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RESUMO

Neste artigo é proposto um novo método de síntese μ mista, baseado na mi-
nimização de um limitante superior do valor singular estruturado. Essa minimização 
utiliza uma técnica não-diferenciável com certificado de convergência local, desen-
volvida em (Apkarian and Noll, 2006).

A eficiência desse método é observada em sua aplicação no projeto de um 
controlador estruturado para um míssil assimétrico, cujo modelo encontra-se em 
(Wise, 1988; Wise, 1990).
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ABSTRACT

In these work, a new method of mixed μ synthesis is proposed, based on the 
minimization of an upper bound of the structured singular value. This minimization 
uses a non-smooth technique endowed with a local convergence certificate, devel-
oped in (Apkarian and Noll, 2006).

The efficiency of this method is observed with its application to the design of a 
structured controller for an asymmetric missile. The plant model is in (Wise, 1988; 
Wise, 1990).

Keywords: μ synthesis, non-smooth optimization, robust control.

INTRODUÇÃO

Um limitante superior para o valor singular estruturado μ (ou SSV, do inglês 
Structured Singular Value), foi apresentado em (Fan et al., 1991). Entretanto, por 
tratar-se de um autovalor, sua utilização não é conveniente para a síntese de con-
troladores. Isso ocorre, pois as técnicas existentes para esse fim, com comprova-
da eficiência, objetivam a minimização de uma norma H∞, ou seja, do maior valor 
singular no espectro da frequência, e não do maior autovalor. Levando isso em 
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consideração, foi obtido a partir do trabalho de (Fan et al., 1991) um limitante que, 
embora mais conservador, trata-se de um maior valor singular, o que permite o uso 
de técnicas de análise e síntese H-infinito.

Particularmente em (Apkarian and Noll, 2006) foi desenvolvida uma técnica 
de síntese H∞ não diferenciável com duas propriedades interessantes: a garantia 
de convergência local e a possibilidade de estruturação do controlador. Essa última 
propriedade permite definirmos previamente a ordem e a estrutura do controlador e 
também dos multiplicadores dinâmicos usados na minimização do SSV.

Isso possibilitou uma nova forma de síntese μ, objeto deste artigo, sendo apli-
cada em um exemplo de controle de um míssil, inicialmente apresentado em (Wise, 
1990), onde o controlador a ser sintetizado possui uma estrutura pré-definida.

Esse trabalho está dividido em quatro seções, além desta introdução, da se-
guinte maneira: a seção “Quadro de Trabalho” apresenta os aspectos gerais de aná-
lise e síntese de sistemas de controle robustos, além de definir o SSV e apresentar 
seu limitante superior desenvolvido em (Fan et al., 1991). A seção “O Novo Método” 
apresenta um segundo limitante, derivado do trabalho de (Fan et al., 1991), bem 
como o desenvolvimento de um método de síntese μ denominado Síntese DjG. A 
seção “Míssil” apresenta uma aplicação dessa técnica ao problema de controle de 
um míssil, possibilitando a comparação dos resultados obtidos pela Síntese DjG em 
relação a um controlador dado em (Wise, 1990). A última seção traz as conclusões.

Quadro de Trabalho

Figura 1. Representação NΔ de um sistema incerto.

Considere a configuração em malha fechada ilustrada na figura 1, utiliza-
da para representar um dado sistema incerto. Nessa representação, a função de 
transferência N(s) caracteriza a porção do sistema para a qual não há incerteza, o 
chamado sistema nominal, enquanto que o bloco Δ(s) concentra todas as fontes 
de incertezas presentes no sistema. A partir dessas definições, e considerando a 
seguinte partição para a função de transferência nominal:

                  (1)

Temos que a função de transferência de w para z do sistema incerto pode ser obtida por
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                                                               (2)

                                   (3)

Suponha que N denota o valor de N(jω) calculado em uma dada frequência 
ω, com o mesmo valendo para ∆. No caso mais geral, o bloco ∆, caracterizando as 
incertezas apresenta a seguinte estrutura:

                                       (4)

Os blocos de ∆ ∈ ∆ formados por escalares reais repetidos δi
r Ik, estão as-

sociados a incertezas paramétricas, enquanto que blocos formados por escalares 
complexos repetidos  δi

c Ikmr + i ou complexos cheios ∆C correspondem a dinâmicas 
não modeladas ou negligenciadas.

