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RESUMO

Este trabalho trata da análise de robustez de sistemas incertos via otimiza-
ção não-diferenciável. É proposta uma nova técnica baseada em otimização não-
diferenciável para a obtenção direta de limitantes inferiores para o valor singular 
estruturado  e para o valor singular estruturado oblíquo , duas valiosas ferramentas 
para análise de robustez de sistemas incertos.  e   podem ser usados na análise de 
robustez de controladores usados em aplicações militares, tais como mísseis. Para 
algumas aplicações desafiadoras, a técnica proposta pode fornecer limitantes infe-
riores menos conservadores quando comparada com as técnicas mais populares 
atualmente disponíveis. Exemplos numéricos, como o modelo de míssil discutido 
neste trabalho, mostram que em alguns casos os limitantes inferiores encontrados, 
tanto para  quanto para , são iguais aos seus valores verdadeiros. Para o cálculo 
dos limitantes é usado um algoritmo de otimização dotado de certificado de conver-
gência global e otimalidade local. 

Palavras-chave: análise de robustez, sistemas incertos, valor singular estru-
turado, valor singular estruturado oblíquo, otimização não-diferenciável. 

ABSTRACT 

This work deals with robustness analysis of uncertain systems by non-smooth 
optimization. It is proposed a new technique based on non-smooth optimization 
to directly compute lower bounds on the structured singular value  and the skew 
structured singular value , two valuable tools for robustness analysis of uncertain 
systems.  and  can be applied to the robustness analysis of controllers used in mili-
tary applications such as missiles. For some challenging applications the proposed 
technique can provide tighter lower bounds when compared with the most popular 
techniques currently available. Numerical examples, as the missile model discus-
sed in this paper, show that in some cases the lower bounds found for both  and  for 
are equal to their true values. For the computation of bounds is used an optimization 
algorithm endowed with a certificate of convergence and local optimality.

Keywords: robustness analysis, uncertain systems, structured singular value, 
skew , non-smooth optimization. 
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INTRODUÇÃO 

O valor singular estruturado  e o valor singular estruturado oblíquo  são duas 
valiosas ferramentas utilizadas para análise de robustez de sistemas incertos. Ori-
ginalmente desenvolvido para análise de robustez em estabilidade,  também pode 
ser utilizado para avaliação da robustez em desempenho via Teorema Principal 
de Malha (Main Loop Theorem) (PACKARD,1993). No entanto, alguns problemas 
mais complexos de análise de robustez só podem ser tratados através do caso 
mais geral, a análise . Podem ser citados como exemplos típicos, a avaliação do 
pior caso de desempenho , a maior incerteza permitida (FAN,1992) e obtenção da 
maior incerteza paramétrica aceitável na presença de dinâmicas negligenciadas 
(FERRERES,1996), todos apresentando grande relevância do ponto de vista da 
Engenharia.

 Uma abordagem possível para a obtenção de  consiste na resolução itera-
tiva de problemas  (SKOGESTAD,2005). Infelizmente, o cálculo de  não é uma 
tarefa trivial e foi provado que, em geral, trata-se de um problema NP-difícil (��ON-��ON-
DE�,2000). Para o caso de incertezas puramente reais até mesmo o cálculo de 
um valor aproximado de  é um problema NP-difícil (FU,1997). Em virtude disso, 
na prática obtém-se uma estimativa do valor de  a partir do cálculo de limitantes 
superior e inferior. Em contraste com o cálculo do limitante superior, que permite 
uma formulação convexa (FAN,1991; YOUNG,1992), o cálculo do limitante inferior 
representa um problema bem mais delicado. A obtenção de limitantes inferiores jus-
tos tem grande importância, uma vez que o limitante superior pode ser conservador 
(MEINSMA,1997), especialmente quando há presença de incertezas paramétricas 
repetidas. 

