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Resumo

Nas últimas décadas, devido ao aumento da complexidade dos sistemas dinâmicos
e incremento da demanda por desempenho, a área de identificação de sistemas tem en-
fatizado a utilização de modelos não lineares para representação de sistemas dinâmicos.
Neste contexto, os modelos não lineares autorregressivos com entradas exógenas (NARX)
são bastante utilizados devido a sua simplicidade, flexibilidade e capacidade de represen-
tação. Entretanto, tal modelo possui uma grande dependência da etapa de seleção de
estrutura e os algoritmos tradicionais utilizados possuem limitações quando os dados es-
tão contaminados de ruídos com distribuições não gaussianas. A partir das considerações
feitas, nesta tese objetiva-se apresentar um novo método de identificação chamado Maxi-
mização da Correntropia por Simulação com Poda (SCMP) que utiliza alguns conceitos
do aprendizado baseado na teoria da informação. Neste trabalho são apresentados concei-
tos básicos sobre identificação de sistemas e correntropia, alguns métodos baseados nos
mínimos quadrados ortogonais e redução de erro simulado, assim como a nova metodolo-
gia proposta. O método proposto é aplicado e comparado com os métodos tradicionais em
alguns estudos de caso. O primeiro experimento é composto por três sistemas dinâmicos
numéricos SISO na presença de ruído bimodal. O segundo estudo de caso é um conjunto
retirado de um sistema benchmark chamado Silver Box. O terceiro estudo de caso é um
sistema mecânico real. Os resultados obtidos validam o desempenho do método proposto
quando comparado com os outros algoritmos de detecção de estrutura e estimação de pa-
râmetros, mostrando que o método proposto apresenta melhor desempenho e robustez na
presença de ruídos com distribuição não gaussiana.

Palavras-chave: Identificação de sistemas não-lineares, Modelos NARX, Seleção de
estrutura, Correntropia.





Abstract

In the last decades, due to the growing complexity of dynamic systems and the growing
demand for better performance, the area of systems identification has emphasized the use
of non-linear models to represent dynamic systems. In this context, Non-linear autore-
gressive with exogenous inputs models (NARX) are heavily used due to to their simpli-
city, flexibility and capacity of better representation. However, such models rely heavily
on structure selection and the most traditional algorithms have limitations when the data is
contaminated by non-gaussian distribution noises. Noting this, in this thesis, the objective
is to present a new identification method called simulated correntropy maximization with
pruning which uses concepts of learning based on information theory. In this work basic
concepts about systems identification and correntropy, methods based on orthogonal least
squares and simulated error reduction, and the new proposed methodology. The proposed
method is applied and compared to the traditional methods in some study cases. The first
experiment is composed by three SISO numeric dynamic systems in the presence of bi-
modal noise. The second study case is a set taken from a benchmark system called Silver
Box. The third is a real dynamic system. The obtained results validate the performance
of the proposed method when compared to other algorithms of structure detection and pa-
rameter estimation, showing that the proposed method presents a better and more robust
performance in the presence of non-gaussian distribution noise.

Keywords: Nonlinear system identification, NARX models, Model structure selec-
tion, Correntropy.
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Capítulo 1

Introdução

Em várias áreas de estudo, tais como a física, química, biologia, economia e, especial-
mente, a área de sistemas de controle, são necessários modelos matemáticos relativamente
precisos para solução de muitos problemas de projeto, implementação, supervisão, con-
trole automático, entre outros.

Desta forma, um desafio da área de controle e automação tem sido obter sistemas
análogos aos processos e plantas utilizadas na indústria. Aguirre et al. (1998) define sis-
tema análogo como um modelo capaz de reproduzir algumas características do fenômeno
observado, assim como uma maquete reproduz as escalas, proporções, cores, e outras
características de uma construção real.

Sendo assim, o modelo matemático de um sistema pode ser descrito como uma equa-
ção que pode ser utilizada para calcular o comportamento de um determinado sistema
sob certas condições de operação. Entretanto, os resultados obtidos a partir do modelo
matemático, dependem da qualidade do mesmo.

Segundo Coelho e Coelho (2015), alguns dos diferentes propósitos para a utilização
de modelos matemáticos em automação industrial são: predição, análise e projeto de
sistemas de controle, supervisão e otimização.

O levantamento do modelo de todos os fenômenos que compõem um dado sistema é
uma tarefa, na maioria das vezes, complicada. Com base nesta afirmação, pode-se dizer
que um modelo geralmente não reproduz exatamente o comportamento do sistema em
estudo. Outra afirmação que pode ser feita é que vários modelos podem representar o
mesmo sistema e a qualidade de um modelo está ligada ao nível de exatidão da represen-
tação dos fenômenos de interesse (AGUIRRE, 2014). Devido ao aumento da complexidade
dos sistemas, surgiu a necessidade de uma nova forma de modelagem que não necessite
do conhecimento de todas as leis físicas que regem o sistema em estudo. Neste contexto,
faz-se uso das técnicas de identificação a partir de dados observados.

Ainda neste contexto, uma das mudanças observadas em meados de 1990, foi a cres-
cente necessidade de desenvolver formas de obter modelos matemáticos a partir de dados
observados e não, exclusivamente, partindo-se das equações que descrevem a física do
processo. As possíveis razões para essa mudança são muitas, mas cabe mencionar as
seguintes: de forma geral, os sistemas com os quais se precisa lidar são mais comple-
xos, consequentemente, nem sempre é possível escrever as equações básicas do sistema
(procedimento conhecido como modelagem fenomenológica, ou modelagem baseada na
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física do processo). Além disto, computadores baratos e com bom desempenho tornaram-
se acessíveis, viabilizando, assim, usá-los para processar grande quantidade de dados
coletados diretamente dos sistemas e, a partir de tais observações, desenvolver modelos
matemáticos capazes de explicar os dados, procedimento conhecido como modelagem
empírica ou identificação de sistemas (AGUIRRE, 2004).

As representações lineares desempenharam um papel importante no desenvolvimento
das técnicas de identificação devido a sua simplicidade e facilidade de obtenção, porém,
tem-se observado uma mudança no tipo de modelos utilizados. Mais especificamente, tem
havido um crescente interesse por representações não-lineares para caracterizar sistemas
e fenômenos reais. Na medida em que as representações lineares são substituídas em
algumas aplicações por seus correspondentes não-lineares, torna-se possível analisar e
reproduzir certos fenômenos e comportamentos dinâmicos mais complexos (AGUIRRE et
al., 1998).

Em face à escolha de que tipo de modelo usar, se linear ou não-linear, é importante
considerar o seguinte: ao contrário do que possa parecer, melhorar a exatidão não é a
principal motivação para se usar modelos não-lineares. De fato, há razões mais fortes
para, em uma dada aplicação, optar por este, como por exemplo, o fato de tais modelos
produzirem certos regimes dinâmicos que estruturas lineares não conseguem representar
(AGUIRRE, 2004).

Mesmo os modelos não-lineares apresentando vantagens significativas se comparados
aos lineares, estes possuem uma maior complexidade durante o processo de identificação,
exigindo assim, algoritmos mais elaborados que possibilitem o uso de tal representação.
Apesar de na literatura já existirem diversos trabalhos que abordam o tema de identifica-
ção de sistemas não-lineares, ainda se faz necessário investigar diferentes aspectos desta
área de estudo.

Em algumas situações, na qual são exigidos modelos mais complexos, podem ser
utilizados modelos matemáticos com base em Redes Neurais Artificias (RNA), Adaptive-
Network-Based Fuzzy Inference System (ANFIS) ou outros modelos complexos, e para
estes casos, algoritmos mais específicos são usados.

Ainda se tratando de identificação de sistemas dinâmicos não lineares, modelos auto-
regressivos com entrada exógena (NARX) são largamente utilizados devido à flexibilidade
e capacidade de representação. Tal representação é considerada como um caso particular
de modelos autorregressivos com média móvel e entrada exógena (NARMAX) (AGUIRRE,
2004; BILLINGS, 2013).

A representação NARMAX foi introduzida inicialmente como um nome de modelo,
mas posteriormente evoluiu para um conjunto de técnicas para identificação de sistemas
não-lineares. Os métodos baseados em modelos NARMAX têm por objetivo determi-
nar, ou identificar a regra ou lei que descreve o comportamento de um sistema, e isso
significa que o foco é a determinação da forma do modelo, quais termos devem ser incluí-
dos ou a estrutura. O objetivo principal não é, portanto, a aproximação grosseira, mas a
identificação de modelos que são tão simples quanto possível, que podem ser escritos e re-
lacionados com o sistema em questão e que podem ser usados para separar e compreender
efeitos dinâmicos não lineares complexos (BILLINGS, 2013).

Muitas das técnicas utilizadas para a estimação dos parâmetros em modelos NAR-
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MAX são baseadas no método dos mínimos quadrados (MMQ) e variações dele. Junto
ao MMQ, são aplicadas métricas, as quais geralmente são baseadas no erro quadrátrico
médio (EQM), para detecção de estrutura. Esta etapa, descrita em alguns trabalhos como
seleção de estrutura do modelo (AGUIRRE; BILLINGS, 1995; PIRODDI; SPINELLI, 2003;
AVELLINA et al., 2017a), tem por objetivo escolher a representação mais concisa dentre
todos os modelos possíveis, de forma que uma delas possa representar o sistema adequa-
damente.

Dentre algumas métricas utilizadas na literatura para solução de problemas de seleção
de estrutura, pode-se citar a taxa de redução de erro (ERR), a taxa de redução de erro
por simulação (SRR) e algumas variações das mesmas. Em conjunto com estas técnicas,
também podem ser utilizados os critérios de informação de Akaike, Bayes e erro final de
predição (FPE).

Em algumas situações, o conjunto de dados utilizados para identificação de modelos
pode estar contaminado com outliers ou ruídos com distribuições não gaussianas (LINHA-
RES et al., 2015; LIU; CHEN, 2013; WANG et al., 2015b). Isto apresenta algumas compli-
cações para métodos que são baseados no EQM ou MMQ, pois os mesmos apresentam
comportamento não-ótimo na presença de ruídos com distribuições não-gaussianas (SAN-
TAMARIA et al., 2006; LIU et al., 2007).

Embora existam alguns métodos de detecção de outliers, muitos destes não são capa-
zes de eliminar a influência desta contaminação de maneira eficiente e os dados obtidos
resultantes ainda podem estar contaminados (LINHARES et al., 2015; LINHARES, 2015; LIU;
CHEN, 2013).

Recentemente, uma nova medida de similaridade chamada correntropia foi introdu-
zida por (LIU et al., 2006; SANTAMARIA et al., 2006; LIU et al., 2007). A ideia de cor-
rentropia amplia o conceito de adaptação de EQM para incluir descritores de entropia e
divergência, conceitos estes úteis na teoria da informação.

A correntropia preserva a capacidade de estimação de parâmetros a partir de um con-
junto de observações do EQM, porém, extrai mais informações da estrutura de dados e
produz, portanto, soluções mais precisas do que o EQM para processos não Gaussianos.

Desta forma, a correntropia pode ser aplicada como uma função de custo para iden-
tificação de sistemas com a vantagem de ser um critério local de similaridade e é útil
para casos em que o ruído de medição é não nulo, não gaussiano e com valores extre-
mos grandes. Nesse aspecto, a correntropia tem sido utilizado em diversas aplicações de
identificação de sistemas (LIU; CHEN, 2013; LINHARES, 2015; GUIMARAES et al., 2016;
PENG et al., 2017; KULIKOVA, 2017; FONTES et al., 2015; FONTES et al., 2017), com bom
desempenho em ambientes de ruído não gaussiano.

Devido a importância da identificação de modelos matemáticos para a área de controle
e automação, é feito neste trabalho a apresentação de alguns tópicos importantes da área
de identificação de sistemas dinâmicos não-lineares e de dois algoritmos de estimação de
parâmetros e detecção de estruturas.

Em seguida, é proposto um algoritmo capaz de estimar parâmetros e selecionar estru-
turas de modelos NARX na presença de ruídos com distribuição não Gaussiana. O algo-
ritmo proposto é chamado de Maximização da Correntropia por Simulação com Poda ou
Simulation Correntropy Maximization with Pruning (SCMP), o qual utiliza a correntropia
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como medida de similaridade para selecionar a estrutura do modelo matemático NARX e
o critério de máxima correntropia para estimar parâmetros do modelo.

Com o objetivo de motivar a área de pesquisa escolhida para esta tese, na próxima
seção deste capítulo serão discutidos alguns trabalhos relacionados a área pesquisa.

1.1 Trabalhos relacionados

Na literatura existem vários trabalhos que abordam o problema de modelagem e iden-
tificação utilizando diferentes métodos em distintos campos de estudo. Em Popper (1954)
são apresentados alguns conceitos sobre modelos matemáticos, bem como uma discussão
envolvendo lógica indutiva e lógica dedutiva.

Um dos primeiros trabalhos dentro da área de estudo conhecida como teoria de siste-
mas é o de Zadeh (1962). Nesse, é feita uma introdução ao que seria chamada de nova
área: a teoria de sistemas. Essa nova área se propunha a agrupar várias disciplinas di-
ferentes (elétrica, mecânica, química, entre outras) em uma única disciplina, capaz de
representar qualquer um destes sistemas matematicamente. Nesse contexto, um sistema
é definido como uma agregação ou conjunto de objetos unidos por uma forma de intera-
ção ou interdependência. Alguns dos principais problemas de teoria de sistemas incluem:
análise, síntese, controle, programação, caracterização, classificação e identificação de
sistemas. Zadeh (1962) ainda faz uma das primeiras definições de identificação de sis-
temas que, segundo o autor, seria a determinação com base na observação de dados de
entrada e saída, de um sistema dentro de uma classe específica de sistemas, a qual o
sistema em teste é equivalente.

Muitos trabalhos ilustram a modelagem e identificação em várias áreas de aplicação,
por exemplo, Granger e Newbold (1986) e Malinvaud (1966) mostram aplicações na área
de econometria, Godfrey (1993) para a área de biologia, Mendel (1983) em geociências,
Markel e Gray (2013), Torres (2018) e Torres et al. (2018) para sinais de voz e Beck e
Straten (2012) em sistemas ambientais, entre outras aplicações.

Quanto à modelagem a partir das leis físicas que descrevem os processos, Ljung
(1998) cita os trabalhos de Wellstead (1979), o qual procura estabelecer uma compre-
ensão intuitiva dos sistemas de engenharia através de uma valorização dos métodos de
modelagem de sistemas; Ljung e Glad (1994) mostram como os dois tipos de técnicas de
modelagem (pela física ou por experimentos) podem ser aplicados em qualquer situação
prática de modelagem e Close et al. (1978) apresenta metodologias aplicáveis para a mo-
delagem e análise de uma variedade de sistemas dinâmicos, independentemente da sua
natureza física.

Segundo Ljung (1987), a literatura sobre o problema de identificação de sistemas e
suas ramificações é extensa. Ao longo de textos gerais sobre o assunto, é possível menci-
onar Box e Jenkins (1976), Eykhoff (1979) e Spriet e Vansteenkiste (1982), para tratamen-
tos completos abrangendo várias questões práticas, enquanto Goodwin e Payne (1977),
Davis (2013) e Soderstrom e Stoica (1981) fazem orientações mais teóricas. Kashyap
e Rao (1976) enfatizam o papel da validação do modelo e seleção de modelos em seu
tratamento de identificação de sistemas.
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Um importante estudo sobre identificação de sistema não-lineares é a pesquisa de Bil-
lings (1980), na qual o autor cita os métodos de séries funcionais, como: o método de
Wiener e técnicas derivadas; série de Volterra e técnicas no domínio da frequência. Tam-
bém apresenta os sistemas orientados por blocos e os modelos de Wiener e Hammerstein.
Neste trabalho, o autor faz importantes observações que serviram como base para futuras
pesquisas.

Quanto ao uso de RNA com o objetivo de identificação e controle de sistemas dinâ-
micos não-lineares, um dos trabalhos pioneiros da área é o de Narendra e Parthasarathy
(1990). Pode-se destacar também os trabalhos de Piroddi e Piroddi (1995), que utilizaram
um modelo neural para fazer a identificação de um trocador de calor, Nelles (2001) que
mostra no seu trabalho abordagens e aplicações de métodos clássicos e métodos baseados
em redes neurais e modelos fuzzy e Zheng et al. (2016) que utiliza as RNAs em conjunto
com a teoria de perturbação singular, além de fazer uma análise da estabilidade em malha
fechada e convergência.

