(ℳ_)}. (3.30)

Note que: 

Í̅(�) = í Í(�)
Ñ∈�

. (3.31)

Isto é, Í̅(�), extensão intervalar da função real Í, contém precisamente os mesmos ele-
mentos do conjunto imagem Í(�). Atente também que, para subconjuntos �, ô ∈ |(ℳ) 
com � ⊆ ô, Í̅(�) ⊆ Í̅(ô). 

Definição 3.11 (Moore et al., 2009): Uma extensão intervalar de uma função real a é 
uma função intervalar ± em que: 

±(1�_, �_2, … , 1�B, �B2) = a(�_, … , �B). (3.32)

Assim, ± será uma extensão intervalar de a se a igualdade em (3.32) for satisfeita 
quando ± utilizar como argumentos intervalos degenerados que correspondam aos argu-
mentos reais utilizados em a. 

Definição 3.12 (Moore et al., 2009): Uma extensão intervalar natural de a é uma exten-
são intervalar ± que foi obtida a partir da função real a substituindo a variável real � por 
uma variável intervalar � e as operações aritméticas reais pelas respectivas operações 
aritméticas intervalares. 

Definição 3.13 (Moore et al., 2009): A extensão intervalar ± = ±(�, … , �N) é dita ser 
isotônica de inclusão se �� ⊆ ô� para � = 1, … , & ⟹ ±(�, … , �N) ⊆ ±(ô, … , ôN). 

Observe que as extensões unificadas são isotônicas de inclusão. 
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Definição 3.14: Uma função intervalar racional é uma função intervalar cujos valores 
são definidos por uma sequência finita específica de operações aritméticas intervalares 
básicas. 

Em outras palavras, se uma função intervalar ± é racional, o cômputo de ±(�) pode 
ser dividido em uma sequência finita de operações aritméticas intervalares básicas. Por 
natureza, uma função intervalar racional deve surgir como uma extensão de alguma fun-
ção real. 

Para ilustrar que o processo de determinação da extensão intervalar pode ser intrin-
cado, apresentar-se-á um exemplo. Considere as funções reais sob o domínio  � ∈ � =10,12: 

a(�) = �(1 − �),
Í(�) = � − �� e

ℎ(�) = 1
4 − ½� − 1

2¾� .
  

Estas funções são matematicamente equivalentes na aritmética real. Em todas as três 
funções, quando � aumenta de 0 a 1, os valores das funções aumentam de 0 até 1 4⁄ , e, 
então, diminuem de volta para zero. Assim, a imagem do domínio � sob o mapeamento a, Í ou ℎ é: 

a(10,12) = Í(10,12) = ℎ(10,12) = �0, 1
4 � . 

Contudo, se for utilizada a aritmética intervalar com extensões naturais das funções a, Í e ℎ para computar a imagem de �, obtém-se: 

±(�) = �(11, 12 − �) = 10,12,
�(�) = � − � = 1−1, 12 e
�(�) = �1

4 , 1
4� − ½� − �1

2 , 1
2�¾ = �0, 1

4� .

 

Observa-se que todos os intervalos respostas obtidos pela aritmética intervalar conti-
nham a imagem desejada, ou seja: 

�0, 1
4 � ⊆ �(�) ⊆ ±(�) ⊆ �(�). 

Porém, o intervalo �(�) é maior que ±(�), e ambos são maiores que �(�), que é 
igual à resposta a(�) desejada. Estas diferenças são devidas ao fenômeno da dependência 
intervalar (também chamado de problema da múltipla incidência).  

Se um intervalo ocorrer mais de uma vez em uma computação intervalar, as ocorrên-
cias são consideradas independentemente como se fossem ocorrências únicas, o que leva 
a uma expansão indesejada dos intervalos resultantes.  
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Note-se que o intervalo � aparece apenas uma vez em �. As funções ± e � mostram 
outra característica da aritmética intervalar, que equações polinomiais na forma aninhada 
(esquema de Horner) geralmente produzem resultados melhores (e nunca piores) que na 
forma de soma de potências, conforme explica Moore et al. (2009).  

Essa afirmação é válida porque na aritmética intervalar �(ô + �) ⊆ �ô + ��.  

Observa-se, ainda, que ±, � e � são extensões intervalares racionais para qualquer 
das funções a, Í ou ℎ, sendo � também uma extensão unificada destas funções. Ressalta-
se, então, que expressões podem ser equivalentes em aritmética real, mas não equivalen-
tes em aritmética intervalar. Ademais, denota-se que a escolha adequada da extensão in-
tervalar pode ser crucial para a obtenção de um resultado satisfatório. 

Em conformidade com os ensinamentos de Moore et al. (2009), as funções reais sin, 
cos, tan, arctan, exp, ln, abs, sqr e sqrt admitem a extensão intervalar natural, além de se 
mostrarem extensões unificadas das respectivas funções reais.  

Essas funções, denominadas funções padrões, são contínuas e monotônicas por partes 
em qualquer subintervalo compacto do seu domínio de definição. Assim, sendo a uma 
função padrão, ± sua extensão natural e � um intervalo fechado, a determinação de a(�) 
pode ser obtida de ±(�) em que ±(�) = a(�).  

Obviamente, o resultado de uma extensão unificada será, em geral, inacessível na 
prática, porque os limites dos intervalos não podem ser computados exatamente para nú-
meros irracionais ou racionais cuja exata representação numérica não seja possível na 
máquina utilizada para computá-los.  

Além disso, para garantir que o intervalo que engloba as soluções seja rigoroso nas 
operações com aritmética de intervalo, na aritmética intervalar utiliza-se o arredonda-
mento para além dos limites do intervalo (denominado na literatura como outward roun-
ding) em todos os resultados das operações aritméticas.  

Isto significa que, no caso de um arredondamento no limite inferior de um intervalo 
qualquer �, � terá seu último algarismo significativo decrementado. Por outro lado, na 
necessidade de arredondamento do limite superior, � terá seu último algarismo significa-
tivo incrementado.  

Este procedimento aumenta o tamanho do intervalo para lidar com os erros de arre-
dondamento inerentes à representação aritmética finita dos computadores. Porém, fica 
assegurada a propriedade isotônica de inclusão nas computações das operações aritméti-
cas intervalares realizadas, e, assim, a(�) ⊆ ±(�) para as funções padrões. 

Lema 3.2 (Moore et al., 2009): Todas as funções intervalares racionais são isotônicas de 
inclusão. 

Prova: O lema segue por indução finita de � ⊆ ô,   � ⊆ ô ⟹ � ⊙ � ⊆ ô ⊙ ô  
e a transitividade da relação ⊆, em que se � ⊆ ô e ô ⊆ �, então � ⊆ � para qualquer �, ô,� ⊂ ℝ.  � 

Teorema 3.4 (Teorema Fundamental da Análise Intervalar (Moore, 1966)): Se ± for uma 
extensão intervalar isotônica de inclusão de a, então a(�, … , �N) ⊆ ±(�, … , �N). 
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Prova: Por definição de uma extensão intervalar, a(�, … , �N) = ±(1�, �2, … , 1�N, �N2). 
Se ± é isotônica de inclusão, então o valor de a está contido no intervalo ±(�, … , �N) 
para cada (�, … , �N) em (�, … , �N).  � 

Corolário 3.1: Se ± é uma função intervalar racional e uma extensão intervalar de a, 
então a(�, … , �N) ⊆ ±(�, … , �N). 

Ou seja, ±(�, … , �N) ≤  a(�, … , �N) ≤ ±(�, … , �N), um valor intervalar de ± con-

tém os valores limites dos valores da função real correspondente a.  
Assim, o Lema 3.1, o Teorema 3.3 e Corolário 3.1 asseguram a validade do uso de 

uma extensão intervalar racional de a para calcular um envoltório para a(�). 
Desta forma, garante-se que as extensões racionais e as extensões naturais de funções 

padrões satisfazem as condições da Hipótese 3.3.  
Consequentemente, o procedimento aproximado î descrito na Hipótese 3.3 pode ser 

obtido através da aritmética intervalar de forma direta para funções racionais reais, fun-
ções padrões e funções compostas por termos racionais intercalados com avaliações de 
funções padrões.  

Para os demais casos, pode-se utilizar uma aproximação racional de a que possua uma 
fórmula explícita para o termo de erro (por exemplo, uma expansão em série de Taylor). 
O termo de erro deverá ser convertido em um intervalo de incerteza � e computado adi-
cionalmente com a extensão intervalar racional ±(�) da função aproximada, para garantir 
que a(�) ⊆ ±(�) + �. 

Tendo sido demonstrada uma forma de obter o procedimento aproximado î para cal-
cular os conjuntos alcançáveis aproximados através da aritmética intervalar, é importante 
agora enfatizar um contratempo inerente ao método da aritmética intervalar, bem como 
apresentar algumas técnicas usadas para mitigá-lo.  

Ao avaliar expressões na aritmética intervalar, os intervalos resultantes tendem a ser 
decepcionantemente superestimados. Este assunto já foi inicialmente introduzido no 
exemplo ilustrativo sobre a determinação das extensões intervalares.  

Nesse exemplo, foi mostrado que a manipulação algébrica das extensões intervalares 
pode diminuir a incidência múltipla de um mesmo intervalo, o que tende a produzir in-
tervalos respostas menores. Ainda, também se apresentou que o ideal seria obter uma 
extensão intervalar que fosse também uma extensão unificada. Porém, obter uma exten-
são unificada não é trivial, mesmo para uma equação simples, como visto, e nem sempre 
exequível.  

Uma outra técnica que pode ser adotada denomina-se splitting e consiste em subdivi-
dir o domínio dos argumentos da extensão, obter os intervalos respostas de cada um dos 
subdomínios advindos da combinação destas divisões e tomar a união destes diversos 
intervalos respostas resultantes como estimativa da resposta desejada.  

Esta técnica aumenta a complexidade em tempo de cômputo da estimativa (o que não 
impacta tanto para a aplicação off-line que se pretende), mas permite a obtenção de esti-
mações bem próxima da resposta desejada para uma vasta variedade de funções. Para 
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mais métodos propostos na literatura para mitigar este problema, ver, por exemplo, os 
trabalhos de Hickey et al. e Hansen & Walster (Hickey et al., 2001; Hansen & Walster, 
2004).  

Uma vez que temos um método para calcular os conjuntos aproximados alcançáveis, 
este será empregado para avaliar o valor do 
 e constringir o conjunto das restrições de 
estado o. Esta técnica será apresentada na seguinte seção. 

3.4 Estratégia de Ajuste do ItMPC 

Nesta seção, apresentar-se-ão dois procedimentos para ajuste off-line do ItMPC. 

O primeiro, doravante denominado “Pε”, trabalhado na Subseção 3.4.1, tem por pro-
pósito direcionar a determinação de um intervalo de possíveis valores de 
, o limiar defi-
nido para a convergência da função critério do procedimento iterativo 4 (3.10), que cause 
no ItMPC, usando um valor 
 dentro deste intervalo, duas características: 

• solução do problema de controle ótimo iterativo 4 em tempo de controlar o sis-
tema; e  

• incerteza na sequência controle 8�,J�- computada em 4 não tão elevada que a pro-
pagação desta incerteza sobre a trajetória dos estados, obtida a partir da aplicação 
8�,J�- a a, possa produzir violações do domínio dos estados com magnitudes que 
não podem ser tratadas pela técnica da constrição proposta neste trabalho. 

O segundo procedimento, doravante denominado “Pc”, apresentado na Subseção 
3.4.2, realiza a constrição das restrições de estado o do problema de controle original, 
utilizando conjuntos alcançáveis e aritmética intervalar. Usando essas restrições constrin-
gidas, o controle obtido pelo ItMPC poderá violar as restrições constringidas, mas ob-
servará as restrições em o. 

Em ambos os procedimentos, as análises são realizadas considerando a resolução de �Ñ�  de 4 em � � 0. É mostrado por indução que se o procedimento funcionar para � = 0, 

funcionará também para � > 0. Note que esses dois procedimentos são ajustes adicionais 
aos que são necessários a um controlador MPC padrão.  

3.4.1 Determinação do Valor � 

O procedimento Pε para avaliação do valor 
, apresentado na Figura 3.1, tem o pro-
pósito de auxiliar a determinação de um valor adequado de 
 ao sistema a ser controlado. 
Sua concepção está balizada no dualismo expresso na Observação 3.2. Valores menores 
de 
 tendem a aumentar o tempo de processamento e diminuir a aplicabilidade do ItMPC; 
e valores maiores tendem a aumentar o erro nas predições e a possibilidade de violação 
das restrições de estado.  
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Semelhantemente, esta dualidade também afeta a aplicabilidade do procedimento Pc 
utilizado para constrição das restrições dos estados, que será apresentado na próxima sub-
seção. Esse procedimento é utilizado para garantir a observância às restrições de estado 
quando o controle gerado no ItMPC for aplicado no sistema a ser controlado. Contudo, 
no método da constrição, o fator crucial não será o tempo de execução, por esse ser apli-
cado off-line, e sim a extensão da violação das restrições de estado apresentada nos con-
juntos alcançáveis, que tenderão a ser maiores quanto maior for o valor do 
, podendo 
tornar o método de constrição inviável. Sendo a constrição realizada no domínio dos es-
tados igual a extensão da violação encontrada, a técnica não será prática se a compensação 
a ser realizada reduzir severamente o domínio dos estados. 

Tendo em vista esses dilemas, na determinação de 
 deve-se procurar garantir que: 

• o tempo despendido com qualquer determinação de 8�,J�- seja suficientemente 
pequeno para que permita o controle do sistema dentro de tempo de amostragem; 
e  

• a extensão de qualquer violação do domínio dos estados em qualquer conjunto 
alcançável, obtido a partir da propagação da incerteza de 8�,J�-, não inviabilize a 
aplicação da técnica de constrição. 

Entrada: /[; 8�,-; 
. 
Saída: ¬̧[ (Sequência de conjuntos alcançáveis); 
 5[ (Tempo necessário para calcular 8�,J�-). 
� 8�,J�- ← 4 æ/�, 8�

,_-ç ; ,3.10)	 5[ ← 5�LÁ
 Ù�{Á�&Ù�Ù
 ã
L 
 ãôLÁ+5
 Ù� 8�
(J�);� ��� � = 0, … , * − 1 � 5 = 1, … , L, ��ç�

�      ãY,���
(J) ← |+Y,���

(J) − +Y,���
(J�)|;  �+Y,���

(J) ∈ 8�
(H),

+Y,���
(J�) ∈ 8�

(H\_).�      áY,��� ← min(+Y,���
(J�) ± ãY,���

(J) ) ∩ m;�      áY,��� ← max(+Y,���
(J�) ± ãY,���

(J) ) ∩ m;� ��� ����� n� ← D1áY,���23, 1áY,���23E; �5 = 1, … , L,� = 0, … , * − 1.
(3.9)� ��� � = 1, … , �, ��ç�

��      $%[\C(/[ , n[) ← î($%[\Ce_(/[, n[), à[\Ce_); �à[\C = à[\de_,
se � ≥ *. (3.20)

�� ��� ����
�	 ¬̧[ ← 1$%���(/�, n�)2A;  � = 1, … , �.

�� ��� �!� ¬̧[ � 5[.

  

Figura 3.1: Procedimento para avaliação do valor de 
 – Pε. 
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Consequentemente, o procedimento Pε na Figura 3.1 foi concebido para prover meios 
de investigar o desempenho do ItMPC para um dado 
, quanto ao resguardo dessas ga-
rantias. 

Este procedimento Pε é iniciado com a disponibilização dos valores /� ∈ o, 8�,- e 
. 

Então, o ItMPC é resolvido para � � 0, determinando 8�
,J�- (linha 1 do procedimento 

Pε), 5�, o tempo necessário obter 8�,J�- (linha 2 do procedimento Pε).  
Não há necessidade de explorar etapas posteriores à etapa �, porque é nela que o 

ItMPC demanda o maior esforço computacional e tem a maior incerteza no controle 
computado 8�,J�-, devido ao uso da estimativa não tão precisa 8�,-. Nas etapas posteriores 

,� ' �-, � � 1,2, …, pode-se contar com 8(����)
(J�)  para definir 8(���)

() , o que diminui ou 

mantém igual o tempo de processamento de 8(���)
(J�) e diminui sua incerteza. 

Em seguida, n� é determinada (linhas 3 a 8 do procedimento Pε) e usada para deter-
minar a sequência de conjuntos alcançáveis ¬̧� � 1$%���,/�, n�-]3, � = 1, … , �, que li-
mitam qualquer realização de a sob quaisquer possíveis incertezas sobre 8�

(J�) (linhas 9 

a 12 do procedimento Pε). E os valores ¬̧�, e 5�  retornam para avaliação (linha 13 do 
procedimento Pε). 

A ideia básica é executar sistematicamente esse procedimento Pε, analisando-se vá-
rios valores de 
 em busca de um intervalo de valores que permita o controle do sistema 
desejado, para então, deste intervalo, escolher um valor que se mostre mais viável à apli-
cação do procedimento de constrição do domínio dos estados – Pc.  

Assim, passemos a tratar da forma de utilização desse procedimento Pε.  
Para usar o procedimento Pε, inicialmente, deve-se realizar uma discretização " ⊂ o 

representativa do domínio dos estados o. O objetivo será estimar a influência do valor de 

 no desempenho do controle do sistema a com o ItMPC, para qualquer /� ∈ o utili-
zando os valores da discretização ". A discretização " não necessitará ser densa, visando 
obter valores mais precisos, pois pode-se compensar a utilização de uma discretização 
esparsa escolhendo, no final da avaliação, um valor conservativo para 
 afastado dos li-
mites do intervalo de valores admissíveis encontrado durante a avaliação realizada.  

