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RESUMO

Este trabalho aborda os Sistemas Chaveados Afins, em particular com questões de desempenho

e observação de estado. Inicialmente, uma revisão do estado da arte foi realizada, que con-

tém uma observação quanto à possibilidade de não existência de pontos de equilíbrio. Devido

a esse fato, uma extensão das definições de estabilidade foi utilizada. Em seguida, questões

geométricas foram levantadas para Sistemas Chaveados Lineares e, posteriormente estendidas

para os Afins. Estas questões geométricas possibilitaram a verificação de alterações nas leis

de chaveamento de forma a beneficiar o desempenho do sistema. Com a inserção da taxa de

convergência garantida nas Desigualdades Matriciais Lineares existentes em trabalhos anterio-

res, chegou-se ao estabelecimento dos parâmetros de desempenho a serem aperfeiçoados. Na

sequência, a composição de leis de chaveamento foi proposta através duas técnicas: a Função

de Lyapunov Quadrática Chaveada e a Função de Lyapunov com Atratores Chaveados. Esta

composição mostrou-se eficiente para a busca de um melhor compromisso entre parâmetros de

desempenho conflitantes e, com efeito, pode melhorar um e outro parâmetro conflitantes. Por

fim, uma técnica para a observação de estado em Sistemas Chaveados Afins foi proposta: o

Observador de Luenberger Chaveado. Este observador foi analisado para os casos de reconstru-

ção de estado, controle baseado em observação de estado e controle baseado em observação de

estado na presença de modos não-Hurwitz. Para o primeiro caso, relaxações das Desigualdades

Matriciais Lineares foram propostas com o uso do Lema da Projeção Recíproca e do Lema de

Finsler. Ainda, uma otimização de norma das matrizes de ganho da saída foi feita, com o uso de

Desigualdades Matriciais Lineares aplicadas à norma de Frobenius dessas matrizes. Todo o es-

tudo foi realizado com aplicações ao controle de conversores CC-CC, representantes imediatos

da teoria de Sistemas Chaveados Afins, dada a sua natureza.

Palavras-chave: Sistemas chaveados afins. Desigualdades matriciais lineares. Lei de chavea-

mento. Taxa de convergência. Observador de Luenberger. Conversores CC-CC.



ABSTRACT

This work deals with the Switched Affine Systems, particularly with their performance and

state observation. Initially, a state-of-the-art review was developed, where an important point

was raised on the possibility of absence of equilibrium points. This way, the stability concept

was slightly modified. Then, geometrical questions were studied for the Switched Linear Sys-

tems and, subsequently extended for the Switched Affine Systems. Those geometrical questions

allowed the verification of switching law alterations in such a way that their performance was

enhanced. Thereofore, with the guaranteed convergence rate insertion in the existent Linear Ma-

trix Inequalities in previous works, performance parameters to be increased were established.

Following, a switching law composition method was proposed through two techniques: the

Switched Quadratic Lyapunov Function and the Lyapunov Function with Switched Attractors.

That composition showed itself efficient in a search for a better trade-off between conflicting

performance parameters and, in fact, it may simultaneously enhance them. Finally, a technique

for state observation in Switched Affine Systems was proposed: the Switched Luenberger Ob-

server. This observer was analysed for the cases of state reconstruction, observer-based control

and observer-based control in the presence of non-Hurwitz modes. For the first case, Linear

Matrix Inequalities relaxations were proposed through the usage of the Reciprocal Projection

Lemma and the Finsler’s Lemma. Yet, a norm optimization of the output gain matrices was

achieved through the usage of Linear Matrix Inequalities applied to the Frobenius norm of

those matrices. All the study was done with applications to the control of DC-DC converters,

immediate examples of the Switched Affine Systems theory, given their nature.

Keywords: Switched affine systems. Linear matrix inequalities. Switching law. Convergence

rate. Luenberger observer. DC-DC converters.
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1 INTRODUÇÃO E ESTADO DA ARTE

O estudo de Sistemas Híbridos (SHs), sistemas que apresentam dinâmicas tanto em tempo

contínuo quanto em tempo discreto, tem sido um importante ramo de pesquisas na área de

Teoria de Controle nos últimos vinte anos. Muitas são suas aplicações e diversas ferramentas

de análise foram concebidas no decorrer deste tempo. Com efeito, basta citar que o Controle

com Estrutura Variável (VSC) de Sistemas Lineares (SLs), técnica que se vale de dinâmicas

discretas, já era de conhecimento na década de 1970 (UTKIN, 1977). Mais ainda, o estudo

desenvolvido para o VSC tem contribuições aplicáveis a toda a área de SHs (DECARLO; ZAK;

MATTHEWS, 1988).

Entretanto, o estudo dos SHs teve novos focos com os artigos publicados por Peleties e

DeCarlo (1991), por Pettersson (2003) e por Narendra e Balakrishnan (1994), os quais intro-

duziram o conceito de Sistemas Chaveados (SCs). Alguns trabalhos, propostos por Branicky

(1998), Liberzon e Morse (1999) e DeCarlo et al. (2000) trouxeram novos problemas quanto

à estabilidade de Sistemas Chaveados Lineares (SCLs) a serem resolvidos. Em particular, o

último já incluía princípios de análise de estabilidade utilizando Desigualdade Matricial Li-

near (LMI).

O estudo dos SCs envolve, frequentemente a investigação de funções de Lyapunov com

pontos não diferenciáveis, dado que, em cada instante de mudança de modo, há a possibilidade

de uma súbita mudança da derivada do estado. Desta forma, a consideração das derivadas

laterais e das de Dini deve ser feita (KHALIL, 1996). Um estudo bem mais detalhado destas

descontinuidades pela direita, ainda que inicialmente não direcionado à Teoria de Controle,

foi feito por (FILIPPOV, 1988). Ainda, DeCarlo et al. (2000) propuseram uma interessante

reflexão sobre a estabilidade de SHs.

Diferentemente dos SCLs, os Sistemas Chaveados Afins (SCAs), apesar de serem uma

extensão natural dos primeiros, despertaram a atenção das pesquisas apenas nos últimos dez

anos. Estes sistemas caracterizam-se pela presença de uma excitação externa, chaveável ou não,

ausência da entrada de realimentação e função (ou lei) de chaveamento a determinar. De fato, a

única ação de controle possível em um SCAs é interferir na composição da lei de chaveamento,

tornando-a dependente do estado, da saída, do tempo ou, ainda, de uma combinação destas

variáveis.
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Dos trabalhos encontrados sobre SCAs, pode-se citar: a primeira menção da possibilidade

de existir um SCA sem ponto de equilíbrio e o controle sobre este ponto, proposto por Bolzern e

Spinelli (2004), Weiland, Juloski e Vet (2006) estudaram SCAs e fizeram uma comparação com

os Sistemas Afins por Partes (SAPs), entretanto o estudo feito foi em tempo discreto e, ainda

se considerou a entrada de realimentação, o que não é próprio para os SCAs; as definições

formais de estabilidade mesmo sem a presença de pontos de equilíbrio, feitas por Xu, Zhai

e He (2008); uma técnica via LMIs para o controle de SCAs utilizando uma lei de máximo,

proposta por Trofino et al. (2009)1; e uma técnica via LMIs para o controle de SCAs, aplicado

em conversores CC-CC e utilizando uma lei de mínimo proposta por Deaecto et al. (2010).

São, portanto, muito menos conhecidos, mas não menos importantes, dada a vasta contribuição

científica por eles dada.

Deve-se clarificar aqui, principalmente pela comum confusão de terminologias, os SAPs.

Estes são exemplos de sistemas nos quais o controle não pode ser feito pela lei de chavea-

mento, por ser uma característica inerente do sistema e, portanto, inalterável. Na verdade, o

espaço de estado se encontra particionado a priori e, então, deve-se ter conhecimento tanto do

estado quanto da função para que haja correto controle. Nestes sistemas, o controle é feito

pela entrada de realimentação, neste caso disponível, usando, por exemplo, uma realimentação

de estado. Trabalhos sobre os SAPs foram propostos por Bemporad, Ferrari-Trecate e Morari

(2000), Mignone, Ferrari-Trecate e Morari (2000), Ferrari-Trecate et al. (2002), Rodrigues e

How (2003), Imura (2003) e Rodrigues (2004).

Como aplicação imediata dos SCAs em Engenharia Elétrica, tem-se os conversores está-

ticos de energia, em particular, os conversores CC-CC. O estudo do controle destes disposi-

tivos teve seu início na década de 1970, quando Middlebrook e Ćuk (1977) propuseram um

importante artigo sobre sua modelagem pelo Espaço de Estado Médio (EEM). A partir de

1990, quando dois importantes artigos foram publicados, a pesquisa nesse campo se intensifi-

cou (VORPÉRIAN, 1990a; VORPÉRIAN, 1990b). Posteriormente, este estudo foi aperfeiço-

ado por Ngo (1999). Estes artigos tratam de linearizar o sistema através de uma proposta de

simplificação do modelo dos semicondutores envolvidos: a chave PWM básica. Com efeito,

o chaveamento dos semicondutores eleva a complexidade matemática do modelo e dificulta a

busca por uma estratégia de controle satisfatória, isto é, que proporcione, além da estabilidade,

adequação a restrições de desempenho.

É importante salientar que o projeto de controladores com a técnica da chave PWM per-

manece até hoje como padrão na indústria e apresenta bons resultados devidos, sobretudo, à

experiência dos projetistas e aos ajustes de bancada. Outras técnicas derivadas são, também,

desenvolvidas a partir destas como, por exemplo, a proposta por Atacak e Bay (2010), a qual

utiliza modelagem fuzzy, a proposta por Mattavelli, Rossetto e Spiazzi (1995), que faz uso do

1Recentemente, este artigo foi retificado (TROFINO; SCHARLAU; COUTINHO, 2012).
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VSC, o uso de Transformada de Park para o controle de retificadores trifásicos feito por Lee

e Liu (2011) e a proposta de Yan, Lee e Mattavelli (2012), que unifica modelos para controle

em modo corrente. Entretanto, algumas críticas bastante pertinentes podem ser feitas a este

procedimento padrão para a modelagem de conversores CC-CC:

• A modelagem é feita para pequenos sinais (ou perturbações), o que não necessariamente

é verdadeiro em casos reais;

• A realimentação considerada é de estado mas, na prática, é feita a realimentação de saída:

basta notar que, na maior parte dos casos, apenas a leitura da tensão de saída do conversor

é implementada;

• Não há entrada de realimentação de estado, comumente denotada por u, já que estes não

são retornados à planta: o estado é utilizado somente para compor a lei de chaveamento

e não uma verdadeira realimentação de estado (ou de sua derivada);

• O projeto via diagramas de Bode (ou “root locus”, ou Nyquist) pode não ser viável para

uma planta com o problema anterior;

• O controle usando Modulação por Largura de Pulso (PWM) pode sofrer saturação, dado

que a razão cíclica, comumente simbolizada por D, está entre 0 e 1.

Desta forma, muitos trabalhos têm se preocupado em desenvolver técnicas mais elaboradas

para o controle dos conversores CC-CC: Corona et al. (2007) desenvolveu uma lei de chave-

amento para o controle de um conversor buck-boost; Cardim et al. (2009) propôs o VSC de

um conversor CC-CC, cujo projeto é feito através de LMI; por fim, Deaecto et al. (2010) reali-

zou o projeto via LMI de lei de chaveamento dependente de estados para SCAs, aplicados aos

conversores CC-CC básicos.

Este trabalho terá como foco principal a aplicação da análise dos SCA aos conversores CC-

CC, com a intenção de melhorar seu desempenho (redução de sobressinal e tempo transitório

reduzido, ou um melhor compromisso entre essas variáveis), unicamente pelo projeto da lei

de chaveamento que lhes será imposta. Também tratará da estimação de estado e do controle

baseado em observação de estado em SCAs, sempre aplicando em conversores CC-CC. Assim,

o texto está organizado da seguinte forma:

• o Capítulo 1 fez uma revisão dos estudos desenvolvidos sobre o controle de SCAs e sobre

o controle de conversores CC-CC.

• o Capítulo 2 apresenta generalidades a respeito dos SCs: sua definição, os SCLs, os SCAs,

objetos principais de estudo deste trabalho. Ainda, é feita uma extensão das definições

de estabilidade, sobretudo a estabilidade assintótica e exponencial. Propõe uma visão
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geométrica acerca dessas definições e alguns métodos para verificação da estabilidade

em SCLs. Ainda, uma revisão a respeito de Funções de Lyapunov Quadráticas (FLQs)

é feita, bem como seu tratamento a partir de LMIs. Por fim, os conversores CC-CC são

apresentados, já que são os principais exemplos disponíveis para o estudo dos resultados

encontrados para os SCAs.

• o Capítulo 3 propõe uma extensão dos resultados gerais obtidos para SCs e os aplica

aos conversores CC-CC. Este capítulo mostra, ainda, o efeito sobre o desempenho que a

simples troca da lei de chaveamento provoca em um SCA, além de propor um método

suficiente para a elaboração mapas de modos disponíveis para a criação de leis de chave-

amento dependentes de estado estabilizantes para os SCAs. Alguns exemplos de tais leis

são mostrados e aplicados nos conversores CC-CC.