Outro método utilizado na identificação de sistemas que merece destaque é o ANFIS,
que foi inicialmente proposto por Jang (1993). Uma modificação deste método a qual
apresenta algumas vantagens em relação ao algoritmo original é descrito em Fonseca
(2012) e Martins (2015).

Ainda dentro do campo de métodos de identificação, pode-se destacar os trabalhos de
Araújo Júnior (2014) que utiliza uma combinação de sistemas fuzzy e algoritmo genético
para identificação de sistemas não-lineares, Barbosa (2009) o qual trabalha com técnicas
de computação evolucionária e máquinas de comitê e Severino (2015) que utiliza métodos
de otimização (algoritmo genético, otimização por enxame de partículas e algoritmo do
morcego) para estimação de parâmetros.

No contexto de identificação de sistemas não-lineares, duas das principais referências
nas quais modelos NARMAX começaram a ser considerados são Billings e Leontaritis
(1980) e Parker e Perry (1981). Nessas referências o foco recaí sobre questões pertinentes
à representação matemática em si e suas relações com modelos de blocos interconectados
do tipo Hammerstein e Wiener (AGUIRRE, 2004). Ainda na década de 1980, pode-se
citar os trabalhos de Leontaritis e Billings (1985a) e Leontaritis e Billings (1985b) que
descrevem algumas características e propriedades dos modelos NARX e NARMAX.

Em Rodrigues (1996) e Corrêa (1997) é feita uma investigação sobre a aplicação de
técnicas de identificação utilizando modelos NARMAX polinomiais e racionais, respecti-
vamente. Em ambos os trabalhos, são feitos estudos de caso na identificação de um forno
elétrico sem estrutura de isolamento térmico e do circuito caótico de Chua. Em Corrêa
(1997) ainda é feita uma comparação entre o desempenho das represetações polinomiais e
racionais. O autor afirma que para o caso do forno elétrico, o qual possui duas constantes
de tempo diferentes, o modelo NARMAX racional foi mais eficiente que o polinomial.
Porém, para o caso do circuito caótico de Chua, o modelo polinomial apresentou-se mais
viável no processo de identificação.

Em Corrêa (2001) e Barroso (2001) é investigado o uso de informações a priori na
identificação de sistemas não-lineares aplicado a modelos NARMAX e NARX (Nonlinear
Autoregressive with eXogenous inputs). Em Corrêa (2001), os modelos polinomiais e
racionais são aplicados em alguns sistemas reais e simulados, entre eles, um conversor
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buck. Barroso (2001) utiliza um modelo polinomial NARX e afirma que os modelos
identificados fazendo-se uso de informação prévia, tem um comportamento global melhor
de que seus análogos obtidos por técnicas sem nenhuma informação a priori do sistema.

Corrêa e Aguirre (2004) apresentam uma revisão da literatura sobre o desenvolvi-
mento da área de identificação em caixa cinza. Os autores utilizam a representação NAR-
MAX polinomial aplicada a um sistema simulado e um sistema real (conversor buck).
Neste trabalho, os autores comparam o desempenho de um modelo caixa preta com um
modelo caixa-cinza. Segundo os autores, a identificação caixa-cinza é mais complexa
que a caixa-preta, porém, mais simples que a caixa branca. A estrutura dos modelos caixa
cinza possui maior grau de liberdade que a dos modelos caixa branca, porém, menor que
a dos caixa preta.

Outras pesquisas referentes ao uso combinado de métodos de detecção de estruturas e
estimação de parâmetros para identificação de sistemas não-lineares são os de Lara (2005)
e Dantas (2013). Em ambos, é feito o uso combinado da taxa de redução de erro, critério
de informação de Akaike e Bayes e método de Gram-Schmidt modificado para identifi-
cação de sistemas MIMO (Multiple Input Multiple Output) baseados em modelos NARX.
Em Lara (2005), foi feita a identificação de uma planta de lodos ativados simulada. Em
Dantas (2013), os métodos foram aplicados em dois processos industriais MIMO distin-
tos representados por uma planta de nível didática, que possibilita o controle de nível e
vazão e uma planta de processamento primário de petróleo simulada.

Ainda dentro das pesquisas abordadas, existem alguns trabalhos que tiveram por obje-
tivo fazer uma revisão sobre os estudos na área de identificação. Por exemplo, em Eykhoff
(1968), é apresentado uma análise sobre o problema de estimação de parâmetros. A partir
da teoria do risco mínimo ou estimação de Bayes, o trabalho mostra como outras técnicas
estatísticas podem ser interpretadas como casos especiais.

Em Balakrishnan e Peterka (1969) é feita uma comparação entre diferentes métodos
de estimação baseados em identificação experimental aplicados a diversos sistemas dinâ-
micos: lineares ou não-lineares e com presença de ruídos.

Em Åström e Eykhoff (1971) é feito um levantamento sobre o campo de identificação
de sistemas e estimação de parâmetros. O estudo abrange desde os campos de aplicação,
até o MMQ e o problema da escolha de estrutura. Um foco maior é dado aos problemas
envolvendo sistemas lineares.

Em meados de 1980, Unbehauen (1985) discute aspectos teóricos e práticos da iden-
tificação de sistemas que utilizam métodos de estimação de parâmetros.

Em Haber e Unbehauen (1990) são mostradas técnicas de identificação de estruturas
de modelos semi-lineares com parâmetros dependentes do sinal e de modelos não-lineares
com base nas respostas ao degrau e impulso, resposta em frequência e análise de correla-
ção.

Ljung (2010) apresenta uma visão geral sobre o tema identificação de sistemas não-
lineares. O autor também destaca algumas das áreas em aberto dentro do campo de iden-
tificação de sistemas. Algumas destas áreas são: problemas na identificação de modelos
não lineares, convexification (formulação do método de estimação como um problema de
otimização convexa), aproximação e redução de modelos, entre outros.

Em Fu e Li (2013), os autores fazem uma classificação dos métodos de identificação
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em métodos tradicionais e métodos modernos. Segundo os autores, os métodos tradici-
onais de identificação são baseados na determinação da estrutura do modelo do sistema
e na função de critério de erro, e em seguida, de acordo com os dados de entrada e de
saída do sistema, os parâmetros do modelo são determinados pela minimização da fun-
ção de erro e os métodos modernos de identificação de sistemas não-lineares são aqueles
baseados em técnicas de redes neurais artificiais, lógica fuzzy e algoritmos de otimização.

Trabalhos mais recentes envolvendo identificação de sistemas não lineares e seleção
de estrutura para modelos NARX e NARMAX podem ser encontrados em Aguirre (2014),
Deng et al. (2014), Ahmadi et al. (2015), Chernyshov (2015), Marius e Nicolae (2015),
Rañó e Iglesias (2016) e Wang (2016), Bianchi et al. (2017), Avellina et al. (2017a), ,
Retes e Aguirre (2019) e Araújo et al. (2019).

Com relação ao tema envolvendo correntropia, destacam-se os trabalho de Liu et al.
(2006), Liu et al. (2007) e o trabalho de Santamaria et al. (2006) que definem os conceitos
básicos e propriedades da correntropia.

Em Fontes (2012) e em Câmara (2016) a correntropia é utilizada para analisar in-
formações estatísticas de sinais de comunicação sem fio que utilizam modulação digital.
Rego (2012) estende o conceito de correntropia para casos com multi dimensões, apli-
cando em diferentes exemplos. Em Fontes (2015) e Fontes et al. (2017) é proposta uma
ferramenta matemática para a análise cicloestacionária de ordem superior baseada na fun-
ção de correntropia. Alguns trabalhos utilizam o conceito de correntropia para análise de
sinais biológicos (FONTES et al., 2014; SANTOS, 2019).

Em relação a aplicações em problemas de identificação, pode-se citar os trabalhos de
Linhares et al. (2015) e Linhares (2015) nos quais a correntropia foi utilizada em uma
rede fuzzy wavelet neural network para identificação de sistemas dinâmicos não lineares.
Guimaraes et al. (2016) faz um estudo sobre o uso de correntropia para identificação de
modelos ARX na presença de ruídos não Gaussianos utilizando os métodos de gradiente
descendente e ponto fixo. Em Kulikova (2017) é explorada a estabilidade numérica do
filtro de Kalman usando o critério de máxima correntropia. Por fim, em Radmanesh e
Hajiabadi (2018) é apresentando um algoritmo de estimação de parâmetros recursivo e
com tamanho de kernel adaptativo.

A partir dos trabalhos acima citados, é possível notar a importância da área de estudo
de identificação de sistemas e problemáticas envolvendo seleção de estruturas. Além
destes, também é possível destacar um crescente aumento de contribuições na área da
correntropia.

1.2 Objetivo

O presente trabalho tem como principais objetivos:

• Investigar e expor a implementação de algoritmos clássicos de detecção de estru-
tura e estimação de parâmetros baseados na utilização do Métodos dos Mínimos
Quadrados (MMQ) que sejam capazes de identificar modelos NARX para sistemas
dinâmicos;



8 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

• Descrever o algoritmo SCMP proposto que utiliza a correntropia para estimar parâ-
metros e selecionar estrutura;

• Validar os estudos, traçar comparativos do algoritmo proposto com relação aos mé-
todos clássicos de natureza semelhante presentes na literatura em casos numéricos
e experimentais;

• Discutir os resultados obtidos no intuito de avaliar o desempenho do método pro-
posto nesta tese.

1.3 Organização do trabalho
Para uma melhor compreensão, este trabalho encontra-se dividido em 6 capítulos.

Neste capítulo introdutório foram apresentadas a motivação, alguns trabalhos relaciona-
dos à área com o intuito de destacar a relevância do tema abordado e os objetivos desta
tese. No Capítulo 2 são apresentados alguns conceitos da área de modelagem e identi-
ficação e uma básica revisão sobre algumas metodologias utilizadas. No Capítulo 3 são
abordados conceitos fundamentais do aprendizado baseado em teoria da informação e
correntropia. O método proposto nesta tese é mostrado no Capítulo 4. O Capítulo 5 con-
tém os estudos de caso utilizados para validar o algoritmo proposto, os resultados obtidos
e uma discussão sobre os mesmos. Por fim, as conclusões são apresentados no Capítulo
6.

Como já mencionado, este trabalho foi desenvolvido com o intuito de contribuir à
área de identificação de sistemas não-lineares. Por este motivo, faz-se necessário uma
descrição de alguns pontos importantes referentes a teoria da área.



Capítulo 2

Modelagem e identificação de sistemas

Este capítulo é dedicado a apresentação dos aspectos teóricos relacionados à identi-
ficação de sistemas. Nele são expostos conceitos importantes da área em estudo, assim
como uma breve introdução à alguns métodos utilizados para identificação de sistemas
não lineares.

Com relação à modelagem de sistemas, dois fatos devem ser conhecidos. Em primeiro
lugar, o modelo desenvolvido para um determinado sistema é apenas uma representação
aproximada do mesmo. Consequentemente, não existe o modelo do sistema, mas sim
um conjunto de modelos com características e desempenhos variados. A decisão de qual
dos modelos do conjunto escolher é um dos problemas não triviais. Em segundo lugar,
o modelo é uma aproximação de apenas algumas das características do sistema real. Em
outras palavras, desenvolver um modelo que contenha todas das características do sistema
real é um alvo normalmente inatingível (AGUIRRE, 2004).

A escolha da estrutura a ser utilizada para representar os regimes dinâmicos descritos
pelos dados é um problema crucial na modelagem de sistemas. Como mencionado no
Capítulo 1, este problema pode ser suavizado pela utilização de propriedades do sistema
conhecidas antes da seleção da estrutura do modelo que deverá representá-lo.

O processo pelo qual os modelos matemáticos são gerados pode ser classificado em
três grupos, de acordo com o nível de conhecimento utilizado na seleção de sua estrutura
(RODRIGUES, 1996; BILLINGS, 2013).

• Modelagem caixa branca;

• Modelagem caixa cinza;

• Modelagem caixa preta.

A modelagem caixa branca têm suas estruturas completamente ajustadas a partir de
informações conhecidas da física do sistema. Nesse caso, a forma da função matemática
que descreve o comportamento dinâmico do sistema original é pré-conhecida. Os modelos
caixa-cinza são identificados utilizando algum conhecimento a priori para simplificar os
algoritmos de seleção de estrutura. Por fim, a identificação dos modelos caixa-preta não
utiliza informações conhecidas do sistema. A estrutura destes modelos é ajustada dentro
de famílias de representações conhecidas por apresentar boa flexibilidade na modelagem
de sistemas (RODRIGUES, 1996; LJUNG, 1998; AGUIRRE, 2004).



10 CAPÍTULO 2. MODELAGEM E IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS

A modelagem matemática baseada na física do processo exige o conhecimento das
leis teóricas que regem o comportamento dinâmico do sistema em estudo. A utilização
desta abordagem permite derivar modelos que descrevem a dinâmica interna do sistema,
além da relação entrada-saída.

A construção de modelos pela física do processo pode ser desafiador quando o sistema
a ser modelado é complicado. Nesse caso, as interações entre as variáveis envolvidas fi-
cam bastante complexas e torna-se difícil descrevê-las matematicamente. Uma alternativa
para minimizar esse problema é utilizar a abordagem de identificação de sistemas para de-
rivar modelos matemáticos.

Os dados utilizados para identificar modelos dinâmicos são gerados por medições
da resposta y(k) do sistema alimentado por uma entrada u(k) pré-estabelecida. O sinal
de entrada u(k) deve possuir espectro suficientemente amplo em amplitude e frequência
para excursionar o sistema pelos regimes dinâmicos de interesse, ou seja, persistente-
mente excitante (RODRIGUES, 1996). A Figura 2.1 apresenta um diagrama do processo de
identificação de sistemas.

Sistema

 Técnica de 
Identificação

Incertezas

saídaentrada
+

   Modelo
Matemático

Figura 2.1: Diagrama com o procedimento de identificação de acordo com o uso de dados.
Fonte: (COELHO; COELHO, 2015)

Aguirre et al. (1998) e Ljung (1998) descrevem o problema de identificação de siste-
mas através de um fluxo lógico que pode ser divido em cinco etapas principais, conforme
enumerado abaixo e descrito pelo diagrama da Figura 2.2.

1. Obtenção de dados de experimentação do sistema que se deseja modelar. Este passo
é descrito pelas etapas de configuração do experimento e coleta do conjunto de
dados da Figura 2.2;

2. Aplicação de testes aos dados obtidos para detecção de não-linearidades;

3. Escolha da estrutura que será utilizada para representar o modelo;

4. Estimação dos parâmetros do modelo;

5. Validação do modelo obtido.
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Configurações
do

Experimento

Conjunto
de dados

Seleção de
Estrutura

Critério de
Estimação

Cálculo do modelo

Validação
do modelo

Conhecimento
a priori

Ok: Fim do processo

Não Ok: Refazer

Figura 2.2: Diagrama com as etapas do processo de identificação
Modificado de: (LJUNG, 1998)

Além da classificação quanto ao conhecimento prévio de características do sistema,
Zadeh (1962) ainda cita outros tipos de classificação:

1. Variante e invariante no tempo;

2. Contínuo e discreto;

3. Determinístico e probabilístico;

4. Diferencial e não-diferencial;

5. Linear e não-linear.

Antes de descrever os sistemas não-lineares, é importantes citar alguns conceitos bá-
sicos dos sistemas lineares. Um sistema é dito linear se tal sistema respeita duas proprie-
dades.

A primeira diz que se uma entrada u1(t) é aplicada ao sistema, gerando a saída y1(t)
e se uma entrada u2(t) é aplicada ao sistema de maneira a gerar a saída y2(t), caso seja
aplicada uma entrada u1(t)+ u2(t) ao sistema, o mesmo, caso seja linear, resultará em
uma saída y1(t)+ y2(t). Tal propriedade é conhecida como aditividade.

A segunda propriedade, chamada de homogeneidade diz que para uma entrada u1(t)
que gera a saída y1(t), caso esta entrada seja multiplicada por uma constante α, de maneira
que o novo sinal de entrada seja αu1(t), esta gerará o novo sinal de saída descrito por
αy1(t).
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Combinando as duas propriedades, tem-se que uma entrada α1u1(t)+α2u2(t) gerará
uma saída α1y1(t)+α2y2(t). Esta combinação é chamada de propriedade da superposi-
ção. Caso o sistema respeite esta propriedade, o mesmo poderá ser considerado linear.