Além disso, os resultados estimados neste procedimento serão criteriosamente reava-
liados no procedimento Pc de constrição para o valor 
 que for escolhido. Não obstante, 
os estados discretizados em " deverão representar as regiões de o sujeitas a níveis dife-
rentes de não linearidades e, portanto, é recomendado um estudo da intensidade das não 
linearidades em a sobre regiões do domino o para definir melhor a discretização ".  

Esse processo de avaliação do valor do 
 ocorrerá sistematicamente para todo /� ∈
", sendo, a cada nova avaliação com um /� diferente, comparados os novos resultados 
para ¬̧�, e 5�  com os respectivos valores armazenados na avaliação anterior, mantendo-
se apenas os que representarem o pior desempenho.  

Isso significa que, ao término da avaliação de todos os estados discretizados em ", 
tem-se: 

• ¬̧� contendo a sequência de conjuntos alcançáveis que mais tenha violado alguma 
restrição de estado ou a sequência que mais se aproximou da restrição, caso não 
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tenha sido encontrada violação. Note que não encontrar violações para /� ∈ " 
não garante que não exista violações para algum /� ∈ {o − "}. Porém, se a dis-
cretização " de o for representativa, como discutido anteriormente, essa possível 
violação tenderá a ser pequena e passível de ser tratada no procedimento Pc. Note 
também que, no caso de o estado ser &-dimensional /� = [�Y,�]3, 5 = 1, … , &, as 
violações poderão ocorrer em uma ou mais dimensões e de formas diferentes para 
diferentes /� ∈ ". Contudo, para a comparação que se deseja realizar, a avaliação 
do pior caso será suficiente.; e 

• 5�  contendo o maior tempo dispendido no cômputo de 8�∗ com o ItMPC partindo 
de qualquer /� ∈ ". 

Uma maneira de obter o intervalo de valores de 
 de modo sistemático é iniciar a 
avaliação com um valor de 
 relativamente alto e, em seguida, com um valor de ordem 
de magnitude menor (por exemplo, 10� e logo após 10� ) definindo um intervalo.  

Após, analisando os valores obtidos para ¬̧� e 5� nessas avaliações, pode-se decidir 
qual o próximo valor de 
 a ser avaliado, de forma a aumentar ou diminuir o tamanho do 
intervalo. Note que os valores ¬̧� aumentarão com o aumento do valor de 
 e os de 5� 
aumentarão com sua diminuição.  

Dessa forma, enquanto os valores ¬̧� e 5�  em um limite do intervalo mostrarem-se 
viáveis (o tamanho da violação encontrada em ¬̧� pode ser tratada pelo procedimento Pc 
e o valor do tempo em 5�  permite o controle do sistema), poder-se-á estendê-lo (aumen-
tando o valor do novo 
 a ser avaliado, se o limite for o superior ou diminuindo, caso 
contrário).  

Se apenas o valor ¬̧� no limite não for viável, deve-se diminuir o 
. Se apenas o valor 5�  no limite não for viável, deve-se aumentar o 
. Se não forem possíveis valores conjun-
tamente viáveis para ¬̧� e 5� , a técnica de constrição não poderá ser aplicada. Neste úl-
timo caso, recomenda-se reavaliar a definição do procedimento aproximado î, quanto ao 
problema da múltipla incidência. 

Uma vez definido o intervalo de valores para 
, recomenda-se escolher, conservati-
vamente, o menor valor possível para 
, tanto mais próximo do limite inferior do intervalo 
de valores quanto for a confiança da representação do domínio o pela discretização ". 

3.4.2 Constrição das Restrições de Estado. 

O procedimento Pc na Figura 3.2 foi concebido para determinar uma constrição o# 
do domínio dos estados o. Esse domínio constringido o#, quando empregado no ItMPC, 
corrige o problema de infactibilidade nas predições de estado causada pela incerteza nas 
predições dos controles, devido ao uso da aproximação linear do modelo não linear do 
sistema. Sem o uso dessa constrição, os controles preditos pelo ItMPC que conduzam a 
estados preditos próximos aos limites do domínio o poderão violar esse domínio quando 
aplicados ao sistema a.  

O procedimento Pc é iniciado com a disponibilização dos valores: 
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Entrada: 
; 8�
(); o; ". 

Saída: o$ (Domínio dos estados constringidos). 

� o$ ← o; o$ = D%@,$ ,%@,$E e  o = D%@,%@E, 5 = 1, … , &.	 ��� ∀/[ ∈ ", ��ç��      { ← 1;�      &!'(�!�  { = 1, ��ç��           { ← 0;�           8�
(J�) ← 4 æ/�, 8�

(_)ç ;Usando o$  como domíno dos estados. (3.10)�           ��� � = 0, … , * − 1 � 5 = 1, … , L, ��ç�
�                ãY,���

(J) ← |+Y,���
(J) − +Y,���

(J�)|; �+Y,���
(J) ∈ 8�

(H),
+Y,���

(J�) ∈ 8�
(H\_).�                 áY,��� ← min(+Y,���

(J�) ± ãY,���
(J) ) ∩ m;

��                áY,��� ← max(+Y,���
(J�) ± ãY,���

(J) ) ∩ m;
��           ��� ����
�	           n� ← D1áY,���23, 1áY,���23E;  �5 = 1, … , L,� = 0, … , * − 1.

(3.9)
��           ��� � = 1, … , �, ��ç�
��                $%[\C(/[ , n[) ← î($%[\Ce_(/[, n[), à[\Ce_); �à[\C = à[\de_,

se � ≥ *. (3.20)
��           ��� ����
��           $ ← ⋃$%���(/�, n�) ;  � = 1, … , �.
��           ���  5 = 1, … , &, ��ç�
��                +� �@ � %@ ,�!�ã 
��                     %@,$ ← %@,$ + %@ − �@;	�                     { ← 1;	�                ��� ,�		                +� �@ >  %@ ,�!�ã 	�                     %@,$ ← %@,$ + %@ − �@;	�                     { ← 1;	�                ��� ,�	�           ��� ����	�      ��� �!'(�!� 	� ��� ����	� ��� �!� o$.

  

Figura 3.2: Procedimento para constrição do domínio dos estados – Pc. 
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• 
, escolhido do intervalo determinado com o procedimento Pε da Figura 3.1; 

• 8�,-, a estimativa para deslanchar 4; 

• o, o domínio dos estados; e 

• ", uma discretização representativa de o, cujos estados discretizados serão avali-
ados para definir o domínio constringido o#. 

Neste procedimento Pc de determinação o#, diferente do processo discutido na Sub-
seção 3.4.1, a discretização " terá que ser mais representativa (com uma densidade de 
estados maior) visando a garantir que a utilização do domínio constringido o# no ItMPC 
garanta a observância das restrições de estado em o. 

Contudo, é possível diminuir o número de estados em " utilizando um estudo da 
intensidade das não linearidades em a sobre regiões do domínio o para definir um nível 
de discretização sobre essas regiões proporcional à intensidade das não linearidades.  

Além disso, deve-se considerar também que os conjuntos alcançáveis calculados se-
rão sobrestimados, o que garantirá uma margem de segurança para compensar as omis-
sões de estados de o que não foram contemplados no processo de discretização ". 

O procedimento Pc da Figura 3.2 é iniciado com a disponibilização dos valores 
, 

8�,_-, o e ", e inicializando o domínio dos estados constringidos o# com o (linha 1 do 
procedimento). Então, para cada /[ ∈ " (linhas 2 e 28 do procedimento), as seguintes 
ações são sistematicamente realizadas.  

O ItMPC é resolvido para � � 0, determinando 8�∗ (linhas 5 e 6 do procedimento 
Pc). Em seguida, n� é determinada (linhas 7 e 12 do procedimento Pc) e usada para 
determinar a sequência de conjuntos alcançáveis ¬̧� = [$%���,/�, n�-]3, � = 1, … , �, que 
limitam qualquer realização de a sob quaisquer possíveis incertezas sobre 8� (linhas 13 
a 15 do procedimento Pc).  

Após, determinam-se os limites inferior e superior dos conjuntos alcançáveis que 
compõem a sequência ¬̧�, obtendo o intervalo $ (linha 16 do procedimento Pc). Então, 
para qualquer violação domínio o por algum limite de $, realiza-se a constrição dos li-
mites de cada dimensão do domínio o#, na proporção em que cada respectivo limite das 
dimensões do intervalo $ viole os limites em o (linhas 17 a 26 do procedimento Pc). 

Essas ações (linhas 5 a 26 do procedimento Pc) são repetidas (linhas 4 e 27 do proce-
dimento Pc) sempre que tenha sido realizada alguma constrição, visando verificar a ne-
cessidade de uma nova constrição em o#. 

Após avaliar todos os /[ ∈ ", o domínio final em o# terá sido constringido para com-
pensar as incertezas nos controles obtidos pelo ItMPC que possam causar a infactibili-
dade do estado alcançado pela aplicação do controle ao sistema a, e seu valor retornará 
finalizando o procedimento (linha 29 do procedimento Pc). 

Desta forma, com o ItMPC utilizando a restrição o#, os controles preditos pelo It-
MPC que conduzam a estados preditos próximos aos limites do domínio o# poderão vi-
olar esse domínio constringido o# quando aplicados ao sistema a, mas não violarão as 
restrições o. 
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Além disso, observe que com a finalização do procedimento Pc, ter-se-ão avaliado as 
regiões do o#, através da discretização ", e encontrado trajetórias de controle minimizada 
válidas em � = 0, iniciando dos pontos avaliados na discretização ". Com isso, se a dis-
cretização " representa adequadamente as regiões de o sujeitas a níveis diferentes de não 
linearidades, tem-se, considerando a convergência de 4 para qualquer /� ∈ o#, uma ava-
liação indireta da factibilidade das predições de controle obtido pelo ItMPC usando o 
 
escolhido, no que concerne às incertezas advindas da utilização do modelo não linear no 
ItMPC. 

3.5 Conclusões 

Neste capítulo, foram desenvolvidas as principais contribuições apresentadas nesta 
tese.  

Inicialmente, o método iterativo proposto por Fontes et al. (2008) foi estudado minu-
ciosamente, tendo sido formalmente explicado seu funcionamento e definida a condição 
necessária para sua aplicação.  

Em seguida, foi desenvolvida uma análise da convergência do método iterativo e de-
limitada a incerteza de sua resposta.  

Logo após, foi apresentada uma formulação matemática genérica do algoritmo It-
MPC, que descreve precisamente a estratégia no método e suas equações funcionais, e 
que considera a extensão da classe de sistemas proposta por Gadelha �5 ;-. (2013). 

Partindo da análise realizada anteriormente, descreveu-se o método iterativo através 
do seu algoritmo, sendo evidenciada a possibilidade de infactibilidade dos estados no 
sistema controlado, em decorrência da aproximação LVT utilizada no algoritmo iterativo.  

Logo após, foi delineada uma estratégia de ajustes off-line de parâmetros do algoritmo 
iterativo, utilizando conjuntos alcançáveis através da aritmética intervalar para contrapor 
o problema.  

Finalmente, dois procedimentos para realizar esses ajustes foram apresentados: um 
para a determinação do valor do limiar do critério de convergência 
 e outro para a cons-
trição do domínio dos estados, visando à observância das restrições de estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 4  

Simulações e Resultados 

Com a explicação da aplicabilidade do método de controle preditivo baseado em mo-
delo não linear aos problemas de controle ótimo de sistemas discretos ou discretizados, 
faz-se necessário destacar os aspectos operacionais do controlador ItMPC através de al-
gumas simulações. 

Desta forma, na Seção 4.1, apresenta-se a descrição das condições de simulação, ex-
plicando-as de forma precisa. Em seguida, na Seção 4.2, mostra-se um primeiro exemplo 
de aplicação do algoritmo ItMPC com observância às restrições de estado a um sistema 
de Hammerstein. Ademais, na Seção 4.3, analisam-se os problemas da aplicação do mé-
todo de controle preditivo em foco a um modelo de referência reator tanque agitado con-
tínuo, mais conhecido na literatura pela sigla CSTR (do nome em inglês Continuous Stir-
red Tank Reactor). Por fim, na Seção 4.4, expõem-se as conclusões sobre as simulações 
realizadas. 

4.1 Descrição das Condições de Simulação 

Antes da apresentação dos resultados obtidos sob diferentes parametrizações do pro-
blema de controle ótimo, tem-se que precisar sob quais condições as simulações foram 
realizadas e qual a abordagem utilizada para a análise de factibilidade dos estados alcan-
çados, com a constrição do domínio dos estados utilizando o procedimento Pc (Seção 
3.4).  

Em primeiro lugar, as simulações foram realizadas usando o programa MATLAB® 
R2016a Student Version (win64), em um laptop baseado no processador Intel® Core™ 
i7-3740QM 2.70 GHz com 16 GB de RAM rodando o Windows 10 Pro™®© x64, pela 
sua adequação às simulações que se pretendia realizar e disponibilidade. 

Para cálculos utilizando dos conjuntos alcançáveis, foram desenvolvidas funções 
MATLAB das operações aritmética intervalares soma, subtração, multiplicação e divi-
são, conforme equações (2.21), (2.22), (2.23) e (2.24) disponibilizadas em (Moore et al., 
2009), e do processo de arredondamento outward rounding, utilizado para arredondar o 
limites extremos de qualquer intervalo resultante de uma operação aritmética intervalar 
para o 15º algarismo significativo de sua mantissa em aritmética de vírgula flutuante. 
Portanto, no arredondamento outward rounding, foi considerado 1 dígito a menos em 
relação aos 16 dígitos significativos utilizado na aritmética de ponto flutuante do MA-
TLAB. Esta diminuição mostrou-se necessária para garantir que qualquer intervalo sendo 
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arredondado pertença ao intervalo resultante do arredondamento. Para funções padrões 
da aritmética intervalar, utilizou-se a função correspondente do MATLAB aplicada dire-
tamente aos limites do intervalo argumento, sendo o intervalo resultante arredondado. 

No exemplo apresentado na Seção 4.2, a discretização do domínio dos estados ", 
utilizada nos procedimentos Pε (Figura 3.1) e Pc (Figura 3.2), consistiu apenas do ponto 
inicial /0 � 1(6; −6; −6; −623. Essa simplificação foi utilizada por não se dispor, ainda, 
de uma técnica para determinação sistemática do 8�

() associado a qualquer /0 ∈ o, sem 
o qual os resultados das estimações realizadas nesses procedimentos tenderiam a ser com-
prometidos, e por ter sido avaliado suficiente para demostrar a aplicação e validade do 
método proposto.  

Para a avaliação de factibilidade do resultado da simulação, adotou-se a comparação 
do desempenho do controlador usando o algoritmo iterativo ItMPC proposto com os re-
sultados obtidos utilizando um outro controlador usando algoritmo NMPC padrão, fun-
ção fmincon.m do MATLAB, empregando em sua resolução o algoritmo de otimização 
SQP, com o mesmo modelo não linear e parâmetros usados pelo controlador iterativo. A 
escolha do algoritmo SQP foi realizada por este ser o algoritmo mais rápido, dentre os 
disponíveis para rodar com a função fmincon.m na versão do MATLAB utilizada, por 
garantir a satisfação das restrições em todas as iterações e por sua adequação ao tamanho 
do problema de otimização considerados nos exemplos. Para facilitar a referência futura 
aos dois controladores no texto que segue, será utilizada a denominação controlador (al-
goritmo) ItMPC e controlador (algoritmo) MPC SQP, respectivamente. 

O principal objetivo dessa avaliação é mostrar que algoritmo iterativo e a técnica pro-
posta para observância das restrições de estado funcionam, além de que a expectativa de 
que o mesmo venha a ser uma alternativa eficiente na solução de problemas de controle 
ótimo de programação quadrática sequencial é plausível. Nesse contexto, a comparação 
do controlador iterativo com o controlador SQP nos moldes em que foram estipulados 
foi considerada suficiente. Além disso, no último exemplo apresentado, pretende-se evi-
denciar alguns problemas que podem ser encontrados na aplicação do ItMPC para os 
quais ainda não foram descobertas soluções. 

4.2 Sistema de Hammerstein 

Esta seção apresenta uma aplicação do algoritmo ItMPC, explicado na Seção 4.4, 
para um exemplo numérico adaptado de (Chan & Bao, 2007), com o objetivo de demons-
trar seu uso e destacar suas características. Além disso, para fornecer um meio de avaliar 
a confiabilidade do método, os resultados obtidos pelo ItMPC e um controlador MPC 
não linear empregando um algoritmo de programação quadrática sequencial (doravante 
denominado MPC SQP), ambos nas mesmas condições de inicialização, serão compara-
dos. 