• o Capítulo 4 propõe algumas estratégias para um melhor desempenho de SCAs precisa-

mente conhecidas. Começa por propor métodos para inserção de uma taxa de conver-

gência garantida para o estado, utilizando técnicas de LMIs. Na sequência, propõe uma

nova técnica para incrementar o desempenho desses sistemas: a troca de leis de chave-

amento dependentes do estado através de hiperfícies elipsoidais, para a qual se propõe

duas implementações: as Funções de Lyapunov Quadráticas Chaveadas (FLQChs) e as

Funções de Lyapunov com Atratores Chaveados (FLACs). Exemplos de projeto para os

conversores CC-CC, usando estas propostas de controle, são apresentados.

• o Capítulo 5 estuda a observação de estados em SCAs. Primeiro, é feita a proposta de um

observador de estados, o qual, por si, já tem aplicações interessantes em sistemas reais,

como a possibilidade de eliminação de sensores de corrente para conversores CC-CC

operados em PWM modo corrente. A relaxação do projeto via LMIs é feita, com o intuito

de incrementar a eficiência do projeto quando o sistema encontra mudanças bruscas de

parâmetros, tais como a mudança de carga. Também é proposta uma técnica de controle

baseada em estados, agora eliminando a necessidade de PWM. Ainda, para aumentar o

escopo de atuação do observador proposto, é feita uma extensão dos resultados a SCAs

com modos não-Hurwitz, o que não é o caso dos conversores aqui usados como exemplos

e projeto.

• por fim, as conclusões gerais serão expostas e examinadas, bem como serão indicados

pontos para futuras investigações.

1.1 NOTAÇÃO

Este trabalho, enquanto possível, fará uso da notação padrão ou mais comum, encontrada

nas áreas de Controle, Eletrônica de Potência e Álgebra Linear.
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Letras latinas maiúsculas em negrito denotarão matrizes, enquanto as minúsculas, vetores

(matrizes coluna). Dadas matrizes A,B ∈ R
n×n, o símbolo A ≻ B indica que A−B é uma

matriz positiva-definida.

Dados X1,X2, . . . ,XN ∈ R
m×n e ϕ =

[

ϕ1 ϕ2 . . . ϕN

]′
∈ Φ(N) será definida a combina-

ção convexa como

Xϕ =
N

∑
i=1

ϕiXi (1)

A matriz diagonal com as matrizes acima como blocos na diagonal principal será denotada

diag{X1,X2, . . . ,XN}=









X1 ⋆ . . . ⋆

0 X2 . . . ⋆
...

...
. . .

...

0 0 . . . XN









(2)

neste caso, deve-se ter m = n.
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2 DEFINIÇÕES E PROPRIEDADES BÁSICAS

Neste capítulo, a classe de sistemas a serem estudados, os SCAs, são definidos, bem como

suas propriedades mais importantes. Será feita também, uma revisão dos conceitos estabilidade

que, como será visto, deverá sofrer extensões em suas definições. O assunto é tratado com

profundidade por Liberzon (2003), Bolzern e Spinelli (2004), Sun e Ge (2005) e Xu, Zhai e

He (2008), os quais já lidaram com a questão de definir a estabilidade para SCs e seus casos

particulares: os SCLs e os SCAs.

Uma abordagem geométrica das FLQs será feita, além da sua interpretação do ponto de

vista de uma mudança de base no espaço de estados. Este estudo será importante para o desen-

volvimento das leis de chaveamento no Capítulo 4.

Dado que o uso de LMIs será frequente, algumas técnicas para sua manipulação serão cita-

das. Trabalhos tutoriais interessantes foram propostos por Boyd et al. (1994), Skelton, Iwasaki

e Grigoriadis (1998), Apkarian, Tuan e Bernussou (2001) e, mais recentemente, Pipeleers et al.

(2009).

Por fim, os conversores CC-CC serão introduzidos, na forma em que serão analisados, já

que são exemplos imediatos de SCAs e diversas modelagens são possíveis para a inclusão de

não-idealidades.

2.1 SISTEMAS CHAVEADOS

Definição 2.1 (Sistema Chaveado Afim (SCA)). Um SCA N-modal n-dimensional é aquele

descrito por

ẋ = Aσ(x,t)x+bσ(x,t) (3a)

y = Cσ(x,t)x (3b)

sendo que x, ẋ ∈ R
n, y ∈ R

p, p ≤ n são o vetor de estado, sua derivada e a saída, respectiva-

mente, enquanto cada tripla (Ai,bi,Ci) ∈ R
n×n ×R

n ×R
p×n é dita um modo do sistema. A lei

de chaveamento é a função σ : Rn ×R+ → NN . Um SCL é um SCA no qual bi = 0,∀i ∈ NN .

Finalmente, um SL é um SCL no qual N = 1.
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Na Definição 2.1, deve-se dar especial atenção à função de chaveamento, dado que sua

forma determinará a estrutura do controle a ser implementado. Sun e Ge (2005) fizeram uma

classificação destas funções, da qual uma lista reduzida está na Definição 2.2.

Definição 2.2. Uma função de chaveamento σ : Rn ×R+ → NN é dita:

i) um caminho de chaveamento se σ(x1, t) = σ(x2, t),∀t ≥ 0 e ∀x1,x2 ∈ R
n.

ii) dependente de estados se σ(x, t1) = σ(x, t2),∀t2 ≥ t1 ≥ 0 e ∀x ∈ R
n.

Caso a função seja um caminho de chaveamento, a implementação é feita simplesmente por

um temporizador, enquanto para uma lei de chaveamento dependente de estados necessita da

implementação de sensores, um para cada variável de estado, além de uma Unidade Lógica e

Aritmética (ULA) razoavelmente complexa para os cálculos necessários. Um caso particular é o

da lei de chaveamento dependente da saída, ou seja, aquela escrita como σ(y), o qual necessita

de menos sensores.

Outro tipo de lei de chaveamento, não contemplado pela Definição 2.1, é a lei de chave-

amento guiada por estado. Nesta, a função de chaveamento é determinada por uma equação

diferencial do estado, não só por sua leitura atual.

É razoável restringir o estudo à situação onde as matrizes A são invertíveis (o que será feito

doravante), caso contrário, o sistema teria estados redundantes, ou seja, combinações lineares

de outros estados. Desta forma, para SCLs, a Proposição 2.1 se verifica facilmente.

Proposição 2.1. Em um SCL, todos os modos têm a origem como único ponto de equilíbrio.

Em um SCA, devido à presença dos vetores bi, existe a possibilidade de os modos não

compartilharem um ponto de equilíbrio. Com efeito, este é o caso mais comum, conforme os

exemplos deste capítulo deixarão claro. O ponto de equilíbrio i-modal, x̆i, é escrito conforme

(4).

x̆i =−A−1
i bi (4)

No que tange à estabilidade de um SCA, é possível estabelecer uma simples, mas impor-

tante, observação, apenas com o que foi até agora estabelecido. A Proposição 2.2 expõe essa

observação.

Proposição 2.2. Seja (3) um SCA com lei de chaveamento dependente de estados e pontos de

equilíbrio modais distintos.

i) Se um ponto de equilíbrio é estável, então ∃i ∈ NN , tal que i = σ(x̆i).

ii) Se a estabilidade é global, então esse i é único.
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Demonstração. Se a primeira afirmativa fosse falsa, então ter-se-ia x̆i = −A−1
σ(x̆i)

bσ(x̆i) 6= x̆i, o

que é contraditório. A segunda afirmação decorre da definição. Q.E.D.

A Proposição 2.2 mostra um fato interessante: é possível, em um SCA, que não haja pontos

de equilíbrio. Ainda mais, as aplicações dos SCAs exigem, em muitos casos, a operação do

sistema em um ponto que pode não ser o de equilíbrio. Este fato foi explorado por Bolzern e

Spinelli (2004).

Uma definição diferente de estabilidade, proposta por Xu, Zhai e He (2008) será utilizada

doravante para o estudo dos SCA, qual seja, a definição de estabilidade de Lyapunov aplica-se

a qualquer ponto do espaço de estados, independentemente de ser ou não ponto de equilíbrio.

Sua formalização1 está na Definição 2.3.

Definição 2.3. Seja (3) um SCA ou SCL, x seu estado, xo ∈ D⊆R
n seu estado inicial e x̃ ∈R

n.

Diz-se que o sistema é:

i) chaveadamente estável em torno de x̃ se, dado ε > 0, ∃δ > 0, tal que se ||xo− x̃||< δ isto

implica em ||x− x̃||< ε,∀t > 0;

ii) assintótica e chaveadamente estável se, adicionalmente, lim
t→∞

x = x̃;

iii) exponencial e chaveadamente estável se, adicionalmente ao item i, ∃α,β ∈ R
∗
+, tais que

||x− x̃|| ≤ α||xo− x̃||e−β t;

iv) global e chaveadamente estável se, adicionalmente ao item i, tem-se D= R
n.

Como será visto mais adiante, existirão restrições aos valores que x̃ poderá assumir. Desta

forma, a Definição 2.4 torna-se importante.

Definição 2.4. O conjunto X̃ ⊆ R
n dos pontos em torno dos quais uma lei de chaveamento (a

determinar, dependente de algum parâmetro) pode tornar o sistema (3) chaveadamente estável

será denominado conjunto alcançável do sistema.

Dado que este estudo será centrado em SCs, frequentemente será omitido o termo “chave-

ado” quando da menção de estabilidade.

2.2 CONSIDERAÇÕES GEOMÉTRICAS

O estudo desta subseção é uma versão estendida dos resultados publicados por Yoshimura

et al. (2011b), os quais se baseiam no Lema 2.1 a seguir.

1Liberzon (2003, pág. 170) também apresenta definições de estabilidade para SCs.
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Lema 2.1. (YOSHIMURA et al., 2011b) Em um SCL N-modal n-dimensional, as seguintes

afirmações são equivalentes:

i) Para cada x ∈ R
n,∃ j ∈ NN , tal que x′ · ẋ < 0;

ii) Dada uma bola de raio ρ centrada na origem, Bρ , para cada xρ ∈ ∂Bρ ,∃ j ∈ NN , tal que

xρ
′ · ẋρ < 0;

Demonstração. É claro que i) implica em ii). Para demonstrar a recíproca, observe que qual-

quer x ∈ R
n pode ser escrito como x = αxρ ,α ∈ R

∗
+,xρ ∈ ∂Bρ . Então:

x′ · ẋ = x′ · dx
dt

= αxρ
′ · d(αxρ)

dt
= α2xρ

′ · ẋρ < 0

Q.E.D.

A interpretação geométrica do Lema 2.1 é bem simples e interessante: para verificar que,

para todo o espaço de estados, a derivada no tempo de cada estado aponta (ao menos parci-

almente) para a origem, é necessário e suficiente verificar esta propriedade em qualquer casca

esférica centrada na origem escolhida arbitrariamente. A Figura 1 ilustra este fato no R
2. Agora,

o lema é utilizado para provar uma simples lei de chaveamento, contida no Teorema 2.1.

Figura 1 - Interpretação geométrica do Lema 2.1.

x2

x1

∂ Bρ

x

αx

ẋ

d(αx)
dt

= α ẋ

Fonte: Elaborado pelo autor.

Teorema 2.1. (YOSHIMURA et al., 2011b) Seja (3) um SCL N-modal n-dimensional e Bρ uma

bola de raio ρ centrada na origem onde, para cada x ∈ ∂Bρ ,∃ j ∈NN , tal que x′ · ẋ < 0. Então,

a lei de chaveamento dependente de estados (5) torna o sistema Global e Assintoticamente

Estável (GAE).

σ(x) = arg min
i∈NN

x′Aix (5)
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Demonstração. De fato, v(x) = ||x||2 é função de Lyapunov global, pois:

i) v(x)≥ 0 e v(x) = 0 ⇔ x = 0, dado que é uma norma euclideana;

ii) v(x)→ ∞ à medida que ||x|| → ∞;

iii) Seja k(x) = arg min
i∈NN

x′Aix. Então, dado x ∈ R
n:

v̇(x) = ∇v′ · ẋ = 2x′Aσ(x)x = 2 min
i∈NN

x′Aix = 2x′Ak(x)x ≤ 2x′A jx < 0

Q.E.D.

É claro que o sistema é quadraticamente estável, com a identidade sendo uma matriz de

Lyapunov. Dentre os resultados de Lin e Antsaklis (2009), afirma-se que a estabilizabilidade

quadrática de sistemas bimodais é possível apenas se as matrizes modais compartilham uma

combinação Hurwitz. No exemplo da Subseção 2.2.1 isto será citado novamente como um

aparente paradoxo.

Um problema surge quando há uma parte de Bρ onde x′ · ẋ = 0, isto é contornável usando o

princípio da invariância de La Salle, estendida para os SC por Hespanha (2004). Disto, surge o

Teorema 2.2.

Teorema 2.2. (YOSHIMURA et al., 2011b) Seja (3) um SCL N-modal n-dimensional e Bρ

uma bola de raio ρ centrada na origem onde, para cada x ∈ ∂Bρ ,∃i ∈ NN , tal que x′ · ẋ < 0,

exceto, possivelmente, por um conjunto enumerável de pontos onde x′ · ẋ = 0. Então, a lei de

chaveamento dependente de estados (5) torna o sistema GAE.

Demonstração. Seja xo ∈ ∂Bρ , tal que xo
′ · ẋo = 0. A trajetória

x(t) = exp(Ai t)xo (6)

deve conter um ponto, x1, onde x1
′ · ẋ1 < 0, do contrário a hipótese da enumerabilidade seria

violada. Então, xo não pertence a um conjunto invariante. Logo, o único estado pertencente a

um conjunto invariante é a origem e invocando o princípio da invariância de La Salle, o sistema

é GAE. Q.E.D.