O Teorema a seguir apresenta uma condição necessária e suficiente para a 
estabilidade do sistema incerto (2).

Teorema 2.1 (Skogestad and Postlethwaite, 2005).  Suponha que o sistema 
nominal N(s) e o bloco das incertezas ∆(s) são estáveis. Considere o conjunto con-
vexo de incertezas ∆ de tal forma que, se ∆’ é permitido, então c∆’ também é, onde c 
é um escalar real qualquer, tal que |c| ≤ 1. Então, o sistema N ∆ da figura 1 é estável 
para todo ∆ admissível se e somente se:

O diagrama de Nyquist de det (I − N11 (s)∆(s)) não envolve a origem, ∀∆

⇔ det (I − N11(jω)∆(jω)) = 0, ∀ω, ∀∆.                                        (5)

Os resultados do teorema 2.1 infelizmente não são de muito valor prático, uma 
vez que as condições apresentadas precisam ser testadas para todo o continum de 
valores de ∆. A definição apresentada a seguir surge naturalmente da condição de 
estabilidade em (5).

Definição 2.1 Para , a função real não-negativa μ(M), chamada de 
valor singular estruturado é definida por:

                                    (6)

Se não existe ∆ ∈ ∆ tal que det (I − M ∆) = 0, então μ∆(M) = 0.

Da definição 2.1 e do Teorema 2.1 percebe-se que o valor singular estrutu-
rado μ fornece uma medida da robustez em estabilidade do sistema incerto, uma 
vez que o valor de μ está associado à menor incerteza desestabilizante. De fato, 
note que um valor grande para μ indica que existe uma pequena incerteza capaz 
de desestabilizar o sistema.

def
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Na grande maioria dos problemas de controle robusto, é conveniente se tra-
balhar com incertezas normalizadas que pertencem a um domínio fechado. Assim, 
suponha que a classe de incertezas admissíveis seja dada pela bola unitária em ∆:

B∆ = {∆ ∈ ∆ : σ(∆) ≤ 1}.                                                    (7)

Adicionalmente, suponha, como no teorema 2.1, que o sistema nominal e o 
bloco de incerteza são estáveis. Então, os seguintes problemas de análise de Es-
tabilidade Robusta (ER) e de Desempenho Robusto (DR) podem ser considerados:

ER   ⇔   F(s) é estável,   ∀ ∆∈ B∆,
DR   ⇔   //F (s) //∞ < 1,   ∀ ∆ ∈ B∆.    

Note que μ∆(N11) ≥ 1 indica que existe ∆ ∈ B∆ tal que (I − N11∆) é singular. 
Logo, o sistema não é robusto em estabilidade nesse caso. Essa ideia é formaliza-
da no Teorema a seguir.

Teorema 2.2 (Skogestad and Postlethwaite, 2005).  Assuma que o sistema 
nominal N(s) e o bloco de incertezas ∆(s) são estáveis. Então, a estrutura N ∆ da 
figura 1 é estável para todo ∆ ∈ B∆, se e somente se,

  μ∆(N11(jω)) < 1,      ∀ω.                                                   (8)

Do Teorema 2.2 conclui-se que o valor singular estruturado fornece uma con-
dição necessária e suficiente para a estabilidade robusta do sistema incerto.

Até este ponto, o valor singular estruturado só foi utilizado para se verificar 
estabilidade robusta. Entretanto, μ também pode ser utilizado para se verificar o 
desempenho robusto, que pode ser visualizado como um caso especial de estabili-
dade robusta. Para isso, conforme mostra a figura 2, basta acrescentar ao bloco ∆ 
um novo bloco de perturbações fictícias ∆P , que representa as especificações de 
desempenho e que, em modelos normalizados, possui norma H∞ igual a 1. ∆P não 
possui estrutura, ou seja, trata-se de um bloco “complexo cheio”, sendo conectado 
aos canais de desempenho do sistema nominal N(s).