O exemplo numérico é um sistema de Hammerstein descrito pela seguinte equação 
de estado: 
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/[\C\_ = =/[\C + Ï.(c/\«), (4.1)

em que: 

= = 0 0,3780 0,1331 −0,1651 −0,47150,2182 0,2275 0,5139 −0,14750,4626 −0,0954 −0,0255 0,2939−0,0753 −0,5538 0,1346 −0,1260
1 ,

  
Ï = 0−10,6197 9.997311,5842 −10,4204−0,5028 0,6781−7,9532 7,3762

1 ,

  .(c[\C) = 2 4+_,[\C + 0,5+_,[\C+�,[\C − 0,1+_,[\C+�,[\C� + +�,[\C
−+_,[\C − 0,2+_,[\C+�,[\C + 0,1+_,[\C� +�,[\C + 2+�,[\C

3.
 (4.2)

O objetivo do controle será calcular c�∗ ∈ 8�∗ em cada tempo de amostragem � para 
direcionar o sistema de /0 = −6 para a origem, em que 8�∗ minimiza (A.1), em que ÈC =h ∈ ℝN×N, 4C = h ∈ ℝP×P, sendo h uma matriz de identidade, � = * = 10, e estados e 
entradas de controle sujeitos a: 

−6 ≤ �@ ≤ 0, 5 = 1, … , &, −1 ≤ +@ ≤ 1, 5 = 1, … , L. 
(4.3)

4.2.1 Estruturação do Problema de Controle Ótimo 

Para utilizar o ItMPC, é necessário definir para (4.1) o modelo de predição LVT: 

b�[(G) = a[(G)(/[, 8[) = =[\C(G) /%[\C + Ï[\C(G) c%[\C, (4.4)

que satisfaça a Hipótese 3.1. Dentre as opções possíveis para as funções Í e ℎ, usou-se: 

=[\C(G) = Íæ�[\C(G) , +[\C(G) ç = =,

Ï[\C(G) = ℎ(�[\C(G) , +[\C(G) ) = Ï ¹; }ã Ù¼ ,
 (4.5)

em que: 

; = 4 + 0.5+�,[\C(G) − 0.1(+�,[\C(G) )�,

} = 1,ã = −1,

Ù = −0.2+_,[\C(G) + 0.1(+_,[\C(G) )� + 2.

 (4.6)

Para inicializar o procedimento iterativo 4 em � = 0, foi utilizado um vetor nulo, ou 
seja, 80() = � ∈ 4P�, e para � > 0, (3.17) foi usado. 

Como =���
(�)  é constante, pode-se simplificar (A.7) para: 
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/%[\C(G) = =C/[ + 5®æ=Ce¨Ï[\¨e_(G) ç
Ce_

¨°_
+ Ï[\Ce_(G) 6c([e_)

+ ® 75 ® æ=Ce¨Ï[\¨e_(G) ç + Ï[\Ce_(G)
Ce8e_

¨°_
6Δc[\8:Ce_

8°g8;d

, (4.7)

com simplificações correspondentes nas equações (A.9) e (A.10). As equações (A.16) 
a (A.54) são válidas para estruturação do problema controle ótimo (A.55)-(A.58) consi-
derando k = & = 4, 9 = h© ∈ ℝ© e <��� = � ∈ ℝ©. 

4.2.2 Determinação do Procedimento Aproximado � 

Para calcular os conjuntos alcançáveis, é necessário estabelecer uma extensão inter-
valar para (4.1) que seja composta unicamente por operações aritméticas básicas e/ou 
avaliações de funções padrões (ver Seção 4.4.1). Neste intento, considerando (4.2), pode-
se reescrever (4.1) como /���� = 1�Y,��=�23 = 1 � Y,��=�23 + 1 �  Y,��=�23, em que: 

�@,[\C\_ = ;@_�_,[\C + ;@���,[\C + ;@Ã�Ã,[\C + ;@>�>,[\C
+}@_~4+_,[\C + 0,5+_,[\C+�,[\C − 0,1+_,[\C+�,[\C� + +�,[\C�
+}@�~−+_,[\C − 0.2+_,[\C+�,[\C + 0.1+_,[\C� +�,[\C + 2+�,[\C�,

 (4.8)

�_ @,[\C\_ = ;@_�_,[\C + ;@���,[\C + ;@Ã�Ã,[\C + ;@>�>,[\C,                                 (4.9)

�� @,[\C\_ = +}@_~4+_,[\C + 0,5+_,[\C+�,[\C − 0,1+_,[\C+�,[\C� + +�,[\C�
+}@�~−+_,[\C − 0.2+_,[\C+�,[\C + 0.1+_,[\C� +�,[\C + 2+�,[\C�, 

 (4.10)

5 = 1, … ,4, ;Y? ∈ =, - = 1, … ,4, e }Y? ∈ Ï, - = 1,2. 

Em (4.8), pode-se observar que a extensão natural (Definição 3.7) dessa equação é 
uma função intervalar racional (Definição 3.9) e pode ser usada para o cálculo dos con-
juntos alcançáveis. Contudo, é importante atentar para o problema da múltipla incidência. 
Observe que, na soma das parcelas originadas da multiplicação do termo =/��� (4.9), 
cada variável aparece somente uma vez multiplicada por uma constante e pode ser usada 
para definir uma extensão intervalar natural sem ocasionar o problema da múltipla inci-
dência. No caso do termo (4.10), referente à Ï.(c@�=), as variáveis +,��� e + ,��� ocorrem 
múltiplas vezes. Assim, é recomendado adotar medidas para minimizar a superestimação 
dos conjuntos alcançáveis obtidos através da aritmética intervalar. Inicialmente, aplicou-
se o esquema de Horner para diminuir o número de vezes em que as variáveis aparecem 
no cálculo. Assim, (4.10) foi rescrito como:  
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�� @,[\C\_ = (4}@_ − }@�)+_,[\C + +�,[\C æ(}@_ + 2}@�) + +_,[\C~( )�
× æ(0.5}@_ + 0.2}@�) + 0.1}@�+_,[\C − 0.1}@_+�,[\Cç¾ ,

 (4.11)

em que 5 = 1, … ,4. Como em (4.11) a incidência múltipla das variáveis não foi eliminada, 
durante o cálculo realizados com a extensão intervalar natural desta equação foi utilizada 
uma segunda técnica denominada splitting (ver Seção 4.4.1) para mitigar ainda mais o 
efeito na incidência múltipla. A aplicação desta segunda técnica será explicitada após a 
determinação das equações intervalares utilizadas. 

A partir de (4.9) e (4.11) é possível definir as seguintes operações aritméticas básicas: 

�_ @,[\C\_ = ;@_$Y#
�_,[\C
8YA + ;@�$Y"

��,[\C
8Y# + ;@Ã$Y 

�Ã,[\C
8Y + ;@>$Y

�>,[\C
8Y

8Y"
8Y�

8YB

, (4.12)

�� @,[\C\_ =  (4}@_ − }@�)$YC +_,[\C
8Y�

+
                              
+�,[\C å (}@_ + 2}@�)$YD + +_,[\CE@__

8Y è
8Y"        

8Y#                                              
8YA                                          

E@__ = 0.5}@_ + 0.2}@�$YB + 0.1}@�$YA +_,[\C
8YC

+ −0.1}@_$Y�
+�,[\C

8YD8Y0
, (4.13)

em que: 

ã@_ = ;@>, ã@� = ;@Ã, ã@Ã = ;@�,ã@> = ;@_, ã@F = −0.1}@_, ã@G = 0.1}@�,ã@H = 0.5}@_ + 0.2}@�, ã@I = }@_ + 2}@�, ã@J = 4}@_ − }@�,E@_ = ã@_�>,[\C, E@� = ã@��Ã,[\C, E@Ã = E@� + E@_,E@> = ã@Ã��,[\C, E@F = E@> + E@Ã, E@G = ã@>�_,[\C,E@H = E@G + E@F, E@I = ã@F+�,[\C, E@J = ã@G+_,[\C,E@_g = E@J + E@I, E@__ = ã@F + E@_g, E@_� = +_,[\CE@__,E@_Ã = ã@I + E@_�, E@_> = +�,[\CE@_Ã, E@_F = ã@J+_,[\C,E@_G = E@_F + E@_>,

 

5 = 1, … ,4, ;Y? ∈ =, - = 1, … ,4, }Y? ∈ Ï, - = 1,2, ã@Ô, , - = 1, … ,9, são constantes re-
ais, E@Ô, - = 1, … ,16, são variáveis reais resultantes de operações aritméticas básicas, �Ô,[\C, - = 1, … 4, e +@,[\C, - = 1,2, são variáveis reais representando dimensões dos ve-
tores reais /[\C e c[\C, respectivamente. 
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A partir de ã@Ô e EY?, pode-se definir as operações da aritmética intervalares como se-
gue: 

ü@_ = 1ã@_, ã@_2, ü@� = 1ã@�, ã@�2,ü@Ã = 1ã@Ã, ã@Ã2, ü@> = 1ã@>, ã@>2,ü@F = 1ã@F, ã@F2, ü@G = 1ã@G, ã@G2,ü@H = 1ã@H, ã@H2, ü@I = 1ã@I, ã@I2,
ü@J = 1ã@J, ã@J2, K@_ = ü@_1�>,[\C, �>,[\C2,K@� = ü@�1�Ã,[\C , �Ã,[\C2, K@Ã = K@� + K@_,K@> = ü@Ã1��,[\C , ��,[\C2, K@F = K@> + K@Ã,K@G = ü@>1�_,[\C , �_,[\C2, K@H = K@G + K@F,K@I = ü@F1á�,[\C , á�,[\C2, K@J = ü@G1á_,[\C, á_,[\C2,K@_g = K@J + K@I, K@__ = ü@F + K@_g,K@_� = 1á_,[\C, á_,[\C2K@__, K@_Ã = ü@I + K@_�,K@_> = 1á�,[\C , á�,[\C2K@_Ã, K@_F = ã@J1á_,[\C , á_,[\C2,K@_G = K@_F + K@_>,

 

5 = 1, … ,4, ãY?, , - = 1, … ,9, são constantes reais, üY?, - = 1, … ,9, são constantes interva-
lares reais, KY?, - = 1, … ,16, são variáveis intervalares reais resultantes de operações arit-
méticas intervalares básicas, e 1�?,���, �?,���2, - = 1, … ,4, e 1á?,���, á?,���2, - = 1,2, são 
variáveis intervalares reais representando dimensões dos vetores intervalares reais $��� e à���, respectivamente.  

Considerando agora a nomenclatura definida na Seção 4.4, o procedimento aproxi-
mado î(∙) (satisfazendo a Hipótese 3.3) utilizado para obter conjunto alcançável aproxi-
mando $%���(/�, n�) (Definição 3.4) é dado por: 

$%[\C(/[, n[) = î(�̂[\Ce_(/[, n[), à[\Ce_)
= î_~�̂[\Ce_(/[, n[)� + î�(à[\Ce_),

 (4.14)

em que $%��(/�, n�) = î(/�, à��0), �̂��� = 11�Y,���23, 1�Y,���232, � = 1, … , �, $��0 =
1/� /�2, n���� = 1à���23 = 1 1áY,���23, 1áY,���232 (Proposição 3.2), � = 0, … , * − 1, 
à��� = à���� para � ≥ *, e î e î  são extensões intervalares naturais de (4.9) e 
(4.11), respectivamente. 

O exemplo numérico que foi empregado em (Chan & Bao, 2007) possuía também o 
seguinte equacionamento da saída do sistema: 

p[\C = 9/[\C (4.15)

em que: 

9 = �0,4723 0,8878 0,1904 0,57840,5252 0,4876 0,6927 0,0413� (4.16)

que não foi utilizado neste exemplo. 
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Para ilustrar as implicações adicionais que o emprego de (4.15) produziria em î(∙), 
apresentar-se-á também a estruturação complementar que seria necessária para incluir a 
saída ao resultado obtido em (4.14). 

Por (4.15) e (4.17). têm-se: 

q@,[\C\_ = ã@_�_,[\C
8YA + ã@���,[\C

8Y# + ã@Ã�Ã,[\C
8Y + ã@>�>,[\C

8Y
8Y"

8Y�
8YB

, (4.17)

em que, ãY? ∈ 9, 5 = 1,2, - = 1, … ,4: E@_ = ã@_�>,[\C, E@� = ã@��Ã,[\C, E@Ã = E@� + E@_,E@> = ã@Ã��,[\C, E@F = E@> + E@Ã, E@G = ã@>�_,[\C,E@H = E@G + E@F,
 

5 = 1,2, ãY? ∈ 9, - = 1, … ,4, são constantes reais, E@Ô, - = 1, … ,7, são variáveis reais re-
sultantes de operações aritméticas básicas, �Ô,[\C, - = 1, … 4, são variáveis reais repre-
sentando dimensões dos vetores reais /[\C. 

A partir ã@Ô e EY?, pode-se definir as operações da aritmética intervalares como segue: 

ü@_ = 1ã@_, ã@_2, ü@� = 1ã@�, ã@�2,ü@Ã = 1ã@Ã, ã@Ã2, ü@> = 1ã@>, ã@>2,K@_ = ü@_1�>,[\C, �>,[\C2 K@� = ü@�1�Ã,[\C, �Ã,[\C2,K@Ã = K@� + K@_, K@> = ü@Ã1��,[\C, ��,[\C2,K@F = K@> + K@Ã, K@G = ü@>1�_,[\C , �_,[\C2,K@H = K@G + K@F,

 

5 = 1, … ,4, ãY?, , - = 1, … ,9, são constantes reais, üY?, - = 1, … ,9, são constantes interva-
lares reais, KY?, - = 1, … ,16, são variáveis intervalares reais resultantes de operações arit-
méticas intervalares básicas, e 1�?,���, �?,���2, - = 1, … ,4, são variáveis intervalares reais 
representando dimensões dos vetores intervalares reais $��� obtidas por (4.14).  

Tendo estabelecido î, será explicada a segunda técnica utilizada no seu cálculo para 
reduzir o problema da múltipla incidência. A técnica consiste em particionar, por um de-
terminado número de vezes, o intervalo da variável intervalar como múltipla incidência, 
formando um conjunto de intervalos particionados. No caso de um vetor intervalar, isto 
significa particionar cada dimensão intervalar deste vetor, formando um conjunto de ve-
tores intervalares particionados pela combinação das partições realizadas em cada dimen-
são. O resultado desejado é obtido da união de todos os intervalos resultantes da aplicação 
sistemática desses vetores intervalares particionados a î . Sendo que, quanto maior o 
número de partições realizadas, menor a influência do problema da múltipla incidência 
no resultado final, mas maior será o tempo despendido para obtê-lo. Assim, para abranger 
a utilização da técnica splitting, (4.14) deve ser rescrita como: 
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$%[\C(/[, n[) = î($%[\Ce_(/[, n[), à[\Ce_)
= î_~$%[\Ce_(/[, n[)� + í î�(à)

à∈{à����}�
, (4.18)

em que {à����}� = {à = 1áY23 = 11áY23, 1áY232 ⊂ ℝ ; áY ∈ {áY,����}�, 5 = 1,2}, é o 
conjunto de todos os vetores intervalares formados pela combinação da partição de cada 
dimensão intervalar de à���� e {áY,����}� é o conjunto dos intervalos particionados da 
dimensão 5 do vetor intervalar à����. Em todos os exemplos realizados, o número de 
partições realizadas em cada dimensão dos vetores intervalares foi mantido constante e 
igual a 500. 

4.2.3 Determinação do Valor de � 

A Tabela 4.1 mostra os desempenhos na simulação do MPC SQP e ItMPC com  
 =10��, � = 1,2,3,4, para � = 0, considerando o procedimento apresentado na Seção 3.4.1. 
A coluna de iterações corresponde ao número de iterações que foram necessárias para a 
convergência de 4, 5g̅ o tempo médio de resolução do problema de controle ótimo �Ñ0  e 

7(80) o custo ótimo predito. Observa-se que, com a diminuição do valor de 
 utilizado 
no ItMPC, o número de iterações e 50̅ tendem a aumentar e que 7(80) tende a diminuir. 
Além disso, deve notar-se que o ItMPC resolveu o �Ñ0  muito mais rápido do que o MPC 
SQP (aproximadamente 4,5 mais rápido com � = 1, 3,0 com � = 2 e 2,2 com � = 3,4), 
com valores 7(80∗) apresentando diferenças pequenas em relação ao valor obtido pelo 
MPC SQP (ordem de magnitude −2 com � = 1, −3 com � = 2 e −4 para � = 3,4), 

Tabela 4.1: Desempenho em iterações, 50̅ e 7(80∗) em � = 0, para os algoritmos MPC 
SQP e ItMPC com 
 = 10��, � = 1,2,3,4. 

ALGORITMO � ITERAÇÕES �̅�    (ms)(ms)(ms)(ms) L(M�∗ ) 

MPC SQP NA NA 102,4 9,3889 

ItMPC 10e_ 2 22,8 9,3935 

ItMPC 10e� 3 33,9 9,3891 

ItMPC 10eÃ 4 46,9 9,3888 

ItMPC 10e> 4 46,9 9,3888 
NA – Não Aplicável. 5g̅ – Tempo máximo médio de resolução do problema de controle ótimo �Ñ0  em 

� = 0 (valor médio de 1.000 resoluções). 7(80) = ‖a(/0, 80)‖N + ‖Δ80‖O ; c(��) = �; 

7~80()� = ‖a(/0, 80())‖N + ‖Δ80()‖O = 9,5415. 
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inclusive exibindo um valor menor para � = 3,4. Outro aspecto que pode ser observado 
neste exemplo simulado é que a 4ª iteração em � = 0 permitiu a convergência para � = 3,4 e, portanto, ambos produziram as mesmas performances em � = 0. No entanto, é 
importante notar que o uso desses 
 geralmente levará a trajetórias de estado e controle 
distintas para � > 0. 