Existem várias formas de representação de sistemas lineares, das quais pode-se desta-
car:

• Equações diferenciais;

• Funções de transferência;

• Espaço de estados;

• Modelos de erro na saída (Output error);

• Modelo Box-Jenkins;

• Modelos ARMA, ARX e ARMAX;

Faz-se um destaque a estes últimos, pois são especialmente adequados à identifica-
ção de sistemas usando algoritmos conhecidos para a estimação de parâmetros (DANTAS,
2013).

A equação geral de uma representação discreta por equações a diferença é descrita por
(2.1) 1.

y(k) =
B(q)

A(q)F(q)
u(k)+

C(q)
A(q)D(q)

v(k)→ y(k) = H(q)u(k)+G(q)v(k) (2.1)

em que q−1 é o operador de atraso, de forma que y(k)q−1 = y(k− 1) e as funções H(q)
e G(q) são denominadas como função de transferência do processo e do ruído, respec-
tivamente (AGUIRRE, 2004; COELHO; COELHO, 2015). A variável y(k) corresponde aos
valores de saída do sistema, u(k) são os valores de entrada aplicados ao sistema e v(k)
representa a dinâmica do ruído, sendo k o instante da observação.

Os polinômios A(q), B(q), C(q), D(q), F(q) são definidos de acordo com a Equação
(2.2).

A(q) = 1+a1q−1 +a2q−2 + · · ·+anaq−na

B(q) = 1+b1q−1 +b2q−2 + · · ·+bnbq−nb+1

C(q) = 1+ c1q−1 + c2q−2 + · · ·+ cnvq
−nv

D(q) = 1+d1q−1 +d2q−2 + · · ·+dnd q−nd

F(q) = 1+ f1q−1 + f2q−2 + · · ·+ fn f q
−n f

(2.2)

1Nesta tese, matrizes são definidas por letras maiúsculas em negrito, vetores por letras minúscula em
negrito e escalares por letras minúsculas sem negrito.
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O modelo auto-regressivo com média móvel e entrada exógena (do inglês autoregres-
sive moving average with exogenous input - ARMAX) pode ser obtido a partir da equação
geral (2.1), fazendo D(q) = F(q) = 1, de modo que:

A(q)y(k) = B(q)u(k)+C(q)v(k) (2.3)

Pela Equação (2.3) é possível observar que o modelo ARMAX descreve o valor de
saída y(k) ponderada por A(q) como uma combinação entre os valores de saída anteriores
(y(k−1),y(k−2), ...), os dados de entrada anteriores (u(k−1),u(k−2), ...) e os dados
relativos ao ruído (v(k−1),v(k−2), ...).

Quando o foco da identificação é a relação determinística entre os sinais de entrada
u(k) e saída y(k), é possível usar o modelo auto-regressivo com entrada exógena (do
inglês autoregressive with exogenous input - ARX) utilizando uma simplificação para
perturbação do ruído (ZHAO; CHEN, 2012), de acordo com a Equação (2.4).

A(q)y(k) = B(q)u(k)+v(k) (2.4)

Reescrevendo a Equação (2.4) de maneira a separar os polinômios, tem-se:

y(k)+a1y(k−1)+a2y(k−2)+ · · ·+anyy(k−ny) =

b1u(k−1)+b2u(k−2)+ · · ·+bnuu(k−nu)+v(k)
(2.5)

Organizando de maneira matricial e incluindo os sinais nos parâmetros ai, com i =
1, . . . ,ny, e b j, com j = 1, . . . ,nu, em que ny é o maior retardo do sinal de saída ou o
valor de retrocesso no sinal e nu do sinal de entrada, chega-se a representação matricial
de predição de um passo a frente descrita pela Equação (2.6).

y = Ψθ+ξ (2.6)

em que y é o vetor de observações da saída do sistema, Ψ é chamada de matriz de regres-
sores, θ é o vetor de parâmetros do modelo e ξ é o vetor de resíduos. Admitindo-se que
sejam realizadas N medidas e que o modelo possui nθ parâmetros, tem-se:

y =


y(1)
y(2)

...
y(N)

Ψ =


ψ1(1) ψ2(1) . . . ψnθ

(1)
ψ1(2) ψ2(2) . . . ψnθ

(2)
. . . . . . . . . . . .

ψ1(N) ψ2(N) . . . ψnθ
(N)

θ =


θ1
θ2
...

θnθ

ξ =


ξ(1)
ξ(2)

...
ξ(N)


Com os valores das matrizes sendo representados por:

ψ1 = y(k−1)
ψ2 = y(k−2)

...
ψnθ

= y(k−nθ)




θ1 = a1
θ2 = a2

...
θnθ

= bnu
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Uma representação análoga a descrita pela Equação (2.6) é feita considerando-se o
seguinte modelo geral:

y(k) = Ψ
T (k−1)θ̂+ξ(k) (2.7)

A Equação 2.7 é uma representação do valor atual de saída do sistema y(k) a partir
dos valores passados, contidos pelo vetor linha Ψ

T (k−1), que corresponde ao vetor linha
da matriz de regressores Ψ no instante k−1.

Porém, em última análise, todo sistema na prática é não linear. E apesar da maioria
dos sistemas na prática serem representados por modelos lineares, hoje há uma crescente
tendência ao uso de modelos mais complexos e não-lineares, os quais conseguem uma
melhor representação para tais sistemas.

Uma relação não linear entre as sequências de entradas e as de saída permite maiores
possibilidades de descrição de sistemas. Existem inúmeras formas de representações de
modelos não-lineares presentes na literatura, porém, um enfoque maior é dado à modelos
NARX, os quais são objetos de estudo deste trabalho.

2.1 Modelos NARMAX
Algumas das primeiras definições formais sobre modelos NARMAX estão presentes

em Leontaritis e Billings (1985a) e Leontaritis e Billings (1985b) e o caso NARMAX
racional em Chen e Billings (1989).

Modelos NARMAX e NARX são representações matemáticas de sistemas em tempo
discreto que evidenciam a relação da variável de saída y(k) como uma função dos valo-
res anteriores dos sinais de saída e entrada. A fim de evitar polarização de parâmetros,
Aguirre (2004) afirma que é comum incluir termos de ruído no modelo, sendo represen-
tado pela Equação (2.8) (RODRIGUES, 1996; CORRÊA, 2001; DANTAS, 2013):

y(k) = F l[y(k−1), . . . ,y(k−ny),u(k−d),
. . . ,u(k−nu−d),e(k−1), . . . ,e(k−ne)]

(2.8)

em que:

• F l é uma função não linear com grau de não linearidade l;

• y(k) é o sinal de saída do sistema no instante k;

• u(k) é o sinal de entrada do sistema no instante k;

• d é o tempo de atraso do sistema;

• e(k) é o ruído do sistema no instante k;

• ny é a quantidade de valores prévios do sinal de saída;

• nu é a quantidade de valores prévios do sinal de entrada;
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• ne é a quantidade de valores prévios no modelo do ruído.

Um caso particular deste tipo de estrutura é o modelo NARX, no qual os termos de
ruído são simplificados. A estrutura é representada pela Equação (2.9) (CORRÊA, 2001;
AGUIRRE, 2004; BILLINGS, 2013; DANTAS, 2013).

y(k) = F l [y(k−1), . . . ,y(k−ny),u(k−d), . . . ,u(k−d−nu)] (2.9)

Em Aguirre et al. (1998) e Cassini (1999), foi mostrado que um modelo NARX tem
características estáticas não-lineares que se aproximam das características estáticas dos
sistemas reais e que, se sua estrutura for adequada, é possível obter uma relação paramé-
trica dessa característica.

Dois tipos de representações de modelos NARMAX são usadas na literatura: a poli-
nomial e a racional. Em Leontaritis e Billings (1985a) é proposto a base teórica da repre-
sentação NARMAX polinomial. Quanto a representação NARMAX racional, destaca-se
o trabalho de Billings e Zhu (1991).

2.1.1 Modelo NARMAX Racional
O modelo NARMAX racional é representado pela Equação (2.10) (CHEN; BILLINGS,

1989; CORRÊA, 1997; CORRÊA, 2001).

y(k)=
a(y(k−1), . . . ,y(k−ny),u(k−1), . . . ,u(k−nu), . . .

b(y(k−1), . . . ,y(k−ny),u(k−1), . . . ,u(k−nu), . . .

e(k−1), . . . ,e(k−ne))

e(k−1), . . . ,e(k−ne))
+e(k)

(2.10)
Na Equação (2.10), as funções a(. . .) e b(. . .) são polinômios, mas essa é apenas uma

alternativa. De forma a simplificar a Equação (2.10), define-se os polinômios a e b como
(CORRÊA, 1997):

a(k) =
num

∑
j=1

pn j(k)θn j

b(k) =
den

∑
j=1

pd j(k)θd j

(2.11)

Segundo Aguirre (2004), em função de terem uma estrutura mais flexível, os modelos
racionais são mais eficientes na modelagem de certos sistemas quando comparados com
modelos polinomiais. Entretanto, os modelos racionais são mais sensíveis ao ruído. Além
disso, como já mencionado anteriormente, os modelos racionais não possuem parâmetros
lineares, portanto, não podem ser estimados através de algoritmos baseados no método
dos mínimos quadrados.

Algoritmos específicos para estimação de parâmetros de modelos racionais podem ser
encontrados em Billings e Zhu (1991) e alguns exemplos com aplicações em sistemas
reais de modelos racionais NARMAX em Corrêa (1997). Além da representação racional
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de modelos NARMAX e NARX, também existe a representação polinomial para esses
modelos, a qual apresenta algumas características diferentes.

2.1.2 Modelo NARMAX polinomial
Um modelo NARMAX polinomial com grau de não-linearidade l apresenta a seguinte

estrutura mostrada na Equação (2.12) (CHEN; BILLINGS, 1989; RODRIGUES, 1996):

y(k) =θ0 +
n

∑
i1=1

θi1xi1(k)+
n

∑
i1=1

n

∑
i2=i1

θi1i2xi1(k)xi2(k)+ ...

n

∑
i1=1
· · ·

n

∑
il=il−1

θi1...il xil(k) · · ·xi1(k)+ e(k)
(2.12)

em que,

x1(k) = y(k−1),x2(k) = y(k−2), · · · ,xny+1(k) = u(k−d), · · ·
· · · ,xny+nu+1(k) = e(k−1), · · · ,xn(k) = e(k−ne),

com n = ny +nu +ne representando a quantidade total de regressores no modelo.
Os valores de θ são os parâmetros que devem ser estimados para que a estrutura es-

colhida se ajuste a janela de dados utilizada na estimação dos parâmetros do modelo.
É desejável que o modelo também reproduza a dinâmica do sistema e não somente se
ajuste aos dados de estimação. E, como já mencionado anteriormente, apesar de possuir
regressores não-lineares nos sinais de saída, entrada e ruído, os modelos polinomiais são
lineares nos parâmetros, ou seja, modelos desse tipo podem ser representados a partir de
uma representação matricial, na forma da Equação (2.13) e, consequentemente, possuem
parâmetros que podem ser estimados pelo método dos mínimos quadrados ou variantes
dele.

y = Ψθ+ξ (2.13)

A diferença entre as Equações (2.6) e (2.13) é a presença de termos não lineares.
Como exemplo, considere um sistema representado por um modelo ARX com ny = 1 e
nu = 1. Neste caso, sua representação é feita segundo a Equação (2.14).

y(k) = θ1y(k−1)+θ2u(k−1) (2.14)

Já a representação de um sistema NARX com ny = 1 e nu = 1 e grau de não linearidade
l = 2 é descrito pela Equação 2.15.

y(k) = θ1y(k−1)+θ2u(k−1)+θ3y(k−1)2+θ4y(k−1)u(k−1)+θ5u(k−1)2 (2.15)

Em comparação com outras representações de sistemas não lineares, o modelo poli-
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nomial possui as seguintes vantagens:

• Linearidade nos parâmetros;

• Facilidade de combinar seleção de estrutura com estimação de parâmetros;

• Facilidade de simulação;

• Pode se ajustar aos dados com precisão, desde que os dados não variem de maneira
abrupta;

Além das vantagens citadas acima, os modelos NARMAX e NARX podem ser facil-
mente ajustados para identificação de sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas
- MIMO, de acordo com a Equação (2.16).

yα(k) =
nθ

∑
i

ci

ny

∏
j=1

yα(k− j)
nu

∏
r=1

uβ(k− r)
ne

∏
q=0

e(k−q) (2.16)

com α = 1, . . . ,qo, em que qo é o número total de saídas do sistema e β = 1, . . . ,qi, em
que qi é o número total de entradas e nθ = qony +qinu

2.
Os modelos NARX têm uma boa representatividade para sistemas não lineares, em-

bora o número total de regressores aumente de acordo com a ordem do sistema. Em
sistemas MIMO (Equação 2.16), esta característica aparece fortemente, uma vez que o
número de entradas e saídas do sistema faz com que o número total de regressores cresça
exponencialmente.

A caracterização dos sistemas através de modelos NAR(MA)X é feita a partir de dois
componentes dos modelos matemáticos: os parâmetros e a estrutura utilizada. Para carac-
terização dos parâmetros, como já mencionado anteriormente, os modelos NAR(MA)X
possuem a característica de serem lineares nos parâmetros, possibilitando assim, a utili-
zação de estimadores baseados no EQM. Na próxima seção são descritos algumas carac-
terísticas importantes sobre estimação de parâmetros.

2.2 Estimação de parâmetros

Com relação a identificação de sistemas através de modelos NAR(MA)X polinomiais,
a estimação de parâmetros é definida como a problemática de se encontrar os valores do
vetor de parâmetros θ da Equação (2.13). Existem diferentes métodos para a estimação
de parâmetros de modelos. Porém, uma ênfase maior é dada ao estimador dos mínimos
quadrados, uma vez que é a base para o desenvolvimento de outros métodos utilizados na
literatura.

2Também é possível incluir os termos do sinal de ruído qe no modelo NAR(MA)X.
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2.2.1 Estimador de Mínimos Quadrados
Em 1795 Karl Friedrich Gauss formulou o Princípio dos Mínimos Quadrados para

prever a trajetória de planetas e cometas a partir das observações realizadas. Ele estabele-
ceu que os parâmetros desconhecidos de um modelo matemático deveriam ser seleciona-
dos de modo que (LJUNG; SODERSTROM., 1985 apud COELHO; COELHO, 2015): "O valor
mais provável das grandezas desconhecidas é a que minimiza a soma dos quadrados da
diferença entre os valores atualmente observados e os valores calculados multiplicados
por números que medem o grau de precisão, onde quanto mais precisa a medida, maior
a sua ponderação."

O método dos mínimos quadrados permite estimar o vetor de parâmetros θ que carac-
teriza o modelo do sistema. Considerando θ̂ o vetor dos parâmetros estimados dado pela
Equação (2.17):

θ̂ =


θ̂1
θ̂2
...

θ̂nθ

 (2.17)

A fim de determinar os valores de θ̂ são feitas as seguintes considerações:

1. O vetor θ̂ não varia de uma observação para outra;

2. A equação da saída estimada do modelo pode ser escrita como ŷ = Ψθ̂;

3. São usadas N observações de y a fim de se ter N equações para determinar os nθ

elementos de θ̂.

Tendo feito tais considerações, a saída do modelo pode ser reescrita como
ŷ(1)
ŷ(2)

...
ŷ(N)

=
[
φ1 φ2 · · · φnθ

]


θ̂1
θ̂2
...

θ̂nθ

 (2.18)

em que φi, com i = 1, . . . ,nθ corresponde aos vetores colunas dos regressores. Cada vetor
coluna é descrito de maneira que:

φi =


ψi(1)
ψi(2)

...
ψi(N)


em que ψi(N) corresponde ao regressor i no instante de observação N. Desta maneira,
representando de maneira matricial mais uma vez, tem-se:

ŷ = Ψθ̂ (2.19)
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A matriz Ψ admitindo inversa, ou seja, Ψ sendo não singular, determina-se θ̂ através
de:

θ̂ = Ψ
−1ŷ (2.20)

Agora, considerando que N > n, tem-se um sistema de equações sobredeterminado
(AGUIRRE, 2004), ou seja, Ψ∈RNxn, ŷ∈RNx1 e θ̂∈Rnx1. Desta forma, Ψ não é uma ma-
triz quadrada e, consequentemente, não admite uma inversa. Entretanto, multiplicando-se
a Equação (2.19) por ΨT obtém-se:

Ψ
T ŷ = Ψ

T
Ψθ̂ (2.21)

Desta forma, ΨT Ψ é uma matriz quadrada, permitindo achar θ̂ por:

θ̂ = (ΨT
Ψ)−1

Ψ
T y (2.22)

em que (ΨT
Ψ)−1Ψ

T é conhecida como matriz pseudo-inversa, sendo esta uma solução
para determinar um vetor de parâmetros a partir de um conjunto de equações com mais
observações que incógnitas (AGUIRRE, 2004; COELHO; COELHO, 2015).

