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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma abordagem para uma medida de robustez 
paramétrica, usando as direções de robustez máxima e mínimas dentro do domínio 
de estabilidade num espaço paramétrico. Com base nos autovalores e autovetores 
da matriz que guarda as propriedades de robustez paramétrica, obtida na síntese de 
controle PRCBI (Para meter Robust ControI by Bayesian Identification)[ 1 l, obtêm,-se 
duas retas ortogonais que passam pelo ponto nOl1únal e, aparentemente, apontam, as 
direções de maior e menor robustez paramétrica. 

Os prilneiros resultados, apresentados sobre exemplos numéricos acadêmicos, 
criaram uma expectativa otimista que possibilitará o cálculo rápido e fácil do raio 
da hiperesfera de estabilidade que é uma medida de robustez paramétrica confiável 
e difícil de ser calculada em espaços de grandes dimensões, pelos algorit111.OS 
convencionais. 
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INTRODUÇÃO 

Quando se fecha a malha de um Sistema de Controle, o grande desafio é garantir boas 
margens de estabilidade e desempenho uma vez que o sistema real (dispositivo físico) estará 
sempre sujeito a toda sorte de perturbação. A variação paramétrica é a classe de perturbação 
que mais preocupa e que apresenta um difícil tratamento. 

Muitos trabalhos e pesquisas científicas na área do Controle Robusto têm sido 
desenvolvidos tentando-se determinar uma medida eficiente de robustez paramétrica em 
estabilidade. Tenta-se dimensionar o domínio de estabilidade dentro do espaço paramétrico, 
para sistemas operando em malha fechada com um controlador parametricamente robusto. 

O raio da hiperesfera inscrita no domínio de estabilidade do espaço de parâmetros é uma 
das mais tradicionais medidas de robustez paramétrica em estabilidade. Considerando que a 
grande maioria das aplicações práticas apresenta sistemas de ordem muito elevada e com um 
número elevado de parâmetros sensíveis, o cálculo do raio da hiperesfera, na "força bruta", 
torna-se numericamente pesado. 

O método apresentado neste trabalho resulta de uma observação obtida durante o trabalho 
de doutorado deste autor na implantação da Síntese de Controle Robusto PRCBI (Parmneter 
Robust Control by Baysian Identification) em Toulouse França [1], [7]. 

O método busca encontrar, dentro do espaço paramétrico, duas direções de robustez pas
sando pelo ponto nominal (valores nonúnais do conjunto de parâmetros). Uma delas tende a 
cortar o domínio de estabilidade no sentido da maior dimensão recebendo o nome de DRMAX 
(Direção de máxima robustez) e a outra no sentido da menor dimensão, DRMIN (Direção de 
n'lÍnima robustez) . 

A figura 1 ilustra o caso de um sistema com dois parâmetros sensíveis a e b, cujos 
valores nominais são, respectivamente, ao e bo . Mostra ainda as direções DRMAX e DRMIN 
bem como o círculo inscrito no domínio, centrado no ponto nominal e tangenciando a fronteira, 
o seu raio corresponde, no caso multi-dimensional, ao raio de hiperesfera de estabilidade. O 
cálculo deste raio é fundamental para obtenção de uma medida de robustez paramétrica. 

b DRMAX DRMIN 

bo .................... . 

ao a 

Figura 1: Direções de Max e Min robustez 
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No item "Quantificação da Qualidade de Identificação" será apresentada a quantificação 
da qualidade de identificação do conjunto de parâmetros com base na teoria Bayesiana de 
estimação paramétrica. No item "Direções de Robustez Paramétrica" serão formalizados os 
cálculos da matriz de covariância de estimação do vetor paramétrico, base do critério de 
robustez PRCBI, bem como das direções de máxima e mínima robustez DRMAX e DRMIN e, 
por fim serão apresentados alguns resultados acadêmicos. 

QUANTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO 

A síntese de controle robusto denominada (Parameter Robust Controi by Bayesian 
Identification) [1] foi desenvolvida, por este autor, em Toulouse, na França no CERT (Centre 
d'Etudes et Recherches de Touiouse) e já teve comprovada a sua eficiência em várias 
aplicações desenvolvidas no IME [2] e [9]. 