As Figuras 4.1 a 4.4 mostram graficamente, perto da origem, a trajetória predita das 
dimensões ��Y,��� ∈ a(��, 8�), 5 = 1, … , &, � = 0, � = 0,1, … , �, em que 8� é obtido 
usando ItMPC com 
 = 10eG, � = 1,2,3,4, juntamente com seus respectivos conjuntos 
alcançáveis aproximados obtidos usando (4.15). 

No presente exemplo, esses conjuntos alcançáveis confinam, de forma conservadora, 
qualquer incerteza possível em /%��� gerado devido a a�

(J)(/�, 8�) ≠ a(/�, 8�). 

Observe que a estrutura apresentada dos conjuntos alcançáveis aproximados é flexível 
e permite analisar combinações de incertezas, tais como uma incerteza na determinação 
do valor do estado  /%��� com a incerteza de 8�. 

Como esperado, um 
 menor tende a resultar em incertezas menores, provocando, 
nesse exemplo, a diminuição na ordem de magnitude dos conjuntos alcançáveis em cada 
nova iteração realizada em 4 (ver resultados na Tabela 4.1). Também pode ser notada a 
violação da restrição de estado pelos conjuntos alcançáveis. Portanto, não se pode garantir 
que os controles gerados pelo ItMPC não violam essa restrição quando aplicados em a. 

De fato, nas quatro trajetórias apresentadas, alguns estados preditos violaram suas restri-
ções. Observe que esta análise deve ser feita considerando todas as dimensões de / e 
envolver todas as restrições de estado, se houver. 

Assim, se todas as simulações realizadas permitirem a resolução do j/0  em tempo 

suficiente para controlar o sistema, 
 = 10�# seria a melhor escolha e 
 = 10� não deve 
ser considerado porque a incerteza descrita pelos conjuntos alcançáveis atinge cerca de 66 % da distância entre /0 e a origem, o que torna não prático o processo de constrição 
das restrições do estado. 

Para determinar restrições de estado constringidas, as restrições de estado do pro-
blema original foram estreitadas sistematicamente em simulações em � = 0 até que os 
conjuntos alcançáveis dos estados preditos não violassem suas restrições, considerando o 
procedimento Pc apresentado na Seção 3.4.2. 

Observe que, neste processo off-line, deve-se considerar todas as dimensões do estado 
e todas as suas restrições sob a faixa operacional do controlador, representada na discre-
tização " de o. Isso permitirá a observância do domínio dos estados o com utilização de o# também para � > 0, contanto que não tenha havido a omissão de algum estado / ∈ o 
na discretização " considerada em Pc, que não possa ser compensada pela margem de 
segurança obtida na sobrestimação dos conjuntos alcançáveis inerente ao método de cál-
culo utilizado em Pc. 
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Figura 4.1:Sequência ��,��� predita e conjuntos alcançáveis �̂,���, � = 0, … , �, mostra-
dos próximo à origem, da solução ótima do ItMPC no instante de amostragem � = 0
usando � = 10��, � = 1,2,3,4. 

 

 
Figura 4.2: Sequência �� ,��� predita e conjuntos alcançáveis �̂ ,���, � = 0, … , �, mostra-
dos próximo à origem, da solução ótima do ItMPC no instante de amostragem � = 0
usando � = 10��, � = 1,2,3,4. 
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Figura 4.3: Sequência ��",��� predita e conjuntos alcançáveis �̂",���, � = 0, … , �, mostra-
dos próximo à origem, da solução ótima do ItMPC no instante de amostragem � = 0
usando � = 10��, � = 1,2,3,4. 

 

 
Figura 4.4: Sequência ��#,��� predita e conjuntos alcançáveis �̂#,���, � = 0, … , �, mostra-
dos próximo à origem, da solução ótima do ItMPC no instante de amostragem � = 0
usando � = 10��, � = 1,2,3,4. 
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Para o exemplo proposto, as restrições de estado mais apertadas obtidas com este pro-
cedimento foram, em valores aproximados, � � −10,3;  2,4;  0,1;  2,02A × 10eÃ. A Fi-
gura 4.5 mostra graficamente, perto da referência, a trajetória predita de cada dimensão 
de ����� ∈ a(��, 8�) em � = 0, 8� obtido usando o ItMPC com 
 = 10�# e restrições de 
estado constritas, juntamente com seus respectivos conjuntos alcançáveis aproximados 
obtidos usando (4.18). 

Observe que as incertezas nos estados preditos já não violam as restrições de estado 
originais. Observe também a tendência de que qualquer referência definida de acordo com 
as restrições de estado originais, mas violando as restrições de estado constritas, leva a 
um erro de estado estacionário proporcional à diferença entre a referência e o valor da 
restrição de estado constrito violada.  

No caso de pontos de ajuste que não violam as restrições de estado constritas, serão 
esperados erros de estado estacionários muito pequenos devido à diferença entre a[(J) e a 
permitida pelo critério de convergência ItMPC, que, em geral, diminuirá a cada novo 
tempo de amostragem, podendo a[(J) chegar a descrever exatamente a, salvo erros numé-
ricos advindas das computações realizadas. 

Os resultados da simulação para 20 tempos de amostragem do controlador ItMPC 
projetado são mostrados nas Figuras 4.6 a 4.10.  

 
Figura 4.5: Sequência de estados preditos ���,��� e os conjuntos alcançáveis aproxima-
dos $%�,���, � = 1, … , & e � = 0, … , &, mostrados próximo da origem para a solução 
ótima do ItMPC no instante de amostragem � = 0 usando 
 = 10�# e a constrição do 
domínio dos estados. 
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Figura 4.6: Trajetórias otimizadas dos sinais de controles obtida pelo MPC SQP, 
usando as restrições de estado originais, e ItMPC, usando 
 = 10�# e restrições de 
estado constringidas, para os tempos de amostragens � + �, � = −1,0,1, … ,19. 

 
Figura 4.7: Trajetórias otimizadas dos estados obtida pelo MPC SQP, usando as res-
trições de estado originais, e ItMPC, usando 
 = 10�# e restrições de estado constrin-
gidas, para os tempos de amostragens � + �, � = 0,1, … ,20. 
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Figura 4.8: Trajetórias otimizadas dos sinais de controles obtida pelo MPC SQP e 
ItMPC usando 
 = 10e>, ambos com restrições de estado constringidas, para os tem-
pos de amostragens � + �, � = −1,0,1, … ,19. 

 
Figura 4.9: Trajetórias otimizadas dos estados obtida pelo MPC SQP e ItMPC 
usando 
 = 10e>, ambos com restrições de estado constringidas, para os tempos de 
amostragens � + �, � = 0,1, … ,20. 
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Nas Figuras 4.8 e 4.9, são mostradas na devida ordem, para o MPC SQP e para o 

ItMPC usando 
 = 10�#, ambos usando as restrições de estado constritas, as trajetórias 
otimizadas para controles c��� ∈ 8� em cada tempo de amostragem � = −1, 0, … ,19, 
sendo c�� = c(��), e as respectivas trajetórias otimizadas dos estados �� obtidas apli-
cando estes +� ao sistema a a partir de � = 0. 

Nas Figuras 4.6 e 4.9, é possível observar que o controlador ItMPC pôde emular o 
controle MPC SQP muito bem, com as trajetórias otimizadas dos controles e os estados 
do ItMPC divergindo ligeiramente dos otimizados pelo MPC SQP (ver detalhes (a), (b) 
e (c) nessas figuras), sendo os resultados apresentados nas Figuras 4.6 e 4.7 divergindo 
mais que os das Figuras 4.8 e 4.9, respectivamente. 

Essa divergência maior nas Figuras 4.6 e 4.7 decorre da referência utilizada no con-
trole que viola as restrições de estado constringidas utilizada no ItMPC, e evidencia uma 
consequência advinda do método de constrição utilizado: que a constrição realizada no 
domínio dos estados do problema original tornará estados desse domínio inalcançáveis 
pelo controle via ItMPC. 

Desta forma, a técnica proposta na Seção 3.4.2 deverá ser utilizada quando a constri-
ção realizada no domínio dos estados não inviabilizar a qualidade do controle pretendido. 
No caso apresentado nas Figuras 4.6 e 4.7, observa-se a tendência de estabilização com 
um erro de magnitude comparável à distância em que a referência viola o domínio cons-
tringido. 

Em geral, os resultados obtidos serão melhores quando a referência for definida den-
tro do domínio dos estados constringidos (ver Figuras 4.8 e 4.9, ver detalhes (a), (b) e (c), 
em que a referência utilizada foi −12,5;  2,5;  2,5;  2,52A × 10eÃ). No caso das simulações 
apresentadas nas Figuras 4.8 e 4.9, as diferenças encontradas no tempo de amostragem 
30 estavam na ordem de grandeza de 10eF no tempo de amostragem � + � = 20. Além 
disso, essas diferenças tendem a diminuir a cada novo tempo de amostragem com a dimi-
nuição do valor do critério de convergência 9���

(J)  a cada nova iteração, considerando a não 
ocorrência de distúrbios e/ou mudança na referência. 

 
Figura 4.10: Número de iterações executadas pelo ItMPC usando 
 = 10e> e restri-
ções de estado, originais e constringidas, para os tempos de amostragens � + �, � =0,1, … ,19. 
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Por fim, a Figura 4.10 mostra o número de iterações realizadas pelo procedimento 
iterativo 4 do ItMPC para determinar 8�. Nessa figura, é possível observar um compor-
tamento típico para o número de iterações realizadas no ItMPC, em que o número de 
iterações necessárias (e, consequentemente, o esforço computacional para resolver j/�) é 

mais alto em � = 0 e diminui à medida que as trajetórias atingem o estado estacionário. 

4.3 Reator Tanque Agitado Contínuo 

Neste segundo exemplo, pretende-se mostrar alguns problemas ainda não resolvidos 
no ItMPC. Para tanto, utiliza-se um modelo reator tanque agitado contínuo (CSTR), com 
o objetivo, além da identificação dos citados problemas, de possibilitar a observação dos 
ajustes que devem ser realizados para a aplicação da técnica ItMPC com observância às 
restrições de estado em um modelo diferente do utilizado na seção anterior. 

Dessa forma, considere um CSTR (Limon et al., 2005; Xie et al., 2017) para uma 
reação exotérmica e irreversível = → Ï com um volume líquido constante. O modelo de 
tempo contínuo derivado do balanço de massa e energia é dado por: 

Ù9QÙ5 = kR ~9Q¿ − 9Q� − �g�eS ÉA⁄ 9Q
ÙT
Ù5 = kR ~T¿ − T� + −Δ�U9¨ �g�eS ÉA⁄ 9Q + 8=RU9¨ (T$ − T) , (4.19)

em que 9V é a concentração de = no reator, T é a temperatura no reator, e TW é a tempera-
tura do fluxo de refrigerante. Os parâmetros do modelo são (Limon et al., 2005): U =1.000 g/l, 9� = 0,239 J/g K, Δ� = −5 × 10> J/mol, �/4 = 8.750 K, �0 = 7,2 ×
10_g min-1, 8= = 5 × 10> J/min K. As condições operacionais nominais são dadas por 
(Limon et al., 2005): k = 100 l/min, TX = 350 Y, R = 100 l, 9VX = 1,0 mol/l. Nessas 
condições, o estado estacionário é  9VZ = 0,5 mol/l, TZ = 350 K, TWZ = 300 K, que é um 
ponto de equilíbrio instável. A temperatura do refrigerante é limitada a 280 K ≤  T[ ≤370 K; a concentração de = está restrita a 0,4 mol/l ≤ 9V ≤ 0,6 mol/l. 

Da mesma forma que em (Limon et al., 2005), o modelo é discretizado usando um 
período de amostragem T\ = 0.03 min, tendo sido obtido: 

�_,[\_ = �_,[ + Δ5 2kR ~9Q¿ − �_,[� − �g �½eSÉ  _Ñ ,�¾�_,[3
��,[\_ = ��,[ + Δ5 2kR ~T¿ − ��,[� − Δ�U9¨ �g �½eSÉ  _Ñ ,�¾�_,[ + 8=RU9¨ ~+[ − ��,[�3 (4.20)

em que os vetores de estado e controle foram definidos como / = 19V,T23 e c = TW, res-
pectivamente. 

O objetivo do controle (baseados nos objetivos encontrados em (Limon et al., 2005) 
será calcular c�∗ ∈ 8�∗ em cada tempo de amostragem � para direcionar o sistema de /0 =10,40;  30023 para o estado estacionário, onde 8�∗ minimiza (A.1), em que: 
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] = 0È � ⋯ �� È ⋱ �⋮ ⋱ ⋱ ⋮� � ⋯ È
1 ∈ ℝBF×BF,  È = ¹2 00 2,9 × 10eÃ¼ , (4.21)

4 = 3,33 × 10eÃ × h ∈ ℝl×l, h sendo uma matriz de identidade, � = 15 and * = 15, 
e os estados e entradas de controle sujeitos a: 

0,4 mol/l ≤ �_ ≤ 0,6 mol/l, 280 K ≤  + ≤ 370 K. 
(4.22)

4.3.1 Estruturação do Problema de Controle Ótimo 

Para utilizar o ItMPC, é preciso definir para (4.20) um modelo de predição LVT (4.4) 
que satisfaça a Hipótese 3.1. Dentre as opções possíveis para as funções Í e ℎ, usou-se: 

=[\C(G) = Í(/[\C(G) , c[\C(G) ) = ¹; }ã Ù¼ ,

Ï[\C(G) = ℎæ/[\C(G) , c[\C(G) ç = a 0Δ5 8=RU9¨
b = Ï,

 (4.23)

em que: 

; = 1 − Δ5 kR + Δ5 kR 9Q¿
1

�_,[ − Δ5�g�½eSÉ  _Ñ ,�¾
,

} = 0,

ã = −Δ5 Δ�U9¨ �g �½eSÉ  _Ñ ,�¾
,

Ù = 1 − Δ5 kR − Δ5 8=RU9¨ + Δ5 kR T¿
1

��,[ .

 (4.24)

Como Ï���
(�)  é constante, pode-se simplificar (A.7) para: 

/%[\C(G) = cd=[\CeÔ(G)
C

Ô°_
e/[ + 5® cd=[\CeÔ(G)

Ce¨

Ô°_
eCe_

¨°_
+ h(B×B)6Ïc([e_)

+ ® 75 ® c d =[\CeÔ(G)
Ce8e¨

Ô°_
e + h(B×B)

Ce8e_

¨°_
6ÏΔc[\8:Ce_

8°g8;d

 (4.25)

com simplificações correspondentes nas equações (A.9) e (A.10). As equações (A.16) a 
(A.54) são válidas para estruturação do problema controle ótimo (A.55)-(A.58) conside-
rando k = & = 2, 9 = h© ∈ ℝ© e <��� = 10,40;  30023 ∈ ℝ©. 
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4.3.2 Determinação do Procedimento Aproximado � 

Para calcular os conjuntos alcançáveis, é necessário estabelecer uma extensão inter-
valar para (4.20) que sejam compostas unicamente operações aritméticas básicas e/ou 
avaliações de funções padrões (ver Seção 4.4.1). Neste intento, pode-se reescrever (4.20) 
como /���� = 1�Y,��=�23, 5 = 1,2, em que: 

�_,[\_ = Δ5 kR 9Q¿
$#

+
⎝
⎜⎜⎜
⎛

1 − Δ5 kR
$"

+ −Δ5�g
$ �

7 eSÉ
#

Ñ ,�ij
:

8         8"    
           8# ⎠

⎟⎟⎟
⎞

�_,[

8�                 8A

 
(4.26)

��,[\_ = Δ5 kR T¿$D
+ Δ�U9¨$B

−Δ5�g �æ eSÉ Ñ ,�ö ç
→ 8"

�_,[

80
8          

+ EJ
8                                    

8"               

EJ =
⎝
⎜⎜⎛ 1 − Δ5 kR→ $"

− Δ5 8=RU9¨
→ $�$A ⎠

⎟⎟⎞ ��,[

nooooooooopoooooooooq

8D
+ Δ5 8=RU9¨$�

+[

8B
 (4.27)

em que: 

ã_ = −�/Ï, ã� = −Δ5�g, ãÃ = 1 − Δ5 kR , ã> = Δ5 kR 9QX,

ãF = Δ5 8=RU9¨ , ãG = ãÃ − ãF, ãH = Δ�U9¨ , ãI = Δ5 kR T¿,

E_ = ã_/��,[\C, E� = �8 , EÃ = ã�E�, E> = ãÃ + EÃ,

EF = E>�_,[\C, EG = ã> + EFnooopoooq
Ñ,����

, EH = ãF+[\C, EI = ãG��,[\C,
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EJ = EI + EH, E_g = ãHEÃ, E__ = E_g�_,[\C, E_� = E__ + EJ,

E_Ã = ã> + E_�nooopoooq
Ñ ,����

,  

ãÔ, , - = 1, … ,8, são constantes reais, EÔ, - = 1, … ,13, são variáveis reais resultantes de 
operações aritméticas básicas, �Ô,[\C, - = 1,2, são dimensões do vetor real /[\C e +[\C é 
uma variável real representando o vetor unidimensional c[\C. 