Em vista do Lema 2.1, a bola unitária é a forma mais simples de verificar a aplicabilidade

do método. Qualquer vetor nesta se escreve como em (7).
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v =












cosϕ1

sinϕ1 cosϕ2

sinϕ1 sinϕ2 cosϕ3
...

sinϕ1 sinϕ2 . . .sinϕn−1












(7)

Agora, é suficiente aplicar a condição ii) do Lema 2.1 no vetor u, com ϕi ∈ [0,2π),∀i ∈
Nn−1. Se houver pontos isolados onde v′Aiv = 0, o Teorema 2.2 resolve a questão. Este método

é interessante em sistemas de baixa dimensão, como o Exemplo 2.2.1 deixará claro.

2.2.1 Exemplo: Sistema com Pontos de Sela

Tendo em mente que todo ponto de sela é instável, já que eles possuem autovalores reais de

sinais opostos, considere a matriz [A]B = diag{1,−1}, onde B é alguma base do R
2 e a matriz

da transformação linear de rotação no plano de um ângulo θ no sentido anti-horário, dada em

(8).

Rθ =

[

cosθ −senθ

senθ cosθ

]

(8)

Considere uma nova base B = {(1,0),Rψ(0,1)} e uma rotação do sistema, então a forma

geral de matrizes de sistemas com pontos de sela onde λ (·) = {−1,1} é dada em (9), para a

base canônica em R
2.

A =

[

cos(2θ)− sen(2θ)tgψ sen(2θ)+2cos2 θ tgψ

sen(2θ)−2sen2θ tgψ −cos(2θ)+ sen(2θ)tgψ

]

(9)

É possível constatar que λ (A)= {−1,1},∀θ ,ψ ∈R. Agora, tome−A2 =A1 =A e se pode

observar que uma combinação convexa destas matrizes pode ser escrita como (2α −1)A,α ∈
[0,1]. Então, o polinômio característico deste sistema é:

p(s) = s2 − (2α −1)Tr(A)s+(2α −1)2 det(A)

= s2 +(2α −1)2

= (s+ j(2α −1))(s− j(2α −1))

Da qual se verifica não haver combinação Hurwitz estrita, já que o traço de A é nulo.

Entretanto, para α = 0,5, ambos os autovalores são nulos, e a matriz proveniente da combinação

convexa é a matriz nula, que é estável no sentido de Lyapunov. Esta foi a questão levantada por

Lin e Antsaklis (2009): a combinação convexa pode ser estável apenas no sentido de Lyapunov.

Agora, usando o resultado do Lema 2.1 com o vetor v como em (7), a condição que deve
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ser atendida para o uso do Teorema 2.1 é dada em (10), onde ϕ ∈ [0,2π).

[

cosϕ

sinϕ

]′

Ai

[

cosϕ

sinϕ

]

< 0, i ∈ N2 = {1,2} (10)

Imediatamente segue que, dado que A2 =−A1, qualquer ϕ satisfaz (10), exceto quando se

tem uma igualdade. Nota-se que os ângulos nesta situação estão em (11).

ϕeq =
1
2

arctg

(
cos(2θ)− sin(2θ)tgψ

sin(2θ)+ cos(2θ)tgψ

)

(11)

Se os ângulos em (11) são isolados, o resultado do Teorema 2.2 aplica-se e o sistema é GAE

se a lei de chaveamento dependente de estados (5) é usada.

Considerando θ = 30 o, ψ = 15 o, xo =
[

1 1,5
]′

e um tempo de simulação de 1000s, a

Figura 2 é obtida, onde a trajetória vai em direção à origem e as setas indicando o campo

vetorial ẋ estão apontando, ao menos parcialmente, para a origem.

Figura 2 - Resultado de simulação para o sistema com ponto de sela.
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Fonte: resultado do autor.

Portanto, isto pode ser visto como um caso extremo para a estabilidade: há apenas uma

combinação convexa Hurwitz não estrita, dando a matriz nula.
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2.2.2 Exemplo: Sistema com Modo Rotativo

Este exemplo mostra uma situação que pode ser vista como um extensão do Teorema 2.2.

O sistema é composto por um modo rotativo e um ponto de sela. Então sejam:

A1 =

[

0 −1

1 0

]

A2 =

[

−1 0

0 1

]

Agora, v′A1v = 0,∀ϕ ∈ [0,2π) e v′A2v =−cos2 ϕ + sin2 ϕ =−cos2ϕ < 0. Desta forma,

tem-se:

ϕ ∈
(

π

4
,
3π

4

)

∪
(

5π

4
,
7π

4

)

Este exemplo viola as condições do Teorema 2.2. Entretanto, os estados onde x′ · ẋ = 0 são

devidos ao modo rotativo, o qual não é um conjunto invariante. Então, aplicando o princípio da

invariância de La Salle, pode-se concluir que o sistema é global e assintoticamente estável.

A Figura 3 mostra o resultado de simulação para xo =
[

1,5 0,5
]′

e tempo de simulação de

1000s. Note que, como os sentidos de rotação dos campos vetoriais são opostos, há a formação

de uma hiperfície de deslizamento. Desta forma, o estado acompanha um desses campos até

encontrar tal hiperfície e, então, desliza sobre ela, aproximando-se da origem.

Figura 3 - Resultado de simulação para o sistema do exemplo da Subseção 2.2.2.
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Fonte: Resultado do autor.
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2.3 FUNÇÕES DE LYAPUNOV QUADRÁTICAS

Ao longo deste estudo, grande importância será dada às FLQs e suas variantes, como as

Funções de Lyapunov Quadráticas em Comum (FLQCs), as Funções de Lyapunov Quadráti-

cas por Partes (FLQPs) e, principalmente, as FLQChs. Considere, agora, o sistema dinâmico

descrito por

ẋ = f (x) (12)

onde f : Rn → R
n e agora, a Proposição 2.3.

Proposição 2.3. Seja x̆ o único ponto de equilíbrio de (12). Se (x− x̆)′ · ẋ < 0,∀x ∈ R
n\{x̆},

então o sistema é GAE.

Demonstração. Imediato. Basta notar que v(x) = ||x − x̆||2 é função de Lyapunov global.

Q.E.D.

Dado que ||x− x̆||2 = (x− x̆)′I(x− x̆), observe que as hiperfícies de nível n-dimensionais

são esferas concêntricas em x̆. A Proposição 2.3 é muito restritiva, pois além de limitar a busca

das hiperfícies a esferas n-dimensionais, estas deverão estar todas centradas em x̆.

De forma a flexibilizar a procura por hiperfícies, pode-se aplicar uma mudança de base,

gerando, assim a procura por uma função de Lyapunov com outra estrutura. Observe então que,

dada uma matriz P ∈ R
n×n
≻0 , a equação (x− x̆)′P(x− x̆) = k > 0 é de um elipsoide. É coerente,

neste caso, definir a raiz quadrada de P,
√

P,

P = [I]BC diag{λ1,λ2, . . . ,λn}[I]CB
= [I]BC diag

{√

λ1,
√

λ2, . . . ,
√

λn

}

[I]CB
︸ ︷︷ ︸√

P

[I]BC diag
{√

λ1,
√

λ2, . . . ,
√

λn

}

[I]CB
︸ ︷︷ ︸√

P

(13)

onde λ1,λ2, . . . ,λn são os autovalores de P.

Observe ainda que
(
[I]BC
)−1

=
(
[I]BC
)′

, pois P é simétrica. Ainda, note que a estrutura de√
P faz esta ser, também, simétrica. Este fato é importante para demonstrar o resultado na

Proposição 2.4.

Proposição 2.4. Seja x̆ o único ponto de equilíbrio de (12). Se ∃P ∈ R
n×n
≻0 0, tal que (x− x̆)′ ·

P · ẋ < 0,∀x ∈ R
n\{x̆}, então o sistema é GAE.

Demonstração. Aplique-se a mudança de base representada pela matriz
√

P ao espaço de es-

tados. Desta forma, tem-se o sistema descrito na nova base: w =
√

Px e ẇ =
√

Pẋ. Nesta

base, v(w) = ||w − w̆||2 é função de Lyapunov global, invocando a Proposição 2.3, já que

(x− x̆)′ ·P · ẋ = (w− w̆)′ · ẇ < 0. Q.E.D.
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Em SLs, a aplicação da Proposição 2.4 leva à formulação imediata de LMI. De fato, note

que se aquela é válida, então (14) também o é.

ẋ = Ax

(x− x̆)′ ·P · ẋ < 0

}

⇒ 2(x− x̆)′ ·P ·Ax < 0 ⇔ x′(A′P+PA)x < 0 (14)

E o clássico resultado de estabilidade em SL é observado. Sua versão completa está no Teo-

rema 2.3, cuja demonstração é encontrada em livros de Sistemas Lineares (CHEN, 1999)(HES-

PANHA, 2009).

Teorema 2.3. Seja (3) um SL. Se ∃P ∈ R
n×n
≻0 , tal que (15) valha, então a origem do sistema é

Global e Exponencialmente Estável (GEE).

A′P+PA ≺ 0 (15)

O Exemplo 2.1 ilustra geometricamente o que ocorre em SLs onde é encontrada uma FLQ.

Exemplo 2.1. Considere o SL:

ẋ =

[

−1 −100

10 −1

]

x

Observe que este sistema não tem circunferências como hiperfícies de nível, já que λ (A+

A′) = {−92,88}2. Utilizando o Teorema 2.3, encontra-se a matriz de Lyapunov:

P =

[

1,6784 −0,0108

−0,0108 0,1682

]

As hiperfícies, neste caso, elipses, de nível estão na Figura 4.

�

2.3.1 Funções de Lyapunov Quadráticas em Comum

Em SLs incertos, cujas incertezas são tratadas de forma politópica, é conhecido que a esta-

bilidade dos vértices não é suficiente para garantir a estabilidade do sistema em todo o politopo

de incertezas. Entretanto, se houver uma função de Lyapunov comum a esses vértices, então

este fato pode ser reclamado.

Para introduzir a notação a ser utilizada, o conjunto simplex unitário em N variáveis é dado

por (16).

Φ(N) =
{

ϕ ∈ R
N
+

/

||ϕ||1 = 1
}

(16)

2De fato, quando os autovalores são distintos, há uma ponderação de eixos, o que causa uma excentricidade na
circunferência.
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Figura 4 - Hiperfícies de nível para a função de Lyapunov do Exemplo 2.1.
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Fonte: Resultado do autor.

Uma combinação convexa de N matrizes A1,A2, . . . ,AN é escrita Aϕ , onde ϕ ∈ Φ(N) con-

tém os respectivos escalares utilizados. Pode-se, agora, enunciar a Proposição 2.5, resultado

elementar para as FLQCs.

Proposição 2.5. Sejam (3) um SL incerto e A1,A2, . . . ,AN os vértices do politopo de incertezas.

Se ∃P ∈ R
n×n
≻0 , tal que (17) valha ∀i ∈ NN , então a origem do sistema é GAE, ∀ϕ ∈ Φ(N).

Ai
′P+PAi ≺ 0 (17)

2.3.2 Funções de Lyapunov Quadráticas por Partes

As FLQPs foram concebidas como uma técnica para reduzir o conservadorismo imposto

por LMIs oriundas das FLQCs em sistemas chaveados. Uma das primeiras propostas desse tipo

de funções foi feita por Johansson e Rantzer (1998), donde é também retirado o Exemplo 2.2.

Sua forma geral está em (18).

v(x) = (x− x̆)′P(x)(x− x̆) (18)

Exemplo 2.2. Considere um SCL bimodal com:

A1 =

[

−0,1 1

−5 −0,1

]

A2 =

[

−0,1 5

−1 −0,1

]
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Neste caso, deve-se ter x̆ = 0. Ainda, considere que sua lei de chaveamento seja:

σ(x) =







1 se tg

(

arctg

(
x2

x1

)

− π

4

)

≥ 0

2 caso contrário

Pode-se verificar que uma FLQP para este sistema é dada pelas matrizes:

P1 =

[

5 0

0 1

]

P2 =

[

1 0

0 5

]

Uma simulação é feita para xo =
[

−2 0
]′

, tempo de simulação de 10s, cujo resultado está

na Figura 5. Observe que o estado sempre caminha de forma a entrar em uma hiperfície de

nível de menor valor, conforme esperado.

Figura 5 - Hiperfícies de nível (em cores) para a função de Lyapunov do Exemplo 2.2, com o
resultado da simulação (em preto).
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Fonte: Elaborado pelo autor, usando resultados de Johansson e Rantzer (1998).

�

2.3.3 Técnicas para Estudo de LMIs

As análises que seguirão farão grande uso de LMIs. Desta forma, faz-se necessário apre-

sentar as principais técnicas que serão utilizadas nos estudos envolvendo esta ferramenta mate-

mática. Muitas dessas técnicas podem ser encontradas no trabalho de Boyd et al. (1994), com

mais detalhes.
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Em muitas abordagens , encontram-se produtos de variáveis matriciais, o que descaracteriza

a linearidade do problema. Uma técnica frequentemente utilizada para escrever o problema de

forma equivalente é utilizar o complemento de Schur, o qual está na Proposição 2.6.