Agora, assumindo que o valor observado y seja igual à

y = ŷ+ξ (2.23)

em que

ŷ = Ψθ̂ (2.24)

sendo ŷ o valor estimado de y e ξ o resíduo ou erro de estimação.
Considerando mais uma vez que se tenha n parâmetros e N medições (ou observa-

ções), de modo que n < N. Representando as equações acima em forma matricial, tem-se:

y = Ψθ̂+ξ (2.25)

Sabendo-se que a Equação (2.22) possui infinitas soluções para um sistema sobrede-
terminado, é interessante achar um valor para θ̂ de modo a reduzir o valor de ξ. Neste
contexto, utiliza-se o somatório do quadrado dos erros, definido como (AGUIRRE, 2004)

JMQ =
N

∑
i=1

(ξ)2 = ξ
T

ξ = ‖ξ‖2 (2.26)

que representa um índice de qualidade de ajuste de Ψθ̂ em relação ao vetor de dados y.
Rearranjando a Equação (2.25) e substituindo em (2.26), chega-se a Equação 2.27.

JMQ = (y−Ψθ̂)T (y−Ψθ̂) (2.27)

Fazendo as seguintes considerações (COELHO; COELHO, 2015):

∂

∂θ̂

(
θ̂T (ΨT Ψ

)
θ̂
)
= 2Ψ

T
Ψθ̂ (2.28)
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∂

∂θ̂

(
yT Ψθ̂

)
=
(
yT Ψ

)T (2.29)

(
Ψθ̂
)T

= θ̂
T

Ψ
T (2.30)

yT
Ψ = (ΨT y)T (2.31)

e desenvolvendo a Equação (2.27), tem-se:

JMQ = (yT − θ̂
T

Ψ
T )(y−Ψθ̂)

= yT y−yT
Ψθ̂− θ̂

T
(ΨT y)+ θ̂

T (
Ψ

T
Ψ
)

θ̂

= yT y−
(
yT Ψ

)
θ̂−
(
Ψ

T y
)T

θ̂+ θ̂
T (

Ψ
T

Ψ
)

θ̂

= yT y−2
(
yT Ψ

)
θ̂+ θ̂

T (
Ψ

T
Ψ
)

θ̂

(2.32)

Calculando a derivada de (2.32) em relação a θ̂, e igualando este valor a zero, tem-se:

∂JMQ

∂θ̂
=

∂

(
yT y−2

(
yT Ψ

)
θ̂+ θ̂

T (
Ψ

T
Ψ
)

θ̂

)
∂θ̂

= 0

=−2Ψ
T y+2Ψ

T
Ψθ̂ = 0

Ψ
T

Ψθ̂ = Ψ
T y

θ̂ =
(
Ψ

T
Ψ
)−1

Ψ
T y

(2.33)

Portanto, a Equação (2.33) é a solução obtida pelo método dos mínimos quadrados
que é igual à solução obtida utilizando-se a matriz pseudo-inversa, conforme visto na
Equação (2.22). Neste caso, é possível observar que o MMQ tem a capacidade de achar a
melhor solução para o conjunto de dados fornecido.

Para casos de identificação de sistemas não-lineares, nos quais Ψ possui muitas colu-
nas, o uso da matriz pseudo-inversa não resultaria em boas estimativas. Uma alternativa
para estes casos é a utilização de mínimos quadrados ortogonais (MQO), o qual explora
o fato da matriz Ψ

T
Ψ ser simétrica por construção (AGUIRRE, 2004; DANTAS, 2013).

2.2.2 Mínimos Quadrados Ortogonais
De acordo com a Equação (2.22), a matriz Ψ

T
Ψ é denominada matriz de informação

ou matriz normal. Esta matriz é simétrica e positiva definida quando Ψ tem posto pleno
de colunas e positiva semidefinida, em caso contrário. Entretanto, ela pode perder essa
propriedade em casos de mal-condicionamento numérico (AGUIRRE et al., 1998).

Nesta seção são descritos dois métodos: o método clássico de Gram-Schmidt (CGS)
e o método modificado de Gram-Schmidt. Ambas as técnicas descritas são baseadas no
processo de ortogonalização de Gram-Schmidt.
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Método de Gram-Schmidt

O objetivo deste método é fatorar a matriz de regressores Ψ da seguinte forma (AGUIRRE,
2004):

Ψ = QA (2.34)

Sendo A uma matriz triangular superior com a diagonal unitária descrita pela Equação
(2.35).

A =


1 α1,2 α1,3 . . . α1,nθ

0 1 α2,3 . . . α2,nθ

... . . . . . . . . .
...

0 0 0 1 αnθ−1,nθ

0 0 0 0 1

 (2.35)

e Q uma matriz de dimensão N x nθ, de maneira que

Q = [q1 q2 . . . qnθ
]

com colunas ortogonais qi tal que QT Q = D, onde D é uma matriz diagonal definida
positiva.

O algoritmo calcula A, coluna por coluna, e ortogonaliza Ψ da seguinte maneira
(AGUIRRE, 2004): Na i-ésima iteração, determina-se a i-ésima coluna φi de forma a ser
ortogonal às i− 1 colunas previamente calculadas. Tal procedimento é executado para
i = 2,3, . . . ,nθ, e pode ser representado pela Equação (2.36):

q1 = φ1

α j,i =
< q j,φi >

< q j,q j >
,1≤ j < i

qi = φi−
i−1

∑
j=1

α j,iq j

(2.36)

em que < q j,φi > corresponde ao produto escalar entre q j e φi. Logo, a partir da equação
normal, tem-se (AGUIRRE, 2004):

Ψ
T

Ψθ̂ = Ψ
T y

AT QT QAθ̂ = AT QT y
AT DAθ̂ = AT QT y

DAθ̂ = QT y
Aθ̂ = D−1QT y

(2.37)

em que a Equação (2.37) fornece os parâmetros ĝ = Aθ̂ do modelo no espaço ortogonal.
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Portanto, tais parâmetros podem ser determinados usando-se a Equação (2.37) ou (2.38):

ĝ =
< qi,y >

< qi,qi >
i = 1,2, . . . ,nθ (2.38)

Os parâmetros do modelo original podem ser determinados de acordo com a Equação
(2.39).

θ̂ = A−1ĝ (2.39)

Método de Gram-Schmidt Modificado

O método modificado de Gram-Schmidt (MGS) objetiva resolver problemas de sen-
sibilidade a mau-condicionamento numérico observados no método clássico de Gram-
Schmidt. A fim de atingir esse alvo, o método MGS calcula a matriz A uma linha por vez
e ortogonaliza Ψ de tal forma que na i-ésima iteração as colunas i+1, ...,nθ são feitas or-
togonais a i-ésima coluna. Essa operação é repetida para i = 1,2, ...,nθ− 1 (AGUIRRE,
2004). O algoritmo para implementação deste método é detalhadamente descrito em
(LARA, 2005; DANTAS, 2013).

qi = φ
(i−1)
i (2.40)

αi, j =
< qi,φ

(i−1)
j >

< qi,qi >
, j = i+1, ...,nθ (2.41)

φ
(i)
j = φ

(i−1)
j −αi, jqi, j = i+1, ...,nθ (2.42)

Considerando que as iterações são indicadas entre parênteses, os parâmetros do mo-
delo ortogonalizado, ĝ, são determinados fazendo-se y(0) = y e

ĝi =
< qi,y

(i−1)
j >

< qi,qi >
(2.43)

y(i) = y(i−1)− ĝiqi (2.44)

No entanto, a quantidade de regressores (ou colunas da matriz Ψ) utilizados no modelo
cresce bastante com a quantidade de atrasadores na entrada e na saída e de acordo com o
grau de não linearidade, inviabilizando, desta forma, a utilização de tais algoritmos.

O procedimento de estimação descrito acima pode ser implementado simultaneamente
com um esquema de detecção de estrutura baseado, por exemplo, na taxa de redução de
erro (ERR).
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2.3 Seleção de estrutura

Em relação à seleção da estrutura do modelo NARX, o número de regressores candi-
datos aumenta rapidamente junto com o grau de não linearidade do modelo e os atrasos
máximos dos sinais de entrada e saída (CHENG et al., 2009). Em (AGUIRRE; BILLINGS,
1995) são apresentados exemplos de sistemas dinâmicos para ilustrar que os modelos que
melhor se ajustam aos dados de estimação não são necessariamente modelos que captu-
ram a dinâmica subjacente apropriadamente. Os autores também mostram que, apesar
da capacidade preditiva dos dados de estimação de modelos superparametrizados, se um
modelo NARX é desnecessariamente complexo, o modelo pode induzir uma dinâmica
espúria.

Porém, se regressores adequados forem usados, mesmo um modelo fraco de não-
linearidade com poucos coeficientes pode modelar uma dinâmica não-linear.

O número máximo de regressores candidatos (nθ) aumenta quando o grau de não-
linearidade (l) ou os atrasos máximos de entrada e saída (ny e nu) (e ne, para modelos
NARMAX) aumentam de acordo com nθ = M+1, onde M pode ser obtido pela Equação
(2.45) (KORENBERG et al., 1988).

nθ = M+1 (2.45)

em que {
M = ∑

l
i=1 ni

ni =
ni−1(ny+nu+ne+i−1)

i

O problema de seleção de estrutura do modelo consiste em escolher um subconjunto
de regressores apropriados de um conjunto de regressores candidatos que representam a
dinâmica do sistema analisado. Vários estudos já abordaram este tema, dos quais pode-se
citar (LUO; BILLINGS, 1995; AGUIRRE; BILLINGS, 1995; AGUIRRE et al., 1998; AGUIRRE et
al., 2001; PIRODDI; SPINELLI, 2003; FARINA; PIRODDI, 2010; HIRCH; RE, 2010; BONIN et
al., 2010; MARTINS et al., 2013; BARBOSA et al., 2015; AVELLINA et al., 2017b).

Existem dois algoritmos típicos para a solução do problema de seleção de estrutura
de modelos NAR(MA)X que podem ser destacados. O primeiro é denominado forward
regression orthogonal least squares (FROLS), que utiliza um índice para a seleção de
estrutura de modelo chamado taxa de redução de erro (ERR) (BILLINGS et al., 1988). O
segundo algoritmo é chamado de simulation error minimization with pruning (SEMP) e
está associado com a taxa de redução de erro por simulação (SRR) (PIRODDI; SPINELLI,
2003).

Como ambos os métodos são baseados em Mínimos Quadrados, é possível usar a
formulação presente nas Equações (2.6) e (2.13), mesmo como uma generalização para a
representação de casos MIMO (2.16).

A necessidade de se escolher um valor adequado para a ordem de um sistema pode
ser apreciada verificando-se que, se a ordem usada for menor que a ordem efetiva do
sistema real, o modelo não possuirá a complexidade estrutural necessária para reproduzir
a dinâmica do sistema. Por outro lado, se a ordem do modelo for muito maior do que a



24 CAPÍTULO 2. MODELAGEM E IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS

necessária, a estimação de parâmetros será provavelmente mal condicionada (AGUIRRE,
2004).

O problema de determinação da ordem de um modelo linear é menos complexo que o
problema correspondente para um modelo não-linear por dois motivos básicos:

• Primeiro, o número de estruturas possíveis cresce linearmente com a ordem do
sistema se este for linear, mas cresce muito mais rapidamente para representações
não-lineares;

• Em segundo lugar, termos redundantes induzem cancelamentos de polos e zeros na
função de transferência de um sistema linear, ao passo que termos redundantes em
modelos não-lineares destroem a dinâmica original do sistema.

Sendo assim, é necessária uma maneira de estimar a ordem ou número de parâmetros
de um modelo. Neste sentido, as duas próximas seções abordam dois critérios utilizados
na literatura, conforme já destacado no texto.

2.3.1 Taxa de redução de erro - ERR
Um fato importante sobre os algoritmos de estimação baseados em MQO é o de as-

sumirem que a estrutura do modelo a ser utilizado é antecipadamente conhecida, ou seja,
todos os regressores foram previamente determinados.

Nesta seção, é definido um critério que pode ser usado em conjunto com métodos de
estimação baseados em MQO e critérios de informação para determinação dos regressores
que serão utilizados no modelo e, desta forma, determinar sua estrutura.

A Taxa de Redução de Erro (Error Reduction Ratio - ERR) é uma das métricas uti-
lizadas para a determinação da estrutura de modelos polinomiais. O ERR de cada termo
candidato é um número que indica a melhoria obtida na representação do sistema atra-
vés da sua inclusão no modelo . Desta forma é possível ordenar os termos candidatos
de acordo com a contribuição de cada um. O algoritmo ERR gera uma lista em ordem
decrescente com os termos e suas contribuições na identificação do sistema (AGUIRRE,
2004; DANTAS, 2013) e é descrito pela Equação (2.46).

[ERR]i =
g2

i qT
i qi

yT y
, 1≤ i≤ nθ (2.46)

O uso da Equação (2.46) para determinar o ERR é limitado pelo fato de que tal equa-
ção necessita das estimativas dos parâmetros. Para o cálculo de tais parâmetros, represen-
tados em base ortogonal, utiliza-se a Equação (2.43). Portanto, o uso da Equação (2.46) é
viável desde que se tenha o modelo representado numa base ortogonal.

A seleção da estrutura de modelos não-lineares polinomiais pode ser implementada
utilizando o critério do ERR. Entretanto, o ERR e não apresenta relações claras com
aspectos dinâmicos do sistema a ser modelado. Além disso, o desempenho do ERR cai
com o aumento do ruído nos dados de identificação (AGUIRRE et al., 1998).

A Taxa de Redução de Erro é utilizada para especificar quais regressores farão parte do
modelo do sistema representado. Para isso, escolhem-se os regressores com maior ERR.
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Desta forma, o procedimento é continuado até que o modelo seja considerado adequado.
Porém, nem sempre é fácil determinar o momento de parada. Segundo Aguirre (2004),
um critério simples é continuar acrescentando regressores ao submodelo até que a parcela
não explicada pelo modelo do valor quadrático médio do sinal observado seja menor
do que uma determinada tolerância. Contudo, um procedimento mais eficaz para esta
determinação do momento de parada é a utilização de um critério de informação em
conjunto com o ERR. Uma métrica que pode ser utilizada em conjunto com o ERR é o
critério de informação de Akaike (AKAIKE, 1974).

De forma geral, o critério do ERR tenta quantizar o quanto a adição de um determi-
nado regressor melhora o modelo a ser identificado. Como já mencionando, o critério
ERR descrito pela Equação 2.46 depende do valor g calculado durante o processo de or-
togonalização dos regressores. Além disto, este critério leva em consideração apenas o
erro de predição de um passo a frente, descrito pela Equação (2.7).

2.3.2 Taxa de redução de erro por simulação - SRR
Segundo Piroddi e Spinelli (2003), com o objetivo de selecionar corretamente a estru-

tura do modelo, um critério para escolha de regressores deve possuir as seguintes propri-
edades:

• A cada iteração o termo com maior valor do critério deve ser um dos regressores
que melhor representam o sistema;

• A cada iteração, os regressores que não explicam a dinâmica do sistema devem
possuir valores menores do critério que os regressores com melhor desempenho;

• Os termos correspondentes aos regressores devem ter valores comparáveis.

Com base nas características acima citadas, Piroddi e Spinelli (2003) descreve o cri-
tério ERR do regressor j adicionado ao modelo atual de acordo com a Equação (2.47):

[ERR] j =
MSPE(Mi−1)−MSPE(Mi)

1/N ∑
y
i=1 y2(k)

(2.47)

em que MSPE(Mi) é o EQM de um passo a frente do modelo na i-ésima iteração que
inclui o j-ésimo regressor. Este critério usa o erro de predição de um passo a frente para
calcular a influência do j-ésimo regressor no modelo da iteração atual.

A Equação 2.47 descreve a melhoria da adição de um novo regressor no modelo em
teste. A vantagem de se utilizar essa equação em comparação com a Equação (2.46) é a
ausência da necessidade de uso de termos calculados a partir da ortogonalização.

Sendo assim, é possível, por exemplo, utilizar a simulação livre do modelo em teste e
comparar sua saída com a saída do sistema a ser identificado.