No caso puramente complexo, o algoritmo baseado no método das potências 
(PI, de power iteration) (PACKARD,1993) geralmente fornece bons limitantes infe-
riores com baixo tempo computacional. O método foi estendido para o caso em que 
há presença de incertezas mistas em (YOUNG,1997), mas infelizmente não forne-
ce bons resultados para algumas classes de problemas, incluindo o caso puramen-
te real (NEW�IN,1995). Algumas abordagens tem sido propostas na literatura com 
o objetivo de contornar as limitações do algoritmo PI nos casos de incertezas pura-
mente reais ou mistas. O algoritmo G��� (gain-based lower bound) (SEI�ER,2010) 
fornece limitantes inferiores melhores em alguns casos. 

Programação não-linear foi utilizada em (HAYES,2001; �ATES,2004) para a 
obtenção de um limitante inferior para . No entanto, quando se utiliza técnicas de 
otimização diferenciável para se tratar um problema genuinamente não-diferenciá-
vel, nenhum certificado formal de convergência ou otimalidade pode ser fornecido. 

Poucos trabalhos tem sido propostos tratando do cálculo direto de um limitan-
te inferior para . Em (HO��AND,2005), o algoritmo PI foi estendido para problemas 
. Estratégias similares foram adotadas em (FERRERES,1996; G�AVASKI,1998). 
Infelizmente, todas essas técnicas enfrentam as mesmas dificuldades de conver-
gência do algoritmo PI original.

Nesse trabalho, será apresentada uma abordagem baseada em otimização 
não-diferenciável para o cálculo de um limitante inferior para . Para isso, um pro-
blema de otimização não-convexa, não-diferenciável e com restrição será resolvido 
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através de um eficiente algoritmo dotado de certificado de convergência e otima-
lidade local. É mostrado que para algumas aplicações desafiadoras, como o mo-
delo de míssil que será tratado, a técnica de otimização não-diferenciável fornece 
limitantes menos conservadores quando comparada com as técnicas atualmente 
disponíveis. 

LIMITANTE INFERIOR VIA OTIMIZAÇÃO NÃO-DIFERENCIÁVEL 

Inicialmente, definiremos o valor singular estruturado . 

   
Figura 1: Estrutura  para análise 

Considere o sistema em malha fechada representado na Figura 1 (SKOGES-
TAD,2005). Nesse quadro de trabalho, tradicionalmente utilizado na análise de ro-
bustez de sistemas incertos, a matriz de transferência M(s) tipicamente representa 
o sistema nominal internamente estável. Já a transferência ∆ (s) reúne as perturba-
ções que afetam o sistema, tais como dinâmicas não-modeladas, incertezas para-
métricas ou ainda uma perturbação fictícia como no caso da análise de robustez 
em desempenho via o main loop theorem (PACKARD,1993). 

Deixe M denotar o valor de Mj(ϖ) calculado em uma dada frequência , como 
mesmo comentário valendo para . Sabe-se que a estrutura em blocos das incerte-
zas desempenha um papel fundamental na representação  acima. Defina-se, en-
tão, uma estrutura em bloco geral utilizando a seguinte notação padrão:

  (1)

Tipicamente, os escalares reais 
 
representam incertezas paramétricas en-

quanto que os escalares complexos  e blocos cheios complexos  represen-
tam dinâmicas não-modeladas ou negligenciadas. Os inteiros mr, mC e mC denotam 
o número de escalares reais repetidos, escalares complexos repetidos e blocos 
complexos cheios, respectivamente. 

Com as hipóteses acima, o valor singular estruturado  pode ser finalmente 
definido como se segue: 

     (2)

com μ (M) = 0 se não existe ∆ ∈ ∆ tal que det (I −∆M) = 0  . 
De modo semelhante à definição de μ, definiremos o valor singular estrutu-
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rado oblíquo ν. Aqui, deseja-se fixar a faixa de variação de algumas incertezas e 
determinar o quão grande podem ser as outras incertezas antes que instabilidade 
ocorra. O bloco de incertezas ∆ é dividido em dois sub-blocos, ∆f (bloco contendo 
as incertezas com faixa de variação fixa) e ∆v (bloco contendo as incertezas com 
faixa de variação livre) (Figura 2). 