Dessa forma, aplica-se o valor singular estruturado à nova estrutura formada, 
e assim μ(N), apresentará condições necessárias e suficientes para o teste da ro-
bustez em desempenho, de acordo com o teorema 2.3.

Teorema 2.3 (Skogestad  and Postlethwaite, 2005). Rearranje o sistema in-
certo na estrutura N  da figura 2. Assuma estabilidade nominal de tal forma que N 
seja (internamente) estável. Então

       (9)

                                                    
onde μ está relacionado à estrutura
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e ∆P representa uma estrutura formada por um bloco de incertezas complexo 
cheio cuja dimensão é igual à de FT.

Figura 2. DR como um caso especial de ER estruturada.

O teorema 2.3, além de ser uma condição necessária e suficiente para o de-
sempenho robusto, é também uma condição suficiente para a estabilidade robusta 
(Skogestad and Postlethwaite, 2005).

Infelizmente, o cálculo de μ não representa uma tarefa trivial e foi provado 
que, em geral, trata-se de um problema NP-difícil (Toker and Ozbay, 1995). Para o 
caso de incertezas puramente reais, até mesmo o cálculo de um valor aproximado 
de μ é um problema NP-difícil (Fu, 1997). Na prática, trabalha-se com uma estima-
tiva do valor de μ, obtida a partir do cálculo de limitantes superior e inferior.

O limitante superior do valor singular estruturado é particularmente importante 
porque, de acordo com o Teorema 2.2, uma condição suficiente para estabilidade 
robusta é que qualquer limitante superior de μ∆(N11) seja menor do que 1, para toda 
as frequências. No próximo Teorema é apresentado um limitante superior para μ 
de grande valor prático. Antes, considere as seguintes classes de multiplicadores:

                                     (10)

                                   (11)

Teorema 2.4 (Fan et al., 1991). Dada uma matriz complexa N e uma estrutura 
de incertezas ∆ a ela associada, então

                                   (12)

                                              (13)

onde
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                                 (14)

O resultado do teorema 2.4 é particularmente interessante, pois mostra-se 
que o problema de minimização definindo o limitante superior menos conservador 
em (12) pode ser reformulado como um problema de otimização convexo (Fan et 
al., 1991; Young et al., 1992). Além disso, a experiência indica que o conservadoris-
mo do limitante superior em (12) não tende a ser muito grande.

A planta incerta da figura 1 na verdade geralmente representa um sistema 
envolvendo um controlador em malha fechada. Nos problemas de projeto, é con-
veniente explicitar o controlador, conforme mostrado na figura 3. Nesse caso, o 
modelo nominal é dado por

                                 (15)

onde K(s) representa o controlador a ser projetado, e P(s) representa a chama-
da planta generalizada, contendo o canal de incerteza (u∆, y∆ ), o canal de desem-
penho (w, z) e o canal de controle (u, v). A planta generalizada P(s) pode abranger 
matrizes dinâmicas de ponderações, utilizadas em técnicas de projeto no domínio 
da frequência como as sínteses H∞ e H2.

Os resultados apresentados até aqui sugerem que o problema do projeto de 
um controlador que garanta estabilidade e desempenho robustos para o sistema 
em malha fechada incerto pode ser resolvido a partir da condição do valor singular 
estruturado do teorema 2.3. De fato, esse problema, denominado síntese μ, con-
siste em se procurar um controlador K que garanta μ∆ (N(K(s))) < 1. Em geral, esse 
problema da síntese μ é resolvido através do limitante superior do Teorema 2.4.

Figura 3. Configuração geral de controle
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O Novo Método

A nova técnica de síntese μ proposta neste trabalho baseia-se em um novo 
limitante superior para μ, a ser apresentado na sequência. Inicialmente, considere 
o seguinte resultado:

Lema 3.1 (Bhatia, 1997). Sejam A e B matrizes hermitianas. Se B ≥ 0, então

λj (A + B) ≥ λj (A),      ∀j.