Proposição 2.6 (Complemento de Schur). Sejam F ∈ R
m×m, G ∈ R

n×m e H ∈ R
n×n, F e H

simétricas. As condições LMI (19), (20) e (21) são equivalentes:
[

F ⋆

G H

]

≻ 0 (19)

F ≻ 0 (20a)

H−GF−1G′ ≻ 0 (20b)

H ≻ 0 (21a)

F−G′H−1G ≻ 0 (21b)

Observe que o complemento de Schur é eficiente para evitar produtos da forma GF−1G′ ou

G′H−1G, quando G se tratar de uma matriz incógnita. Este procedimento contorna o apareci-

mento de problemas matriciais na forma de Desigualdades Matriciais Bilineares (BMIs).

Proposição 2.7 (Critério de Sylvester). Seja X ∈ R
n×n, da forma:

X =









x11 ⋆ . . . ⋆

x21 x22 . . . ⋆
...

...
. . .

...

xn1 xn2 . . . xnn









X é positiva-definida se, e somente se, ∀i ≤ n:

detXi =









x11 ⋆ . . . ⋆

x21 x22 . . . ⋆
...

...
. . .

...

xi1 xi2 . . . xii









> 0

Como foi visto, o uso de FLQ é algo restritivo para encontrar funções de Lyapunov. Assim,

técnicas para relaxação de LMI foram desenvolvidas, com o intuito de facilitar a busca pelas

matrizes de Lyapunov. Uma dessas técnicas é o chamado Lema da Projeção Recíproca (LPR),

inicialmente proposta por Apkarian, Tuan e Bernussou (2001) e que está no Lema 2.2.
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Lema 2.2 (Projeção Recíproca (APKARIAN; TUAN; BERNUSSOU, 2001)). Seja A ∈ R
n×n.

As seguintes afirmações são equivalentes.

i) A é Hurwitz;

ii) ∃P ∈ R
n×n
≻0 , tal que (15) é válida;

iii) ∃P ∈ R
n×n
≻0 e ∃V ∈ R

n×n tais que (22) é válida.






He(V) ⋆ ⋆

A′V+P −P ⋆

V 0 −P




≺ 0 (22)

A matriz V que aparece no LPR é uma matriz de variáveis livres. Sua inserção substitui o

produto A′P por A′V, o que já facilita a busca por matrizes factíveis, já que a matriz de variáveis

livres é cheia, isto é, tem n2 variáveis livres (SILVA et al., 2011).

Outro procedimento frequentemente utilizado é o Lema da Finsler, nome devido ao seu pro-

positor, ainda que para um fim não ligado à área de Controle (FINSLER, 1936). Este importante

resultado para LMIs está no Lema 2.3.

Lema 2.3. (FINSLER, 1936) Sejam w ∈ R
p, Q ∈ R

p×p, R ∈ R
v×p, com rank(R) < p e S ∈

R
p×v, tais que RS = 0. As afirmações seguintes são equivalentes:

i) w′Qw < 0,∀w ∈ R
p, tal que Rw = 0;

ii) S′QS ≺ 0;

iii) ∃µ ∈ R, tal que Q−µR′R ≺ 0;

iv) ∃X ∈ R
p×v, tal que Q+XR+R′X′ ≺ 0;

2.4 CONVERSORES CC-CC

Os conversores CC-CC são exemplos de SCAs. As estruturas mais simples como os con-

versores buck, boost e buck-boost são bidimensionais bimodais, o que facilita a exemplificação

à qual eles prestarão. Desta forma, serão estes os conversores que serão utilizados para muitos

dos exemplos que seguirão. Seus circuitos estão na Figura 6.

A semelhança entre esses circuitos foi evidenciada por Vorpérian (1990a) e Vorpérian

(1990b). Existe uma parte do circuito, composta pelo diodo, pelo transistor e pelo indutor

(com sua resistência interna parasita), denominada célula PWM básica. Essa célula também
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Figura 6 - Conversores CC-CC: (a) buck (b) boost e (c) buck-boost.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

foi explorada por Yoshimura (2008), mostrando a semelhança entre formas de onda e equações

destes três circuitos. Assim, é de se esperar que a modelagem em espaço de estados também

guarde essa semelhança e, de fato, isto ocorre.

Para estes conversores, o estado será escrito x =
[

x1 x2

]′
=
[

il vc

]′
e sua modelagem

está em (23) e na Tabela 1, considerando a presença da resistência série interna do indutor.

A1 =






− r
L

0

0 − 1
RC




 A2 =






− r
L

−1
L

1
C

− 1
RC




 (23a)

B1 =

[
Vin

L
0

]′
B2 =

[

0 0
]′

(23b)

C1 = C2 = C =
[

0 1
]

(23c)
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Tabela 1 - Pares modais de matrizes para os conversores CC-CC.

Transistor saturado Transistor em corte

Buck (A2,B1) (A2,B2)
Boost (A1,B1) (A2,B1)
Buck-boost (A1,B1) (A2,B2)

Observe que a modelagem segue o modo contínuo de operação, isto é, a corrente do indutor

jamais se anula. Isto não representa problemas se a lei de controle evitar que o estado seja

tal que x1 = 0. Caso isto ocorresse, haveria de se considerar mais um modo, onde tanto o

transistor quanto o diodo estão bloqueados. Finalmente, como o estudo feito por Deaecto et

al. (2010) gerou muitas das análises aqui feitas, para exemplos numéricos serão adotados os

mesmos parâmetros, a saber: Vin = 100V, R = 50Ω, r = 2Ω, L = 500µH e C = 470µF.

2.5 CONCLUSÕES PARCIAIS

Neste capítulo, foram apresentadas a definição dos SCAs, SCLs e SLs. É importante res-

saltar que os SCLs podem ser vistos como um caso particular dos SCAs e os SLs dos SCLs.

Algumas considerações básicas também foram apresentadas nas primeiras proposições, além

de uma análise puramente geométrica. Esta se mostrará útil no capítulo seguinte, para a formu-

lação de leis de chaveamento com desempenho melhor do que aqueles constantes em estudos

anteriores.

Uma observação interessante sob o aspecto teórico foi vista no exemplo da Subseção 2.2.1:

o aparecimento de um sistema global e assintoticamente estável, mesmo na presença de modos

que não possuem combinação Hurwitz estrita.

Foi feita também uma revisão de FLQs e sua interpretação geométrica, a qual também é

útil para a elaboração de leis de chaveamento com melhores índices de desempenho. De fato,

notou-se que se o modo escolhido como ativo em cada estado for tal que sua derivada aponta

para dentro da hiperfície de nível, então a lei de chaveamento estabiliza o sistema.

Por fim, foram apresentados os conversores CC-CC básicos, os quais serão utilizados ao

longo deste trabalho. Alguns exemplos foram elaborados com as leis de chaveamento simples

desenvolvidas neste capítulo. Enfatiza-se que estes conversores poderiam ser modelados de ou-

tra forma, incluindo não-idealidades mais expressivas em projetos práticos como, por exemplo,

o resistor série do capacitor de saída. Entretanto, isto não foi feito devido a dois motivos: con-

servar os dados obtidos por Deaecto et al. (2010) para posteriores comparações e simplificar a

análise feita.
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Foi feita, anteriormente, uma análise puramente geométrica dos SCLs. Neste capítulo,

serão feitas algumas extensões aos SCAs, quando possível. Conforme foi proposto, os exemplos

ilustrativos derivarão dos conversores CC-CC já apresentados.

A visualização geométrica dos campos vetoriais e hiperfícies de nível é importante para a

formulação de novas funções de Lyapunov, quer seja para garantir estabilidade, quer seja para

relaxação de LMIs, quer seja para melhorar o desempenho do sistema. Com efeito, o estudo

deste capítulo motiva a formulação das leis de chaveamento dependente de estados chaveadas,

que serão propostas no Capítulo 4.

Os resultados aqui apresentados são uma versão estendida daqueles obtidos por Yoshimura

et al. (2011b) e, principalmente, Yoshimura et al. (2011a). O principal ponto de discussão é a

influência da lei de chaveamento sobre o desempenho de um SCA, no tocante à convergência e

o sobressinal, já que são de interesse para os conversores CC-CC.

A condição suficiente para a estabilidade de um SCL também é válida para um SCA, assim

é possível elaborar os chamados mapas de modos estabilizantes para estes sistemas. A partir

destes mapas, são compostas propostas exemplificadoras de leis de chaveamento dependentes

do estado.

3.1 RESULTADOS GEOMÉTRICOS DOS SISTEMAS CHAVEADOS AFINS

Os resultados para SCLs podem ser estendidos para SCAs, conforme o Teorema 3.1.

Teorema 3.1. (YOSHIMURA et al., 2011b) Sejam (3) um SCA e x̃ ∈ R
n. Se, para cada x ∈

R
n\{x̃},∃i ∈ NN , tal que (x− x̃)′(Aix+ bi) < 0, então a lei de chaveamento dependente de

estados (24) torna o sistema GAE.

σ(x) = arg min
i∈NN

(x− x̃)′[Aix+bi] (24)

Demonstração. Basta notar que v(x) = ||x− x̃||2 é função de Lyapunov global. Q.E.D.

Em outras palavras, o Teorema 3.1 sugere tomar o modo cujo vetor derivada mais aponte
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para a esfera centrada em x̃. É possível tornar este teorema mais geral considerando, primeira-

mente, o conjunto dependente de estado (25).

I(x) = {i ∈ NN/(x− x̃)′(Aix+bi)< 0} (25)

Pode-se, agora, formular uma generalização através do Teorema 3.2.

Teorema 3.2. (YOSHIMURA et al., 2011a) Seja (3) um SCA, x̃ ∈ R
n e o conjunto dependente

de estado (25). Se I(x) 6= ∅,∀x ∈ R
n\{x̃}, então a lei de chaveamento dependente de estados

(26) torna o sistema GAE.

σ(x) ∈ I(x) (26)

Demonstração. Note que v(x) = ||x− x̃||2 é ainda uma função de Lyapunov. Para clarificar,

tome j ∈ I(x) e note que:

v̇(x) = ∇v′ · ẋ = 2(x− x̃)′[Aσ(x)x+bσ(x)]≤ 2(x− x̃)′[A jx+b j]< 0

Q.E.D.

Com esta generalização, torna-se possível estabelecer mais uma lei de chaveamento depen-

dente de estados: a que mantém um estado desejado enquanto ele pertencer ao conjunto I(x).

Esta lei está em (27).

σ(x) =

{

j se j ∈ I(x)

qualquer k ∈ I(x) caso contrário
(27)

3.2 RESULTADOS NOS CONVERSORES CC-CC

Esta seção desenvolverá alguns resultados exclusivos para os conversores CC-CC. Como

se trata de um sistema prático, é importante ressaltar que todos os parâmetros destes circuitos

(resistência, indutância, etc.) são não-negativos. Agora, o Lema 3.1 será útil.

Lema 3.1. (YOSHIMURA et al., 2011a) Nos conversores CC-CC, a forma quadrática de A2 é

negativa para todo vetor não nulo se, e somente se, (28) for válido.

(L−C)2

LC
<

4r
R

(28)

Demonstração. Basta aplicar o critério de Sylvester a (A2 +A
′

2)/2. Q.E.D.

Agora, um resultado interessante a respeito do conversor buck será desenvolvido no Teo-

rema 3.3.
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Teorema 3.3. (YOSHIMURA et al., 2011b) A lei de chaveamento (26) sempre garante estabi-

lidade global, assintótica e chaveada para o conversor buck.

Demonstração. Invocando o Teorema 3.2, é suficiente mostrar que ∃x̃ ∈ R
n, tal que I(x) 6=

∅,∀x ∈ R
n. Suponha-se x̃ =−kA −1

2 B1, com k ∈ R a determinar. Desta forma:

(x− x̃)′ẋ = (x− x̃)′[Aσ(x)x+bσ(x)]

= (x− x̃)′[Aσ(x)(x− x̃)+Aσ(x)x̃+bσ(x)]

Lema 3.1
< (x− x̃)′[Aσ(x)x̃+bσ(x)]

= (x− x̃)′[−kAσ(x)A
−1

2 B1 +bσ(x)]

= (x− x̃)′[−kB1 +bσ(x)]

=

{

(1− k)(x− x̃)′B1 se σ(x) = 1

−k(x− x̃)′B1 se σ(x) = 2

Onde é possível observar que os modos sempre produzem resultados de sinais opostos, se

k ∈ [0,1]. Desta forma, I(x) 6=∅,∀x ∈ R
n. Q.E.D.

Aplique-se a análise geométrica ao conversor buck. A Figura 7 mostra as regiões do espaço

de estados com seus respectivos modos disponíveis para estabilização do sistema. Para a elabo-

ração da lei (27), basta atribuir o estado desejado à região que não tem I(x) como um conjunto

unitário1.

Figura 7 - Mapas de modos estabilizantes disponíveis para o conversor buck (x̃ =
[
1 50

]′
):

(a) Sem lei fixada (b) Com a lei do mínimo.
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Fonte: Resultado do autor.

1Observe que, neste caso, obviamente, o conjunto tampouco pode ser vazio.



50 3 CONSIDERAÇÕES GEOMÉTRICAS EM SISTEMAS CHAVEADOS AFINS

Simulações foram feitas para x̃ = k
[

0,2 10
]′
,k ∈ N9 e tempo de simulação de 100ms.

Ambas as leis foram simuladas, utilizando, para a implementação, (29) para a lei do mínimo e

(30) para a lei “hold on”. Os resultados estão na Figura 8.