Figura 2: Estrutura  particionada para análise 

Sejam ∆f e ∆v  com a mesma estrutura geral de ∆ (Equação 1).  A matriz de 
transferência M é particionada de acordo com as dimensões de ∆f e ∆v. Como  será 
limitado em norma, define-se uma nova estrutura de bloco:

       (3)

A partir dessas considerações, é possível definir uma nova estrutura geral para o 
bloco de incertezas que será utilizado no cálculo de ν :

     (4)

O valor singular estruturado oblíquo v(M)  é definido como se segue: 

     (5)

Agora, assuma momentaneamente que v(M) ≠ 0 para um dado . Considere, 
então, a seguinte estratégia para se calcular v(M) inspirada pela própria definição 
dada pela Equação 5. Primeiramente, o programa de otimização com restrição 
abaixo é resolvido:

     (6)
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Note que a restrição de desigualdade existente em (6) garante que ∆f ∈ B∆f. 
�ogo, se  é uma solução factível para (6) minimizando , então pode-
-se facilmente calcular . Se, porém, nenhuma solução factível é 
encontrada, então estabelece-se v(M) = 0.

Se por um lado a abordagem acima soa natural, por outro lado solucionar (6) 
representa uma difícil tarefa. De fato, trata-se de um programa de otimização com 
função objetivo não-diferenciável e com uma restrição de igualdade que destrói sua 
convexidade. 

Na Seção 4, é apresentada uma técnica de otimização não-diferenciável que 
permite resolver eficientemente (6). O algoritmo não-diferenciável é dotado de 
certificado de convergência global e de otimalidade local. Otimalidade local significa 
que se  é uma solução factível para (6), então  é um minimizador 
local de . Consequentemente, 

 
representa um limitante inferior para .

 Uma vez que a abordagem proposta baseia-se em uma técnica de otimização 
local, a seleção do ponto inicial pode impactar o resultado, eventualmente resul-
tando em um limitante inferior mais conservador. Apesar dessa possível limitação, 
exemplos numéricos como o apresentado na Seção 5 confirmam o grande inte-
resse prático da técnica. De fato, em algumas aplicações desafiadoras a técnica 
não-diferenciável proposta produz limitantes inferiores que são menos conserva-
dores do que os fornecidos pelas técnicas atuais. Graças à eficiência da técnica 
de otimização não-diferenciável, o método proposto pode ser aplicado mesmo em 
problemas com um número moderado de incertezas. A experiência também tende 
a indicar que a inicialização do algoritmo não-diferenciável não é crítica e que ela 
pode ser facilmente complementada por estratégias de múltiplos-começos. 

 Estratégia similar pode ser utilizada para o cálculo de , resolvendo-se o se-
guinte problema de otimização: 

      (7)

Note que o programa (7) representa um caso particular de (6) e, portanto, 
também pode ser resolvido pela técnica não-diferenciável apresentada na Seção 4. 

ABORDAGEM POR ESPAÇO DE ESTADOS

Resolvendo o programa (7) obtém-se um limitante inferior para μ para uma 
frequência particular ϖ. Todavia, o que os testes de robustez normalmente reque-
rem é o valor de pico de μ ao longo de todo o domínio de frequência. Na prática é 
estabelecida uma grade de frequências dentro de uma faixa previamente escolhida 
e, então, o programa (7) é resolvido para cada frequência da grade. Infelizmente, 
essa abordagem possui uma limitação bastante clara que é a possibilidade de per-
da de picos de μ se a grade não for suficientemente densa.

A abordagem por espaço de estados (SIDERIS,1992) permite eliminar essa 
pesquisa frequencial. A idéia é representar a transferência M(s) da estrutura M∆ (Fi-
gura 1) como uma �FT de uma matriz constante em relação à variável frequência. A 
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frequência passa então a ser enxergada como um parâmetro incerto real, variando 
dentro de um intervalo previamente escolhido , e é incluída no bloco 
das incertezas. 