Mais recentemente a síntese foi aplicada com sucesso em um dispositivo real. O Levitador 
Magnético desenvolvido no Laboratório de Controle do Departamento de Engenharia Elétrica 
do !ME [14] que teve o seu controlador digital implementado com a estrutura LQG robustecida 
pela síntese PRCBI. 

A síntese PRCBI explora o fato de uma má qualidade de identificação paramétrica está 
geralmente associada a um sistema que apresenta excelentes margens de estabilidade. A 
síntese apresenta um critério de otimização para obter um controlador robusto em estabilidade 
em relação a um conjunto de parâmetros incertos na dinâmica da planta. 

Seja o sistema linear e invariante, apresentado na sua forma discreta e descrito por: 

Xk+1 = A(8)Xk + B(8)uk + D~k 

Yk = CKk + llk 

A(8) E RI1 SI1
, B(8) E RI1XI11

, D E RI1 XP e C E R
QXI1 

(1) 

~k E RP e ll
k 

E Rq são ruídos brancos, gaussianos, independentes de média nula e 

covariâncias Q e R respectivamente. 

8 E Rr é um vetor que reúne o conjunto de todos os parâmetros sensíveis da planta. Supõe

se, neste trabalho, que e está presente apenas nas matrizes A e B. A formulação estendida da 

síntese já implantada [16] permite a inclusão do vetor paramétrico também na matriz C. 

80 é o valor nominal e as perturbações da planta aparecem sob forma de uma variação do 

tipo fl8 = 8 - 80 . 

A identificação bayesiana consiste em determinar a densidade de probabilidade p(8/yk) 

onde Y k é o conjunto de medidas obtidas desde o instante O até k , dado por: 
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Uma formulação recursiva clássica é obtida pela regra de Bayes: 

p(8/yk- l) P (Yk 18, yk-l) 
p(8/yk) = ---------

( Iyk- l) P Yk 

(2) 

(3) 

p(Yk 18, yk-l) é uma função densidade de probabilidade Gaussiana representada por 

N {y k' Mk} sendo Mk a matriz de covariância do elTO de saída que, assintoticamente, tende 

para uma constante M e é obtida pelas relações do filtro de Kalman. 

A identificação paramétrica propriamente dita não é executada. A síntese usa apenas a 
formulação matemática baseada na estimação bayesiana para estabelecer um critério a ser 
otimizado e, assim, obter um controlador parametricamente robusto ou, mais precisamente, 
insensível às variações paramétricas. 

Uma pequena variação no vetor paramétrico (L18) gera uma variação na matriz de 
covariância do erro de saída (L1M) que servirá de base para o estabelecimento do critério 
que será exposto a seguir. 

Ligação Teórica entre AS e AM 

Considerando que uma variação no vetor paramétrico em torno do seu valor nominal 
causa uma variação na matriz de covariância do erro de medidas, a equação (3) pode ser 
assim reescrita: 

k Ac Ac 
p(80 + L18/Y ) = -----;-k- = ----.-k--------:k- (4) 

IMo + L1M1 2 IMol2 11 + MO- l L1M12 

A tarefa a seguir é ligar matematicamente as grandezas L1M e L18 de maneira a precisar 
completamente a estrutura da densidade de probabilidade (4) e deduzir a matriz de 
convariância da estimação Bayesiana do vetor paramétrico 80, partindo da hipótese que este 
é desconhecido, como simples medida da qualidade de identificação. 

Um filtro de Kalman, projetado sobre o sistema perturbado, isto é, considerando uma 
pequena variação L18, permite obter: 
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(5) 

onde L1P' é a variação, devida a L18, da matriz de covariância do erro de predição do estado 
estimado pelo filtro de Kalman. Para se obter L1M, a partir de L18, um conjunto de equações 
matriciais lineares do tipo X = AXB + C é deduzido: 

L = Ao[L + KoMoKl]AoT 

N = AoN(1 - KOC)T AOT - AoLL1AT - AoKoMo(L1AKo + AoL1K)T 

L1P' = Ao(1 - KoC) L1P' (1 - KoC) T Ao T - Ao(I - KoC)N T L1A T + 

+ (AoL1k + L1AKo) Mo (AoL1K + L1AKo)T + 
+ L1AL L1AT 

- L1AN(I - KoC)T AOT 

L1M = CL1P'CT 

A relação linear entre L1M e L18 permite as seguintes expressões: 

para sistemas monovariáveis: 

e para sistemas multivariáveis 
Tr[M - I L1M] = L18Ge -I L18T 

o o 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(lO) 

(11) 

Geo é uma matriz positiva definida, quadrada (r x r), onde r é o número de parâmetros 
incertos da planta, e é calculada em função dos parâmetros nominais da planta {Ao, D e C} , 
das matrizes de covariância dos ruídos Q e R e considerando pequenas variações de 8 em 
torno do seu valor nominal. 