(x− x̃)′B1

{

< 0 ⇒ modo ligado

≥ 0 ⇒ modo desligado
(29)

(x− x̃)′(A2x+B1)

{

< 0 ⇒ modo ligado

≥ 0 ⇒ modo desligado
(30)

Figura 8 - Resultados de simulação para o conversor buck sob abordagem geométrica: (a) Lei
do mínimo (b) Lei “hold on” (c) Tensões de saída para x̃ =

[
1 50

]′
.
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(DEAECTO et al., 2010)
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Fonte: Resultado do autor.

Note-se a grande redução no sobressinal de x1 (corrente) proporcionada pela lei do mínimo,

o que ocorre ao custo de um maior tempo transitório. A lei “hold on” apresentou um comporta-

mento intermediário para k ≤ 6, após isto, o pico de corrente foi comparável àquele apresentado
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por Deaecto et al. (2010).

Para os outros dois conversores CC-CC, não se pôde comprovar a veracidade da lei “hold”.

É possível, com uma escolha adequada de pontos de operação, garantir a eficiência da lei do

mínimo. Este resultado está no Teorema 3.4.

Teorema 3.4. (YOSHIMURA et al., 2011a) Se ∃ϕ ∈ Φ(N), tal que o ponto de operação é da

forma (31) e vale o Lema 3.1, então a lei de chaveamento dependente de estados (24) faz os

conversores boost e buck-boost serem GEE.

Aϕ x̃+bϕ = 0 (31)

Demonstração. A demonstração segue passos tais àqueles do Teorema 4.2, proposto por Dea-

ecto et al. (2010), a ser apresentado. Q.E.D.

Para o conversor boost, os mapas de modos disponíveis estão na Figura 9. Note que, o

conjunto I(x) mostra-se não-vazio para o subconjunto do espaço de estados de interesse (o pri-

meiro quadrante), o que sugere que seria possível aplicar as leis do tipo “hold”. Esta afirmação,

entretanto, permanece aberta.

Figura 9 - Mapas de modos estabilizantes disponíveis para o conversor boost (x̃ =
[
5 150

]′
):

(a) Sem lei fixada (b) Com a lei do mínimo.
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Fonte: Resultado do autor.

Simulações foram feitas para x̃2 = 100+10k,k ∈ N14 (em volts). A implementação da lei

do mínimo para o conversor boost é feita mediante (32). Os resultados estão na Figura 10.

(x− x̃)′(A1 −A2)x

{

< 0 ⇒ modo ligado

≥ 0 ⇒ modo desligado
(32)
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Figura 10 - Resultados de simulação para o conversor boost sob abordagem geométrica com
lei do mínimo: (a) Planoo de fase (b) Tensões de saída para x̃ =

[
5 150

]′
.
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Fonte: Resultado do autor.

Para o conversor buck-boost, os mapas de modos disponíveis estão na Figura 11. Nova-

mente, o conjunto I(x) é não-vazio no primeiro quadrante.

Figura 11 - Mapas de modos estabilizantes disponíveis para o conversor buck-boost (x̃ =
[
6 120

]′
): (a) Sem lei fixada (b) Com a lei do mínimo.
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Fonte: Resultado do autor.

Simulações foram feitas para x̃2 = 10k,k ∈ N19 (em volts). A implementação da lei do

mínimo para o conversor boost é feita mediante (33). Os resultados estão na Figura 12.

(x− x̃)′[(A1−A2)x+B1]

{

< 0 ⇒ modo ligado

≥ 0 ⇒ modo desligado
(33)
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Figura 12 - Resultados de simulação para o conversor buck-boost sob abordagem geométrica
com lei do mínimo: (a) Plano de fase (b) Tensões de saída para x̃ =

[
6 120

]′
.
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Fonte: Resultado do autor.

3.3 CONCLUSÕES PARCIAIS

Este capítulo mostrou leis de chaveamento dependentes de estado obtidas puramente por

métodos geométricos para SCAs. A comparação destas leis apresentou diferentes comporta-

mentos quanto à resposta dinâmica para os mesmos circuitos.

Em vista da mudança de base proporcionada pela matriz P, oriunda da resolução de LMI,

espera-se a formulação de novas leis mais flexíveis e, possivelmente, com melhor desempenho.

De fato, este estudo já foi realizado por Deaecto et al. (2010) e os resultados deste capítulo se

reduzem a casos particulares deste.

Entretanto, a importância do estudo feito até aqui está no fato de encontrar mudanças brus-

cas de desempenho apenas mudando alguns aspectos das leis de chaveamento. Esta observação

motiva o estudo a ser feito no próximo capítulo, onde será feito o uso de LMIs, sua manipulação

e, mais importante, chaveamento de leis de chaveamento, o que trará o melhor de cada uma das

leis de chaveamento já conhecidas e das que serão estabelecidas.
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O uso de LMIs em SCAs e SCLs já foi realizado em trabalhos anteriores, por Mignone,

Ferrari-Trecate e Morari (2000), Ferrari-Trecate et al. (2002) e Cardim et al. (2009). Entretanto,

no primeiro, os modos adotados estavam todos em tempo discreto, enquanto no último foi feito

o projeto de um VSC.

A restrição da operação em PWM para o conversor buck com controle projetado via LMIs

foi estudada por Churilov (2006). Assim, os estudos iniciados por Trofino et al. (2009) e, prin-

cipalmente, Deaecto et al. (2010) despertam uma técnica completamente nova para o controle

de conversores CC-CC, sem que haja modelagem por EEM.

É de se salientar a importância deste estudo, já que há a necessidade de se incrementar o

desempenho de conversores chaveados. Este incremento pode se dar por duas frentes de pes-

quisa: uma em topologias de conversores, o que é campo específico da Eletrônica de Potência;

o outro é através da busca de estratégias de controle mais eficazes, o que é campo da Teoria

de Controle. Assim, os trabalhos supra-citados, bem como este trabalho visam a oferecer uma

alternativa à clássica técnica PWM para tal incremento: o uso de chaveamento em frequência

variável, dependendo apenas do estado onde o conversor se encontra em cada instante de tempo.

O uso de frequência variável retira a possibilidade de saturação da razão cíclica, presente

em conversores PWM. Entretanto, novas considerações de caráter prático devem ser feitas, a

maior delas é a possível solicitação do controle para o conversor operar em frequência infinita

(“chattering”), o qual não é viável para semicondutores e traria problemas para os elementos

magnéticos.

Neste capítulo, serão apresentados, entre outros, os resultados obtidos por Yoshimura et al.

(2013), os quais propuseram técnicas para o aperfeiçoamento da função de Lyapunov aplicada

com o uso de duas novas técnicas: a FLQCh e a FLAC. Os resultados obtidos melhoram o

compromisso existente entre a taxa de convergência e o sobressinal (no caso, o de corrente no

indutor) existente em SCAs, particularmente em relação aos resultados obtidos por (DEAECTO

et al., 2010).
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4.1 RESULTADOS ANTERIORES

O Teorema 4.1 e o Teorema 4.2, propostos por Deaecto et al. (2010), são de grande impor-

tância para o estudo de estabilidade de SCAs. Eles serão enunciados aqui, mas suas demonstra-

ções serão omitidas.

Teorema 4.1. (DEAECTO et al., 2010) Sejam (3) um SCA, x̃ ∈ R
n e Q1,Q2, . . . ,QN ∈ R

n×n.

Se ∃ϕ ∈ Φ(N) e P ∈ R
n×n
≻0 , tais que (34) se verifique, então a lei de chaveamento (35) faz o

sistema ser GAE em torno de x̃ e garante-se o custo (36).

He(PAϕ)+Qϕ ≺ 0 (34a)

Aϕ x̃+bϕ = 0 (34b)

σ(x) = arg min
i∈NN

(x− x̃)′P[Qi(x− x̃)+2P(Aix+bi)] (35)

∫ ∞

0
(y−Cσ x̃)′(y−Cσ x̃)dt < (xo− x̃)′P(xo − x̃) (36)

Deaecto et al. (2010) propuseram a minimização do custo em (37). Observe que, neste

caso, qi j = 0 se i 6= j. Ainda, qii denota um parâmetro associado à dissipação de potência do

i-ésimo estado e ρi ≥ 0 é um parâmetro usado para enfatizar uma ou um grupo de variáveis de

perda. Além disto, note que não há perda de generalidade ao impor ρi = 1, para algum i ∈ NN

arbitrariamente escolhido.
∫ ∞

0
(x− x̃)′ diag{ρ1q1,ρ2q2, . . . ,ρnqn}(x− x̃)dt (37)

O Teorema 4.1 deixa claro um fato: nem todo ponto pode ser alcançado pela lei de chave-

amento estabelecida. Para o conjunto alcançável da lei de chaveamento (35), pode-se escrever

(38)1. Observe, ainda, o uso de uma FLQ em sua LMI para a construção da lei de chaveamento

dependente de estados.
{

x ∈ R
n/x =−A−1

ϕ bϕ

}

⊆ X̃ (38)

O Teorema 4.2 a seguir, será mais extensivamente estudado e será alvo de modificações,

visando a melhoria do desempenho de SCAs.

Teorema 4.2. (DEAECTO et al., 2010) Sejam (3) um SCA, x̃ ∈ R
n e Q1,Q2, . . . ,QN ∈ R

n×n.

Se ∃ϕ ∈ Φ(N) e P ∈ R
n×n
≻0 , tais que (39) se verifique, então a lei de chaveamento (40) faz o

sistema ser GAE em torno de x̃ e garante-se o custo (36).

He(PAi)+Qi ≺ 0, ∀i ∈ NN (39a)

Aϕ x̃+bϕ = 0 (39b)

1A suficiência deste critério foi garantida por Deaecto et al. (2010). Entretanto, a demonstração fornecida não
mostra a necessidade da inclusão recíproca.
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σ(x) = arg min
i∈NN

(x− x̃)′P[Aix̃+bi] (40)

O tratamento dado pelo Teorema 4.2 é tal que o SCA é tomado como se fosse um SL com

incertezas politópicas, sendo cada modo um vértice do politopo de incertezas. Desta forma, é

natural aplicar uma FLQC para solucionar o problema de determinar uma lei de chaveamento

estabilizante dependente de estados. A principal desvantagem com relação ao Teorema 4.2 é a

inserção de N −1 linhas de LMI, o que certamente lhe afeta a região de factibilidade.

4.2 INSERÇÃO DA TAXA DE CONVERGÊNCIA GARANTIDA

A inserção da taxa de decaimento em SCLs em tempo discreto foi estudada por Fang, Lin

e Antsaklis (2004). Esta inserção possibilita a comparação do desempenho de diversas leis de

chaveamento, aplicadas ao mesmo sistema físico. Nesta seção, será feita a inserção da taxa

de convergência, para que seja feita a alteração e a comparação com a lei de chaveamento

apresentada no Teorema 4.2.

O Lema 4.1 é bastante simples, mas importante para a determinação de uma taxa de con-

vergência garantida.

Lema 4.1 (Convergência (BOYD et al., 1994)). Sejam v uma função real cujos elementos de

sua imagem sejam todos positivos e Γ > 0. Se, ∀t ≥ 0

v̇(t)+Γv(t)≤ 0 (41)

então, ∀t > 0

v(t)≤ v(0)e−Γt (42)

Agora, tem-se condições de inserir a taxa de convergência aos resultados anteriores. Isto

está feito no Teorema 4.3.

Teorema 4.3. (YOSHIMURA et al., 2013) Sejam (3) um SCA, x̃ ∈ R
n e Γ > 0. Se ∃ϕ ∈ Φ(N),

e P ∈ R
n×n
≻0 , tais que (43) se verifique, então a lei de chaveamento (40) faz o sistema ser GEE

em torno de x̃ com taxa de convergência garantida Γ.

He(PAi)+ΓP ≺ 0, ∀i ∈ NN (43a)

Aϕ x̃+bϕ = 0 (43b)

Demonstração. Veja a demonstração do Teorema 4.2 (DEAECTO et al., 2010) e combine com

o resultado do Lema 4.1. Q.E.D.
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Aparentemente, ao inserir a taxa de convergência, deve-se abandonar o critério de otima-

lidade previamente adotado. Felizmente, isto não ocorre necessariamente. Com uma pequena

alteração no Teorema 4.3, chega-se ao Teorema 4.4, o qual preserva aquela otimalidade.

Teorema 4.4. (YOSHIMURA et al., 2013) Sejam (3) um SCA, Qi ≻ 0,∀i ∈NN , x̃ ∈R
n e Γ > 0.

Se ∃ϕ ∈ Φ(N), e P ∈ R
n×n
≻0 ,P ≻ Γ−1Qi,∀i ∈ NN , tais que (43) se verifique, então a lei de

chaveamento (40) faz o sistema ser GEE em torno de x̃ com taxa de convergência garantida Γ

e o custo garantido (36) é assegurado.

Demonstração. Da hipótese, ΓP ≻ Qi,∀i ∈ NN . Então:

He(PAi)≺−ΓP ≺−Qi,∀i ∈ NN

O qual é o resultado no Teorema 4.2. Q.E.D.

Do Teorema 4.4, estabelece-se o problema LMI a ser solucionado, o qual está em (44).

inf
P≻Γ−1Qi

{Tr(P) : He(PAi)+ΓP ≺ 0,∀i ∈ NN} (44)

4.3 COMPARAÇÃO QUANTO AO DESEMPENHO DAS TÉCNICAS

Nesta seção, será feita a comparação entre os resultados obtidos por Deaecto et al. (2010)

(Teorema 4.2) e os provenientes do Teorema 4.3 e do Teorema 4.4. Os parâmetros utilizados

nos conversores CC-CC projetados foram estabelecidos na Seção 2.4, todas as LMIs foram

solucionadas no LMILAB R© e as simulações foram feitas com a função ODE45 do MATLAB R©.