Considere a representação por espaço de estados para representar a função 
de transferência nominal, isto é, M(s) = C (sIp – A)-1B+D , com . Fazen-
do ,  pode ser representada pela seguinte transformação linear fracional (SIDE-
RIS,1992), 
     (8)

onde  é constante,

       (9)

Deixe a frequência ser quantificada por:

      (10)
com

          (11)
e

          (12)
Equação 8 pode ser reescrita por:

      (13)

Seja a matriz  definida como:

          (14)
então

      (15)

onde

Reescrevendo a transferência nominal  com a expressão (17) é possível in-
cluir  no bloco das incertezas. Conforme ilustrado pela Figura 3, δϖ Ip  é definida uma 
perturbação aumentada, , de tal forma que  passe a 
desempenhar o papel do sistema nominal.

Com a manipulação acima a análise μ original é transformada em um proble-
ma v com é, . Note que a abordagem por espaço 
de estados também pode ser aplicada em problemas originalmente v, nesse caso o 
bloco de incertezas com faixa de variação fixa é dado por diag . 
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Figura 3: Teste μ  – espaço de estados

TÉCNICA DE OTIMIZAÇÃO NÃO-DIFERENCIÁVEL

Considere o programa de otimização com restrição (6) reescrito numa forma 
mais adequada:

     (19)

com . O vetor  de variáveis de decisão é formado pelas 
partes reais e imaginárias dos elementos não-identicamente nulos de ∆. A título de 
exemplo, suponha que compreenda um escalar real  e um escalar complexo , que 
podem ser repetidos ou não . Então neste caso. A dimensão de   δ é 
dada por  , com mr, mc e mc  definindo ∆.

Uma técnica de penalização exata é utilizada para se encontrar um minimi-
zador local para (19). As condições de otimalidade envolvidas e o algoritmo de 
penalização nelas baseado foram propostos inicialmente em (PO�AK,1997) consi-
derando uma classe mais simples de funções objetivo.

Seja

       (20)
a função de violação de restrição para (19). Considere, então, a função de 

penalização exata  definida como:

         (21)
com . Note que  não-diferenciável mesmo quando 

 são diferenciáveis. Mostra-se que sob as condições apropriadas um 

minimizador  da função será também um minimizador  local de 

(19). Então, ao invés de se abordar o problema original (19) diretamente, o seguinte 

problema de minimização sem restrição é resolvido: 
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          (22)

Abordagens de penalização exata como (21) e (22) são interessantes porque 
soluções para o problema original podem ser obtidas com uma única execução 
com um valor fixo para o par�metro de penalização, evitando-se assim o mal-con-fixo para o par�metro de penalização, evitando-se assim o mal-con- para o parâmetro de penalização, evitando-se assim o mal-con-
dicionamento inerente das técnicas de penalização clássicas para valores assimp-
tóticos do parâmetro de penalização. 

   (23)
Por definição,

           (24)

           (25) 

Analogamente, seja

Na sequência, uma aproximação quadrática convexa de primeira-ordem para  
 é introduzida:
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A função de otimalidade  apresenta algumas propriedades bem interes-
santes. Primeiramente, =0 é uma condição de otimalidade para o programa 
original (19) que pode ser utilizada na prática como condição de parada. Segundo, 
uma vez que   é uma direção de descida para  , ela pode ser usada 
em um algoritmo de descida. A próxima iteração será então , ou pos-
sivelmente  para um passo adequado ρ ∈ (0,1) encontrado por uma 
pesquisa linear de Armijo (DENNIS,1996). A condição de Armijo garante a conver-
gência do algoritmo para um mínimo local de (19). 