Observe que as variáveis �_,[\C e �_,[\C são computadas uma única vez nas equações 
(4.26) e (4.27), enquanto a variável +[\C, uma única vez na equação (4.27). Portanto, a 
escolha de extensões naturais dessas equações para definir a função intervalar racional î 
será uma ótima escolha, pois não incorrerá no problema da múltipla incidência. Assim, 
em geral, os intervalos estimados serão menores e poderão ser computados mais rapida-
mente, por não necessitar da utilização de uma técnica como o splitting para tratar o pro-
blema da múltipla incidência. 

A partir ãÔ e E?, pode-se definir as operações da aritmética intervalares como segue: 

ü_ = 1ã_, ã_2, ü� = 1ã�, ã�2, üÃ = 1ãÃ, ãÃ2, ü> = 1ã>, ã>2,
üF = 1ãF, ãF2, üG = 1ãG, ãG2, üH = 1ãH, ãH2, üI = 1ãI, ãI2,
K_ = ü_/1� ,���, � ,���2, K� = �K , KÃ = ü�K�, K> = üÃ + KÃ,

KF = K>1�,���, �,���2, KG = ü> + KFnooopoooq
�,����

, KH = üF1á���, á���2, KI = üG� ,���,

KJ = KI + KH, K_g = ãHKÃ, K__ = K_g1�,���, �,���2, K_� = K__ + K
K_Ã = ü> + K_�noooopooooq

� ,����
,

ã?, , - = 1, … ,8, são constantes reais, ü?, - = 1, … ,8, são constantes intervalares reais, K?, - = 1, … ,13, são variáveis intervalares reais resultantes de operações aritméticas interva-
lares básicas, e 1�?,���, �?,���2, - = 1,2, são variáveis intervalares reais representando di-
mensões do vetor intervalar real $��� e 1á���, á���2 = á��� é uma variável intervalar real 
representando o vetor intervalar unidimensional real à���. 

Desta forma, considerando agora a nomenclatura definida na Seção 4.4, o procedi-
mento aproximado î (satisfazendo a Hipótese 3.3), utilizado para obter conjunto alcan-
çável aproximando $%���(/�, n�) (Definição 3.4), é dado por (4.14). 

4.3.3 Problemas Envolvidos na Aplicação do ItMPC ao CSTR 

A análise do modelo CSTR, definido em (4.20), usando o procedimento Pε, apresen-
tado na Seção 4.3.1, evidenciou algumas dificuldades que tornaram o ItMPC inadequado 
para o controle sistema CSTR. 
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Primeiro, o ItMPC não convergiu para os horizontes de predição e de controle pre-
tendidos. 

Segundo, o emprego de horizontes de predição e de controle menores que os preten-
didos (menores que � � * � 15) permitiu o controle a partir de diversos estados do 
domínio de definição dos estados, mas não a partir de qualquer estado desse domínio. Ou 
seja, o ItMPC não convergiu na etapa � = 0 para qualquer /g ∈ o. 

Terceiro, os horizontes de predição e de controle mais próximos dos pretendidos con-
seguiram controlar o sistema até a referência, porém, em diversas etapas de controle rea-
lizadas, o problema de controle ótimo iterativo 4 não convergiu, tendo sido utilizada uma 
heurística para determinar o controle a ser aplicado nessas etapas. Essa heurística será 
evidenciada posteriormente nesta subseção durante a apreciação dos resultados da simu-
lação com � = * = 14. Contudo, foi possível obter o controle com 4 convergindo em 
todas as etapas de controle para horizontes de predição e de controle bem menores. 

Quarto, tendo 4 convergido em todas as etapas de controle ou não, o tempo máximo 
despendido pelo ItMPC com a resolução de 4 nas etapas de controle foi muito superior 
ao máximo requerido pelo MPC SQP. 

Para evidenciar os problemas elencados, serão apresentados resultados de duas simu-
lações distintas, em que foi obtido o controle do sistema com o problema de controle 
ótimo iterativo 4 sem convergir (Figuras 4.11, 4.13 e Tabela 4.2) e convergindo em todas 
as etapas de controle (Figuras 4.12, 4.14 e Tabela 4.3).  

A Figura 4.11 mostra a trajetória otimizada dos estados obtida pelo MPC SQP e ItMPC 
(
 = 10�#) com horizontes � = * = 14, para os tempos de amostragem � + �, � =0,1, … ,130. Por sua vez, o número de iterações executadas pelo ItMPC no problema de 
controle ótimo iterativo 4 se encontra na Figura. 4.13. Por fim, os valores da função 
critério 9�

(�), � = 1, … ,11, :, nas etapas � = 0, … ,9, 129, obtidos durante o controle do 

sistema CSTR empregando o ItMPC com � = 14, * = 14, 
 = 10�#, +���
()  = 370, � =

0,1, … , * − 1, e �0 = 10,4  30023 são mostrados na Tabela 4.2. 

A Figura 4.12 apresenta a trajetória otimizada dos estados obtida pelo MPC SQP e 
ItMPC (
 = 10�#) com horizontes � = 10 e * = 3, para os tempos de amostragem � +�, � = 0,1, … ,130. O número de iterações executadas pelo ItMPC no problema de con-
trole ótimo iterativo 4 se encontra na Figura. 4.14. Finalmente, os valores da função 
critério 9�

(�), � = 1, … ,11, :, nas etapas � = 0, … ,9, 129, obtido durante o controle do 

sistema CSTR empregando o ItMPC com � = 10, * = 3, 
 = 10�#, +���
()  = 370, � =

0,1, … , * − 1, e �0 = 10,4  30023 são demonstrados na Tabela 4.3. 

Na simulação utilizando os horizontes � = * = 14, o problema de controle ótimo 
iterativo 4 divergiu durante as iterações nas etapas � + � = 8 a 35 e, consequentemente, 
não foi possível obter ‖8���

(J) − 8���
(J�)‖ = 9���

(J) � 
 e a convergência não foi atingida. Para 
essas etapas, o número de iterações mostrado na Figura 4.11 corresponde à iteração ime-
diatamente anterior à detecção da divergência, que possui o menor valor obtido na função 
critério e cujo 8���

(J�) foi utilizado como 8���∗  (note que é necessária a realização de, no 
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Figura 4.11: Trajetória otimizada dos estados obtida pelo MPC SQP e ItMPC com 
 = 10�", ambos com horizontes � = 14 e * = 14, para os tempos de amostragem � + �, � = 0,1, … ,130. 
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Figura 4.12: Trajetória otimizada dos estados obtida pelo MPC SQP e ItMPC com 
 = 10�", ambos com horizontes � = 10 e * = 3, para os tempos de amostragem � + �, � = 0,1, … ,130. 
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Figura 4.13: Número de iterações executadas pelo ItMPC usando � = * = 14, 
 =
10eÃ, +���

()  = 370, � = 0,1, … , * − 1, e /0 = 10,4  30023, para os tempos de amos-
tragem � + �, � = 0,1, … ,129. 

 

 

 
Figura 4.14: Número de iterações executadas pelo ItMPC usando � = 10, * = 3, 

 = 10eÃ, +���

()  = 370, � = 0,1, … , * − 1, e /0 = 10,4  30023, para os tempos de 
amostragem � + �, � = 0,1, … ,129. 
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Tabela 4.2: Valor da função critério 9(���)

(�) , � = 1, … ,11, :, nas etapas � + � = 0, … ,9,129 obtido durante o controle do sistema CSTR 

empregando o ItMPC com � = 14, * = 14,
 = 10eÃ, +���
()  = 370, � = 0,1, … , * − 1, e /0 = 10,4  30023. 

i
    r 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 129 

1 58,9112 18,7763 25,6809 27,5066 26,8246 24,8791 22,2420 19,2802 16,2113 3,0112 … 0,0003 
2 7,3626 3,5319 8,7715 12,3676 14,3545 15,0357 14,6060 13,3395 11,5824 6,0661   

3 0,5800 0,6765 3,0915 5,7515 8,3284 10,4454 11,7613 12,1007 11,2399    

4 0,0402 0,1316 1,1281 2,7930 5,0574 7,5756 9,8459 11,3917 11,2858    

5 0,0028 0,0255 0,4072 1,3320 3,0041 5,3800 8,1247 10,6887     

6 0,0002 0,0050 0,1476 0,6409 1,8088 3,8816 6,7947 10,0902     

7  0,0010 0,0534 0,3071 1,0804 2,7693 5,6206 9,4741     

8   0,0193 0,1474 0,6484 1,9918 4,6921 8,9412     

9   0,0070 0,0707 0,3880 1,4243 3,8875 8,3979     

10   0,0025 0,0339 0,2326 1,0228 3,2413 7,9234     

11   0,0009 0,0163 0,1393 0,7323 2,6884 7,4440     

⁝    ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝     

15    0,0009 0,0179 0,1934 1,2852 5,8490     

⁝    ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝     

21     0,0008 0,0262 0,4246 4,0737     

⁝      ⁝ ⁝ ⁝     

31      0,00094 0,06702 2,22915     

⁝       ⁝ ⁝     

54       0,00096 0,55701     

⁝        ⁝     

159        0,00099     
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Tabela 4.3: Valor da função critério 9,���-,�- , � � 1, … ,11, :, nas etapas � + � = 0, … ,9,129, obtido durante o controle do sistema CSTR 

empregando o ItMPC com � = 10, * = 3, 
 = 10eÃ, +���
()  = 370, � = 0,1, … , * − 1, e /0 = 10,4  30023. 

i
    r 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …    129 

1 245,399 19,4818 0,0165 0,0000 0,0000 8,4235 30,0894 33,5121 34,1956 33,0369 … 0,0005 
2 0,5790 0,0033 0,0000   2,0294 14,2968 18,1661 20,1103 20,4001   

3 0,0007 0,0000    0,3591 5,9175 8,6252 10,5934 11,6124   

4      0,0631 2,5675 4,3250 5,8975 6,9611   

5      0,0111 1,0924 2,1130 3,1886 4,0514   

6      0,0019 0,4687 1,0458 1,7522 2,4000   

7      0,0003 0,2004 0,5144 0,9545 1,4072   

8       0,0858 0,2538 0,5224 0,8301   

9       0,0367 0,1250 0,2852 0,4879   

10       0,0157 0,0616 0,1559 0,2874   

11       0,0067 0,0304 0,0852 0,1691   

12       0,0029 0,0150 0,0466 0,0996   

13       0,0012 0,0074 0,0254 0,0586   

14       0,0005 0,0036 0,0139 0,0345   

15        0,0018 0,0076 0,0203   

14        0,0009 0,0041 0,0119   

17         0,0023 0,0070   

18         0,0012 0,0041   

19         0,0007 0,0024   

20          0,0014   

21          0,0008   
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mínimo, duas iterações para que seja detectada a divergência pela obtenção de 9���
(�) �

9��s
(��)). Chapra & Canale (2006) indicam que a divergência de processo iterativo pode 

ocorrer pela utilização de equações recursivas inadequadas (no caso do ItMPC, as fun-
ções Í e ℎ) ou pela utilização de uma estimativa inicial (no caso do ItMPC, 8���

() ) insu-
ficientemente próxima do resultado esperado. Esse último caso foi testado utilizando os 
resultados do MPC SQP para inicializar o procedimento, mas a divergência continuou. 

Além disso, a tentativa de utilizar a heurística usual de empregar o resultado da etapa 
anterior 8���∗ = 8(����)∗ , nas etapas onde a divergência ocorreu, conduziu o sistema à 

instabilidade. Esta situação pode ser notada nas Tabelas 4.2, em que os valores 9���
(J)  estão 

hachurados quando seu valor for menor que 
 e sublinhados quando maior. Ainda, o nú-
mero máximo de iterações alcançado foi 159, na etapa de controle 7, e o estado obtido 
após a última etapa de simulação foi /"0 = 10,500007, 349,9999923. 

Para a simulação com os horizontes � = 10 e * = 3, o problema de controle ótimo 
iterativo 4 convergiu para todas as etapas simuladas, sendo os valores 9���

(J)  menores que 

 (valores hachurados na Tabela 4.3). Aqui, o número máximo de iterações alcançado foi 
26 na etapa de controle 13 (Figura 4.14) e o estado obtido após a última etapa de simula-
ção foi /"0 = 10,50004, 350.000123. 

A partir das trajetórias dos estados apresentadas nas Figuras 4.11 e 4.12, é possível 
observar que o ItMPC conseguiu controlar o CSTR, emulando melhor o MPC SQP na 
Figura 4.12, em que os horizontes de predição e de controle eram menores.  

Além disso, nas Figuras 4.13 e 4.14, observa-se que não há um comportamento típico 
para o número de iterações realizadas no ItMPC, como apresentado na Figura 4.10. Note 
que, naquelas figuras, além de não ser maior na etapa � = 0, o número de iterações ne-
cessárias aumenta e diminui de forma inesperada ao longo da etapa de controle.  

Nas Tabelas 4.2. e 4.3, também se observa um comportamento atípico. É esperado 
que o uso da estimativa inicial 8�

() não tão precisa na primeira etapa conduza a um valor 

da função critério 9�
() de valor elevado (valor determinado por � = 1 para � = 0 na Ta-

bela 4.2 e 4.3) e os 9�
(�), � = 2, … , : vão diminuindo até ser menor que 
 como apresentado 

na referida tabela (ver � = 2, … , : para � = 0). Porém, para as etapas posteriores 
(� + �), � = 1, …., é esperado que 9���

()  seja de pequena monta, uma vez que 8(���)
()  será 

uma estimativa muito melhor que 8�
() por poder ser gerada a partir 8(����). Não é o que 

ocorreu (ver � = 1 para � + � = 0,1, … na Tabela 4.2). Isso sugere que 8(���)
()  não está 

sendo uma boa estimativa para 8(���), e que o horizonte de predição utilizado é insufici-
ente para permitir uma adequada predição. 

Além disso, o comportamento esperado ocorreu com os resultados apresentados na 
Tabela 4.3 para as etapas � + � = 0,1, … ,4. Mesmo assim, pode-se observar também que 
esse comportamento esperado só ocorreu momentaneamente pelo uso de um horizonte de 
predição menor, que permitiu mascarar os efeitos de um horizonte de predição de tama-
nho insuficiente até a etapa � + � = 5. 
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Outro aspecto que desponta da análise das Tabelas 4.2 e 4.3 e Figuras 4.13 e 4.14, que 
mesmo iniciando de valores 9(���)

()  menores ou de mesma ordem de magnitude, em deter-

minadas etapas de controle o número de iterações necessárias para obter a convergência 
aumenta ou diminui consideravelmente, o que sugere uma taxa de convergência de 4 di-
ferentes para diferentes regiões do espaço de estado avaliadas. Sobre esse assunto, Süli 
& Mayers (2003) sugerem a troca das equações recursivas (no caso do ItMPC, a troca das 
funções Í e ℎ) para uma outra que permita velocidades mais altas. 

Por fim, cabe destacar que, a partir de 12 iterações, o tempo dispendido pelo ItMPC 
praticamente iguala ao do MPC SQP, o que inviabiliza a utilização do método como 
alternativa mais rápida. 

Portanto, sem a solução dos problemas citados acima, o ItMPC mostra-se inadequado 
para o problema em questão. 

4.4 Conclusões 

Neste capítulo, colocaram-se em evidência as características operacionais do contro-
lador ItMPC que implementa o algoritmo iterativo NMPC com observância as restrições 
de estado proposto. As simulações realizadas permitiram evidenciar vários aspectos do 
controlador iterativo, ligados ao seu desempenho, à exploração dos resultados e à sua 
aplicabilidade, bem como alguns problemas de aplicabilidade que ainda necessitam de 
resolução. 

A eficácia do procedimento iterativo e da técnica adotada para observância das restri-
ções de estado utilizadas, detalhando os ajustes necessários ao seu funcionamento, foram 
demonstradas como a obtenção de resultados similares ao de um controlador utilizando 
um algoritmo SQP, com o diferencial de ter uma complexidade algorítmica em tempo 
significativamente menor.  

As reduções dessa complexidade podem ser avaliadas como muito boas, se conside-
rado que as outras abordagens publicadas na literatura para tratar esse tipo de complexi-
dade não garantem a satisfação das restrições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 

Capítulo 5  

Conclusão 

A área de controle preditivo, especialmente relacionada à abordagem não linear, con-
tinua um campo de pesquisa ativo, com trabalhos científicos sendo publicados nas revis-
tas especializadas mesmo ao longo de mais de quatro décadas de estudos. Assim, o obje-
tivo deste trabalho foi destrinchar (e, consequentemente, apresentar melhorias) ao algo-
ritmo iterativo proposto por Fontes et al. (2008), aqui denominado ItMPC. 

Assim, após a introdução do tema no Capítulo 1, expôs-se, no Capítulo 2, uma síntese 
sucinta da evolução histórica e do próprio método MPC, discorrendo sobre a sua base 
teórica, a sua estratégia e a formalização dessa estratégia. Além disso, no mesmo capítulo, 
foram estudados aspectos importantes no campo da constituição do problema de controle 
ótimo e da sua resolução computacional, bem como se realizou uma revisão bibliográfica 
de diversos artigos científicos sobre o tema, especialmente aqueles relacionados com o 
algoritmo iterativo, a estabilidade e otimalidade. No final, elencaram-se algumas pesqui-
sas que propunham estratégias voltadas à diminuição da complexidade em tempo do al-
goritmo MPC. 