O critério de redução de erro por simulação SRR (Equação 2.48) (PIRODDI; SPINELLI,
2003) é definido de maneira análoga ao ERR. Porém, em vez de se utilizar o valor do
MSPE, o SRR utiliza o erro médio quadrado do modelo simulado (MSSE). A ideia prin-
cipal deste critério é simular o comportamento do modelo atual e coletar o erro, em vez
de utilizar apenas o erro da predição com um passo a frente.
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[SRR] j =
MSSE(Mi−1)−MSSE(Mi)

1/N ∑
y
i=1 y2(k)

(2.48)

Definidos alguns critérios para seleção de estrutura, nas próximas seções serão des-
critos dois algoritmos clássicos que utilizam a seleção de estrutura em conjunto com a
estimação de parâmetros.

2.4 Foward Regression Orthogonal Least Squares - FROLS

O algoritmo FROLS consiste na estrutura básica do MQO, porém, a cada passo é
realizada uma busca completa de todos os termos restantes ou não selecionados para en-
contrar o melhor regressor candidato, independentemente da ordem em que este termo é
escrito no modelo (BILLINGS, 2013).

Considerando a estrutura descrita pela Equação (2.13), o método CGS procura de-
compor a matriz de regressores como Ψ = QA em que Q é a matriz de regressores orto-
gonalizada e A é a base para este novo espaço.

O objetivo do algoritmo FROLS é encontrar uma matriz de regressores Ψs que é um
subconjunto da matriz Ψ, com dimensão reduzida, que possui apenas os regressores φi
mais relevantes com maiores valores de ERR e seus respectivos parâmetros.

Inicialmente considera-se uma matriz de regressores candidatos Ψ = [φ1,φ2, · · · ,φnθ
]

que possui dimensão N× nθ. Para auxiliar no cálculo é utilizada uma matriz dicionário
com os regressores ainda não selecionados P = [p1,p2, . . . ,pnθ

] e a matriz com os regres-
sores ortogonalizados Q = [q1,q2, . . .qnθ

]. Na primeira etapa do algoritmo, utiliza-se a
primeira coluna de regressores da matriz Ψ. Em seguida, são calculados os valores de
ERR de cada um dos nθ regressores. Esta primeira etapa é descrita no Algoritmo 1 nas
linhas 1 a 13.

É interessante destacar que, como já citado nas seções anteriores, o cálculo do ERR
é realizado com base na Equação (2.7). Em seguida, o procedimento do FROLS segue
de maneira semelhante ao CGS. A cada iteração, um novo regressor ortogonalizado em
relação ao regressor com maior valor de ERR do passo anterior é adicionado a matriz que
contém o modelo atual Q. Além disto, os regressores já selecionados são retirados da
matriz dicionário P.

Durante o procedimento, os valores atualizados da matriz de regressores ortogonali-
zados Q são utilizados para o cálculo da matriz A. Esta característica é o que diferencia
o FROLS do CGS e MGS. Esta reordenação apresenta a vantagem de tornar o algoritmo
menos dependente do valor da primeira matriz de regressores (BILLINGS, 2013).

Para obtenção dos regressores não ortogonalizados, utiliza-se o vetor com os índices
dos regressores selecionados na sua respectiva ordem. E para os valores dos parâmetros
estimados não ortogonalizados θ̂, utiliza-se a Equação (2.39).

Como são algoritmos iterativos, tanto o FROLS quanto o SEMP necessitam de um
critério de parada. A busca termina quando o valor de ESR (de acordo com a Equação
2.49) é menor que um valor de limiar pré estabelecido ρ.
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ESR = 1−
M

∑
s=1

ERR(s)≤ ρ (2.49)

2.5 Simulation Error Minimization with Pruning - SEMP

O método FROLS usa o ERR para medir a contribuição do regressor e, assim, adicio-
nar ao modelo os regressores mais representativos. Outro algoritmo usado para estruturar
a seleção é a Minimização do Erro de Simulação com Poda (SEMP) que usa o índice
(SRR) (PIRODDI; SPINELLI, 2003) para incluir ou excluir regressores do modelo.

No algoritmo SEMP, inicialmente é considerada uma matriz que possui todos os re-
gressores candidatos ΨM com dimensão N×nθ, em que N é o número de observações e
nθ é a quantidade de regressores e parâmetros do modelo. A matriz P = [p1 ... p j],
com j ≤ nθ, representa o conjunto de regressores candidatos que estão no modelo atual
da iteração j, e é inicializada como P = {}. A matriz Q = [q1 ... qnθ− j] representa o
conjunto de regressores candidatos que estão fora do modelo atual durante a iteração j.
Q é inicializada como Q = ΨM.

A cada iteração, assim como no FROLS, um novo regressor é adicionado ao modelo
atual P e retirado da matriz dicionário Q, de acordo com o seu valor de SRR.

A princípio, o regressor menos significativo, se retirado do modelo, irá melhorar mini-
mamente o desempenho. Baseado nesta observação, a cada iteração do algoritmo SEMP,
é feita uma seleção e inclusão de um novo termo e a remoção de um regressor previamente
selecionado pouco significativo no modelo atual.

O procedimento de poda ocorre após adicionar um regressor ao modelo. Nesta etapa,
os regressores do modelo mais bem escolhido são sorteados sequencialmente um por um
e o modelo sem o atual regressor é avaliado. Se o modelo tiver um valor de SRR melhor
que o modelo completo, ele se tornará o melhor modelo. O método SEMP é resumido no
Algoritmo 2.

A principal diferença entre esses métodos é que enquanto o FROLS mede a impor-
tância do regressor no modelo baseado nos candidatos a regressores e cria o NAR(MA)X
com os melhores, o SEMP calcula a importância do regressor com base no modelo atual
simulado. Embora simples, esta diferença permite uma melhor seleção de regressores em
algumas situações, uma vez que no algoritmo SEMP, além da matriz completa de regres-
sores, existe uma matriz de regressores selecionada que permite calcular o novo modelo
selecionado e adicionar ou remover interativamente os termos.

Mesmo este não sendo o foco do estudo deste trabalho, é interessante esclarecer que,
embora ambos os métodos usem variações do estimador de mínimos quadrados, os dois
métodos possuem diferentes abordagens. Enquanto o método FROLS seleciona um mo-
delo que tem desempenho insatisfatório sob certas condições (consulte (PIRODDI; SPI-
NELLI, 2003)), o método SEMP possui um comportamento melhor sob as mesmas condi-
ções, porém possui um custo computacional mais alto. Apesar da diferença em precisão e
custo computacional, os métodos (e alguns métodos derivados) possuem uma deficiência
na presença de ruídos com distribuição não gaussiana.
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Algoritmo 1 FROLS
1: Inicializa-se:
2: P = {p1,p2, . . . ,pnθ

}= Ψ

3: Q = {q1,q2, . . . ,qnθ
}= Ψ

4: σ = yT y
5: for m = 1, . . . ,nθ do

6: g(1)m =
yT qm

qT
mqm

7: ERR(1)[m] = (g(1)m )2 qT
mqm

σ
8: end for
9: l1 = indice_max(ERR(1)[m])

10: α1,1 = 1
11: q1 = pl1

12: g = g(1)l1
13: err[1] = ERR(1)[l1]
14: while s ≤ nθ do
15: for m = 1, . . . ,nθ with m 6= l1, l2, . . . , ls−1 do

16: qm = pm−∑
s−1
r=1

pT
mqr

qT
r qr

qr

17: g(s)m =
yT q(s)

m

(q(s)
m )T q(s)

m

18: ERR(s)[m] = (g(s)m )2 (q
(s)
m )T q(s)

m

σ

19: ls = indice_max{ERR(s)[m]}
20: qs = q(s)

ls

21: gs = g(s)ls

22: αr,s =
qT

r pls
qT

r qr
r = 1,2, . . . ,s−1

23: αs,s = 1
24: err[s] = ERR(s)[ls]
25: if (1− sum(err)≤ ρ) then
26: BREAK
27: end if
28: end for
29: end while
30: θ f inal = g f inal(Afinal)

−1
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Algoritmo 2 SEMP
Inicialização: σ, µ, ρ

1: P = [ ]
2: Q = ΨM
3: for i = 1 : nθ do
4: for j = 1: tamanho_de_Q do
5: Ptest = [P q j]
6: Estimar valores de θ j
7: Calculo de J j usando EQM
8: end for
9: l = Posição do argmin(J)

10: if Jl < Jlold & |Jl− Jlold | > ρ then
11: P = [P ql]
12: ql = [ ]
13: else
14: END
15: end if
16: for k = 1 : tamanho_de_P do
17: R = P sem pk
18: Calculo de θk
19: Calculo de Jpk usando EQM
20: end for
21: m = Posição do argmin(Jp)
22: if Jpm < Jlold then
23: P = [P sem pm]
24: GOTO 16
25: else
26: GOTO 4
27: end if
28: end for

Apesar de seus desempenhos distintos em termos de precisão e custo computacional,
ambos os métodos não fornecem bons resultados na presença de ruído não gaussiano, pois
eles são baseados em EQM (PRINCIPE, 2010). O próximo capítulo mostra alguns concei-
tos básicos sobre uma medida de similaridade que possui, dentre outras características,
uma robustez a presença de ruídos não gaussianos.
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Capítulo 3

Correntropia

Este capítulo é dedicado a apresentação dos aspectos teóricos relacionados à corren-
tropia. Nele serão expostos conceitos importantes da área em estudo, assim como uma
breve introdução à alguns métodos utilizados.

Segundo Fontes (2015), a extração de informações de uma fonte de dados é um pro-
blema frequente e relevante em muitas aplicações. Nesse contexto, medidas estatísticas
de similaridade, como a correlação, podem ser utilizadas com sucesso para a obtenção de
informações e características dos dados. Porém, para situações que possuem a presença
de ruídos com distribuição não gaussiana, o uso da correlação pode ser ineficaz.

Dentre os trabalhos que envolvem o tema correntropia, é interessante destacar Santa-
maria et al. (2006), Liu et al. (2006) e Liu et al. (2007). Nesses trabalhos são definidos
os conceitos básicos e algumas propriedades da correntropia.

A correntropia corresponde a uma métrica da Teoria da Informação (ITL) que mes-
cla característica da correlação e da entropia. Basicamente, corresponde a uma medida
de similaridade generalizada entre duas variáveis aleatórias X e Y , sendo definida pela
Equação (3.1) (SANTAMARIA et al., 2006).

Vσ(X ,Y ) = E(kσ[X ,Y ]) =
∫ ∫

kσ(x,y) fx,y(x,y)dxdy (3.1)

Na Equação (3.1) fXY é a função densidade de probabilidade conjunta de X e Y , E[.]
é o operador estatístico da esperança e kσ(., .) corresponde a um kernel simétrico positivo
definido. O kernel Gaussiano Gσ(x,y) é utilizado neste trabalho e é definido de acordo
com a Equação (3.2).

Gσ(x,y) =
1√
2πσ

exp
(
−(x−y)2

2σ2

)
(3.2)

em que σ é o desvio padrão desta distribuição e é responsável pela largura do kernel.
Segundo Linhares (2015), o valor da largura do kernel é um parâmetro que se comporta
de maneira que, ao variar este parâmetro que possui ajuste livre, varia-se o tamanho da
janela de observação na qual a similaridade entre duas variáveis aleatórias é calculada.
Sendo assim, o ajuste da largura do kernel possibilita que valores muito discrepantes em
um conjunto de dados possam ser desconsiderados ou que seus efeitos no sinal lido sejam
atenuados (FONTES, 2012).
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Quando o tamanho do kernel tente a 0, o kernel gaussiano torna-se uma função delta
δ(x,y) e a Equação 3.1 pode ser expressa de acordo com a Equação

lim
σ→0

V (x,y) =
∫

x

∫
y

δ(x,y) fx,y(x,y)dxdy

=
∫

x=−∞

fx,y(x,x)dx
(3.3)

Em situações práticas, a função densidade de probabilidade conjunta de X e Y não é
conhecida. Nesses casos, a correntropia pode ser calculada através das janelas de Parzen,
descrito pela Equação (3.4) (PRINCIPE, 2010; LINHARES, 2015; FONTES, 2015).

V̂σ =
1
N

N

∑
i=1

Gσ(z,zi) (3.4)

em que z = [x,y]T . Desta forma, fx(x) e fy(y) são definidos como

fx,y(x,y) =
1
N

N

∑
i=1

Gσ(x,xi)Gσ(y,yi) (3.5)

A partir da propriedade de Parzen, com a largura de kernel tendendo a zero, integrando
ao longo da reta x = y e aplicando a propriedade da convolução de gaussianas que diz que
a convolução de duas gaussianas resulta em outra gaussiana, a correntropia definida pela
Equação 3.1 pode ser calculada por (FONTES, 2015)

lim
σ→0

V (x,y)≈
∫

∞

−∞

fx,y(x,y)|x=y=udu

≈
∫

∞

−∞

1
N

N

∑
i=1

G(x,xi)G(y,yi)|x=y=udu

=
∫

∞

−∞

1
N

N

∑
i=1

G(u,xi)G(u,yi)du

=
1
N

N

∑
i=1

∫
∞

−∞

G(u,xi)G(u,yi)du

=
1
N

N

∑
i=1

G√2σ
(x,y)

(3.6)

Utilizando a Equação 3.6, a correntropia pode ser reescrita como

V̂σ =
1
N

N

∑
i=1

G√2σ
(x(i),y(i)) (3.7)

Desta forma, a correntropia Vσ entre duas variáveis aleatórias X ,Y pode ser definida
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segundo a Equação (3.8).

V̂σ(X ,Y ) =
1√
2πσ

1
N

N

∑
i=1

exp
(
−(x(i)−y(i))2

2σ2

)
(3.8)

Algumas importantes propriedades da correntropia quando utiliza o kernel Gaussiano
são apresentadas em (SANTAMARIA et al., 2006) e (LIU et al., 2007). Nesta situação, a
correntropia é simétrica, positiva, limitada e capaz de extrair informações estatísticas de
ordem elevada dos dados. Para ilustrar esta última e importante propriedade, pode-se usar
a expansão de série de Taylor da Equação (3.1) para obter a Equação (3.9).

Vσ(X ,Y ) = E[Gσ(x,y)]

=
1√
2πσ

∞

∑
k=0

(−1)k

2kσ2kk!
E[(X−Y )2k]

(3.9)

De acordo com a Equação (3.9), a presença do termo E[(X −Y )2k] indica que a cor-
rentropia contém informação de todos os momentos estatísticos de ordem par da diferença
entre as variáveis aleatórias X e Y (PRINCIPE, 2010; LINHARES, 2015).

A correntropia é uma generalização da correlação pois tal medida consegue extrair
tanto informações estatísticas de segunda ordem quanto de ordem superiores. Santamaria
et al. (2006) demonstra que a correntropia funciona melhor para sistemas não lineares e
ambientes na presença de ruídos não Gaussianos, sem ocasionar qualquer aumento signi-
ficativo no custo computacional (LINHARES, 2015).

De maneira geral, a correntropia apresenta as seguintes propriedades (LINHARES,
2015):

• A correntropia apresenta comportamento simétrico, ou seja, Vσ(X ,Y ) = Vσ(Y,X)
quando usa função de kernel simétrico;

• A correntropia é positiva e limitada, de maneira que, quando o kernel é Gaussiano,
os limites da correntropia são definidos por 0 < Vσ(X ,Y ) ≤ 1

σ
√

2π
, e o seu valor

máximo é atingido quando X = Y ;

• A correntropia com kernel Gaussiano é uma soma ponderada de todos os momentos
estatísticos pares da variável aleatória X−Y .

3.1 Correntropia e Erro Médio Quadrado
Nos algoritmos clássicos de identificação de sistemas os parâmetros de um modelo

NARX são estimados de maneira a minimizar uma determinada função de custo que es-
tabelece um critério de avaliação do desempenho do modelo.

Em geral, tais algoritmos realizam a minimização de alguma função quadrática do
erro. Dentre estas funções a mais utilizada é o EQM. Segundo Linhares (2015) o EQM
apresenta uma superfície de erro suave, é continuamente diferenciável, possui um único
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mínimo global e o seu cálculo não exige grande esforço computacional. A Equação 3.10
apresenta a expressão matemática do EQM.

MSE =
1
N

N

∑
i=1

(yi− ŷi)
2 =

1
N

N

∑
i=1

e2
i (3.10)

Na Equação 3.10, y corresponde aos dados observados, ŷ é o vetor de dados da saída
do modelo estimado e N é a quantidade de observações realizadas.