Na prática, o seguinte procedimento iterativo é utilizado para se determinar 
um mínimo local de ƒπ(.). Suponha que a iteração atual δ é tal que =0, o que im-
plica que é possível reduzir ƒπ(.) em uma vizinhança de δ, ou seja, encontrar δ+ 

tal 
que ƒπ(δ+) < ƒπ(δ). Substituindo-se δ por δ+, o procedimento é repetido. A menos 
que θπ(δ+) =0, e neste caso um ponto crítico foi encontrado, é possível novamente 
encontrar um δ++ tal que ƒπ(δ++) < ƒπ(δ+), etc. A sequência δ, δ+, δ++, ... assim gerada 
converge para o mínimo local  procurado de (22). 

         A chamada função-teste para ƒπ(.) definida por

       (32) 

é utilizada para se determinar adaptativamente um valor finito satisfatório para 
o parâmetro de penalização π . 

O algoritmo de penalização exata para o programa (19) é sumarizado a seguir. 
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EXEMPLO NUMÉRICO

Na presente seção trataremos do sistema de controle de voo longitudinal para 
o modelo de míssil apresentado originalmente em (WISE,1990). A aerodinâmica do 
míssil foi linearizada para um ângulo de ataque de 16 graus, Mach 0,8 e uma altitude 
de 4000 pés. O modelo de corpo rígido da estrutura do míssil compreende 4 esta-
dos: ângulo de ataque (α), taxa de elevação (q), deflexão da barbatana (β) taxa de 
deflexão da barbatana (β). A entrada da planta é o comando de deflexão da barbata-flexão da barbata- da barbata-
na  (βc) (rad) e as saídas são a aceleração vertical (η) (ft/s

2
) e a taxa de elevação (q) 

(rad/s). Assume-se que os valores da velocidade do míssil (V=886,78 ft/s), do amorte-
cimento (ζ = 0,6) e da frequência natural (ϖn =113 rad/s) do atuador sejam conhecidos 
precisamente. Os valores nominais das derivadas aerodinâmicas de estabilidade 
são Zα= –1,306 1/s, Zβ= – 0,2142 Mα = 47,7109 1/s

2 
Mβ = 104,8346 1/s

2 
. O modelo nominal é 

instável em malha aberta, mas um controlador de segunda ordem estabiliza o siste-
ma em malha fechada. As entradas do controlador são o erro da aceleração vertical 
(ηc – η)(ft/s

2
) e a taxa de elevação (– q)(rad/s), a saída é o comando de deflexão da 

barbatana (βc)(rad). 

                              Figura 4: Diagrama de blocos do míssil. 

           (33)

As matrizes da representação por espaço de estados da planta do míssil são 
dadas por: 

                 (34)
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As matrizes da representação por espaço de estados do controlador são da-
das por: 

onde os parâmetros são conhecidos, Ka = – 0,0015, Kq = – 0,32,  e az=2,0.

Considere inicialmente o seguinte problema de análise. Suponha que não 
existam incertezas nas derivadas de estabilidade Zα e Zβ. Para que faixa de valores 
das derivadas de estabilidade  Mα e

 
Mβ  o sistema em malha fechada mantém-se 

estável? Apesar de sua aparente simplicidade, enfrentar este problema através da 
análise- é difícil, tal como especificado a seguir. 

Figura 5: Limitantes de : limitante superior (LS), limitante inferior via      gain-based (LI GB), limitante inferior 
via otimização não-diferenciável com grade de frequências (LI ND-GF) e limitante inferior via otimização não-

-diferenciável com abordagem por espaço de estados (LI ND-EE) .

A Figura 5 mostra os limitantes de μ obtidos por diferentes técnicas: limitante 
superior (�S) proposto em (FAN,1991; YOUNG,1992), limitante inferior pelo algo-
ritmo gain-based (�I G�) (SEI�ER,2010), limitante inferior via otimização não-dife-
renciável com grade de frequências (�I ND-GF) e limitante inferior via otimização 
não-diferenciável com abordagem por espaço de estados (�I ND-EE). �S e �I G� 
são calculados através de rotinas disponíveis na toolbox de controle robusto do 
Matlab, versão R2010b. A estrutura  envolve um sistema nominal M(s) de ordem 6. 
O bloco de incertezas  é composto por 2 escalares reais não-repetidos nos casos 
�S, �I G� e �I ND-GF: 