Para o conversor buck, um limitante inferior imposto para a taxa de convergência foi Γ =

200. Usando o Teorema 4.3, a matriz da FLQ calculada foi:

P =

[

0,0062 0,0067

0,0067 0,0193

]

Mantendo a mesma taxa de convergência garantida e usando o Teorema 4.4 com ρ1 = 0 e

ρ1 = 0,01 (ρ2 será sempre unitário, sem perda de generalidade, como afirmado anteriormente),

as matrizes das FLQs obtidas são, respectivamente:

P =

[

0,0345 0,0152

0,0152 0,1067

]

×10−3 P =

[

0,103 0,003

0,003 0,1029

]

×10−3

Os resultados de simulação para o conversor buck estão na Figura 13. O estado inicial é a

origem, enquanto o estado de regime permanente simulado foi x̃ = [1 50]′. A normalização
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feita em cada função de Lyapunov consistiu em dividi-la por seu valor inicial. Como esperado,

todas as matrizes de Lyapunov estabilizaram o sistema. Entretanto, as respostas transitórias

foram bem distintas.

Figura 13 - Resultados de simulação para o conversor buck com a técnica FLQC: (a) Plano de
fase (b) Função de Lyapunov normalizada.
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Fonte: Resultado do autor.

Pode-se observar na Figura 13 que o Teorema 4.3 apresentou a melhor taxa de convergência,

mas o pior sobressinal de corrente (x1). Por outro lado, o Teorema 4.4 apresentou desempenho

oposto. De fato, devido à convergência que este teorema apresentou, houve a necessidade de

interromper a simulação, para diminuição dos pontos no traçado do gráfico. Ainda, observe

que uma ligeira mudança em ρ1 fez uma diferença significativa no desempenho. Todos esses

resultados estão resumidos na Tabela 2.

Tabela 2 - Desempenho do conversor buck.

Sobressinal em x1 (A) Γ (s−1) Γ (garantido, em s−1)

Teor. 4.3 35,2 4272 200
Teor. 4.4 (ρ1 = 0) 21,5 1965 200
Teor. 4.4 (ρ1 = 0,01) 2,4 208 200

Como os conversores boost e buck-boost compartilham as mesmas matrizes A, eles têm

as mesmas matrizes de Lyapunov. Então, com uma taxa de convergência garantida Γ = 200 e

usando o Teorema 4.3 a matriz da FLQ é:

P =

[

0,2265 0,0206

0,0206 0,1097

]

×10−12

Na tentativa de manter a mesma taxa de convergência garantida, o “solver” retornou o

problema como infactível, tanto para ρ1 = 0 quanto para ρ1 = 0,01. Várias tentativas foram
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feitas (busca unidimensional em Γ) até que uma taxa de convergência garantida Γ = 40 retornou

uma solução factível. Estas são, respectivamente:

P =

[

0,1434 0,0096

0,0096 0,2507

]

×10−3 P =

[

0,25 0

0 0,25

]

×10−3

Os resultados de simulação para o conversor boost estão na Figura 14. O estado inicial

é novamente a origem, enquanto o ponto de regime permanente é x̃ = [5 150]′. Agora, a

despeito de todas as matrizes de Lyapunov terem estabilizado o sistema, a modificação na matriz

de Lyapunov não afetou significativamente o sobressinal em x1.

Figura 14 - Resultados de simulação para o conversor boost com a técnica FLQC: (a) Plano de
fase (b) Função de Lyapunov normalizada.
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Fonte: Resultado do autor.

A insensividade à modificação da matriz de Lyapunov ocorre devido à estrutura do conver-

sor, dado que o transistor em paralelo oferece dois caminhos para a corrente: um é um curto-

circuito, enquanto o outro, durante o transitório, comporta-se de forma similar a um curto-

circuito, pois o capacitor está descarregado. Portanto, durante este transitório, não há como

interferir no conversor. A Tabela 3 resume os resultados obtidos mas, nas análises seguintes

deste capítulo, este conversor será abandonado.

Tabela 3 - Desempenho do conversor boost.

Sobressinal em x1 (A) Γ (s−1) Γ (garantido, em s−1)

Teorema 4.3 37,1 405 200
Teorema 4.4 (ρ1 = 0) 36,5 212 40
Teorema 4.4 (ρ1 = 0,01) 36,4 88,1 40

Os resultados de simulação para o conversor buck-boost estão na Figura 15. O estado inicial

é a origem e o ponto de operação é x̃ = [6 120]′.
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Figura 15 - Resultados de simulação para o conversor buck-boost com a técnica FLQC: (a)
Plano de fase (b) Função de Lyapunov normalizada.
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Fonte: Resultado do autor.

Note que, para o conversor buck-boost, com o Teorema 4.4 e ρ1 = 0,01, uma supressão

de sobressinal excessiva ocorreu, o que é indesejado, já que ele desnecessariamente degenera a

taxa de convergência. Isto pode ser mais bem verificado na Tabela 4.

Tabela 4 - Desempenho do conversor buck-boost.

Sobressinal em x1 (A) Γ (s−1) Γ (garantido, em s−1)

Teorema 4.3 15,3 304 200
Teorema 4.4 (ρ1 = 0) 8 190 40
Teorema 4.4 (ρ1 = 0,01) não se aplica 87,5 40

Em todas as simulações anteriores, notadamente nos conversores buck e buck-boost, uma

melhoria no sobressinal é obtida pela degeneração da taxa de convergência. Nestes projetos, o

Teorema 4.4 é mais adequado para o transitório, enquanto o Teorema 4.3, para a operação em

regime permanente. Este fato motiva a elaboração de uma nova lei que combina as característi-

cas desejadas de cada uma das leis anteriores.

4.4 LEIS DE CHAVEAMENTO DEPENDENTES DE ESTADOS COMUTADAS

A seção anterior mostrou muitas simulações com diferentes desempenhos individuais. No

caso dos conversores buck e buck-boost, o mesmo efeito esteve presente: a melhoria do sobres-

sinal em x1 degenera a taxa de convergência e vice-versa. Mas, o sobressinal importa apenas no

transitório, enquanto a taxa de convergência, de um dado instante em diante.

A técnica a ser proposta aqui, a lei de chaveamento dependente de estados chaveada, me-

lhora ambos os índices de desempenho, sem necessariamente degenerar o erro de energia pro-
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posto por Deaecto et al. (2010). Ela consiste em mudar a lei de chaveamento em uma forma tal

que, em cada estado, a lei mais apropriada seja utilizada. Uma grande vantagem é que as novas

leis são apenas dependente de estados, portanto, em implementações práticas, nenhum tempo-

rizador é necessário. Entretanto, atenção cuidadosa deve ser tomada, dado que a seleção de

leis levaria, possivelmente, à instabilidade. Esta é a principal preocupação teórica desta seção e

duas formas de implementação são propostas.

4.4.1 Funções de Lyapunov Quadráticas Chaveadas

Esta técnica assemelha-se à abordagem por FLQPs, mas a diferença consiste no fato de que

cada função de Lyapunov é capaz por si de estabilizar o sistema. Então, é necessário estabelecer

uma hiperfície onde a função é comutada de forma que a nova lei também estabilize o sistema

de forma global e exponencial. Nesta nova abordagem, o Lema 4.2 mostrar-se-á útil.

Lema 4.2. (YOSHIMURA et al., 2013) Sejam P,P1,P2 ∈R
n×n diferentes soluções para a LMI

do Teorema 4.3.

i- A lei de chaveamento dependente de estados (40) permanece inalterada se P for substituída

por εP,∀ε > 0;

ii- ∃ε > 0, tal que P1 ≻ εP2.

Demonstração. Para a primeira afirmação, seja xo ∈ R
n e observe que, ∀p,q ∈ NN, p 6= q:

(xo − x̃)′P[Apx̃+bp] ≥ (xo− x̃)′P[Aqx̃+bq]

m
(xo − x̃)′(εP)[Apx̃+bp] ≥ (xo− x̃)′(εP)[Aqx̃+bq]

Portanto, o índice que produz o mínimo não é alterado. A segunda afirmação é um caso

particular do procedimento S (BOYD et al., 1994, pág. 23). Q.E.D.

No Lema 4.2, a primeira afirmação apenas afeta a função de Lyapunov ao multiplicá-la por

ε . Então, após isto, ela ainda é uma função de Lyapunov. A segunda afirmação lembra o uso

do procedimento S (LIBERZON, 2003), mas aqui ela será usada para provar o Teorema 4.5, o

qual estabelecerá a hiperfície onde a matriz de Lyapunov é mudada, sem destruir a estabilidade

global exponencial. Finalmente, se necessário, o valor de ε é garantido existir e pode ser obtido

pelo simples problema de factibilidade da LMI em (45)

feas{ε > 0 : P1 − εP2 ≻ 0} (45)
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Teorema 4.5. (YOSHIMURA et al., 2013) Seja (3) um SCA, x̃ ∈ R
n e P1,P2 ∈ R

n×n
≻0 , tais que

o Teorema 4.3 valha. Considere, também, δ > 0. A lei de chaveamento dependente de estados

(46) faz o sistema ser GEE.

σ(x) = arg min
i∈NN

(x− x̃)′P(x)[Aix̃+bi] (46a)

P(x) =

{

P1 se (x− x̃)′P2(x− x̃)≥ δ

P2 caso contrário
(46b)

Demonstração. De acordo com o Lema 4.2, não há perda de generalidade ao assumir P1 ≻ P2.

De fato, se isto não for verdade, basta usar εP2 e εδ .

Para provar a estabilidade, uma função de Lyapunov global deve ser exibida. Afirma-se

aqui que (47) é uma tal função.

v(x) = (x− x̃)′P(x)(x− x̃) (47)

Com efeito, seja xo ∈R
n o estado inicial. Se P(xo) = P2, não há o que provar. Desta forma,

será suposto o contrário. Neste caso, como a lei de chaveamento é globalmente exponencial-

mente estável, ∃τ > 0, tal que:

v(x(τ)) = (x(τ)− x̃)′P1(x(τ)− x̃)
Lema 4.2

> (x(τ)− x̃)′P2(x(τ)− x̃)

= δ

> (x(t + τ)− x̃)′P2(x(t + τ)− x̃)

= v(x(t + τ)),∀t ≥ 0

Com isto, está claro que v(x)≥ 0, v(x) = 0 ⇔ x = 0 e v(x)→ ∞, conforme ||x− x̃|| → ∞.

Além disto, v(x) é estritamente crescente, conforme ||x− x̃|| cresce. Observe que, a despeito

da possibilidade de v(x) ser uma função descontínua, suas derivadas laterais são negativas, por

hipótese. Portanto, v(x) é uma função de Lyapunov global. Por fim, seu decaimento exponencial

segue do mesmo fato em P2. Q.E.D.

É claro que o Teorema 4.5 também é válido se a matriz da função de Lyapunov é escolhida

do Teorema 4.4. De fato, se P > Γ−1Q, então P > 0 e recupera-se o Teorema 4.3. Neste caso,

o custo garantido (36) também pode ser reclamado.

Agora, observe que a região na qual P2 está ativa é um elipsoide n-dimensional centrado no

ponto de operação desejado, x̃. Desta forma, não há problema em aplicar k−1 vezes o Teorema

4.5 para k FLQs adequadamente aninhadas. Esta generalização está no Corolário 4.1.
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Corolário 4.1. Seja (3) um SCA, x̃ ∈ R
n, P1,P2, . . . ,Pk ∈ R

n×n
≻0 ,∀i ∈ NN e δ1 > δ2 > .. . >

δk−1 > 0, tais que o Teorema 4.5 seja válido para toda tripla (Pi,Pi+1,δi), i ∈ Nk−1. A lei de

chaveamento dependente de estados (48) faz o sistema ser GEE.

σ(x) = arg min
i∈NN

(x− x̃)′P(x)[Aix̃+bi] (48a)

P(x) =







P1 se (x− x̃)′P2(x− x̃)≥ δ1

P2 se (x− x̃)′P3(x− x̃)≥ δ2
...

...
...

Pk−1 se (x− x̃)′Pk(x− x̃)≥ δk−1

Pk caso contrário

(48b)

Demonstração. Observe que a lei (48) está bem definida, pois o Teorema 4.5 é válido por

hipótese. Portanto, (47) é ainda uma FLQ para este sistema. Q.E.D.

O valor imposto para δ é um importante parâmetro para projeto. A fim de estabelecer um

valor adequado e estimar um erro máximo para uma dada função de Lyapunov, (49) deve ser

relembrado da Álgebra Linear.

λmin(P)||x||2 ≤ x′Px ≤ λmax(P)||x||2 (49)

Usando apenas a desigualdade da esquerda com x− x̃ e observando que a hiperfície de

separação é (x− x̃)′Pi+1(x− x̃) = δi, então (50) é obtida, para a i-ésima tripla do Corolário 4.1.

||x− x̃||2 ≤ δi

λmin(Pi+1)
(50)

Com o intuito de ilustrar a utilidade do Teorema 4.5, novos projetos serão feitos para os

conversores buck e buck-boost, cada um utilizando o melhor dos projetos anteriores, no que

tange o sobressinal em x1 e a taxa de convergência.