Após várias análises do problema e ensaios em várias aplicações, utilizando modelos 
clássicos, chegou-se a conclusão que o traço da matriz Ge - 1 é a melhor opção como norma o 
a ser minimizada para tornar o sistema mais robusto. 

A matriz Geo-
I
, também simétrica, positiva e definida, constitui a base do critério de 

robustez paramétrica, pois contem informações que quantificam a qualidade da identificação 
bayesiana do vetor paramétrico. Sua existência é justificada em teorema [7] comprovando a 
convergência da estimação bayesiana do vetor para métrico nominal. 
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Supondo uma planta a ser controlada pela estrutura LQG, o objetivo da síntese PRCBI é 
obter os ganhos Kc do controlador e/ou Kf do filtro de Kalman, de modo a minimizar o 
critério 

min[Tr( Gso -1)] (12) 
KceD 

atuando no ganho Kc e indiretamente no ganho Kf através da matriz de entrada de ruído D. 
A matriz GS -I ótima, isto é, obtida após a minimização do critério (12), é usada para a o 

determinação das direções de robustez máxima e mínima. 

Cálculo de GS
O
-
1 

Seja Ej uma pequena variação na Cesmo elemento do vetor ~e. Define-se: 

I'l 
~ej = [O .. . O E. O ... O] 

J 

I'l 
~ejj = [O ... O Ej O .. . O Ej O ... O] 

e usa-se a notação a seguir para o cálculo dos elementos da matriz: 

Seja Tr[Mo- J ~M]élS .. o valor calculado a partir de uma variação paramétrica ~ejj' A 
IJ 

matriz Mo - [ ~M é calculada a partir da formulação matricial das equações (6) a (9), que 

resulta na solução de três equações do tipo Lyapunov mostradas. 

Cada elemento gij' da matriz Gso- 1
, é calculado da seguinte forma: 

Os elementos da diagonal principal: 

- 1 
Tr[Mo ~Mhs I gjj =-- ------

Os outros elementos : 

Tr[M
O
-

1 ~M] AS - (Ej2g .. + E],2g .. ) 
'-' ij 11 JJ 

gij = ---------------
2E-ê

J J 

(13) 

(14) 
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DIREÇÕES DE ROBUSTEZ PARAMÉTRICA 

A contribuição apresentada neste artigo é um subproduto do estudo da síntese e trata de 
uma medida de robustez paramétrica baseada em direções, ou seja, retas que definem regiões 
de maior e menor robustez à estabilidade no plano paramétrico. 

Os valores da grandeza 

J = ~80e -1~8T 
o 

(15) 

(pequenos em relação a unidade) para os valores dados no vetor paramétrico, condicionam 

a qualidade de identificação e, conseqüentemente, a robustez paramétrica em estabilidade. 

No espaço ~8 = [~81 ~82 ~83 ... ~8r], a supelfície 1 (15) representa um hiperelipsóide, 

uma vez que a matriz Oeo-
1 é definida positiva (pode ocorrer uma degenerescência caso esta 

matriz venha a ser semi-definida positiva) . 

Com uma mudança de variável efetua-se uma rotação dos eixos do espaço paramétrico de 
forma a coincidir com os eixos principais do hiperelipsóide, seja: 

onde N é a matriz de autovalores que diagonaliza Oeo-
1 de forma que se pode representar a 

grandeza 1, após a mudança de variável pela expressão: 

(16) 

onde Àl' À2 ... Àr são os autovalores da matriz Oeo-
1 (todos estritamer:...te positi}!os). Simboliza

se ÀM e \n os autovalores máximo e mínimo respectivamente e ~8M e ~8m as variações 

paramétricas que lhes estão associadas . 

Fazendo ~8i = O para todo i ~ m obtêm-se: 

(17) 

Onde Lm é a linha de ordem m da matriz N T. 