         (36)
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No caso �I ND-EE, ∆aum é composto por um escalar real repetido 6 vezes (fre-
quência) mais 2 escalares reais não-repetidos (derivadas de estabilidade): 

        (37)
A solução é obtida com a reformulação do problema com a técnica , con-

forme discutido na Seção 3, com ,  e . Os fato-
res de ponderação utilizados na representação das incertezas para Mα e

 
Mβ são 

selecionados como 100%.
Note na Figura 5 que µ apresenta um pico estreito seguido por uma des-

continuidade na frequência. Como enfatizado na Seção 3, abordagens baseadas 
em grade de frequências podem ser inapropriadas quando há ocorrência de pi-
cos. Na verdade, um ponto crítico pode ser facilmente perdido se a grade não for 
suficientemente densa, podendo acarretar imprecisões na estimação da margem 
de estabilidade. Para resultados mais precisos, a grade pode ser adensada na re-
gião previamente identificada como crítica. 

O algoritmo ND-EE detecta o valor de pico 1,5389 na frequência crítica de 
5,5598 rad/s. Frequências logaritmicamente espaçadas são selecionadas para for-
mar a grade de frequências usada pelas técnicas �S, �I G� e �I ND-GF. Para um 
número crescente de pontos da grade, o limitante superior e o limitante inferior ob-
tido pelo algoritmo NDGF se aproximam do valor de pico encontrados pela técnica 
ND-EE na freqüência crítica referida. Para cerca de 1000 ou mais pontos na grade, 
os três limitantes �S, �I ND-GF e �I ND-EE praticamente coincidem para 5,5598 
rad/s, sugerindo que 1,5389 representa o valor de pico verdadeiro de µ. Note que 
a frequência crítica (5,5598 rad/s) obtida pela técnica ND-EE foi incluída na grade 
de frequências usada na Fgura 5 a fim de ajudar a verificação da consistência dos 
resultados. 

Como conclusão, a análise- discutida indica que o sistema em malha fechada 
permanece estável se as derivadas de estabilidade  e  não apresentarem variação 
maior que 64,98% (100%/1,5389) em relação aos seus valores nominais. A Figura 
6 mostra LS e LI ND-EE de  para uma nova configuração com ponderação de 
64,98%. Os valores de pico encontrados pelas duas técnicas, na frequência crítica 
de 5,56 rad/s, praticamente coincidem em 0,999, sugerindo que este seja o verda-
deiro valor de pico de µ. 
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Figura 6: Limitantes de  para a nova configuração: limitante superior (LS) e limitante     inferior via otimização 
não-diferenciável com abordagem por espaço de estados (LI ND-EE) .

Outro fato que cabe ressaltar é que mesmo com o pequeno número de parâ-
metros incertos, o limitante inferior obtido com a técnica G� é bastante insatisfató-
rio. O desempenho do algoritmo PI (power iteration) é ainda pior e, portanto, não foi 
incluído na Figura 5. O algoritmo G� gastou 69 segundos no cálculo de um limitante 
inferior de µ para uma grade com 1000 pontos. O algoritmo ND-EE com 10 pontos 
iniciais e 3 intervalos de frequência gastou 62 segundos. 