Segundo Principe (2010) e Linhares (2015), o EQM somente tem aplicação ótima se
a função densidade de probabilidade do erro for gaussiana. Em casos diferentes a esse,
a utilização dessa função custo apresenta algumas limitações, pois tal função baseia-se
apenas na minimização da variância do erro, não levando em consideração informações
de momentos estatísticos de ordem superior. A Figura 3.1 ilustra uma comparação gráfica
entre o EQM e o kernel gaussiano. No lado esquerdo está o EQM e no lado direito o
kernel gaussiano.

Figura 3.1: Comparação gráfica entre o EQM e o kernel gaussiano.

Observando o gráfico na Figura 3.1, pode-se notar que o EQM gera um aumento
quadrático para valores afastados da reta y = ŷ, amplificando a contribuição de pontos
que estão afastados do valor médio da distribuição do erro e. Por causa disso, valores de
erro com distribuição gaussiana garantem um comportamento ótimo do EQM (LINHARES,
2015). Por outro lado, resíduos com distribuições não gaussianas tornam o critério EQM
não ótimo (PRINCIPE, 2010).

Ainda de acordo com a Figura 3.1, verifica-se que enquanto o EQM é um critério
global, pois todas as amostras no espaço contribuem significativamente, a correntropia
corresponde a um critério local, pois o valor de contribuição de cada amostra nessa medida
é definida pela largura do kernel ao logo da reta y = ŷ. Uma vez que a correntropia atua
localmente, ela pode tornar-se particularmente útil em casos onde a distribuição de erro é
não gaussiana ou apresente outliers (LINHARES, 2015).
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3.2 Critério de máxima correntropia - MCC
É possível definir uma função de custo J com a correntropia entre a saída real de um

sistema y e a saída estimada de um modelo ŷ, de acordo com a Equação (3.11).

J = V̂σ(y, ŷ) =
1√

2πσN

N

∑
i=1

exp

(
−(y(i)− ŷ(i))2

2σ2

)
(3.11)

Pode-se maximizar o valor de V̂σ(y, ŷ) de maneira que é possível elevar a similaridade
entre o sinal de saída real do sistema e a saída do modelo, o que vai minimizar o sinal de
erro e = y− ŷ. Esta abordagem é chamada Critério de Máxima Correntopia (MCC).

O saída estimada do modelo é descrita como ŷ = Ψθ̂. Desta maneira, o ajuste dos
parâmetros pode ser realizado de acordo com a Equação (3.12).

θ̂k+1 = θ̂k +η∇J (3.12)

em que:

∇J =
∂J
∂θ̂

=Vσ(y, ŷ) = E[Gσ(y,Ψθ̂)] (3.13)

corresponde ao gradiente ad função custo e desta forma pode ser utilizada para determinar
a regra de atualização do vetor de parâmetros θ̂, conforme Equação (3.14) (GUIMARAES
et al., 2016).

θk+1 =θk +
η

N
√

2πσ3
×

k

∑
i=k−N+1

[
exp
(
−e(i)2

2σ2

)
e(i)ΨT (i)

] (3.14)

Na Equação (3.14), Ψ(i) é a i-ésima linha da matriz de regressores Ψ correspondendo
a i-ésima observação. É possível aproximar o somatório para N = 1, de acordo com o
gradiente estocástico (GUIMARAES et al., 2016).

θk+1 = θk +
η

N
√

2πσ3
exp
(
−e(k)2

2σ2

)
e(k)ΨT (k) (3.15)

A consequência prática do uso da correntropia para tratar casos de sistemas contami-
nados por ruídos não Gaussianos não é capturar as não linearidades do modelo, em vez
disso, devido ao decaimento exponencial do kernel, os sinais contaminantes são natural-
mente descartados pela função custo.

Assim como a função de custo descrita pela Equação (3.11), a largura de kernel σ

aparece como um parâmetro livre que precisa ser ajustado no processo de estimação de
parâmetros. De acordo com a Equação (3.9), pode-se afirmar que σ afeta diretamente a
taxa de convergência, robustez e desempenho de estado estacionário do filtro adaptativo
(PRINCIPE, 2010).
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Devido a importância do ajuste da largura de kernel, este parâmetro livre necessita
ser devidamente ajustado para gerar bom desempenho. A definição de um valor fixo e
ótimo para a largura de kernel não é uma tarefa trivial, uma vez que muda de acordo com
a natureza dos dados e a aplicação (SANTAMARIA et al., 2006; HUANG et al., 2017a). Para
superar esta desvantagem, um algoritmo de largura de kernel adaptativo é necessário para
determinar corretamente o seu valor.

Vários métodos adaptativos para determinação do valor da largura de kernel podem
ser encontrados na literatura. Estes são baseados no fato de que a estatística do erro
muda continuamente durante a estimativa dos parâmetros do modelo. Portanto, o objetivo
principal é melhorar o método de estimação de parâmetros, adaptando o valor de largura
de kernel para melhor atender ao sinal de erro a cada iteração (SINGH; PRÍNCIPE, 2011).

O algoritmo adaptive kernel width MCC (AMCC) foi proposto em (WANG et al., 2015a)
com o objetivo de melhorar a velocidade de convergência, principalmente quando o vetor
de parâmetros do modelo inicial está longe do valor ótimo.

Recentemente, a técnica desenvolvida em Huang et al. (2017a) denominada variable
kernel width-maximum correntropy criterion (VKW-MCC) é uma solução capaz de bus-
car o melhor valor de largura de kernel a cada iteração. Essa estratégia é capaz de fornecer
taxa de convergência rápida e desempenho estável. A escolha desse método é justificada
pelo seu desempenho superior quando comparado a outros métodos (HUANG et al., 2017a).

3.3 Variable kernel width MCC (VKW-MCC)
O algoritmo VKW-MCC calcula a largura de kernel em cada iteração durante o pro-

cesso de estimação de parâmetros maximizando exp(−e2/2σ2) em relação à largura de
kernel σ. Para este propósito, o algoritmo VKW-MCC emprega uma função de custo
modificada para reduzir a interferência da largura de kernel. Em vez de usar a função
J(k) = E[Gσ(e)], a Equação (3.16) é utilizada.

J(k) = E
[
σ

2Gσ(e)
]
. (3.16)

Assumindo que o ruído presente no sinal não é impulsivo, o VKW-MCC também
calcula a valor ótimo de largura de kernel na k-ésima iteração através da Equação (3.17).

σk = kσ |ek| , (3.17)

em que kσ é uma constante positiva. Para garantir uma resposta robusta ao ruído impulsivo
(HUANG et al., 2017b), o método VKW-MCC calcula o valor esperado na norma do erro,
em vez da norma do mesmo. Assim,

e(k) = τe(k−1)+(1− τ)min
(
Ae,k
)
. (3.18)

em que τ é um fator de suavização que pode assumir qualquer valor entre 0 e 1, e o Ae,k é
um conjunto de valores |e(k)| descritos por:

Ae,k = [ |e(k)| |e(k−1)| . . . |e(k−Nw +1)| ] .
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Neste caso, Nw é o comprimento da janela de estimação. Então, a Equação (3.17)
pode ser reescrita de acordo com a Equação (3.19).

σ(k) = kσe(k). (3.19)

Em Huang et al. (2017a) também é mencionado que o algoritmo VKW-MCC não
apresenta robustez quando σk é muito grande. Para evitar que isso aconteça, o valor de
largura de kernel deve estar dentro de um intervalo [0,σ0].

3.4 Ruídos não Gaussianos

Para avaliar o desempenho do algoritmo proposto em um ambiente de ruído não gaus-
siano, este trabalho utiliza três estratégias diferentes para criar ruído impulsivo.

A primeira abordagem é alcançada a partir do somatório descrito pela Equação (3.20).

ϒ(ρ,µ1,σ1,µ2,σ2) = (1−ρ)N (µ1,σ1)+ρN (µ2,σ2) (3.20)

em que ρN (µ,σ) é uma distribuição gaussiana com média µ e variância σ. O valor de ρ

representa a porcentagem das amostras concentradas nesse valor. Ou seja, ϒ(ρ= 0.1,µ1 =
0,σ1 = 1,µ2 = 2,σ2 = 1), 90 % dos dados estão concentrados no valor com média 0 e
variância 1, enquanto 10% das amostras estão concentras próximas do valor de média 2 e
variância 1. A Figura 3.2 mostra um exemplo de histograma para este tipo de ruído.
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Figura 3.2: Histograma com valores ϒ(ρ = 0.9,µ1 = 0,σ1,µ2 = 2,σ2) para criação da
distribuição bimodal.

A segunda abordagem utiliza uma distribuição estável (SHAO; NIKIAS, 1993) para mo-
delar o comportamento do ruído. Segundo (WERON; WERON, 1995), as variáveis aleatórias
de Lévy α–stable podem ser obtidas por sua função característica descrita pela Equação
(3.21).
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logφ(t) =

{
−σ

α|t|{1− jβsign(t)tan
πα

2
}+ jνt, α 6= 1

−σ|t|{1+ jβsign(t) 2
π

log|t|}+ jµt, α = 1
(3.21)

em que α é um índice de estabilidade da Equação (3.21) e pode variar entre (0 < α≤ 2).
Quanto menor o valor de α, maior será a cauda da distribuição, controlando assim, o
quão impulsiva ela é. Por outro lado, usar α = 2 faz com que seja equivalente a uma
distribuição Gaussiana. O valor de β ∈ [−1,1] é um parâmetro de escala. µ ∈ R é um
parâmetro de localização, enquanto j é a unidade imaginária. Por último, sign é a função
de sinal, que é definida de acordo com a Equação (3.22).

sign(u) =


−1 u < 1
0 u = 0
1 u > 1

(3.22)

Nesta tese, todas as simulações usam β = 0 e µ = 0. A relação generalizada entre
sinal e ruído (GSNR) (NIKIAS; SHAO, 1995) é usada para calcular o parâmetro γ, o qual é
definido pela Equação (3.23).

GSNR = 10log10

(
PS

γ

)
(3.23)

Na Equação (3.23), PS é a potência do sinal limpo e γ = να é a medida da dispersão
do ruído. Então, na segunda abordagem, a impulsividade do ruído é controlada pelo
parâmetro α, enquanto que a potência é selecionada pelo valor de GSNR. A Figura 3.3
mostra um exemplo de diagrama para este tipo de distribuição.
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Figura 3.3: Histograma com valores α = 1 e GSNR = 5 para distribuição α–stable.

A terceira e última abordagem simula uma conexão intermitente resultante de uma
fiação defeituosa, que poderia trazer o valor de um sensor para 0 de tempos em tempos.
Dados L amostras de um sinal, este método faz uma porcentagem deste sinal ir para 0.
Todas as posições poderiam ser selecionadas com probabilidade igual.
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Neste capítulo foram mostrados alguns conceitos e propriedades relativos à correntro-
pia. Tais definições são importantes fazem parte do algoritmo de identificação de sistemas
não lineares proposto neste trabalho. No próximo capítulo é descrito em detalhes o mé-
todo proposto nesta tese.
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Capítulo 4

Arquitetura proposta

Neste capítulo é descrito o método proposto e o cálculo da taxa de importância de
cada candidato durante o processo de seleção.

Para problemas de seleção de estrutura de modelos NARX, de maneira análoga aos
métodos FROLS e SEMP, o algoritmo Maximização da Correntropia por Simulação com
Poda (SCMP) adiciona um novo regressor a cada iteração ao modelo final, selecionando
o que melhor se ajusta ao conjunto de dados.

Inicialmente, é considerada uma matriz com todos os regressores candidatos ΨM com
dimensão N× nθ, em que N é o número de observações realizadas e nθ é o número de
regressores.

A matriz P = [p1 ... p j] em que j ≤ nθ representa o conjunto de regressores can-
didatos que estão no modelo da iteração atual j e é inicializada como P = {}. A ma-
triz Q = [q1 ... qnθ− j] representa o conjunto de regressores candidatos que não estão
incluídos no modelo da iteração atual mas fazem parte da matriz inicial com todos os
regressores candidatos ΨM. Essa matriz é inicializada como Q = ΨM.

A cada iteração, um termo j da matriz Q é sequencialmente adicionado na matriz P.
Para cada regressor adicionado ao modelo em teste, o algoritmo calcula o conjunto de
parâmetros θ ∈ RP usando o estimador de parâmetros descrito pela Equação (4.1).

Ao final da j ≤ nθ iteração, a matriz P é um subconjunto de ΨM com conjunto dos
melhores regressores.

Os métodos FROLS e SEMP usam estimadores baseados no EQM enquanto que o
SCMP proposto nesta tese usa a solução de gradiente iterativo para maximizar a corren-
tropia. Nesta etapa, o estimador é descrito pela Equação (4.1).

θn+1 = θn +µexp
(
−e(n)

2σ2
e

)
e(n)P(n)T

test (4.1)

em que n = 1, . . . ,N é o número de observações e P(n)test é a n-ésima linha da matriz de
regressores atual. Além destes valores, considera-se µ = η

N
√

2πσ3 . A escolha do valor de µ
é realizada empiricamente porque a função custo é não linear e não convexa. No entanto,
como a expressão de gradiente descrita na Equação (4.1) é sempre menor que o gradiente
de uma função convexa, a escolha de µ não é difícil de ser realizada empiricamente.

O modelo com a estrutura caracterizada pela matriz de regressores P j e pelo vetor de
parâmetros θ̂ j pode ser avaliado em termos do erro de predição ou simulação. O algoritmo
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SCMP utiliza a correntropia descrita pela Equação (3.11) em simulação livre para avaliar
o desempenho de cada regressor candidato. Neste caso, o objetivo é de maximizar a
similaridade entre o conjunto de dados e o comportamento do modelo avaliado. Para isto,
o SCMP utiliza a taxa de maximização de similaridade por simulação (SSMR), o qual
possui robustez a presença de ruídos não Gaussianos e é descrito pela Equação (4.2).

[SSMR]i =
V̂σ

(
y, ŷMi+1

)
−V̂σ (y, ŷMi)

1
N ∑

N
k=1 y2(k)

(4.2)

em que Mi é o melhor modelo atual, Mi+1 é o modelo com o regressor em teste e V̂σ é
o valor de custo da correntropia descrito pela Equação (3.11). Esta expressão indica a
porção da variação da saída que é explicada pela adição do novo regressor no modelo. A
expressão da Equação (4.2) é similar as das Equações (2.47) e (2.48).

Depois da etapa de adição de um regressor, é feito um teste recursivo para detecção
termos espúrios. De maneira ordenada, os regressores contidos no melhor modelo da
iteração são retirados de maneira sequencial. Em seguida, o modelo sem estes regresso-
res é avaliado. Caso possua um valor de similaridade maior que o modelo completo, o
regressor em teste na iteração atual é retirado, caso contrário, ele permanece.

Nessa etapa, regressores que não trazem melhorias ao modelo são eliminados. Neste
sentido, uma iteração completa do SCMP garante a maximização do SSMR. O Algoritmo
3 descreve o SCMP de maneira resumida.

No Algoritmo 3 é possível observar que o processo de identificação é dividido em
duas etapas: o processo de estimação e a seleção da melhor estrutura que se ajusta aos
dados. Também convém destacar que o SCMP utiliza dois valores de tamanho de kernel.
O primeiro (σe) é utilizado para estimação dos parâmetros do modelo em teste, de acordo
com a Equação (4.1). O segundo (σs) é usado para verificar a qualidade do modelo avali-
ado durante a iteração atual, conforme Equação (3.11). Além disso, é importante destacar
que os valores de σe e σs não são necessariamente iguais. Desta forma, para reduzir a
quantidade de parâmetros livres, é preferível que sejam utilizados métodos de tamanho
de kernel adaptativos na etapa de estimação de parâmetros.

É interessante destacar que, durante a etapa de avaliação de cada regressor, o candidato
vencedor desta etapa será aquele que apresente o maior valor da função custo. Isto ocorre
pois, no lugar de utilizar a energia do erro, conforme o EQM, o SCMP utiliza o valor de
similaridade calculado pela correntropia entre os sinais real e estimado.

A Figura 4.1 destaca os principais componentes do SCMP. Nela é possível observar
que as etapas de estimação de parâmetros e seleção de estrutura sempre ocorrem a cada
iteração, de modo que, a cada passo, o modelo NARX identificado é modificado de ma-
neira a se ajustar ao conjunto de dados observado.