O novo limitante superior para μ é finalmente apresentado no Teorema a seguir.

Teorema 3.1 Dada uma matriz complexa N e uma estrutura de incertezas ∆ a 
ela associada, então

                                     (16)

        (17)

Prova: A relação (16) corresponde ao limitante superior (12) do Teorema 2.4. 
Para M = DN D−1, suponha que ν(M, G) > 0. Então, de acordo com o Lema 3.1, tem-
-se que

Note, entretanto, que
    

                                                                                                   (18)

Adicionalmente, tem-se que

                                    (19)

o que, somado ao fato de que μ∆(N) = μ∆(D N D−1) ∀D ∈ , conclui a prova.          

def
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Embora o novo limite (17) seja mais conservador que (16), ele possui a vanta-
gem de ser adequado a uma técnica recente de síntese de controlador desenvolvida 
em (Apkarian and Noll, 2006). Além disso, o fato de (17) ser mais conservador não 
significa que uma técnica de síntese nele baseada seja necessariamente menos 
eficaz. De fato, um controlador que minimize tal limite irá minimizar indiretamente 
(16) de tal forma que ele será tão mais eficaz quanto melhor for essa minimização 
indireta.

A nova técnica de síntese proposta nesta dissertação, doravante denominada 
de “Síntese DjG”, consiste em uma otimização cuja função objetivo e restrições 
estão descritas a seguir

onde N (K) = (P, K), conforme (15). De maneira gráfica, podemos ver o sis-
tema (DN(K)D−1 + jG) conforme a Figura 4.

Figura 4. Configuração inicial para a Síntese DjG
 

Nessa representação, os blocos D e G não existem fisicamente, sendo ape-
nas sistemas dinâmicos a serem parametrizados de maneira que (D(jω), G(jω)) ∈ (

, ) ∈ω. Para isso, o bloco dinâmico D(s) deve ter a mesma estrutura de (10), 
com a ressalva de que cada bloco Dq passe a ser uma matriz de transferência com 
kq entradas e kq saídas e cada bloco dq passe a ser uma função de transferência. 
Além disso, ambos os tipos de blocos não devem possuir zeros no eixo imaginário, 
o que garante que det[Dq (jω)], dq(jω) = 0 ∀ q, ω.

Por outro lado, para que G(jω) ∈  ∀ω, é necessário que o bloco dinâmico 
G(s) possua a mesma estrutura que (11), onde cada bloco Gq passa a ser uma 
matriz de transferência com kq entradas e kq saídas. Além disso, é necessário que 
Gq(jω) = Gq

H(jω) ∀q, ω. Para isso, cada matriz de transferência Gq(s) deverá ser do 
tipo Para-Hermitiana(Zhong, 2005).

Um inconveniente da representação na Figura 4 é que o bloco D−1 não é para-
metrizável. Por esse motivo, faz-se necessária uma mudança de variável que seja 
parametrizável de maneira que o bloco D continue a pertencer ao conjunto .

Assim, baseado no trabalho de (Apkarian, 2011), seja  tal que D =  + I. 
Note que
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Isso significa que

e a nova representação gráfica fica conforme a figura 5.

Figura 5. Configuração parametrizável para a Síntese DjG.

Conforme dito anteriormente, a Síntese DjG possui a vantagem de ser ade-
quada a uma técnica recente de síntese de controlador desenvolvida em (Apkarian 
and Noll, 2006). Trata-se de uma otimização não diferenciável cujo propósito é 
encontrar um controlador estruturado que minimize a norma H∞ de um determinado 
sistema em malha fechada, conforme a Figura 6. Nela, P é um modelo linear inva-
riante no tempo (LTI, do inglês Linear Time Invariant) que representa os elementos 
fixos da arquitetura de controle a ser otimizada, sendo composto pela planta e por 
funções de ponderação que capturam as especificações de desempenho. C0 repre-
senta uma estrutura bloco diagonal de controle, composta de elementos ajustáveis.