-
Em conseqüência, toda variação paramétrica ~8m pode conduzir a uma grandeza mínima 

de 11, Observa-se então que a direção da interseção dos r-i hiperplanos 
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(18) 

cOlTesponde ao subconjunto das variações paramétricas que garantem a melhor robustez em 
estabilidade. Esta reta representa a direção de máxima robustez paramétrica (DRMAX). 

Reciprocamente a direção definida por 

(19) 

cOlTesponde ao subconjunto das variações paramétricas que garantem a menor robustez em 
estabilidade. Esta reta representa a direção de mínima robustez paramétrica (DRMIN) . 

Constata-se, então, que as direções assim obtidas conespondem, respectivamente, as 
direções dos autovetores de G8

0
-

1 relativos a Âm e ÂM, em resumo: 

- DRMAX direção do autovetor de Àm 

- DRMIN direção do autovetor de ÀM 

Como ilustração é interessante observar o aspecto geométrico do problema. Considere

se como exemplo um vetor paramétrico bidimensional, onde 8 = [81, 82], 

A mudança de eixo representa uma rotação nas direções dos eixos principais do elipsóide. 

A figura 2 ilustra a representação de um iso-critério J = ~8G80-1~8T, desenhado no plano 

paramétrico (81 x 82), bem como as direções de máxima e mínima robustez. 

DRMAX 

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

DRMIN 

Figura 2: Elipsóide do iso-critério J e a rotação de eixos 
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No caso geral os hiperelipsóides podem ser caracterizados pela relação entre os autovalores 
máximos e mínimos que representam os respectivos alongamentos. Quando a relação 

'Â 
~ "'" 1 o hiperelipsóide se aproxima de uma hiperesfera, significando uma equivalência 
\n 
em todas as direções de variação paramétrica. Caso contrário, quando esta relação se torna 
muito elevada, os eixos nos indicam a direção de máxima robustez (DRMAX), paralela ao 
eixo maior do hiperelipsóide e a direção de mínima robustez (DRMIN) paralela ao eixo 
menor. 

EXEMPLOS 

Aplicação a um exemplo bidimensional 

Considera-se o sistema, linear, discreto e invariante, com uma entrada e uma saída 
representado na forma de espaço de estado a seguir: 

(20) 

a e b são os dois parâmetros incertos em torno dos valores nominais ao e bo . Çk e llk são 
ruídos gaussianos de variâncias Q e R respectivamente. 

Como valores numéricos considera-se: 

ao = -0.8, bo = 1 e DT = [O 1] 

Dentro da estrutura LQG e aplicando a síntese de controle robusto paramétrica PRCBI, 
visando tornar a planta menos sensível em relação às variações dos parâmetros a e b, o ganho 
do controlador ótimo calculado é: 

Kc = [-0.46 1] 

Kc foi calculado pelo Método LQR considerando o critério quadrático com as seguintes 
matrizes de ponderação Q I = I, Q2 = 1 e S = D. 
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Para este controlador ótimo obtêm-se: 

G - 1 
8 = o [ 

1.1305 

0.5200 

0.5200 
(21) 

0.2392 

Para esta matriz Àmax = 1.37 e Àmin = 5,2 . 10-9 e os autovetores geram as direções 
DRMAX e DRMIN que estão mostradas na figura 4. Esta figura mostra, no espaço paramétrico 
a x b, o domínio de estabilidade do sistema em malha fechada, mapeado por uma varredura 
no espaço onde, sempre que os pólos do sistema entram no círculo unitário, um ponto é 
traçado no gráfico. 

b 
3.0 

0.0 

-3.0 
-3.0 -1.5 0.0 1.5 

Figura 3: Domínio para o ganho ótimo Kc = [-0.46 1] 
DRMIN - Linha pontilhada e DRMAX - Linha cheia 

Ponto nominal a = -0.8 e bo = 1 
o 

3.0 

o valor nominal está marcado com x e as retas DRMAX (linha contínua) e DRMIN (linha 
pontilhada) mostram nitidamente as direções do eixo longitudinal e transversal respectivamente. 
Em face do elevado valor da relação (Àmax / Âmin), o domínio se degenera e se apresenta 
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como uma faixa de grande comprimento longitudinal. Observa-se uma perfeita coerência das 
direções de robustez com o domínio. 