Comparado aos métodos expostos no Capítulo 2, o SCMP apresenta as seguintes van-
tagens:

• É menos sensível a presença de ruídos não Gaussianos. Desta forma não necessita
de etapas que envolvam a detecção e eliminação de outliers, por exemplo;

• Possui desempenho semelhante a métodos baseados em MQE na presença de ruídos
Gaussianos;



43

Algoritmo 3 SCMP
Inicialização: σ, µ, ρ

1: P = [ ]
2: Q = ΨM
3: for i = 1 : nθ do
4: for j = 1: tamanho_de_Q do
5: Ptest = [P q j]
6: Calculo de θ j usando 4.1
7: Calculo de J j usando 4.2
8: end for
9: l = Posição do argmax(J)

10: if Jl > Jlold & |Jlold − Jl| > ρ then
11: P = [P ql]
12: ql = [ ]
13: else
14: END
15: end if
16: for k = 1 : tamanho_de_P do
17: R = P sem pk
18: Calculo de θk usando 4.1
19: Calculo de Jpk usando 4.2
20: end for
21: m = Posição do argmax(Jp)
22: if Jpm > Jlold then
23: P = [P sem pm]
24: GOTO 16
25: else
26: GOTO 4
27: end if
28: end for

• Possui as mesmas vantagens do método SEMP.

Por outro lado, o SCMP apresenta as seguintes desvantagens:

• Possui mais parâmetros livres que requerem ajuste;

• Possui um custo computacional mais elevado se comparado ao FROLS.

Assim como os métodos FROLS e SEMP, o SCMP necessita de um critério para
parada. No caso desta tese, para fins de comparação, é utilizado o critério descrito pela
Equação 2.49. Porém, como citado anteriormente, se necessário uma maior precisão para
tal critério, é possível a utilização conjunta de critérios de informação, como por exemplo,
o critério de informação de Akaike.
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Figura 4.1: Arquitetura de identificação de sistemas proposta nesta tese.

Na Figura 4.1 é possível destacar que a correntropia é utilizada tanto no processo
de seleção de estrutura, como no processo de estimação de parâmetros. Primeiramente,
de maneira sequencial, um novo regressor é adicionado ao modelo. Nesta etapa é feita a
estimação dos parâmetros do modelo atual a partir da Equação 4.1 a qual usa o tamanho de
kernel σe. Nessa etapa é possível a utilização de métodos com valores de kernel ajustáveis
para reduzir a quantidade de parâmetros livres. Para o SCMP descrito na Figura 4.1 foi
utilizado o método descrito no Capítulo 3.

Em seguida, para a seleção de estrutura, a correntropia é utilizada como função de
custo para avaliar cada regressor adicionado ao modelo atual. Neste caso é utilizada um
tamanho de kernel σs o qual é um parâmetro livre que necessita de ajuste.

Uma vantagem da utilização da arquitetura do SCMP é a possibilidade de fácil alte-
ração da função de custo e estimação de parâmetros. Caso necessário, é possível utilizar
outros métodos sem a necessidade de grandes modificações no código do método.

Neste capítulo foi mostrado o algoritmo proposto nesta tese. Aqui foram descritas
todas as etapas envolvidas na identificação de sistemas não lineares representados por
modelos NARX. No próximo capítulo serão apresentados os resultados obtidos com a
aplicação do SCMP em algumas situações, com o intuito de avaliar e validar o algoritmo
proposto nesta tese.



Capítulo 5

Resultados

Neste capítulo são discutidos os resultados dos experimentos realizados para demons-
trar o desempenho do SCMP comparado com o FROLS e o SEMP. Na primeira sessão, é
apresentado um conjunto com três sistemas numéricos simulados. Na sessão seguinte, é
apresentado um teste realizado com um benchmark presente na literatura de identificação
de sistemas não lineares. Por fim, na última sessão, são mostrados os resultados do SCMP
aplicado a um sistema real.

Com o objetivo de analisar o desempenho dos modelos obtidos por cada método, são
calculados os valores da raiz do erro médio quadrático (RMSE) dos dados de validação,
de acordo com a Equação (5.1) (KULIKOVA, 2017).

RMSE =

√√√√ 1
MN

M

∑
j=1

N

∑
i=1

(y(i) j− ŷ(i) j)2 (5.1)

Os experimentos são repetidos M = 400 vezes (sendo M a quantidade de testes de
Monte Carlo) com um número de observações (ou pontos discretos) N = 500. O erro foi
calculado usando a saída real y sem estar contaminada por ruído aditivo e a saída estimada
do modelo ŷ, de modo que e = y− ŷ, como mostra a Figura 4.1.

5.1 Resultados para sistemas numéricos

5.1.1 Sistema numérico 1

Considere o seguinte sistema numérico descrito pela Equação (5.2). Tal exemplo, foi
proposto inicialmente em (BILLINGS, 2013).

y(k) =0.605y(k−1)−0.163y(k−2)2

+0.588u(k−1)−0.240u(k−2)+ ε
(5.2)

em que ε representa o ruído aditivo (bimodal or α-stable) usando no experimento.
Inicialmente, a matriz de regressores candidatos é descrita pelos seguintes parâmetros:

o máximo atraso no sinal de saída ny = 3, do sinal de entrada nu = 3 e o grau de não
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linearidade l = 3. Observa-se que, segundo a Equação (2.45), a quantidade de parâmetros
do modelo candidato corresponde a 84 regressores.

O sinal de entrada utilizado para excitar o sistema é um sinal senoidal descrito pela
Equação (5.3). Já o sinal usado na etapa de validação é descrito pela Equação (5.4).

u(t) = 0.5sin(0.7t)+0.25sin(1.4t)+0.5sin(0.35t) (5.3)

uval(t) = 0.25sin(0.7t)+0.1sin(1.4t)
+0.5sin(0.35t)+0.2sin(t)+0.4sin(0.5t)

(5.4)

O sinal senoidal descrito pela Equação (5.3) possui uma frequência aproximadamente
igual à frequência de corte do sistema adicionado a uma senoide com a frequência igual
à metade da frequência de corte mais uma senoide com frequência igual a duas vezes a
frequência de corte.

O critério de parada em todos os algoritmos ocorre quando a melhoria causada pela
adição de um novo regressor ao modelo atual fica abaixo de um valor limite ρ. No algo-
ritmo FROLS, ρ = 0.5, no SEMP e SCMP ρ = 5e−4. Além disso, nos resultados deste
experimento, o SCMP emprega o tamanho do passo µ = 0,1 do método do gradiente e
σs = 0,1 como parâmetros livres.

Para simular a presença de ruídos com distribuições não Gaussianas, foram utilizadas
duas configurações. A primeira é descrita pela Equação (3.20) e possui parâmetros ϒ(ρ =
0.1,µ1 = 0,σ1 = 1,µ2 = 2,σ2 = 1). A Figura 5.1 mostra saídas típicas dos modelos
obtidos pelos métodos quando excitados com o sinal de entrada de validação (Equação
(5.4)) usando esse tipo de ruído.
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Figura 5.1: Simulação típica do exemplo numérico 1 com ruído bimodal.

Na Figura 5.2 são mostrados os resultados de validação para os métodos na presença
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de ruídos com distribuição α-stable com parâmetros α = 1 e GSNR = 5dB. Em todos
os casos é possível observar que o SCMP apresenta modelos que se ajustam melhor ao
conjunto de dados de validação que os outros métodos.
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Figura 5.2: Simulação típica do exemplo numérico 1 com ruído α–stable.

As configurações de ruídos descritas acima foram utilizadas para a construção de 400
experimentos (tanto para o ruído com distribuição bimodal quanto para o α–stable). Em
seguida, foram gerados os valores de erro médio das Figuras 5.3 e 5.4.
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Figura 5.3: Média de erro entre o sinal da saída do sistema real e a saída dos modelos
obtidos pelos algoritmos na presença de ruído bimodal de 400 simulações.
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Figura 5.4: Média de erro entre o sinal de saída do sistema real e a saída dos modelos
obtidos pelos algoritmos na presença de ruído α–stable de 400 simulações.

Conforme já esperado, o uso da correntropia torna o SCMP mais preciso na presença
de ruídos com distribuição não Gaussiana.

Esta capacidade de rejeição do SCMP é destacada na Figura 5.5. O erro médio de 400
tentativas é apresentado de acordo com a porcentagem de outliers presente no ruído. Este
percentual varia de 0% um total de 20%.
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Figura 5.5: Média do erro de 400 simulações na presença de um percentual crescente de
outlier no experimento numérico 1.

À medida que o número de outliers aumenta, o desempenho dos algoritmos FROLS e
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SEMP se deteriora, uma vez que eles são baseados no EQM. O algoritmo SCMP proposto
foi capaz de manter a amplitude do erro estável durante todo o intervalo testado.

A Tabela 5.1 resume a comparação entre o SCMP, o FROLS e o SEMP. É possível
notar que o SCMP possui desempenho superior no experimento 1. O SCMP mantém a
capacidade de seleção de estrutura, mesmo na presença de ruídos não-Gaussianos, como
pode ser observado pela média reduzida de número de parâmetros utilizados no modelo
e pelos menores valores de RMSE para todos casos em que o kernel está bem ajustado.
Também na Tabela 5.1, é possível observar o desvio padrão dos sinais de erro a partir dos
dados de validação e o número médio de parâmetros do modelo obtidos por cada método.

Tabela 5.1: RMSE dos dados de validação da 400 simulações realizadas, desvio padrão
(Std) do erro médio e estimativa de regressores (nθ) calculados no experimento numérico
1.

Método
Distribuição do Ruído

Gaussiano Bimodal α-stable
RMSE Std nθ RMSE Std nθ RMSE Std nθ

FROLS 0.085 0.002 2 0.411 0.122 84 0.244 0.032 52
SEMP 0.054 0.002 4 0.248 0.021 7 0.477 0.745 9

SCMP (σe = 0.001) 0.360 2.4e-4 10 0.360 2.4e-4 11 0.360 2e-4 7
SCMP (σe = 0.1) 0.109 0.004 25 0.113 0.004 19 0.068 0.004 18
SCMP (σe = 5) 0.131 0.001 1 0.153 0.013 1 0.135 0.004 1
SCMP (VKW) 0.080 0.015 8 0.091 0.015 9 0.102 0.029 9

Com relação à presença de ruídos com distribuição não Gaussianas, a adição da cor-
rentropia como função de custo, tanto para a estimação de parâmetros quanto para a se-
leção de estrutura, adiciona dois parâmetros livres, a largura de kernel do estimador de
parâmetros e a largura de kernel da função custo, sendo que ambos necessitam de ajuste.

As simulações foram realizadas para demonstrar o problema da falta de ajuste de
tal parâmetro com variações dos valores de kernel. No caso das simulações, o mesmo
valor de largura de kernel foi utilizado nas etapas de seleção de estrutura e estimação de
parâmetros e seus resultados estão na Tabela 5.1.

No caso de σe ser muito pequeno (σe = 0,001), o algoritmo tende a divergir de uma
solução. Por outro lado, usar uma largura de kernel grande para estimar parâmetros,
(sigmae = 5) faz com que o método também não se comporte de maneira correta. Ajus-
tando corretamente a largura do kernel (σe = 0,1), faz com que o SCMP consiga obter
melhores resultados.

Como nem sempre é uma tarefa simples, esta tese implementa a estratégia do VKW,
que foi descrita no capítulo 4. O SCMP usando a estratégia VKW alcançou desempenho
similar à melhor seleção de largura do kernel, superando este problema de parâmetro livre.

5.1.2 Sistema numérico 2
De maneira semelhante ao sistema 1, o segundo caso numérico é representando por

uma equação a diferença. Neste caso, o sistema apresenta uma maior quantidade de não
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linearidades. Tanto a equação que representa este sistema, quanto o sinal de entrada
escolhido, são descrito em (FALSONE et al., 2015).

O sistema numérico 2 é descrito pela Equação (5.5). Observa-se que, comparada a
equação do sistema numérico 1, a Equação (5.5) é mais complexa e apresenta uma maior
quantidade de parâmetros para serem estimados.

y(k) = 0.7y(k−1)u(k−1)−0.5y(k−2)+0.6u(k−2)2−0.7y(k−2)u(k−2)2+ε (5.5)

Como sinal de excitação do sistema u(t), foi usado um sinal aleatório com distribuição
uniforme com valores no intervalo [−1,1] contendo 500 amostras. Um sinal diferente,
porém com mesma distribuição foi utilizado para gerar a entrada do processo de validação
uval(t). Quanto ao ruído, foi utilizado um sinal bimodal com parâmetros ϒ(ρ = 0.1,µ1 =
0,σ1 = 1,µ2 = 1,σ2 = 1).

A matriz de regressores candidatos é descrita pelos seguintes parâmetros: o máximo
atraso no sinal de saída é ny = 3, do sinal de entrada é nu = 3 e o grau de não linearidade é
l = 3. Observa-se que, segundo a Equação (2.45), a quantidade de parâmetros do modelo
candidato corresponde a 84 regressores.

O critério de parada em todos os três algoritmos é ρ = 5e−4. Além disso, nos resul-
tados deste experimento, o SCMP emprega o tamanho do passo µ = 0,1 do método do
gradiente e σs = 0,8 como parâmetros livres.

A Figura 5.6 ilustra um conjunto de respostas típicas de simulação livre dos modelos
obtidos pelo métodos discutidos em comparação com a saída real do sistema.
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Figura 5.6: Simulação típica do exemplo numérico 2 com ruído bimodal.

Observa-se, a partir da Figura 5.6 que o SCMP apresenta comportamento superior
quando comparado aos métodos baseados em MQE.

Com o objetivo de verificar o comportamento do método, foram realizadas 400 simu-
lações, de maneira que, a cada nova simulação são gerados diferentes sinais de entrada e
ruído. A Figura 5.7 mostra a média do sinal de erro desse conjunto de simulações.
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Figura 5.7: Média do erro nas de 400 simulações na presença de ruído bimodal para o
experimento numérico 2.

A partir da Figura 5.7, é possível observar que o método proposto nesta tese possui
um desempenho superior se comparado aos outros métodos.

A Tabela 5.2 contém algumas informações sobre o conjunto de 400 simulações reali-
zadas.

Tabela 5.2: RMSE dos dados de validação da 400 simulações realizadas, desvio padrão
(Std) do erro médio e estimativa de regressores (nθ) calculados no experimento numérico
2.

Método
Distribuição do Ruído

Bimodal
RMSE Std nθ

FROLS 0.236 0.012 84
SEMP 0.537 0.006 13

SCMP(VKW) 0.214 0.074 5

Na Tabela 5.2 é possível observar que, mais uma vez, o SCMP apresentou um me-
nor valor de erro médio, além de conseguir aproximar o comportamento do sistema real
utilizando um conjunto menor de regressores.

5.1.3 Sistema numérico 3

O sistema numérico 3 (AVELLINA et al., 2017b) é descrito pela Equação (5.6). Neste
caso, o objetivo é mostrar que modelos NARX conseguem aproximar o comportamento
de funções não lineares, mesmo que estas apresentem termos diferentes das combinações
polinomiais de regressores, como por exemplo, funções exponenciais.
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y(k) = e−y(k−1)−1+0.3u(k−1)+ ε (5.6)

Como sinal de excitação do sistema u(t), foi usado um sinal aleatório com distribuição
uniforme com valores no intervalo [−2,2] contendo 500 amostras. Um sinal diferente,
porém com mesma distribuição foi utilizado para gerar a entrada do processo de validação
uval(t). Quanto ao ruído, foi utilizado um sinal bimodal com parâmetros ϒ(ρ = 0.2,µ1 =
0,σ1 = 1,µ2 = 2,σ2 = 1).

A matriz de regressores candidatos é descrita pelos seguintes parâmetros: o máximo
atraso no sinal de saída é ny = 3, do sinal de entrada é nu = 3 e o grau de não linearidade é
l = 2. Observa-se que, segundo a Equação (2.45), a quantidade de parâmetros do modelo
candidato corresponde a 28 regressores.

O critério de parada em todos os três algoritmos é ρ = 5e−4. Nos resultados deste
experimento, o SCMP utiliza o tamanho do passo µ = 0,1 do método do gradiente e
σs = 0,5 como parâmetros livres.

A Figura 5.8 ilustra um conjunto de respostas típicas de simulação livre dos mode-
los obtidos pelo métodos discutidos em comparação com a saída real do sistema para o
experimento numérico 3.
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Figura 5.8: Simulação típica do exemplo numérico 3 com ruído bimodal.