No capítulo seguinte, estudou-se detalhadamente o método iterativo proposto por 
Fontes et al. (2008), explicando-se o seu funcionamento e a condição necessária à sua 
aplicação. Com essas informações, analisou-se a convergência do método iterativo, deli-
mitando a incerteza de seu resultado para, então, se apresentar uma formulação matemá-
tica genérica para o ItMPC, abrangendo a extensão da classe de sistemas proposta por 
Gadelha et al. (2013). Em seguida, foi descrito o método iterativo através do seu algo-
ritmo, demonstrando-se que é possível a infactibilidade dos estados no sistema contro-
lado, por causa da aproximação LVT que é utilizada pelo algoritmo. Ainda no capítulo 
3, foi delineada uma estratégia de ajustes off-line de parâmetros do algoritmo iterativo, 
utilizando conjuntos alcançáveis através da aritmética intervalar com o fim de contrapor 
o problema. Por último, foram expostos dois procedimentos (um para determinar o valor 
do limiar 
 do critério de convergência e outro para a constrição do domínio dos estados, 
visando à observância das restrições de estado) capazes de realizar esses ajustes. 

No Capítulo 4, por fim, foram demonstradas as características operacionais do con-
trolador ItMPC (como desempenho, exploração de resultados e problemas relacionados 
à aplicabilidade), que utiliza o algoritmo iterativo NMPC com observância das restrições 
de estado, através de simulações. Ademais, demonstrou-se a eficácia do procedimento 
iterativo e da técnica empregada para a observância das restrições de estado, buscando 
especificar os ajustes necessários ao seu funcionamento. As simulações também demons-
traram a obtenção de resultados similares ao de um controlador que utilizada um 
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algoritmo MPC SQP, mas com uma complexidade algorítmica em tempo significativa-
mente menor. 

Deste modo, destacam-se como principais contribuições desta Tese para o estudo so-
bre o ItMPC: 

• Forma de convergência – Proposição 3.1 (Seção 3.1).  
• Delimitação da incerteza dos resultados obtidos – Proposição 3.2 (Seção 3.1). 
• Apresentação de um procedimento para avaliar o valor do critério de convergência 

(Seção 3.4). 
• Apresentação de um procedimento para observância das restrições de estado (Se-

ção 3.4). 
• Evidenciação de problemas inerentes ao método (Seção 4.3). 

Outras contribuições: 

• Formulação matemática genérica, concisa e precisa do seu algoritmo (Seção 3.2). 
• Detalhamento do problema de controle ótimo não linear a ser resolvido e das mo-

dificações necessárias para resolvê-lo utilizando o problema de controle ótimo 
iterativo 4 (Apêndice A). 

• Descrição das linearizações obtidas a cada iteração através de uma representação 
LVT (Seção 3.2). 

Assim, especificadas as contribuições feitas, observa-se que este trabalho abre mar-
gem para futuros projetos, em várias áreas de pesquisa. 

Primeiro, considera-se que os conhecimentos reunidos neste trabalho (em especial, o 
equacionamento matemático e a delimitação da incerteza de controle do ItMPC) podem 
abrir caminho para a elaboração de uma versão do ItMPC com prova de estabilidade.  

Além disso, após a obtenção da prova de estabilidade, outra área de pesquisa encora-
jada é o desenvolvimento de uma versão robusta do ItMPC. A técnica de conjuntos al-
cançáveis através da aritmética intervalar, utilizada no procedimento de constrição de do-
mínio dos estados, pode ser extremamente útil neste caminho. 

Ademais, também se incentiva o investimento na pesquisa para a definição de uma 
técnica para determinar a estimativa inicial 8�

() com o fim de deslanchar o problema de 
controle ótimo iterativo 4. Para tanto, um bom ponto de partida pode ser o trabalho reali-
zado por (Stogiannos et al., 2017). 

Por último, faz-se necessário buscar soluções sobre os problemas relacionados à ve-
locidade de convergência do ItMPC. Com isso, estimula-se o aprofundamento de estudos 
sobre técnicas para a melhoria da taxa de convergência do procedimento iterativo, ponto 
crucial para a aplicação efetiva do método, como demonstrado na Seção 4.3. 
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Apêndice A  

Problema NMPC 

Explicados os aspectos teóricos relacionados à implantação e fundamentação de um 
algoritmo de Controle Preditivo baseado em Modelo com observância às restrições de 
estado, busca-se, aqui, apresentar uma definição do tipo de problema de controle não li-
near que pretende ser solucionado, propondo uma estratégia para a sua resolução por meio 
do ItMPC. 

Assim, na Seção A.1, apresenta-se o problema de controle ótimo com o fim de, em 
seguida, propor uma estratégia para resolvê-lo através do algoritmo iterativo, evidenci-
ando a modificação imposta na estrutura da equação de predição dos estados. 

Como desdobramento da reestruturação dessa equação, na Seção A.2 mostra-se a ge-
ração de uma representação linear variante no tempo ao longo do horizonte de predição. 

Em seguida, na Seção A.3, são mostradas as alterações na função de custo e em suas 
restrições em decorrência da representação linear variante no tempo, terminando com a 
explicação do problema de controle ótimo que é resolvido a cada iteração do algoritmo 
iterativo. 

Por fim, na Seção A.4, o algoritmo iterativo proposto é reapresentado, detalhando-se 
o operador iterativo instituído para descrever as iterações realizadas no algoritmo. 

A.1 Estratégia de Resolução NMPC 

Neste trabalho, utiliza-se um algoritmo iterativo para resolver o problema de controle 
preditivo não linear multivariável com restrições para sistemas representados por mode-
los não lineares de variável de estado a, com & estados, L entradas e k saídas, que satis-
façam a Hipótese 3.1.  

No Capítulo 3, foi apresentado um equacionamento do ItMPC utilizando a forma 
padrão do algoritmo MPC adotada na literatura para fins de investigação teórica. Esse 
formato adotado conduz a demonstrações mais simples, considerando a referência do 
controle (estado estacionário) como a origem do sistema de coordenadas utilizado na re-
presentação vetorial. Não há perda de generalidade porque pode-se transladar a origem 
do sistema de coordenadas original para coincidir com qualquer referência diferente de 
zero.  

Nesta seção, o problema de controle ótimo será reapresentado empregando um for-
mato de função de custo que leva em consideração os sinais de entrada e saída; formato 
este amplamente utilizado nas aplicações de controle. 
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O problema de controle ótimo j/�  considerado na resolução é descrito por: 

mint��,¬�
7(b�[, 8¬[) = ®‖p%[\C − <[\C‖Ì�

�
F

C°_
+ ® ‖Δc%[\C‖É�

�
de_

C°g
{. ;: /%[\C\_ = a(/%[\C , c%[\C)p%[\C = 9/%[\C/%[ \ C ∈ o p%[ \ C ∈ rc%[ \ C ∈ mΔc%[ \ C ∈ Δm

 (A.1)

em que b�� = 1/%��� 23 = a(/�, 8¬�) = 1a(/�, c%�), a(a(/�, c%�), c%��), . . . 23 ∈  ℝNª, � =
1, … , �, c%��� = c%���� para � ≥ *, 8¬� = 1c%��� 23 ∈ ℝld, � = 0,1, … , * − 1, sendo /%��� ∈ ℝN, c%��� ∈ ℝP e p%��� ∈ ℝ© respectivamente estados, entradas e saídas de a, <��� ∈ ℝ© a referência da saída (setpoint), Δc%[\C = c%[\C − c����, � = 0,1, … , * − 1, a 
variação da entrada, sendo c�� = c(��) o controle aplicado no instante de tempo imedi-
atamente anterior a �, È� ∈ ℝ©×©, � = 1, … , �, e 4� ∈ ℝl×l, � = 1, … , *, matrizes de 
ponderação das saídas e das entradas, respectivamente, 9 ∈ ℝs×B a matriz de saída, e o = {/ ∈ ℝN: /PíN ≤ / ∈ ≤ /Pás}, r = {p ∈ ℝ©: pPíN ≤ p ∈ ≤ pPás}, m = {c ∈ℝP: cPíN ≤ c ∈ ≤ cPás} e Δm = {Δc ∈ ℝP:ΔcPíN ≤ Δc ∈ ≤ ΔcPás} são os conjuntos 
admissíveis dos estados, das saídas, das entradas e das variações das entradas, respecti-
vamente. 

Note que o problema de controle ótimo apresentado na Seção 3.1 pode ser conside-
rado uma particularização do problema de controle ótimo em (A.1), considerando a saída 
igual aos estados do sistema (9 = hN) e a referência a origem do sistema de coordenadas 
(<��� = � ∈ ℝ©). 

Nesse caso, a característica observada em (A.1), em que a parcela do custo referente 
ao controle tende a zero à medida que o estado associado àquele controle tende à referên-
cia, obtida com o emprego da variação do controle Δc%[\C, pode ser simplificada pelo 
emprego do controle c%[\C como realizado em (3.2). 

Para resolver (A.1) empregando o ItMPC, faz-se necessário definir as funções Í e ℎ, 
conforme (3.3), e fornecer 8�

(�) para deslanchar o procedimento 4 (3.10), tal que, por 
(3.13) e (3.14), 

/%[ \ C\_(G) = a[(G)(/%[ \ C(G) , c%[ \ C)
= Í(/[ \ C(G) , c[ \ C(G) )/%[ \ C(G) + ℎ(/[ \ C(G) , c[ \ C(G) )c%[ \ C
= =[ \ C(G) /%[ \ C(G) + Ï[ \ C(G) c%[ \ C

  (A.2)

em que, =� � �
(�) ∈ ℝN×N e Ï� � �

(�) ∈ ℝN×P. 

Para esse tipo de representação, a estratégia NMPC aqui utilizada fundamenta-se ba-
sicamente no algoritmo mais geral apresentado em Gadelha et al. (2013), que, por sua 
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vez, foi fortemente inspirado no algoritmo exclusivo para sistemas bilineares proposto 
em Fontes et al. (2008).  

Nesse algoritmo, o problema de controle preditivo não linear é reestruturado em um 
problema de controle preditivo linear sujeito a um procedimento iterativo. O objetivo 
dessa reestruturação é reduzir a complexidade em tempo do problema de programação 
quadrática sequencial original transformando-o em até &G, número máximo de iterações 
realizadas, problemas de programação quadrática.  

A principal vantagem dessa estratégia de linearização em relação às outras existentes 
encontra-se na possibilidade de propiciar, na convergência do procedimento iterativo uti-
lizado, uma solução subótima do problema de controle ótimo original com garantia de 
ausência de erros de predição e satisfação das restrições, caso o problema de otimização 
seja factível. 

Na estratégia proposta, o problema de controle ótimo em (A.1) é reestruturado para 
incorporar essa representação linear variante no tempo ao longo do horizonte de predição 
e um procedimento iterativo atuando sobre as funções Í e ℎ.  

O algoritmo é iniciado com uma estimativa da sequência de controle 8�
(), a qual é 

utilizada para definir uma primeira representação linear variante no tempo do modelo do 
sistema no horizonte de predição.  

Com base nessa representação, o problema de controle ótimo modificado é resolvido 
pela primeira vez (iteração 1) usando (3.10), e a sequência 8�

( ) que o minimiza é compa-

rada com a estimativa inicial 8�
() segundo um critério estabelecido de semelhança.  

Caso sejam diferentes pelo critério, a sequência 8�
( ) é utilizada para definir uma nova 

representação linear variante no tempo do modelo do sistema no horizonte de predição, o 
problema de controle ótimo para esta nova representação é resolvido (iteração 2) e a se-
quência 8�

(") que o minimiza é então comparada com 8�
( ).  

Esse procedimento recursivo é realizado até que a convergência desejada seja atin-
gida, que ocorrerá em um número máximo de &G iterações. No caso de convergência, o 
controle c� da sequência 8� = 8�

(J�), obtido por (3.10), em que : determina a última 
iteração realizada, é aplicado para controlar o processo real e o procedimento é reinicia-
lizado para o cálculo do controle da próxima etapa (� + 1), em que 8(��)

()  é agora defi-

nido de acordo com (3.17) a partir da sequência 8�∗, que constitui uma boa predição dos 
controles futuros calculados na etapa anterior.  

No caso de não convergência, utiliza-se um procedimento heurístico sobre resultados 
obtidos nas iterações da etapa (� − 1) para definir a melhor escolha do controle c�∗  e da 
sequência 8(��)

() . 

A.2 Representação Linear Variante no Tempo 

Considere o sistema descrito pela seguinte equação: 

/[\C\_ =  =[ \ C(G) /[ \ C(G) + Ï[ \ C(G) c%[ \ C , (A.3)
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em que =� � �
(�) = Í(/� � �

(�) , c� � �
(�) ) ∈ ℝB e Ï� � �

(�) = ℎ(/� � �
(�) , c� � �

(�) ) ∈ ℝB, com /� � �
(�) ∈

1a(/[, 8�
(�))2 e c� � �

(�) ∈ 8�
(�), resultados da aplicação de uma estimativa de 8�∗ nas funções 

Í e ℎ, que são fatores da decomposição da função não linear a na forma da equação (3.3). 

A.2.1 Equações de Predição dos Estados 

A equação de predição dos estados para o sistema descrito por (A.3), que foi apresen-
tada em (A.2), pressupõe a adoção de uma sequência de vetores de controle 8�

(�) no intuito 

de determinar os termos =� � �
(�)  e Ï� � �

(�)  ao longo do horizonte de predição, no qual o subs-

crito (�) é empregado como um índice que =� � �
(�)  e Ï� � �

(�)  são determinados pela sequência 

8�
(�) da iteração �. Essa terminologia será utilizada doravante em outros termos para vin-

cular sua relação à sequência 8�
(�) e, consequentemente, à �-ésima iteração do algoritmo, 

sendo o 8�
(��) o resultado dessa iteração. 

A partir da determinação de =� � �
(�)  e Ï� � �

(�) , podem ser geradas as seguintes equações 
de estados para um horizonte de predição � e de controle *: 

/%[\_(G) = =[(G)/[ + Ï[(G)c%[
/%[\�(G) = =[\_(G) /%[\_(G) + Ï[\_(G) c%[

= =[\_(G) æ=[(G)/[ + Ï[(G)c%[ç + Ï[\_(G) c%[\_
= =[\_(G) =[(G)/[ + =[\_(G) Ï[(G)c%[ + Ï[\_(G) c%[\_

/%[\Ã(G) = =[\�(G) =[\_(G) =[(G)/[ + =[\�(G) =[\_(G) Ï[(G)c%[ + =[\�(G) Ï[\_(G) c%[ + Ï[\�(G) c%[\�⋮ 
/%[\d(G) = =[\de_(G) ⋯=[(G)/[ + =[\de_(G) ⋯=[\_(G) Ï[(G)c%[ +

+ =[\de_(G) ⋯=[\�(G) Ï[\_(G) c%[\_ + ⋯+ =[\de_(G) Ï[\de�(G) c%[\de�
+ Ï[\de_(G) c%[\de_

/%[\d\_(G) = =[\d(G) ⋯=[(G)/[ + =[\d(G) ⋯=[\_(G) Ï[(G)c%[ +  =[\d(G) ⋯=[\�(G) Ï[\_(G) c%[\_
+⋯+ =[\de_(G) Ï[\de_(G) c%[\de_ +  Ï[\d(G) c%[\d⋮ 

/%[\F(G) = =[\Fe_(G) ⋯=[(G)/[ + =[\Fe_(G) ⋯=[\_(G) Ï[(G)c%[ +
+ =[\Fe_(G) ⋯=[\�(G) Ï[\_(G) c%[\_ + ⋯+ =[\Fe_(G) Ï[\Fe�(G) c%[\Fe�
+ Ï[\Fe_(G) c%[\Fe_

 (A.4)

ou, equivalentemente, 
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/[\C(G) = cd=[\CeÔ(G)
C

Ô°_
e/[ + ® 5cd=[\CeÔ(G)

Ce¨

Ô°_
eÏ[\¨e_(G) c%[ \¨e_6Ce_

¨°_
+Ï[\Ce_(G) c%[ \Ce_

, (A.5)

em que, � = 1, … , �, e c%��� = c%���� para � ≥ *. 