Especificamente para o conversor buck, isto corresponde ao resultado do Teorema 4.4 com

ρ1 = 0,01 para P1 e o resultado do Teorema 4.3 para P2. Agora, para fazer P1 ≻ P2, basta tomar

a primeira e multiplicar por 1000. Usando δ = 1 e a equação (50), então a elipse onde a lei será

trocada é tal que:

||x− x̃|| ≤
√

1
λmin(P2)

≈ 17,2

Os resultados de simulação estão na Figura 16, onde a área pontilhada mostra a elipsóide

(neste caso, uma simples elipse) onde P2 é ativada. O sobressinal em x1 é agora de 8,2A, o

qual é significativamente melhor do que a anterior com o Teorema 4.3 (cerca de 35A) e que o

resultado de Deaecto et al. (2010) (cerca de 30A). Deve-se enfatizar que a taxa de convergência
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garantida é a mesma do Teorema 4.4 com ρ1 = 0,01.

Figura 16 - Resultados de simulação para o conversor buck com a técnica FLQCh: (a) Plano
de fase (b) Função de Lyapunov normalizada e (c) Hiperfícies de nível.
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Fonte: Resultado do autor.

Para o conversor buck-boost, o resultado do Teorema 48 com ρ1 = 0 será utilizado para

P1. Isto irá evitar o efeito de subsinal, o qual não traz melhoria alguma ao sistema, mas pode

degenerar fortemente o tempo de resposta transitória de partida. Entretanto, agora o valor de ε

deve ser escolhido como o Lema 4.2 exige. Então, pode-se notar que multiplicar P1 por 1000 e

P2 por 5×1011 é suficiente.

Agora, em vista de (50), δ = 40 é escolhido. Então, a elipse separadora é tal que:

||x− x̃|| ≤
√

40
λmin(P2)

≈ 19,4
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A Figura 17 mostra o resultado de simulação, onde a melhoria do desempenho novamente

fez os resultados serem melhores do que aqueles do Teorema 4.3 e de Deaecto et al. (2010). Ob-

serve, novamente, a área pontilhada indicando a elipse para a lei do P2. A taxa de convergência

garantida é igual àquela obtida do Teorema 4.4 com ρ1 = 0.

Figura 17 - Resultados de simulação para o conversor buck-boost com a técnica FLQCh: (a)
Plano de fase (b) Função de Lyapunov normalizada (c) Hiperfícies de nível.
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Fonte: Resultado do autor.

4.4.2 Funções de Lyapunov com Atratores Chaveados

Em alguns projetos, pode ser difícil encontrar duas ou mais matrizes de FLQ com diferenças

de desempenho significativas. Os exemplos aqui mostrados geram, na maioria dos casos, altas

taxas de convergência - muito maiores que o valor garantido nas LMI. Neste caso, a abordagem
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pelo Função de Lyapunov com Atratores Chaveados (FLAC) pode ser interessante, já que ela

preserva a matriz de FLQ e, ao invés, muda o ponto de regime permanente.

Então, uma função, x̃(x), é criada, a qual temporária, global e exponencialmente atrai o

estado do sistema para um ponto pertencente ao conjunto alcançável, X̃, mas, após entrar em

uma certa região do espaço de estado, o verdadeiro ponto de regime permanente é ativado.

Novamente, esta alteração na lei de chaveamento deve ser demonstrada não desestabilizar o

sistema. O Teorema 4.6 mostra uma forma de fazê-lo.

Teorema 4.6. Seja (3) um SCA, x̃1, x̃2 ∈ R
n, x̃1 6= x̃2 e P ∈ R

n×n tal que o Teorema 4.3 seja

válido. Considere também δ > (x̃1 − x̃2)
′P(x̃1 − x̃2). A lei de chaveamento dependente de

estados (51) torna o sistema GEE.

σ(x) = arg min
i∈NN

(x− x̃(x))′P[Aix̃(x)+bi] (51a)

x̃(x) =

{

x̃1 se (x− x̃2)
′P(x− x̃2)≥ δ

x̃2 caso contrário
(51b)

Demonstração. Novamente, é necessário e suficiente exibir uma função de Lyapunov global.

Considere, então, o conjunto:

∆ = {x ∈ R
n/(x− x̃2)

′P(x− x̃2) = δ}

Também considere o número real:

ε∆ =
δ

min
x∈∆

(x− x̃1)
′P(x− x̃1)

Devido à definição do conjunto ∆, este número está bem definido. Agora, afirma-se que

uma função de Lyapunov global para este sistema é:

v(x) =

{

ε∆(x− x̃(x))′P(x− x̃(x)) se x̃(x) = x1

(x− x̃(x))′P(x− x̃(x)) caso contrário

Observe que isto força todos os pontos fora da elipsóide dada por (x− x̃2)
′P(x− x̃2) ≤ δ

serem tais que v(x)≥ δ .

Agora, considere xo ∈ R
n como um estado inicial. Se x(xo) = x2, nada há a provar. Desta

forma, será considerado o contrário. Então, ∃τ ∈ R, tal que x(τ) ∈ ∆ e v(x(t + τ))< δ ,∀t > 0.

Logo, v(x) é uma função estritamente crescente está claro que v(x) ≥ 0,v(x) = 0 ⇔ x = 0 e

v(x)→ ∞ conforme ||x− x̃|| → ∞. Novamente, a despeito da descontinuidade, suas derivadas

laterais em t = τ são negativas. Logo, v(x) é uma função de Lyapunov global. Finalmente, o

decrescimento exponencial decorre do mesmo fato em P. Q.E.D.
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Observe que o Teorema 4.6 também é válido se a matriz da função de Lyapunov for tomada

do Teorema 4.2, similarmente ao que foi exposto no Teorema 4.5.

Novos projetos ilustrarão o uso do Teorema 4.6. Para o conversor buck, considere o projeto

feito com o Teorema 4.4 (ρ1 = 0), multiplicada por 1000, o que não afeta a lei de chaveamento,

conforme Lema 4.2. Os falsos pontos de regime permanente, escolhidos dentre os pontos do

conjunto alcançável, são
[

0,6 30
]′

e
[

0,8 40
]′

, enquanto o real é
[

1 50
]′

.

Observe que a estimativa dada em (50) é ainda aplicável, desde que todos os falsos pontos

de operação estejam dentro da elipsóide que é definida. Então, usando δ = 50:

||x− x̃|| ≤
√

50
λmin(P)

≈ 39,9

Os resultados de simulação estão na Figura 18. A área pontilhada mostra a elipsóide onde

o verdadeiro ponto de operação é ativado.

Figura 18 - Resultados de simulação para o conversor buck com a técnica FLAC: (a) Plano de
fase (b) Função de Lyapunov normalizada.
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Fonte: Resultado do autor.

Houve uma redução expressiva no sobressinal de x1, como esperado. Além disto, como a

matriz P não é alterada ao longo da operação, a mesma taxa de convergência é assegurada.

O mesmo procedimento é feito no conversor buck-boost, desta vez usando o resultado

do Teorema 4.3. Mais uma vez, invocando o Lema 4.2, esta matriz é multiplicada por 1012.

Os falsos pontos de regime permanente são
[

3,1 80
]′

e
[

4,4 80
]′

, enquanto o verdadeiro é
[

6 120
]′

. Usando (50) mais uma vez, desta vez com δ = 250, o máximo vetor de erro na casca
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da elipsóide é tal que:

||x− x̃|| ≤
√

250
λmin(P)

≈ 48,5

Os resultados de simulação estão na Figura 19, no qual a redução de sobressinal não é tão

expressiva, mas tampouco o sobressinal original o é. Em todas as simulações, o parâmetro δ

mostra-se crucial: se for pequeno, há pouca escolha de falsos pontos de regime permanente; por

outro lado, se for excessivamente grande, a solução pode ainda ter uma resposta insatisfatória.

Figura 19 - Resultados de simulação para o conversor buck-boost com a técnica FLAC: (a)
Plano de fase (b) Função de Lyapunov normalizada.
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Fonte: Resultado do autor.

A Tabela 5 e a Tabela 6 fazem uma comparação entre os resultados das técnicas propostas

e aquelas previamente obtidas, para ambos os conversores buck e buck-boost.

Tabela 5 - Comparação de desempenhos entre as leis de chaveamento - conversor buck.

Sobressinal em x1 (A) Taxa de conv. (s−1)

(DEAECTO et al., 2010) 30,8 3353
Teorema 4.5 8,2 4272
Teorema 4.6 x̃1 =

[
0,6 30

]′
13,3 1965

Teorema 4.6 x̃1 =
[
0,8 40

]′
17,5 1965

Tabela 6 - Comparação de desempenhos entre as leis de chaveamento - conversor buck-boost.

Sobressinal em x1 (A) Taxa de conv. (s−1)

(DEAECTO et al., 2010) 23,4 399
Teorema 4.5 8 304
Teorema 4.6 x̃1 =

[
3,1 80

]′
9,7 304

Teorema 4.6 x̃1 =
[
4,4 100

]′
12,4 304
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Em ambos os conversores, pode-se ver que o Teorema 4.5 proporcionou melhores resulta-

dos no sobressinal. No conversor buck, também o fez para a taxa de convergência. Ajustando

cuidadosamente os parâmetros das LMI, o parâmetro δ na FLQCh e no FLAC, é plausível afir-

mar que resultados ainda melhores podem ser obtidos. Além disto, a inclusão mais funções de

Lyapunov (Corolário 4.1) pode ajudar ainda mais no desempenho.

4.5 CONCLUSÕES PARCIAIS

Neste capítulo, foi estudado o desempenho de SCA. Novas condições LMI foram incluídas

para a taxa de convergência e a avaliação de sobressinal, o último, indiretamente (Teorema 4.3

e Teorema 4.4). Uma pequena modificação nestas LMI fez esta inclusão possível, sem perder o

custo garantido de um trabalho anterior (DEAECTO et al., 2010).

As simulações nos conversores CC-CC básicos conseguiram melhorar o sobressinal em x1

ou a taxa de convergência, mas não ambos. Desta forma, uma nova estratégia de chaveamento

foi desenvolvida usando os melhores resultados de cada matriz de Lyapunov obtida. Desta ideia

originou a lei de chaveamento dependente de estados chaveada - técnica FLQCh.

A FLQCh foi aplicada aos conversores buck e buck-boost previamente simulados, forne-

cendo um bom compromisso entre os índices de desempenho comparados.

Da experiência obtida para o projeto das matrizes P, verificou-se que, nos casos aqui estu-

dados, é desejável obter uma matriz de boa taxa de convergência e outra ruim. Entretanto, às

vezes, estas podem ser bem difíceis de se encontrar, devido ao fato de que as LMI asseguram

uma taxa de convergência garantida, não a real.

Tendo apenas uma matriz, outra ideia foi elaborada para a lei de chaveamento dependente

de estados chaveada: mudar o ponto de regime permanente, a partir de um certo valor da função

de Lyapunov. Esta técnica foi denominada FLAC e também apresentou melhores resultados do

que os anteriores da literatura.

Estas leis são novas na literatura e estritamente “dependente de estados”, isto é, não de-

pendem do tempo, dispensando contadores, ou dos valores anteriores do estado, dispensando

registradores. Portanto, apenas os valores atuais dos sensores importam para determinar a tripla

(Ai,bi,Ci) a ser ativada.

Finalmente, é importante salientar que o projeto depende severamente de simulações e do

dispositivo que será controlado. A lei de chaveamento dependente de estados chaveada não ga-

rante desempenho por si. Ao invés, os teoremas apenas garantem que a estabilidade exponencial

não é perdida por sua aplicação.
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Um dos problemas clássicos em sistemas de controle é o controle feito com apenas uma

parte da informação do estado. Em outras palavras, não estão disponíveis para leitura todas

as variáveis que compõem o estado. Tal modelagem reflete o caso onde um sensor pode ter

se danificado durante a operação do sistema ou, ainda, um sistema feito com menos sensores,

devido a outras questões técnicas ou econômicas.

Nos conversores CC-CC, é sempre mais interessante realizar o controle apenas pela leitura

da tensão de saída, dado que sensores de corrente são, via de regra, um inconveniente: acar-

retam um incremento significativo no custo (no caso de sensores de efeito Hall) ou reduzem o

rendimento (no tocante à potência) ou ainda, podem ser pontos de possíveis falhas (no caso de

resistores shunt).

Algumas técnicas de modulação, como a PWM em modo corrente não podem ser feitas

sem o conhecimento da corrente, já que esta gera a própria rampa que irá, por sua vez, fornecer

os pulsos para o acionamento dos transistores. Ainda assim, Midya, Krein e Greuel (2001)

fizeram uma proposta para a realização desta modulação utilizando uma técnica baseada em

observadores. Entretanto, aquele trabalho não apresentou formalmente como esta observação

poderia ser feita.

Existem muitos trabalhos na literatura, derivados do Observador de Luenberger: Alessan-

dri, Baglietto e Battistelli (2007) aplicaram-no aos SCLs em tempo discreto, Rodrigues e How

(2003) e Bemporad, Ferrari-Trecate e Morari (2000), aos SAPs; para a aplicação aos converso-

res CC-CC, pode ser citado o trabalho feito por Moreno et al. (2009), porém o modelo para os

conversores ainda usa o EEM.

O conteúdo deste capítulo é uma versão estendida dos resultados apresentados por (YOSHI-

MURA et al. 2012; YOSHIMURA et al. 2013a; YOSHIMURA et al. 2013b).