A Figura 5.8 mostra que o SCMP consegue se aproximar melhor do sinal real não con-
taminado, enquanto os outros métodos baseados em MQE são influenciados pela presença
dos outliers.

Para validar o método mais uma vez, foram realizadas 400 simulações, de maneira
que, a cada nova simulação são gerados diferentes sinais de entrada e ruído. A Figura 5.9
mostra a média do sinal de erro desse conjunto de simulações.

A partir da Figura 5.9, é possível observar que o método proposto nesta tese possui
um desempenho superior se comparado aos outros métodos.

A Tabela 5.3 contém algumas informações sobre o conjunto de 400 simulações reali-
zadas.
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Figura 5.9: Média do erro nas 400 simulações na presença de ruído bimodal para o expe-
rimento numérico 3.

Tabela 5.3: RMSE dos dados de validação, desvio padrão (Std) do erro médio e estimativa
de regressores (nθ) calculados no experimento numérico 3.

Método
Distribuição do Ruído

Bimodal
RMSE Std nθ

FROLS 0.434 0.060 28
SEMP 0.537 0.099 7

SCMP(VKW) 0.214 0.074 5

Na Tabela 5.3 é possível observar que, mais uma vez, o SCMP apresentou um me-
nor valor de erro médio, além de conseguir aproximar o comportamento do sistema real
utilizando um conjunto menor de regressores.

Observando os dados de todos os experimentos numéricos é possível afirmar que o
SCMP apresentou um comportamento superior em todos os casos simulados. Os próxi-
mos estudos de caso apresentam desafios mais comuns na literatura de identificação de
sistemas não lineares.

5.2 Resultados para Benchmark

O segundo estudo de caso é um benchmark que diz respeito a uma implementação
eletrônica de um sistema não-linear conhecido como Silver Box (WIGREN; SCHOUKENS,
2013). Este circuito simula um sistema mecânico mola-massa-amortecedor de segunda
ordem, com uma constante de mola não-linear, com o objetivo de relacionar o desloca-
mento y(t) com uma força u(t).

O sistema ao qual este estudo de caso diz respeito é representado pela Equação (5.7).
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Nesta equação diferencial, é possível observar que a não linearidade ocorre no termo
k(y(t))y(t).

m
d2y(t)

dt
+d

dy(t)
dt

+ k(y(t))y(t) = u(t) (5.7)

em que

k(y(t)) = a+by2(t)

Os parâmetros d, a, b e m são valores constantes que determinam o comportamento do
sistema. Mais informações a respeito dos valores dos parâmetros utilizados para criação
do conjunto de dados utilizados nesta tese podem ser encontrados em (WIGREN; SCHOU-
KENS, 2013) e os dados podem ser baixados em http://www.nonlinearbenchmark.org/.

A Figura 5.10 mostra o diagrama do conjunto massa-mola-amortecedor.

Figura 5.10: Esquema massa-mola-amortecedor que representa o benchmark Silver box.

A matriz de regressores candidatos ΨM utilizada tem um atraso máximo de saída
ny = 3, atraso de entrada nu = 3 e grau de não-linearidade l = 3. Em todos os algoritmos,
o critério de parada utilizado é ρ = 10−8. Os parâmetros do SCMP para este experimento
são µ = 1 e σs = 1.

A Figura 5.11 mostra a saída do sistema sem a presença de ruídos adicionais, apre-
sentando apenas o comportamento gerado pelos dados obtidos a partir da base de dados
descrita acima. Neste ponto, assume-se que os dados estão contaminados por ruído com
distribuição gaussiana, pois se tratam de dados gerados em laboratório a partir de um
circuito oscilador real.

Os métodos descritos neste trabalho foram utilizados para identificar o conjunto de
dados deste estudo de caso. Os resultados são descritos na Tabela 5.4. A partir destes
resultados, é possível observar que o SCMP possui um desempenho ligeiramente menor
que o FROLS e o SEMP, quando o ruído possui uma distribuição Gaussiana.

Em seguida, os dados do benchmark foram contaminados com um ruído aditivo que
possui distribuição bimodal com parâmetros ϒ(ρ = 0.1,µ1 = 0,σ1 = 0.05,µ2 = 1,σ2 =
0.05). Em seguida, mais uma vez os métodos descritos nesta tese foram utilizados para

http://www.nonlinearbenchmark.org/#Silverbox
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Figura 5.11: Simulação típica do benchmark Silver Box.

Tabela 5.4: RMSE dos dados de validação, desvio padrão (Std) do erro médio e estimativa
de regressores (nθ) calculados no segundo estudo de caso.

Método
Distribuição do ruído

Gaussiano
RMSE Std nθ

FROLS 1.7377e-4 0.0113 84
SEMP 9.4502e-7 6.6261e-04 33

SCMP(VKW) 9.6388e-4 0.0271 22

identificação de um modelo NARX capaz de representar o comportamento do sistema
real.

A Figura 5.12 mostra o sinal da média do erro dos 400 experimentos. Como esperado,
o uso da correntropia torna o SCMP mais preciso na presença de ruídos com distribuição
não gaussiana. A Tabela 5.5 mostra os resultados deste experimento.

Tabela 5.5: RMSE dos dados de validação, desvio padrão (Std) do erro médio e estimativa
de regressores (nθ) calculados no segundo estudo de caso com a adição de ruído bimodal.

Método
Distribuição do ruído

Bimodal
RMSE Std nθ

FROLS 0.1474 0.0199 84
SEMP 0.1172 8.88e-04 45

SCMP(VKW) 0.0683 0.0023 17

Este experimento foi realizado com o intuito de avaliar o comportamento do método
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Figura 5.12: Média do erro nas 400 simulações na presença de ruído bimodal do experi-
mento com os dados do Silver box.

proposto em um sistema conhecido na literatura de identificação de sistemas não lineares.
É interessante destacar mais uma vez que os dados utilizados nestes testes foram retirados
a partir de um banco de dados que contém alguns exemplos de sistemas não lineares.

5.3 Resultados para o sistema real

Este experimento consiste em uma planta real, a Quanser Servor Base Unit (QUAN-
SER, 2015b). O sinal de entrada (u(t)) é a tensão aplicada ao sistema e a saída (y(t)) é a
posição do motor. Uma imagem do sistema real utilizado é mostrada na Figura 5.13.

Este sistema didático possui três sensores que podem ser utilizados para medição da
posição: Um tacômetro, um potenciômetro e um encoder. Os dados coletados para o
estudo de caso desta tese foram obtidos a partir das leituras do potenciômetro.

Segundo Quanser (2015a), o sistema em questão pode ser modelado a partir da função
de transferência descrita pela Equação 5.8.

G(s) =
1.53

s(0.0253s+1)
(5.8)

Baseado na Equação (5.8), pode-se destacar que o sistema estudado pode ser aproxi-
mado por uma representação linear e com uma quantidade reduzida de parâmetros.

Para excitar o sistema foram gerados dois sinais de entrada: u(t) para a etapa de
estimação e uval(t) para a etapa de validação, de acordo com as Equações (5.9) e (5.10),
respectivamente.

u(t) = sin(20t)+2sin(40t)+0.5sin(80t) (5.9)
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Figura 5.13: Servo mecanismo utilizado no terceiro estudo de caso.

uval(t) = 2sin(10t)+ sin(5t)+1.5sin(30t) (5.10)

A Figura 5.14 mostra o conjunto de dados medidos obtidos a partir do sinal de excita-
ção utilizado na etapa de validação.
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Figura 5.14: Dados medidos do servo mecanismo utilizado no terceiro estudo de caso.

Os métodos descritos neste trabalho foram utilizados com os dados obtidos do expe-
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rimente (considerando apenas o ruído gaussiano presente na medição) e apresentaram os
seguintes modelos finais:

FROLS : y(k) = 1.8u(k−1)−0.5u(k−2)

SEMP : y(k) = 1.8u(k−1)−0.78y(k−2)

SCMP : y(k) = 1.2u(k−1)−0.22y(k−2)

A matriz de regressores candidatos ΨM utilizada neste experimento possui os seguin-
tes parâmetros: ny = 2, nu = 2 e l = 2. O critério de parada do FROLS é ρ = 10−2 e o
SEMP e o SCMP é ρ = 10−4. Os parâmetros do SCMP neste experimento são µ = 0,2 e
σs = 1,0.

A Tabela 5.6 apresenta os valores de RMS do sinal de erro, o desvio padrão e a quanti-
dade de regressores utilizados para identificar o sistema, considerando a existência apenas
do ruído com distribuição Gaussiana.

Tabela 5.6: RMSE dos dados de validação, desvio padrão (Std) do erro médio e estimativa
de regressores (nθ) calculados no terceiro estudo de caso.

Método
Distribuição do ruído

Gaussiano
RMSE Std nθ

FROLS 7.4112e-4 0.0039 2
SEMP 4.4723e-4 0.0039 2

SCMP(VKW) 2.6784e-2 0.0066 2

A partir da Tabela 5.6 é possível notar mais uma vez que o SCMP possui um de-
sempenho ligeiramente menor quando comparado aos métodos baseados em mínimos
quadrados. Porém, ainda foi capaz de identificar um modelo com valores dos parâmetros
próximos aos dos outros métodos.

Em seguida, com o intuito de simular um ambiente real que possua ruídos com dis-
tribuição não Gaussiana, é considerado que o sensor do sistema apresente uma conexão
intermitente resultante de um circuito defeituoso, fazendo as leituras deste sensor irem
para 0. A Figura 5.15 mostra a saída do sistema sob estas condições. Neste caso, alguns
valores do conjunto de dados de saída coletados foram aleatoriamente substituídos por
zero.

Para verificar o comportamentos dos métodos, foram realizadas 400 simulações, nas
quais o vetor correspondente ao ruído não Gaussiano é aleatório. A Figura 5.16 mostra a
média dos erros de cada simulação.

A Tabela 5.7 resume os resultados obtidos neste experimento. Nesta, estão contidos
os valores do RMS do sinal de erro das 400 simulações, o desvio padrão e a estimativa da
quantidade de regressores utilizados nos modelos obtidos a partir de cada método.

Para demonstrar mais uma vez a robustez do SCMP na presença de ruídos com dis-
tribuição não Gaussiana, foram realizadas 400 simulações para percentuais de outliers
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Figura 5.15: Dados da saída medidos do servo mecanismo com a presença de defeito na
medição.
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Figura 5.16: Média do erro entre a saída do sistema real e a saída dos modelos obtidos
pelos algoritmos na presença de ruído não Gaussiano calculado nas 400 simulações.

que variam no intervalo de 0% a 20%. A partir destes dados, foram coletados os valores
da média dos sinais de erro. Desta maneira, a Figura 5.17 mostra o comportamento dos
métodos com o crescimento da porcentagem de outlier que contaminam o sinal de saída
do sistema.

Na presença de ruído gaussiano, todos os métodos utilizados encontraram modelos li-
neares com poucos parâmetros. Isso faz sentido, porque o sistema, de acordo com (QUAN-
SER, 2015a), pode ser representado por um modelo linear de segunda ordem. No entanto,
na presença de ruídos não-gaussianos, apenas o SCMP apresentou modelos com poucos
parâmetros e baixos valores de erro, o que enfatiza sua capacidade natural de rejeitar
outliers.
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Tabela 5.7: RMSE dos dados de validação, desvio padrão (Std) do erro médio e estimativa
de regressores (nθ) calculados no terceiro estudo de caso na presença de um ruído não
Gaussiano.

Método
Distribuição do ruído

não Gaussiano
RMSE Std nθ

FROLS 0.4870 0.2776 15
SEMP 0.2217 0.0128 5

SCMP(VKW) 0.1524 0.0112 2
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Figura 5.17: Média do erro de 400 simulações na presença de um percentual crescente de
outlier no estudo de caso de um sistema real.

Neste capítulo foram mostrados os resultados comparativos do método proposto SCMP
comparado a métodos clássicos de identificação de sistemas não lineares.

As aplicações foram divididas em três categorias. A primeira corresponde a sistemas
numéricos simulados, os quais apresentaram características diferentes. Na segunda etapa,
foi utilizado um conjunto de dados de um benchmark conhecido como Silver Box. Por
fim, foram utilizados dados medidos de um servo motor.

Em todos os testes envolvendo ruídos com distribuição não Gaussiana, o SCMP apre-
sentou resultados superiores quando comparados ao FROLS e SEMP. Porém, em situa-
ções nas quais o ruído possui distribuição Gaussiana, o SCMP apresentou comportamento
semelhante ou inferior aos métodos clássicos.

No próximo capítulo serão discutidas as conclusões desta tese e serão apresentadas
algumas possibilidades de trabalhos futuros.



Capítulo 6

Conclusão

Neste trabalho foi apresentada uma revisão bibliográfica e a descrição de alguns con-
ceitos básicos sobre identificação de sistemas não lineares. Junto a isso, foram mostradas
duas técnicas clássicas utilizadas para detecção de estruturas e estimação de parâmetros
de modelos não lineares.

Após descrever em detalhes dois métodos presentes na literatura (FROLS e SEMP),
que são utilizados para seleção de estrutura e estimação de parâmetros de modelos NARX,
foi apresentado o novo algoritmo para identificação de sistemas não lineares chamado
Maximização de Correntropia por Simulação com Poda - SCMP, que usa a correntropia
como uma função de custo para selecionar a estrutura e o critério de máxima correntropia
para estimar os parâmetros dos modelos NARX, preservando a capacidade de estimação
de parâmetros a partir de um conjunto de observações do EQM, porém, extraindo mais
informações da estrutura de dados e produzindo, portanto, soluções mais precisas do que
métodos baseados em EQM em ambiente de ruído não Gaussiano.

O método proposto foi capaz de obter melhor desempenho quando comparado a outros
métodos, como o FROLS e o SEMP, em três diferentes tarefas de identificação do sistema.
Tais aplicações incluíram três casos numéricos, cada um com uma característica de não
linearidade diferente, um benchmark de identificação de sistemas não lineares disponível
na literatura e um sistema real.

A partir dos resultados obtidos, nota-se que o algoritmo proposto neste trabalho atende
o objetivo de estimar um modelo do processo a partir de dados de entrada e saída mesmo
na presença de ruídos não Gaussianos. E, para situações que o ruído possua uma distri-
buição Gaussiana, o método mostrou-se satisfatório, apresentando um desempenho ligei-
ramente próximo dos métodos baseados em EQM. Além disso, é razoável considerar que
o SCMP apresenta um custo computacional reduzido se comparado aos métodos tradi-
cionais, em consequência da seleção de modelos com menos parâmetros para modelar o
comportamento de sistemas em ambientes não Gaussianos.

Uma das desvantagens do uso de correntropia e, consequentemente, do SCMP, é a pre-
sença de um parâmetro livre chamado largura do kernel que influencia a taxa de conver-
gência e robustez do método proposto. Este trabalho aborda esse problema empregando
uma estratégia de largura de kernel variável denominada VKW, que foi capaz de alcançar
bons resultados. Porém, ainda não foi apresentada uma solução para a largura de kernel
utilizada para seleção de estrutura.

Com base no exposto, é razoável crer que, sendo a identificação de sistemas não linea-
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res um campo de conhecimento de grande interesse, inclusive para áreas como simulação,
automação e controle, considerando ainda a crescente exigência do mercado com relação
a precisão e desempenho, contribuições para melhoria dos métodos existentes ou a pro-
posta de novas metodologias para identificação de sistemas não lineares são de grande
valor, tanto acadêmico quanto prático.

Trabalhos futuros
Trabalhos futuros incluem a aplicação do algoritmo proposto em sistemas MIMO re-

ais. Neste intuito, faz-se necessária a investigação de outras metodologias de estimação de
parâmetros, visto que, o algoritmo, na forma que foi implementado nesta tese, demanda
uma grande quantidade de memória para armazenar as matrizes de regressores. Isto po-
derá se tornar um problema, visto que, modelos NARX MIMO possuem a característica
de aumentar rapidamente a quantidade de regressores, de acordo com a quantidade de
entradas e saídas presentes no sistema.

Outra possibilidade de pesquisa futura é buscar por metodologias que sejam capazes
de ajustar não apenas o parâmetro livre da etapa de estimação de parâmetros, mas também
o tamanho de kernel utilizado na etapa de seleção de estrutura, uma vez que a necessidade
de ajustar adequadamente este parâmetro pode, inclusive, ser considerada uma desvanta-
gem do algoritmo apresentado.

Além disso, o algoritmo apresentado pode ser estendido a outras representações de
modelos não lineares.
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