Expressando as predições em termo de Δc%� �� = c%� �� − c%� ���, em que c�� =c(��) (o valor do controle aplicado na etapa anterior à �) é conhecido no tempo �, tem-
se: 

/%[\_(G) = =[(G)/[ + Ï[(G) (Δc%[ + c[e_)nooopoooq
c%�

= =[(G)/[ + Ï[(G)c[e_ + Ï[(G)Δc%[

/%[\�(G) = =[\_(G) (=[(G)/[ + Ï[(G)c[e_ + Ï[(G)Δc%[) + Ï[\_(G) (Δc%[\_ + Δc%[ + c[e_)noooooopooooooq
c%��

= =[\_(G) =[(G)/[ + (=[\_(G) Ï[(G) + Ï[\_(G)  )c[e_ + (=[\_(G) Ï[(G) + Ï[\_(G) )Δc%[
+ Ï[\_(G) Δc%[\_

/%[\Ã(G) = =[\�(G) =[\_(G) =[(G)/[ + (=[\�(G) =[\_(G) Ï[(G) + =[\�(G) Ï[\_(G) + Ï[\�(G) )c[e_ +
+ (=[\�(G) =[\_(G) Ï[(G) + =[\�(G) Ï[\_(G) + Ï[\�(G) )Δc%[ + (=[\�(G) Ï[\_(G) + Ï[\�(G) )⋮ × Δc%[\_ + Ï[\�(G) Δc%[\�

/%[\d(G) = =[\de_(G) ⋯=[(G)/[ + (=[\de_(G) ⋯=[\_(G) Ï[(G) + ⋯+ =[\de_(G) Ï[\de�(G)
+ Ï[\de_(G) )c[e_ + (=[\de_(G) ⋯=[\_(G) Ï[(G) + ⋯+ =[\de_(G) Ï[\de�(G)
+ Ï[\de_(G)  )Δc%[ + ⋯+ (=[\de_(G) Ï[\de�(G) + Ï[\de_(G) )Δc%[\de�
+ Ï[\de_(G) Δc%[\de_

/%[\d\_(G) = =[\d(G) ⋯=[(G)/[ + (=[\d(G) ⋯=[\_(G) Ï[(G) + ⋯+ =[\d(G) Ï[\de_(G) + Ï[\d(G) )
× c[e_ + (=[\d(G) ⋯=[\_(G) Ï[(G) + ⋯+ =[\d(G) Ï[\de_(G) + Ï[\d(G) )Δc%[
+⋯+ (=[\d(G) Ï[\de_(G) + Ï[\d(G) )Δc%[\de_ + �⋮ 

/%[\F(G) = =[\Fe_(G) ⋯=[(G)/[ + (=[\Fe_(G) ⋯=[\_(G) Ï[(G) + ⋯+ =[\Fe_(G) Ï[\Fe�(G)
+ Ï[\Fe_(G) )c[e_ + (=[\Fe_(G) ⋯=[\_(G) Ï[(G) + ⋯+ =[\Fe_(G) Ï[\Fe�(G)
+ Ï[\Fe_(G) )Δc%[ + ⋯+ (=[\Fe_(G) ⋯=[\d(G) Ï[\de_(G) + ⋯
+=[\Fe_(G) Ï[\Fe�(G) + Ï[\Fe_(G) )Δc%[\de_ + � + � + ⋯

 (A.6)

ou, equivalentemente, 
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/%[\C(G) = cd=[\CeÔ(G)
C

Ô°_
e/[ + 5® 5cd=[\CeÔ(G)

Ce¨

Ô°_
eÏ[\¨e_(G) 6Ce_

¨°_
+ Ï[\Ce_(G) 6c([e_)

+ ® 75 ® 5c d =[\CeÔ(G)
Ce8e¨

Ô°_
eÏ[\¨e_(G) 6 + Ï[\Ce_(G)

Ce8e_

¨°_
6Δc[\8:Ce_

8°g8;d

 (A.7)

para � = 1, … , �. 

Representando na forma matricial, tem-se: 

b�[(G) = S[(G)/[ + j[,_(G)c([e_)nooooopoooooq
Passado

+ j[(G)Δ8¬[nopoq
Futuro

 (A.8)

em que: 

b�[(G) =

⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎡ /%[\_(G)

/%[\�(G)
/%[\Ã(G)⋮
/%[\d(G)

/%[\d\_(G)⋮
/%[\F(G) ⎦⎥

⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎤

, S[(G) =

⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎡ =[(G)

=[\_(G) =[(G)
=[\�(G) =[\_(G) =[(G)⋮
=[\de_(G) ⋯=[(G)

=[\d(G) ⋯=[(G)⋮
=[\Fe_(G) ⋯=[(G)⎦⎥

⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎤

,   Δ8¬[ =
⎣⎢⎢
⎢⎡ Δc%[Δc%[\_Δc%[\�⋮Δc%[\de_⎦⎥

⎥⎥⎤ ,

j[,_(G) =

⎣⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢
⎡ Ï[(G)

=[\_(G) Ï[(G) + Ï[\_(G)
=[\�(G) =[\_(G) Ï[(G) + =[\�(G) Ï[\_(G) + Ï[\�(G)⋮
®5cd =�+*−-(�)

*−Á

-=1
e Ï�+Á−1

(�) 6*−1

Á=1
+ Ï�+*−1

(�)

®5cd =�+*+1−-(�)
�−Á

-=1
e Ï�+Á−1

(�) 6*

Á=1
+ Ï�+*

(�)

⋮
®5cd =�+�−-(�)

�−Á

-=1
e Ï�+Á−1

(�) 6�−1

Á=1
+ Ï�+�−1

(�) ⎦⎥
⎥⎥⎥
⎥⎥⎥
⎥⎥⎥
⎥⎥⎥
⎥⎥
⎤

,

 (A.9)
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j[(G) =

⎣⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢
⎡ Ï[(G) �B×l ⋯ �B×l

=[\_(G) Ï[(G) + Ï[\_(G) Ï[\_(G) ⋱ �B×l
=[\�(G) =[\_(G) Ï[(G) + =[\�(G) Ï[\_(G) + Ï[\�(G) =[\�(G) Ï[\_(G) + Ï[\�(G) ⋱ ⋮⋮ ⋮ ⋱ �B×l

®5cd =�+*−-(�)
*−Á

-=1
e Ï�+Á−1

(�) 6*−1

Á=1
+ Ï�+*−1

(�) ®5cd =�+�−-(�)
�−Á

-=1
e Ï�+Á−1

(�) 6�−1

Á=1
+ Ï�+�−1

(�) ⋯ Ï[\de_(G)

®5cd =�+*+1−-(�)
�−Á

-=1
e Ï�+Á−1

(�) 6*

Á=1
+ Ï�+*

(�) ®5cd =�+�−-(�)
�−Á

-=1
e Ï�+Á−1

(�) 6�−1

Á=1
+ Ï�+�−1

(�) ⋯ =[\d(G) Ï[\de_(G) + Ï[\d(G)

⋮ ⋮ ⋯ ⋮
®5cd =�+�−-(�)

�−Á

-=1
e Ï�+Á−1

(�) 6�−1

Á=1
+ Ï�+�−1

(�) ®5cd =�+�−-(�)
�−1−Á

-=1
e Ï�+Á−1

(�) 6�−2

Á=1
+ Ï�+�−1

(�) ⋯ ® 5c d =�+�−-(�)
�−*−1−Á

-=1
e Ï�+Á−1

(�) 6�−M−2

Á=1
+ Ï�+�−1

(�) ⎦⎥
⎥⎥⎥
⎥⎥⎥
⎥⎥⎥
⎥⎥⎥
⎥⎥
⎤

j[(G) ∈ ℝBF×ld

 (A.10)

sendo b��
(�) ∈ ℝBF, S�

(�) ∈ ℝNª×N,   Δn�� ∈ ℝP�, j�,
(�) ∈ ℝNª×P e corresponde as primeiras Á colunas de j�

(�) ∈ ℝNª×P�. 
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A.2.2 Equações de Predição das Saídas 

Os valores futuros da saída do sistema definido a partir de restrição 9/� em (A.1) são: 

p%[\_(G) = 9/%[\_(G)
p%[\�(G) = 9/%[\�(G)⋮
p%[\F(G) = 9/%[\F(G)

 (A.11)

ou, na forma de uma equação de predição da saída, 

p%[\C(G) = 9/%[\C(G) , � = 1, … �, (A.12)

que, pela equação (A.8), pode ser reescrita como: 

p%[\C(G) = 9 cd=[\CeÔ(G)
C

Ô°_
e/[

+ 9 5® 5cd=[\CeÔ(G)
Ce¨

Ô°_
eÏ[\¨e_(G) 6Ce_

¨°_
+ Ï[\Ce_(G) 6c([e_)

+9 ®
⎝⎜
⎛7 ® 75 d =[\CeÔ(G)

He8e¨

Ô°_
6 + Ï[\¨e_(G) : + Ï[\Ce_(G)

He8e_

¨°_
:Δc[\8

⎠⎟
⎞Ce_

8°g8;d

 (A.13)

em que, � = 1, … , �, e c%��� = c%���� para � ≥ *. 

Representando na forma matricial, tem-se: 

��[(G) = |b�[(G) = |1S[(G)/[ + j[,_(G)c([e_)nooooopoooooq
Passado

+ j[(G)Δ8¬[nopoq2
Futuro

= Ψ[(G)/[ + Υ[(G)c([e_)nooooopoooooq
Passado

+ Θ[(G)Δ8¬[nopoq
Futuro

, (A.14)

em que: 

��[(G) =
⎣⎢⎢
⎢⎡p%[\_(G)
p%[\�(G)⋮
p%[\F(G) ⎦⎥⎥

⎥⎤ , | = 09 0 ⋯ 00 9 ⋱ 0⋮ ⋱ ⋱ ⋮0 0 ⋯ 9
1 ,

Ψ[(G) = |S[(G), Υ[(G) = |j[,_(G)    e Θ[(G) = |j[(G).

 (A.15)
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sendo ���
(�) ∈ ℝ©ª, | ∈ ℝ©ª×Nª, Ψ�

(�) ∈ ℝ©ª×N, Υ�
(�) ∈ ℝ©ª×P e Θ�

(�) ∈ ℝ©ª×P�. 

A.3 Problema de Controle Ótimo Reestruturado 

A estratégia de resolução NMPC proposta modifica o modelo não linear do sistema, 
transformando-o em uma representação LVT. Essa mudança possibilita reestruturar o 
problema de controle ótimo não linear descrito por (A.1), em um problema de controle 
ótimo linear sujeito a um procedimento iterativo.  

Nesta seção, será apresentada a nova formulação da função de custo, das restrições e 
do problema de controle ótimo, que é resolvido a cada iteração no algoritmo proposto. 

A.3.1 Função de Custo 

Considerando as equações (A.8) e (A.14), a função de custo utilizada em (A.1) pode 
ser reestruturada como: 

 arg min¬�
7(G)(8¬[) = ®‖p%[ \ C(G) − <[\C‖Ì�

�
F

C°_
+ ® ‖Δc%[\C‖É�

�
de_

C°g
, (A.16)

a qual pode ser reescrita na forma matricial: 

7(G)(8¬[) = ‖��[ (G) − |[‖]� + ‖Δc%[\C‖ℛ�  (A.17)

em que: 

|[ = a<[\_<[\�⋮<[\F
b ∈ ℝsF (A.18)

e as matrizes de ponderação ] ∈ ℝ©ª×©ª e ℛ ∈ ℝP�×P� são dadas por: 

] = 0È_ 0 ⋯ 00 È� ⋱ 0⋮ ⋱ ⋱ ⋮0 0 ⋯ ÈF
1      e ℛ = 04g 0 ⋯ 00 4_ ⋱ 0⋮ ⋱ ⋱ ⋮0 0 ⋯ 4de_

1 . (A.19)

em que ÈC ∈ ℝ©×©, � = 1, … , �, e 4C ∈ ℝP×P, � = 0,1, … , * − 1. 

Definindo: 

�[(G) = |[ − Ψ[(G)/[ − Υ[(G)c([e_), (A.20)

em que, ��
(�) ∈ ℝ©ª, a equação de custo (A.17) pode ser reescrita como: 
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7H\_(Δn�(�)) = ‖Θ[(G)Δ8¬[ − �[(G)‖]� + ‖Δ8¬[‖ℛ�
= 1Δ8¬[3Θ[(G)A − �[(G)A2]1Θ[(G)Δ8¬[ − �[(G)2 + Δ8¬[3ℛΔ8¬[
= Δ8¬[3Θ[(G)A]Θ[(G)Δ8¬[ − Δ8¬[3Θ[(G)A]�[(G) − �[(G)A] Θ[(G)Δ8¬[

+ �[(G)A]�[(G) + Δ8¬[3ℛΔ8¬[
= Δ8¬[3(Θ[(G)A]Θ[(G) + ℛ)Δ8¬[ − 2�[(G)A]Θ[(G)Δ8¬[ + �[(G)A]�[(G)

= 1
2Δ8¬[3ℋ[(G)Δ8¬[ + �[(G)AΔ8¬[ + ã[(G)

 (A.21)

em que: 

ℋ[(G) = 2(Θ[(G)A]Θ[(G) + ℛ) (A.22)

corresponde a uma matriz simétrica que pertence ao ℝP�×P�, 

�[(G) = −2Θ[(G)A]�[(G) (A.23)

representa um vetor que pertence ao ℝld e: 

ã[(G) = �[(G)A]�[(G) (A.24)

perfaz uma constante que pertence ao ℝ. 

A.3.2 Tratamento das Restrições: 

As restrições nos estados definidas na equação (A.1) podem ser representadas ao 
longo do horizonte de predição por: ΞÑ/%[ \ _ ≤ �ÑΞÑ/%[ \ � ≤ �Ñ⋮     ΞÑ/%[ \ F ≤ �Ñ

, (A.25)

em que: 

ΞÑ = � hB−hB� ∈ ℝ�B×B,    �Ñ = �Ñ ¹/l�Ñ/lGB ¼ ∈ ℝ�B  e   �Ñ = � hB �B�B −hB� ∈ ℝ�B×�B (A.26)

sendo /P�s ∈ ℝN e /P�N ∈ ℝN o valor máximo e o valor mínimo admissíveis dos estados, 
respectivamente. 

Representando as Equações (A.25) na forma matricial, tem-se: 

�Ñb�[(G) ≤ �Ñ ¹/l�Ñ/lGB ¼ , (A.27)

em que: 
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�Ñ = 0 ΞÑ ��B×B ⋯ ��B×B��B×B ΞÑ ⋱ ⋮⋮ ⋱ ⋱ ��B×B��B×B ��B×B ⋯ ΞÑ
1 ∈ ℝ�BF×BF   e   �Ñ = 0�Ñ�Ñ⋮�Ñ

1 ∈ ℝ�BF×�B. (A.28)

Considerando a Equação (A.8), pode-se reescrever a Equação (A.27) em temos de Δ8¬� como: �Ñ(G)Δ8¬[ ≤ �Ñ(G), (A.29)

em que: �Ñ(G) = �Ñj[(G) ∈ ℝ�BF×ld (A.30)

e 

�Ñ(G) = 2�Ñ ¹/l�Ñ/lGB ¼ − �Ñ¹S[(G)/[ + j[,_(G)c([e_)¼3 ∈ ℝ�BF. (A.31)

As restrições nas saídas definidas na Equação (A.1) podem ser representadas ao longo 
do horizonte de predição por: Ξ�p%[ \ _ ≤ ��Ξ�p%[ \ � ≤ ��⋮     Ξ�p%[ \ F ≤ ��   ≡   

Ξ�9/%[ \ _ ≤ ��Ξ�9/%[ \ � ≤ ��⋮     Ξ�9/%[ \ F ≤ ��, (A.32)

em que: 

Ξ� = � hs−hs� ∈ ℝ�s×s,    �� = �� ¹pl�ÑplGB ¼ ∈ ℝ�s  e  �� = � hs �s�s −hs� ∈ ℝ�s×�s (A.33)

sendo pP�s ∈ ℝ© e pP�N ∈ ℝ© o valor máximo e o valor mínimo admissíveis das saídas, 
respectivamente. 

Representando as Equações (A.32) na forma matricial, tem-se: 

����[(G) ≤ �� ¹pl�ÑplGB ¼  ≡   ��|b�[(G) ≤ �� ¹pl�ÑplGB ¼ , (A.34)

em que | ∈ ℝ©ª×Nª (A.15), 

�� = ⎣⎢⎢
⎢⎡ Ξ� ��s×s ⋯ ��s×s��s×s Ξ� ⋱ ⋮⋮ ⋱ ⋱ ��s×s��s×s ��s×s ⋯ Ξ� ⎦⎥⎥

⎥⎤ ∈ ℝ�sF×sF   e   �� = 0����⋮��1 ∈ ℝ�sF×�s. (A.35)

Considerando a equação (A.14) ou (A.8), pode-se reescrever a Equação (A.34) em 
temos de Δ8¬� como: ��(G)Δ8¬[ ≤ ��(G), (A.36)
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em que: 

��(G) = ��|j[(G) ∈ ℝ�sF×ld (A.37)

e 

��(G) = 2�� ¹pl�ÑplGB ¼ − ��|¹S[(G)/[ + j[,_(G)c([e_)¼3 ∈ ℝ�sF. (A.38)

As restrições nos controles definidas na equação (A.1) podem ser representadas ao 
longo do horizonte de predição por: Ξzc%[ ≤ �zΞzc%[\_ ≤ �z⋮     Ξzc%[\de_ ≤ �z

, (A.39)

em que: 

Ξz = � hl−hl� ∈ ℝ�l×l,  �z = �z ¹cl�ÑclGB ¼ ∈ ℝ�l e  �z = � hl �l�l −hl� ∈ ℝ�l×�l, (A.40)

sendo cP�s ∈ ℝP e cP�N ∈ ℝP o valor máximo e o valor mínimo admissíveis da excursão 
do controle, respectivamente. 