Eliminando a degenerescência do exemplo anterior, tem-se na figura 4, o domínio de 
estabilidade do sistema em malha fechada, controlado por um regulador não ótimo 
Kc = [-0.7 1.5], escolhido arbitrariamente. Este domínio é delimitado por três retas formando 
o triângulo de estabilidade e as retas DRMIN e DRMAX foram traçadas sobre este domínio. 

b 
4.0 

0.0 

/ 

-4.0 
-4.0 

/ 
/ 

/ 

-2.0 

/ 

/ 

0.0 

/ 

/ 

/ 
,/ 

2.0 

Figura 4: Domínio para o ganho sub-ótimo Kc = [-0.7 1.5] 
DRMIN - Linha pontilhada e DRMAX - Linha cheia 

Ponto nominal a = - 0.8 e bo = 1 
o 

4.0 

O interessante a observar na figura 4 é que também se manteve a perfeita coerência nas 
direções máxima e mínima robustez. 

Aplicação a um sistema massa-mola 

O exemplo anterior é bem simples e serviu como uma visualização imediata do problema. 
Com o objetivo de testar esta técnica em casos mais complicados, usou-se uma estrutura 
flexível, isto é, um sistema massa-mola de oitava ordem. 
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38 

Seja um sistema massa-mola como mostra a figura 5. 

jJ-- m2 

b 

~ fi, 
L--.._--' b 

b 

Os estados são definidos na seguinte ordem: 

xl - Deslocamento em posição do bloco 1 
x

2 
- Velocidade do bloco 1 

x 3 - Deslocamento em posição do bloco 2 
x4 - Velocidade do bloco 2 
Xs - Deslocamento em posição do bloco 3 
x6 - Velocidade do bloco 3 
x7 - Deslocamento em posição do bloco 4 

x 8 - Velocidade do bloco 4 

A matriz da dinâmica é modelada como se segue: 

o 1 o o 

k b k b 

o o o 1 

2k 2b 

A= o o o o 

o o k b 

o o o o 

o o o o 

Figura 5: Sistema massa-mola 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o 1 o o 

2k 2b k b 

o o o 1 

k b k b 
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sendo que a entrada (força aplicada) e saída (medida da posição) define três tipos de sistemas: 

- tipo C (colocated) - entrada no bloco 2, saída em 2; 
- tipo N (11011 colocated) - entrada bloco 2, saída em 4; 
- tipo E (extremai) - entrada bloco 1, saída em 4. 

Foram considerados como parâmetros incertos m J e 1n2' para facilitar a visualização 
gráfica no plano paramétrico. 

A figura 6 mostra um domínio de robustez obtido com a síntese PRCBI aplicada sobre a 
estrutura LQG. A figura 7 mostra um domínio de robustez obtido com a síntese LQG-LTR. 
Fica evidenciada a nítida superioridade de robustez paramétrica entre a síntese PRCBI e a 
LQG-LTR. Nas duas figuras nota-se a excelente coerência das direções de robustez DRMAX 
eDRMIN. 

3.0 

2.0 

1.0 

0.0 
0.0 0.8 1.5 2 .3 3.0 

Figura 6: Domínios de robustez do sistema massa-mola (LQG) 
considerando parâmetros sensíveis as massas m l e m2 

Domínio robustecido pela técnica PRCBI 
DRMIN - Linha pontilhada e DRMAX - Linha cheia 
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3.0 

2.0 

1.0 

0.0 
0.0 

. 

..... .. .... '. 
" ... ':~.-

'. ~~;~HfH~{~m::::::;; ........ _ 
··::;::l~:::li~.;;j::::H::·:! ···· . 

//r"";;imF'~ _ .. 

0.8 1.5 

.... .. ... 

2.3 

Figura 7: Domínios de robustez do sistema massa-mola (LOG) 
considerando parâmetros sensíveis as massas m1 e m2 

Domínio obtido com a técnica LOG-LTR 
DRMIN - Linha pontilhada e DRMAX - Linha cheia 

CONCLUSÕES 

3.0 

Este trabalho apresenta um estudo e alguns resultados que abrem um interessante campo 
de pesquisa na obtenção rápida de uma boa medida de robustez paramétrica bem como no 
cálculo de controladores que tornem a planta insensível em relação às variações paramétricas. 

A direção DRMAX mostrará uma direção onde os parâmetros podem variar mais 
fortemente, enquanto que a DRMIN mostrará uma direção de alta sensibilidade, que poderá 
servir como medida de robustez (insensibilidade) paramétrica. rn:::l 
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