Considere agora o seguinte problema de análise com maior grau de complexi-
dade. Suponha que há incerteza nas quatro derivadas de estabilidade. Em particu-
lar, assuma que as derivadas de estabilidade Mα e Mβ não tenham variação maior 
que 60% em relação aos seus valores nominais. Assim, para qual intervalo de va-
lores de Zα e Zβ o sistema em malha fechada mantém-se estável? Este é um típico 
problema de análise-ν discutido na Seção 2. Limitantes de ν obtidos por diferentes 
técnicas são mostrados na Figura 7: limitante superior (�S) (FERRERES,1997) e 
limitante inferior (�I PI) obtidos pelo método das potências (FERRERES,1999), im-
plementados com as rotinas mixed_mu_ub e mixed_mu_lb da toolbox SMT (FER-
RERES,2004), limitante inferior via otimização não-diferenciável com grade de 
frequências (�I ND-GF) e limitante inferior via otimização não-diferenciável com 
abordagem por espaço de estados (�I ND-EE). 
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Figura 7: Limitantes de ν: limitante superior (LS), limitante inferior por power iteration (LI PI), limitante inferior 
via otimização não-diferenciável com grade de frequências (LI ND-GF) e limitante inferior via otimização não-

-diferenciável com abordagem por espaço de estados (LI ND-SS) .

Agora, o bloco de incertezas Δc é composto por 4 escalares reais não-repeti-
dos nos casos �S, �I PI e �I ND-GF: 

         (37)

com

         (38)
e

         (39)

No caso �I ND-EE, ∆aum é composto por um escalar real repetido 6 vezes (fre-é composto por um escalar real repetido 6 vezes (fre-6 vezes (fre-
quência) e por 4 escalares reais não-repetidos (derivadas de estabilidade):
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Os fatores de ponderação foram selecionados como 60% para Mα e
 
Mβ e 100% 

para Zα e Zβ . 
Para que faixa de valores das derivadas de estabilidade  O algoritmo PI gas-O algoritmo PI gas-

tou 11 segundos no cálculo de um limitante inferior de  para uma grade com 100 
pontos, mas não conseguiu convergir para a maioria das frequências da grade. 
A técnica ND-EE determinou um valor de pico de 1,5305 na frequência de 3,214 
rad/s, levando 35 segundos com a utilização de 3 pontos iniciais para cada um dos 
3 intervalos. 

Com uma grade de frequências com 100 pontos logaritmicamente espaçados, 
tanto o limitante superior quanto o limitante inferior obtidos pela técnica ND-GF 
subestimam, ligeiramente, o valor de pico fornecido pelo algoritmo ND-EE. Aumen-
tando o número de pontos da grade, ambos os valores, �S e �I ND-GF, convergem 
para o valor de pico encontrado por ND-EE. Mais uma vez, o valor praticamente 
idêntico de �S, �I ND-GF e �I ND-EE na frequência crítica (3,214 rad/s) sugere que 
o valor de pico determinado pela abordagem ND-EE é realmente igual ao verdadei-
ro valor de pico de . Isso significa dizer que se a variação das derivadas de estabili-
dade Zα e Zβ não for maior que 65,33% (100%/1,5305) em relação aos seus valores 
nominais, o sistema em malha fechada mantém-se estável. A Figura 8 mostra �S e 
�I ND-EE µ de  para uma nova configuração com ponderação de 65,���. Os valo-ção com ponderação de 65,33%. Os valo- com ponderação de 65,33%. Os valo-
res de pico encontrados pelas duas técnicas, na frequência crítica de 3,403 rad/s, 
praticamente coincidem em 0,997, sugerindo que este seja o verdadeiro valor de 
pico de µ. 
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Figura 8: Limitante de µ para a nova configuração: limitante superior (LS), limitante inferior via gain-based (LI 
GB) e limitante inferior via otimização não-diferenciável com abordagem por espaço de estados (LI ND-EE) .

CONCLUSÃO

Foi apresentada uma técnica baseada em otimização não-diferenciável para 
o cálculo de limitantes inferiores para o valor singular estruturado  e para o valor 
singular estruturado oblíquo . Como corroborado pelo modelo de míssil discutido, 
em certas aplicações a técnica proposta fornece resultados menos conservadores 
quando comparada com as principais técnicas atualmente disponíveis. Nesse caso 
particular, tanto na análise  quanto na análise , os limitantes inferiores obtidos pela 
técnica não-diferenciável praticamente coincidiram com os limitantes superiores 
(�S) sugerindo que os valores de pico verdadeiros de  e  foram encontrados. 
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