Representando as equações (A.39) na forma matricial, tem-se: 

�z8¬� ≤ �z ¹cl�ÑclGB ¼ , (A.41)

em que: 

�z = 0 Ξz ��l×l ⋯ ��l×l��l×l Ξz ⋱ ⋮⋮ ⋱ ⋱ ��l×l��l×l ��l×l ⋯ Ξz
1 ∈ ℝ�ld×ld  e  �z = 0�z�z⋮�z

1 ∈ ℝ�ld×�l. (A.42)

Considerando que: 

c%[ = Δc%[ + c([e_)c%[\_ = Δc%[\_ + c%[= Δc%[\_ + Δc%[ + c([e_)⋮c%[\de_ = Δc%[\de_ + ⋯+ Δc%[\_ + Δc%[ + c([e_)

, (A.43)

pode-se reescrever a equação (A.41) em termos de Δ8¬� como: �zΔ8¬[ ≤ �z, (A.44)

em que: 
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�z = �zℐ ∈ ℝ�ld×ld,       ℐ = 0hl �l ⋯ �lhl hl ⋱ ⋮⋮ ⋱ ⋱ �lhl hl ⋯ hl
1 ∈ ℝld×ld (A.45)

e: 

�z = ¹�z ¹cl�ÑclGB ¼ − Γc([e_)¼ ∈ ℝ�ld , Γ = 0ΞzΞz⋮Ξz
1 ∈ ℝ�ld×l. (A.46)

As restrições na variação dos controles definidas na Equação (A.1) podem ser repre-
sentadas ao longo do horizonte de predição por: ΞzΔc%[ ≤ ��zΞzΔc%[\_ ≤ ��z⋮     ΞzΔc%[\de_ ≤ ��z

, (A.47)

em que: 

��z = �z �Δcl�ÑΔclGB � ∈ ℝ�l, (A.48)

sendo ΔcP�s ∈ ℝP e ΔcP�N ∈ ℝP o valor máximo e o valor mínimo admissíveis da va-
riação do controle, respectivamente. 

Representando as Equações (A.47) na forma matricial, tem-se: ��zΔ8¬� ≤ ��z, (A.49)

em que: ��z = �z (A.50)

e: 

��z = �z �Δcl�ÑΔclGB � ∈ ℝ�ld. (A.51)

Desta forma, considerando que as Equações (A.29), (A.36), (A.44) e (A.49), as res-
trições definidas na Equação (A.1) podem ser sintetizadas por: �[(G)Δ8¬[ ≤ µ[(G), (A.52)

em que: 

�[(G) =
⎣⎢⎢
⎢⎡�Ñ(G)��(G)�z��z⎦⎥⎥

⎥⎤ ∈ ℝ(�BF\�sF\>ld)×ld, (A.53)
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e 

µ[(G) =
⎣⎢⎢
⎢⎡�Ñ(G)��(G)�z��z⎦⎥⎥

⎥⎤ ∈ ℝ�BF\�sF\>ld, (A.54)

sendo a restrição de transição de estado em (A.1) implicitamente satisfeita no ItMPC 
utilizando (A.29) na convergência do procedimento iterativo 4, após o processo de cons-
trição das restrições de estado proposto na Subseção 3.4.2.  

Sem utilizar o procedimento de constrição, a observância às restrições de estado pela 
trajetória dos estados predita utilizando 4 só pode ser garantida na convergência do pro-
cedimento iterativo com o valor da função critério 9�

(J) = 0. 

A.3.3 Problema de Controle Ótimo Iterado 

Tendo sido apresentadas a representação linear variante no tempo na Seção A.2 e a 
função de custo e as restrições que são utilizadas no procedimento iterativo nas Subseções 
A.3.1 e A.3.2, respectivamente, torna-se possível agora equacionar o problema de con-
trole ótimo que é resolvido pelo ItMPC. 

Conforme mostrado anteriormente, as equações da representação linear variante no 
tempo que determinam as equações da função de custo e das restrições devem ser defini-
das por uma dada sequência de controle 8�

(�). Sendo assim, o problema de controle ótimo 
resolvido a cada iteração pode ser equacionado como: 

j/�
(G) = arg min¬�

7/�
(G)(8[(G)) = ®‖p%[ \ C(G) − <[\C‖Ì�

�
F

C°_
+ ® ‖Δc%[\C‖É�

�
de_

C°g
s. a. :  8¬� ∈ Ω/�

(G)
 (A.55)

em que 8¬� = 1c%���23 ∈ ℝP�, p%� � �
(�) = 9/%� � �

(�) ∈ ℝ©,  /%� � �
(�) ∈ ℝN, c%��� = c%���� para � ≥

*, <[\C ∈ ℝ©ª, � = 1, … , �, é a referência estipulada para o controle no tempo de amos-
tragem � + �, Δc%[\C = c%��� − c%[\Ce_, � = 0,1, … , * − 1, c%�� = c%(��), e: 

Ω/�
(G) = � 8¬[ = 1c%���23 ∈ ℝld »�[(G)Δ8¬[ ≤ µ[(G),Δ8¬[ = 8¬[ − 1+([e_), 1c%��j22A�, (A.56)

em que E = 1, … , * − 2, corresponde ao conjunto de todas as sequências de entradas de 
controle 8¬� da iteração � que satisfazem as restrições de entrada e de incremento de en-
trada, e que, quando aplicadas ao modelo a�

(�), a sequência de estados b�
(�) e de saídas ��

(�) 
satisfazem as respectivas restrições.  

E o modelo não linear por variáveis de estado do problema original é reformulado em 
uma representação linear variante no tempo descrita pela equação: 
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/%[\C\_(G) = a[(G)(/%[\C(G) , c%[\C) = =[(G)/%[\C(G) + Ï[(G)c%[\C
p%[\C(G) = 9/%[\C(G)  (A.57)

em que =�
(�), e Ï�

(�), � = 0,1, … , � − 1, são determinados pela sequência 8�
(�) através das 

equações: 

=[\C(G) = Í(a(/[\C(G) , c[\C(G) ), c[\C(G) )
Ï[\C(G) = ℎ(a(/[\C(G) , c[\C(G) ), c[\C(G) ) (A.58)

sendo, � = 0,1, … , � − 1, c[\C(G) ∈ 8�
(�) com c[ \ C(G) = c[ \ de_(G)  para � ≥ *, /[\g(G) = /[ , a 

o modelo não linear do processo a ser controlado e as funções Í e ℎ determinadas em 
conformidade com a Hipótese 3.1. 

A.4 Algoritmo Iterativo 

O algoritmo ItMPC propõe-se a resolver o problema de controle ótimo descrito na 
equação (A.1), reformulando esse problema de otimização não linear em um problema de 
otimização linear com um procedimento MPC iterativo. 

No Capítulo 3, os resultados das pesquisas realizadas como o algoritmo do ItMPC 
foram apresentados empregando um problema de controle ótimo em um formato simpli-
ficado, apropriado para evidenciar as características das soluções encontradas sem adici-
onar componentes não necessários que poderiam agregar dificuldade à sua compreensão. 

Nesta seção, essas equações do ItMPC (3.10)-(3.16) apresentadas no Capítulo 3 serão 
reapresentadas com as modificações para considerar o problema de controle ótimo rees-
truturado nas equações (A.55)-(A.58). 

Após, algumas informações consideradas importantes para a compreensão do ItMPC 
serão acrescentadas ou estendidas. 

Considerando a definição das funções Í e ℎ (3.3) conforme a Hipótese 3.1, e que /� 
e 8�

() estão disponíveis no corrente tempo de amostragem �, o ItMPC pode ser resumido 
pelas seguintes equações: 

8[ = 4(/[, 8[(_)) = j/�
(H) åj/�

(He_) ½… j/�
(�) æj/�

(_)(8[(_))ç¾è = 8[(H\_)

9[(G) > 9[(G\_) ≥ 
,   � + 1 � :;  9[(H) � 

, (A.59)

em que 8� é uma aproximação de 8�∗, 
 representa o limiar definido para a convergência 
na função critério, : é a iteração em que a convergência é atingida, 

j/�
(G)(8[(G)) = arg min¬�

7/�
(G)(8¬[) = 8[(G\_)

{. ;. : Δ8¬[ ∈ Ω/�
(G)

� = 1,2, … , :
 , (A.60)
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em que Ω/�
(�)  (A.56) apresenta-se como um conjunto de todas as sequências 8 que, aplica-

das a a�
(�)(/�, 8), satisfazem as restrições sobre os estados e controles em j/�

(�), 

7/�
(G)(8¬[) = ‖|a�

(G)(/�, 8¬[) − |[‖Ì� + ‖Δ8¬[‖É� = ‖��[(G) − |[‖Ì� + ‖Δ8¬[‖É�  , (A.61)

em que a�
(�)(/�, 8¬�) = b��

(�) = 1/%���
(�)  23, � = 1,2, … , �, 8¬[ = 1c%[\C 23 com c%[\C =

c%[\de_ para � ≥ *, |[ = 1<[\C 23 com � = 1,2, … , � (A.18), e Δ8¬[ = 8¬[ −1+([e_), 1c%���22A com � = 1, … , * − 2,  

/%[ \ C\_(G) = a[(G)(/%[\C(G) , c%[\C) = =[\C(G) /%[\C(G) + Ï[\C(G) c%[\C , (A.62)

=[ \ C(G) = Í(/[\C(G) , c[\C(G) )
Ï[ \ C(G) = ℎ(/[\C(G) , c[\C(G) ) , (A.63)

em que, na equação (A.63), Í e ℎ satisfazem (3.3) conforme Hipótese 3.1, /���
(�) ∈ b�

(�) =
a(/�, 8�

(�)) = 1/���
(�)  23, � = 0,1,2, … , � − 1, c���

(�) ∈ 8�
(�), c���

(�) = c����
(�) , � ≥ * (observe 

em (A.59) e (3.11) que =���
(�)  e Ï� � �

(�)  não mudam na mesma iteração �),  
9[(G) = é8[(G) − j/�

(G)(8[(G))é = é8[(G) − 8[(G\_)é, e (A.64)

o custo ótimo efetivo das trajetórias dos estados e controles obtidos com 8[ será dado 
por: 

7/�(8[) = ‖|a(/�, 8[) − |[‖Ì� + ‖Δ8[‖É� = ‖�[∗ − |[‖Ì� + ‖Δ8[‖É� . (A.65)

Como pode ser observado nas equações (A.59) - (A.65), o ItMPC resolve on-line um 
problema de controle de programação matemática que pode ser não convexo (A.1), utili-
zando-se de um processo iterativo em que um problema de controle de programação qua-
drática é resolvido em cada iteração. 

A.4.1 Operador Iterativo 

A formulação do algoritmo iterativo ItMPC está sintetizada em (A.59) e é represen-
tada pelo operador iterativo 4(/�, 8�

()), uma variante da letra grega minúscula “rô”, que 

emprega os argumentos /� e 8�
() que indicam a dependência dos resultados ao estado 

atual do sistema e a sequência de controles usada para deslanchar o procedimento itera-
tivo. 

Essa formulação, cujos termos estão detalhados nas equações (3.11)-(3.16), simboliza 
a resolução recursiva de uma sequência de problemas de controle ótimo de programação 
quadrática j/�

(�)(8�
(�)) = 8�

(��), � = 1, … , :, que termina na iteração : quando o critério de 

convergência 9�
(J) é menor que um limiar 
 estipulado.  

Os argumentos adotados em 4(/�, 8�
()) indicam que todo o procedimento é realizado 

a partir do estado /� e de uma estimativa inicial 8�
(), a qual será empregada na primeira 

iteração (� = 1) para definir a representação LVT a�
() (equações (A.62) e (A.63)) do 
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modelo não linear (equação a (3.1)) do problema de controle ótimo não linear original 
(equação (A.1)). 

Então, j/�
()(8�

()) é solucionado considerando a representação LVT a�
(), obtendo-se 

8�
( ), sendo então o critério de convergência 9�

() (equação (A.64)) confrontado com o 
valor 
. 

Se 9�
() � 
, o procedimento iterativo convergiu na primeira iteração (: = 1) e é en-

cerrado com 8� = 8�
(J�) = 8�

( ).  
Se 9�

() ≥ 
, uma nova iteração (� = 2) será iniciada utilizando-se 8�
( ) para definir 

a�
( ), que será empregado em j/�

( ), cuja resolução resultará em 8�
("), permitindo o cálculo 

de 9�
( ) e a verificação da satisfação do critério de convergência. 

Se 9�
( ) � 
, o procedimento iterativo convergiu na segunda iteração (: = 2) e é en-

cerrado com 8�∗ = 8�
(J�) = 8�

( ).  
Se 9�

( ) ≥ 
, uma nova iteração (� = 3) será iniciada utilizando-se 8[("). Esse procedi-

mento recursivo será continuado até alcançar uma iteração :, em que 9�
(J) � 
, determi-

nando, assim, 8[ = 8�
(J�).  

Então, +� ∈ 8� será aplicado no sistema a e todo esse procedimento será reiniciado 
no próximo instante de amostragem. 

Entrada: /[ e U@(). 
Saída: 8[ (Sequência de controles ótimos). 

� � ← 0;	 9�
(�) ← 
 + 1;� &!'(�!�  9�

(�) ≥ 
, ��ç��     � ← � + 1;�     b�
(�) ← a(/[, 8�

(�));
�     =���

(�) ← Í(/���
(�) , c���

(�) );  �� = 0,1, … , � − 1,
/���

(�) ∈ b�
(�),

c���
(�) ∈ 8�

(G), com c���
(�) = c����

(�) , � ≥ *.
�     Ï���

(�) ← ℎ(/���
(�) , c���

(�) );  �� = 0,1, … , � − 1,
/���

(�) ∈ b�
(�),

c���
(�) ∈ 8�

(G), com c���
(�) = c����

(�) , � ≥ *.�    a���
(�) ← �=���

(�) �Ï���
(�) �, � = 0,1, … , � − 1; �     8�

(��) ← j/�
(G)( 8�

(�));
��     9�

(�) ← ‖8�
(�) − 8�

(��)‖;
�� ��� �!'(�!� 
�	 : ← �;
�� 8[ ← 8�

(J�);
�� ��� �!� 8�∗.

  

Figura A.1: Operador iterativo 4. 
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Esse procedimento está replicado também na Figura A.1 na forma de pseudocódigo. 

Neste ponto, convém destacar três aspectos da convergência de métodos iterativos.  

Em primeiro lugar, a convergência muitas vezes depende de como as equações recur-
sivas do procedimento iterativo (no ItMPC, as funções do Í e ℎ de (3.3)) são determina-
das (Chapra & Canale, 2006).  

O segundo aspecto refere-se à velocidade de convergência de métodos iterativos. As 
sequências convergentes não, necessariamente, possuem a mesma taxa de convergência 
(Süli & Mayers, 2003), que são determinadas pelas suas equações recursivas (no ItMPC, 
pelas escolhas das funções Í e ℎ (3.3)).  

Em terceiro lugar, mesmo quando a convergência é possível, a divergência pode ocor-
rer devido à utilização de uma estimativa inicial 8�

() insuficientemente próxima de uma 
solução do processo iterativo (Chapra & Canale, 2006).  

Assim, a escolha do Í e ℎ, dentre as alternativas possíveis de reescrever a para satis-
fazer Hipótese 3.1, bem como a escolha de 8�

() podem tornar-se determinantes à conver-
gência do método. 

Sobre os dois primeiros problemas, não foi encontrada na literatura científica uma 
maneira de garantir a priori a adequação da escolha da equação recursiva ou da estimativa 
inicial. Portanto, as soluções implementadas com o algoritmo ItMPC têm sido realizadas 
como escolhas ;Ù ℎ
ã, testadas para o fim particular, sem considerar a aplicação mais 
ampla.  

No entanto, sobre o terceiro problema, isto é, para a escolha de 8�
(), a proposta apre-

sentada em (Stogiannos et al., 2017) para lidar com a desvantagem da complexidade em 
tempo na resolução do problema de controle ótimo não convexo pode ser vista como uma 
solução.  

Em seu trabalho, Stogiannos et al. (2017) utilizaram uma rede neural artificial de base 
radial com uma técnica domínio de aplicabilidade com o objetivo de evitar extrapolações 
ao domínio usado no treinamento, para fornecer o vetor inicial adequado ao problema de 
controle ótimo, visando a diminuir o tempo de solução. Essa técnica, provavelmente, pode 
ser utilizada para definir o 8�

()  

Diante do que foi exposto, note que não é possível garantir que o ItMPC pode ser 
utilizado com sucesso em todas as situações desejadas. Por exemplo, pode ser difícil obter 
as funções Í e ℎ apropriadas para o problema de controle ser resolvido ou a economia de 
tempo obtida pelo ItMPC pode não ser suficiente para controlar o sistema.  

Além disso, é evidente que ItMPC acrescenta alguma complexidade à implementa-
ção e ao ajuste do controlador e que o controle obtido é subótimo devido à característica 
de sua convergência. No entanto, essas inconveniências serão condições admissíveis em 
sistemas em que o tempo necessário para a resolução online usando um MPC não linear 
seja proibitivo e a resolução usando MPC linear não seja uma opção. 
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A.5 Conclusão 

Neste apêndice, tratou-se da aplicação de um método de controle preditivo baseado 
em modelo não linear aos problemas de controle ótimo de sistemas discretos ou discreti-
zados.  

Apresentou-se, no início, uma definição do tipo de problema de controle não linear 
que se almeja solucionar e a estratégia proposta para a sua resolução, utilizando, para isso, 
um equacionamento mais geral, o qual considera os sinais de entrada e saída, do que o 
utilizado no Capítulo 3. 

Em seguida, demonstrou-se a reestruturação das equações do sistema não linear para 
a representação LVT com o detalhamento das equações de predição de estado e saída do 
sistema. 

Ainda, trabalhou-se com o problema de controle ótimo reestruturado para o ItMPC, 
com o detalhamento da função de custo, do tratamento das restrições e, por fim, do pro-
blema de controle ótimo resolvido a cada iteração. 

Finalmente, foi evidenciado o algoritmo ItMPC indicado no Capítulo 3 desta tese, 
reestruturando-o para abranger o problema de controle ótimo mais geral, descrito na Se-
ção 1, incluindo, ainda, considerações sobre aspectos de sua convergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