Figura 6. Configuração de síntese com controlador estruturado.

Resta-nos agora realizar uma manipulação na Figura 5 de maneira que ela se 
ajuste à figura 6. Assim, o controlador a ser sintetizado e os blocos parametrizáveis 
serão encapsulados em C0, pois representam a parte ajustável do modelo. Para 
isso, é necessário separar os blocos sintonizáveis da parte fixa do modelo, confor-
me se verifica na figura 7.
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Figura 7. Configuração LFT com blocos sintonizáveis fora da planta de síntese.

Figura 8. Configuração LFT para a Síntese DjG.

Finalmente, a Figura 8, cuja transferência é equivalente a da Figura 4, repre-
senta

 o modelo de síntese, onde

                                 (20)

Entretanto, existe um inconveniente relativo ao bloco j, que aparece na figura 
7. Teoricamente, tal bloco possui a propriedade de fornecer um ganho de 0 db e 
uma mudança de fase de 90° para toda a frequência, sendo, portanto, um ganho 
estático complexo, o que não é permitido na técnica de síntese em (Apkarian and 
Noll, 2006), onde a planta de síntese Pc deve ser composta somente por blocos 
com representação em espaço de estado a coeficientes reais. Para contornar esse 
problema, é necessária uma função de transferência a coeficientes reais cuja res-
posta em frequência se aproxime da do bloco j. Tal função de transferência pode 
ser obtida em (Bedrosian, 1961), com o uso de funções elípticas, historicamente 
utilizadas no projeto de circuitos elétricos de diferença de fase de 90°. A Figura 9 
e a figura 10 apresentam o diagrama de pólos e zeros e o diagrama de Bode, res-
pectivamente, de uma função de transferência de ordem 20 desse tipo, que iremos 
chamar de J(s).
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Figura 9. Diagrama de pólos e zeros da função J(s)

Note que na Figura 9 para cada pólo/zero existe um zero/pólo simétrico em 
relação ao eixo imaginário, o que é responsável pelo ganho de 0 db constante.

Figura 10. Diagrama de Bode da função J(s)

Com relação à figura 10, note que, no nível DC e em frequências muito baixas, 
a fase está indo a zero, o que poderá causar erros na minimização nos casos em que 
o valor de [σ(DND−1 + jG)] ou de [σ(DND−1 + J(jω)G)] estiver nessa faixa 
de frequência, onde J(jω) ≠ j. Para contornar esse problema, podemos conectar tal 
função de transferência a um filtro passa-alta com diferença de fase de 90° em DC e 
em frequências muito baixas. A figura 11 apresenta o diagrama de Bode desse filtro 
e a figura 12 o diagrama de Bode do conjunto função de transferência mais filtro, que 
chamaremos de , sendo a melhor aproximação para o bloco teórico j.

Figura 11. Diagrama de Bode do filtro.

Consequentemente, a função objetivo que queremos minimizar terá um 
comportamento diferente em baixas frequências, onde o ganho do bloco  
tende a zero. Como resultado, temos
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O bloco G, relacionado às incertezas reais paramétricas e responsável por 
inserir um maior grau de liberdade na minimização, acaba sendo desprezado nas 
frequências abaixo de 10−3 rad/s. Como consequência, (21a) representa uma sínte-
se complexa, onde as incertezas reais paramétricas são tratadas como incertezas 
complexas. Isso significa que o controlador sintetizado resulta de duas sínteses 
simultâneas, uma complexa em frequências abaixo de 10−3 rad/s e outra real/mista 
em frequências acima de 10−3 rad/s.

Conforme  variamos os parâmetros do controlador aumentado, o valor de 
//σ(DND−1 + G//∞ também se altera. Nesse sentido, a técnica de otimização 
não diferenciável irá variar tais parâmetros até que essa norma atinja um valor 
mínimo. Infelizmente, essa minimização não é convexa o que pode nos levar com 
frequência a mínimos locais. Para amenizar esse problema, utilizaremos repetida-
mente essa mesma rotina de minimização, porém partindo-se de condições iniciais 
diferentes, o que nos leva a atingir um número maior de mínimos locais, o que, por 
sua vez, aumenta a probabilidade de atingirmos o menor valor possível, ou seja, o 
mínimo global. Obviamente, isso tem um preço: o tempo de execução do algorítimo 
computacional aumentará conforme for o número de condições iniciais.

Figura 12. Diagrama de Bode do conjunto filtro função de transferência.

Algumas características desse método de síntese, consequências da técnica 
de otimização não diferenciável, são:

1. A ordem e a estrutura do controlador K são escolhidas pre-
viamente, assim como a ordem dos multiplicadores D e G. 

2. Com relação aos multiplicadores, não há a necessida-
de de que eles sejam estabilizantes. Também não há a ne-
cessidade de ajuste de curvas, como na Iteração D−G−K. 

3. O controlador e os multiplicadores são obtidos simultaneamente, uma vez 
que compõem o mesmo controlador estruturado.

(21a)
(21a)
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Aumentar a ordem de K, D e G significa oferecer um maior grau de liberdade 
ao sistema o que possibilitará uma diminuição da norma, objeto da síntese. Entre-
tanto, novamente paga-se o mesmo preço por isso: aumento no tempo de execu-
ção do algorítimo.

Míssil

Figura 13.  Diagrama físico do míssil (Wise, 1988).

A figura 13 apresenta um esquema simplificado de um míssil assimétrico, onde 
as variáveis (p, q, r) representam, respectivamente, as taxas de variações angulares 
dos eixos de rolagem, arfagem e guinada. Tais eixos encontram-se fixados ao corpo 
do míssil, e as variáveis (φ, θ, ψ) são as respectivas integrais de (p, q, r). Trata-se de 
um míssil do tipo BTT (do inglês Bank-To-Turn), ou seja, “incline para virar”, sendo 
que iremos nos concentrar somente na síntese do controlador relativo ao eixo de ar-
fagem, o qual irá controlar a aceleração normal, que está na direção do eixo w.

Foi dado em (Wise, 1988) um sistema de controle de vôo longitudinal, confor-
me mostrado na figura 14, onde a matriz de transferência K(s) descreve a dinâmica 
do controlador, sendo descrito pela seguinte representação em espaço de estado:

onde K(s) = Cc (sI − Ac)
−1 Bc + Dc. As entradas do controlador são a aceleração 

normal comandada menos a aceleração normal medida, e o negativo da taxa de 
arfagem q. A saída do controlador é a deflexão comandada da aleta δc (rad). Os 
parâmetros do controlador são Ka = −0.0015, Kq = −0.32, az = 2.0 e aq = 6.0.

Figura 14. Estrutura de controle longitudinal em malha fechada (Wise, 1990).

Na forma de espaço de estado, conforme (Wise, 1990), a dinâmica longitu-
dinal do corpo rígido do míssil em malha aberta possui a seguinte representação:
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onde G(s) = C(sI − A)−1 B. Os estados desse modelo são α, q, δ e δ’ (ângulo 
de ataque, taxa de arfagem, deflexão da aleta e sua derivada, respectivamente). As 
saídas da planta são a aceleração normal Az (ft/s2 ) e a taxa de arfagem q (rad/s).

Essa aerodinâmica foi linearizada sobre um ângulo de ataque de 16°, Mach 
0.8 e altitude de 4000 ft. O míssil é instável em malha aberta, tendo os seguintes 
parâmetros incertos:

Zα = −1.3046 (1 + δr ) 1/s
Zδ = −0.2142 (1 + δr ) 1/s
Mα = 47.7109 (1 + δr ) 1/s2

       Mδ = −104.8346 (1 + δr ) 1/s2 ,

onde δr ∈ R e |δr| ≤ 1. Os outros parâmetros, considerados conhecidos, são a 
velocidade do míssil V = 886.78 ft/s, coeficiente de amortecimento do atuador ζ = 
0.6 e frequência natural do atuador ω = 113 rad/s.

A função de transferência em malha aberta do sistema é

 .

Note que a função de transferência da aceleração contém um zero no semi-
-plano da direita.

Em (Wise, 1990) não foram definidas especificações de desempenho. Por 
essa razão iremos, inicialmente, realizar a Síntese DjG, visando somente a es-
tabilidade robusta. A estrutura do controlador a ser sintetizado será idêntica à do 
controlador da figura 14. A tabela 1 apresenta um comparativo entre a estabilidade 
robusta obtida com a Síntese DjG e a obtida com o controlador fornecido. Os ter-
mos nK , nD e nG significam a ordem do controlador e dos multiplicadores D e G, 
respectivamente.

Note que o nível de estabilidade robusta do sistema com o controlador obti-
do pela Síntese DjG é melhor. Na tabela 1, verificamos que utilizando por exem-
plo multiplicadores de ordem 1, obtivemos uma melhor robustez que o controlador 
de (Wise, 1988), resultando em μ = 1.24. Neste caso, a Síntese DjG ajustou os 
parâmetros do controlador para os seguintes valores: Ka = −5.5308 × 10−10, Kq = 
−0.5470, az = 0.4793 e aq = 11.8962.
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Tabela 1. Análise da estabilidade robusta do sistema míssil assimétrico em malha fechada.

Entretanto, não sabemos ao certo se o controlador de (Wise, 1988) cumpre al-
gum requisito de desempenho robusto às custas de uma diminuição do nível de es-
tabilidade robusta. Assim, na tentativa de realizarmos uma comparação mais justa, 
iremos inserir também especificações de desempenho. Para isso, vamos primeira-
mente levantar o gráfico da função sensibilidade S(s) do sistema nominal em malha 
fechada com o controlador de (Wise, 1988). Tal função é uma boa representação 
de desempenho no domínio da frequência, e pode ser obtida pela transferência de 
Azc para o erro e, localizado na entrada do primeiro bloco do controlador, conforme 
a figura 14. Após isso, insere-se um canal de desempenho, conforme a figura 15, 
onde W (s) = S−1(s).

Figura 15. Estrutura de controle com canal de desempenho para o míssil assimétrico.

A tabela 2 apresenta um comparativo entre o nível de desempenho robusto 
obtido pelo controlador (Wise, 1988), e o obtido com a Síntese DjG, mantendo-se a 
mesma estrutura do controlador. Nesse caso, o valor singular estruturado é maior 
que o obtido na tabela 1, uma vez que a síntese do controlador possui um menor 
grau de liberdade, pois visa também o cumprimento de requisitos de desempenho 
mesmo na presença de incertezas.

Tabela 2. Análise do desempenho robusto do sistema míssil assimétrico em malha fechada.

Analisando a tabela 2, verificamos que o melhor nível de robustez obtido re-
sultou em μ = 1.91. Neste caso, Ka = −0.0019, Kq = −0.3521, az = 1.2358 e aq = 
9.0289. Ainda assim, o nível de robustez obtido pela síntese DjG foi ligeiramente 
menor que o obtido com o controlador fornecido em (Wise, 1988), o que sugere que 



35 2o Trimestre de 2015 – 

este controlador fornecido também foi projetado visando robustez.
É possível obtermos um valor de μ menor retirando-se as restrições na estru-

tura do controlador, entretanto tal estrutura pode ser uma limitação na fabricação do 
controlador, e assim não teria sentido desprezar tais restrições.

CONCLUSÃO

A presente técnica mostrou-se vantajosa para a síntese de controladores ro-
bustos em uma aplicação específica de controle longitudinal de um míssil assimétri-
co. Nesse sentido, foi possível otimizar o nível de robustez mantendo-se a mesma 
estrutura do controlador dado. Isso é uma característica da otimização não-diferen-
ciável, utilizada como uma ferramenta para a nova técnica de síntese, permitindo 
assim, a definição a priori da estrutura do controlador a ser sintetizado.
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