5.1 O OBSERVADOR DE LUENBERGER

O observador de Luenberger foi proposto pelo mesmo em (LUENBERGER, 1971). Seu

uso em SLs tornou-se padrão para a realimentação dinâmica de saída, sendo abordado em di-
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versos livros (HESPANHA, 2009, p. 153; CHEN, 1999, p. 247). Sua ideia é criar um sistema

paralelamente ao sistema principal onde é criado o estado estimado, x̂. A dinâmica proposta

para este sistema estimador é dada por (52).

˙̂x = Ax̂+Bu+L(Cx̂−y) (52)

Sendo L ∈ R
n×p é a matriz de ganho da saída. Desta forma, a dinâmica do erro, x̂− x, é

dada por (53).
˙̂x− ẋ = (A+LC)(x̂−x) (53)

Assim, o Teorema 5.1 segue naturalmente.

Teorema 5.1. Em um SL, se ∃P ∈ R
n×n
≻0 e ∃W ∈ R

n×p, tais que (54) seja satisfeita, então o

sistema (53) é GEE e, ademais, (55) fornece uma tal matriz de ganho da saída adequada.

He(PA+WC)≺ 0 (54)

L = P−1W (55)

Demonstração. Basta utilizar o resultado em (15), com a mudança de variável W = PL.

Q.E.D.

5.1.1 Realimentação com o Estado Estimado

Ao se ter acesso ao estado completo, x, uma realimentação de estado é possível para o SL,

utilizando a realimentação

u = Kx (56)

onde K ∈ R
n×n é matriz de ganho da realimentação de estado.

Entretanto, dado que o estado não está totalmente disponível, mas apenas sua estimação, x̂,

há a intenção de se proceder à realimentação diretamente com este vetor, ou seja, utilizar

u = Kx̂ (57)

Para que se garanta a eficiência da realimentação com o estado estimado, há de se demons-

trar que, mesmo com o uso de (57), a origem é GAE. Este é um clássico resultado, conhecido

na literatura como Teorema da Separação, que está no Teorema 5.2.

Teorema 5.2 (Separação). Em um SL, as matrizes de ganho da saída, L, e de ganho da reali-

mentação, K, podem ser projetadas separadamente.
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Demonstração. Considere (3) um SL realimentado com o estado estimado. Então:

ẋ = Ax+BKx̂

Somando e subtraindo o termo BKx, tem-se:

ẋ = (A+BK)x+BK(x̂−x)

Considere o sistema aumentado com estado
[

x′ x′− x̂′
]′

. Unindo (53) com o resultado

anterior, obtém-se: [

ẋ
˙̂x− ẋ

]

=

[

A+BK BK

0 A+LC

][

x

x̂−x

]

Onde se vê que a matriz do sistema aumentado é triangular superior, logo basta garantir a

estabilidade dos blocos ao longo da diagonal principal. Portanto, as matrizes K e L podem ser

escolhidas separadamente, garantindo a estabilidade assintótica do estado e do erro da estima-

ção. Q.E.D.

5.2 O OBSERVADOR DE LUENBERGER CHAVEADO

A ideia para compor o Observador de Luenberger Chaveado (OLC) é considerar matrizes

de ganho da saída modais L1,L2, . . . ,LN ∈R
n×m e uma função de chaveamento do controlador,

σ̂ , todos ainda a determinar e, desta forma, modificar a equação diferencial (52) para (58).

˙̂x = Aσ̂(·)x̂+bσ̂ (·)+Lσ̂ (·)(Cσ̂(·)x̂−y) (58)

Então, a preocupação é em desenvolver uma metodologia para o projeto da lei de chavea-

mento do observador e das matrizes de ganho da saída, garantindo uma boa estimação de estado.

Para tal, uma importante propriedade é lembrada no Lema 5.1.

Lema 5.1. (YOSHIMURA et al., 2012) Em um OLC para um SCA, se σ(·) = σ̂(·), então o

sistema do erro da estimação é um SCL.

Demonstração. Combinando (3) e (58) e impondo σ(·) = σ̂(·), a descrição do sistema com-

pleto é dada por (59).
[

ẋ
˙̂x

]

=

[

Aσ(·) 0

−Lσ(·)Cσ(·) Aσ(·)+Lσ(·)Cσ(·)

][

x

x̂

]

+

[

bσ(·)
bσ(·)

]

(59)
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Com a diferença entre o estado real e o estimado, (60) é obtido.

˙̂x− ẋ = (Aσ(·)+Lσ(·)Cσ(·))(x̂−x) (60)

O qual é a dinâmica do erro, claramente um SCL. Q.E.D.

A propriedade no Lema 5.1 assegura que o sistema do erro da estimação em um OLC

tem uma descrição mais simples do que aquela do sistema principal, evitando a aparição de

modos mistos: planta no modo i e observador no modo j, o que poderia elevar o número de

modos até N2. Mais importante: o erro nulo é sempre alcançável, desde que o sistema seja

assintoticamente estável. A alcançabilidade é uma séria questão em SCAs, como apresentado

por (BOLZERN; SPINELLI, 2004). Além disto, um erro de regime permanente na observação

pode ser evitado com projeto adequado (XU; ZHAI; HE, 2008).

A estabilidade de (60) ainda depende do fato de a lei de chaveamento escolhida ser estabi-

lizante1. Entretanto, o Lema 5.2 mostra uma situação onde a estabilidade não depende da lei de

chaveamento escolhida.

Lema 5.2. (LIN; ANTSAKLIS, 2009) Se todos os modos de um SCL compartilharem uma

FLQC, então a origem do sistema é GAE sob chaveamento arbitrário2.

Tendo em vista o Lema 5.1 e o Lema 5.2 para o projeto do OLC, é suficiente procurar por

tal FLQC, mesmo que isto possa ser excessivamente conservador (BOYD et al., 1994). Desta

forma, o Teorema 5.3 fornece um observador viável, garantindo sua eficiência.

Teorema 5.3. (YOSHIMURA et al., 2012) Seja (3) um SCA. Se, ∀i ∈ NN , ∃P ∈ R
n×n e

∃W1,W2, . . . ,WN ∈ R
n×m, tais que (61) valha, então existe um OLC onde a origem em (60) é

GAE com σ(·) = σ̂(·). Além disto, (62) fornece um conjunto de matrizes de ganho da saída

modais para um tal observador.

He(PAi +WiCi)≺ 0 (61)

Li = P−1Wi, i = 1,2, . . . ,N (62)

Demonstração. De fato, v(x) = (x̂−x)′P(x̂−x) é uma FLQC. Portanto, com as afirmações do

Lema 5.1 e do Lema 5.2, a prova está completa. Q.E.D.

Desta forma, com o resultado do Teorema 5.3, qualquer lei de chaveamento pode ser utili-

zada. Em particular, aquela do Teorema 4.1, isto é, (35).

1Note que uma lei de chaveamento mal escolhida pode levar um SC com modos estáveis à instabilidade (LI-
BERZON, 2003, p. 19).

2Lin e Antsaklis (2009) apresentaram este resultado em seu artigo tutorial. Entretanto, este resultado foi rela-
tado anteriormente por (LIBERZON, 2003).
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5.3 INSERÇÃO DA TAXA DE CONVERGÊNCIA GARANTIDA

Os projetos da Seção 5.2 podem apresentar um tempo excessivo para que o erro de estima-

ção convirja para o vetor nulo. Este tempo pode ser reduzido pela inserção da taxa de conver-

gência no observador, o que é obtido em termos da estabilidade exponencial para SCs, como

em (LIBERZON, 2003, p. 22 e 170). O resultado obtido no Teorema 5.4 vem da constatação

do Lema 4.1.

Teorema 5.4. (YOSHIMURA et al., 2012) Seja (3) um SCA e Γ > 0. Se, ∀i ∈ NN , ∃P ∈ R
n×n
≻0

e ∃W1,W2, . . . ,WN ∈ R
n×m, tais que (63) valha, então há um OLC onde a origem em (60) é

GEE com σ̂(·) = σ(·) e com taxa de convergência garantida Γ. Além disto, (62) fornece um

conjunto de matrizes modais de ganho da saída para um tal observador.

He(PAi +WiCi)+ΓP ≺ 0 (63)

Demonstração. Combine os resultados do Teorema 5.3 e do Lema 4.1. Q.E.D.

Pode ser desejável melhorar a taxa de convergência em alguns projetos. Pode-se, para tanto,

aplicar o LPR e o Lema de Finsler, formas equivalentes do Teorema 5.4 podem ser escritas. Três

tais formas estão no Teorema 5.5.

Teorema 5.5. (YOSHIMURA et al., 2013b) Sejam (3) um SCA e α,Γ > 0. As seguintes afir-

mações são equivalentes ao Teorema 5.4.

I- Se ∃P ∈ R
n×n
≻0 , ∃V1,V2, . . . ,VN ∈ R

n×n e ∃W1,W2, . . . ,WN ∈ R
m×n tais que (64) valha,

∀i ∈ NN , então há um OLC onde a origem em (60) é GEE com σ̂(·) = σ(·) e taxa de

convergência garantida 2γ . Além disto, (65) fornece um conjunto de matrizes modais de

ganho da saída para um tal observador.






−He(Vi) ⋆ ⋆

(Ai + γI)Vi +Ci
′Wi +P −P ⋆

Vi 0 −P




≺ 0 (64)

Li = (WiV
−1
i )′, i = 1,2, . . . ,N (65)

II- Se ∃P ∈ R
n×n
≻0 , ∃W1,W2, . . . ,WN ∈ R

n×m e ∃X1,X2, . . . ,XN ∈ R
2n×n tais que (66) valha,

∀i ∈ NN , então há um OLC onde a origem em (60) é GEE sob chaveamento arbitrário

com taxa de convergência garantida Γ. Além disto, (62) fornece um conjunto de matrizes

modais de ganho da saída para um tal observador.
[

He(WiCi)+ΓP ⋆

P 0

]

+He

(

Xi

[

Ai −I
])

≺ 0 (66)
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III- Se ∃P∈R
n×n
≻0 , ∃Z1,Z2, . . . ,ZN ∈R

n×n, todos não-singulares, e ∃W1,W2, . . . ,WN ∈R
n×m

tais que (67) valha, ∀i ∈ NN , então há um OLC onde a origem em (60) é GEE sob chave-

amento arbitrário e com taxa de convergência garantida Γ. Além disto, (68) fornece um

conjunto de matrizes modais de ganho da saída para um tal observador.
[

He(ZiAi +WiCi)+ΓP ⋆

P+(αAi − I)′Zi
′+αCi

′Wi
′ −αHe(Zi)

]

≺ 0 (67)

Li = Z−1
i Wi, i = 1,2, . . . ,N (68)

Demonstração.

I- Substitua A por Ai +LiCi + γI e use Wi = Li
′Vi em (22).

II- Formas ii) e iv) do Lema de Finsler serão aplicadas. Agora, basta observar que matrizes

adequadas são:

Q =

[

He(WiCi)+ΓP ⋆

P 0

]

R =
[

Ai − I
]

S =
[

I Ai
′
]′

III- Formas i) e iv) do Lema de Finsler serão aplicadas. Observe que se pode escrever:

[

(x̂−x)′ ( ˙̂x− ẋ)′
]
[

ΓP ⋆

P 0

]

︸ ︷︷ ︸

Q

[

(x̂−x)

( ˙̂x− ẋ)

]

︸ ︷︷ ︸

w

< 0

Reescrevendo (60) a segunda equação da forma i) é obtida:

[

Ai +LiCi − I
]

︸ ︷︷ ︸

R

[

(x̂−x)

( ˙̂x− ẋ)

]

= 0

Ao usar a forma iv), uma estrutura na matriz X deve ser imposta3 para garantir a existência

das matrizes L:

X =
[

Z′ αZ′
]′

Com isto, o resultado desejado é alcançado.

Q.E.D.

3Mais detalhes sobre esta técnica foram relatados por (PIPELEERS et al., 2009).
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5.4 MINIMIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS MATRIZES DE GANHO DA SAÍDA

Um problema surgiu ao longo deste estudo, qual seja, os valores elevados dos elementos

das matrizes de injeção da saída. Uma forma de minimizá-los é através da chamada norma de

Frobenius, || · ||F , a qual, para X ∈ R
m×n é definida em (69).

||X||2F = Tr(X′X) =
n

∑
i=1

m

∑
j=1

x2
i j (69)

É imediato verificar que ||X||2F = ||X′||2F ≥ maxx2
i j. Assim, estabelecer um limite superior

para a norma de Frobenius de uma matriz implica em estabelecer um limite superior para to-

dos os elementos desta, ainda que isto seja conservador. Muitos procedimentos puderam ser

encontrados na literatura, por exemplo os propostos por Boyd et al. (1994) e por Assunção et

al. (2007), ambos fazendo uso de LMIs. Uma proposta é aqui feita no Teorema 5.6.

Teorema 5.6. (YOSHIMURA et al., 2013b) Sejam U ∈ R
n×m, Y ∈ R

n×n e β > 0. Se Y for

simétrica e (70) valer, então:

i) Y é positiva-definida;

ii) ||Y−1U||2F < mβ






β I ⋆ ⋆

U Y ⋆

0 0 Y− I




≻ 0 (70)

Demonstração. De fato, aplicando o complemento de Schur em (70), tem-se Y ≻ I ≻ 0 e a

primeira afirmação segue. Além disto:

Y− I ≻ 0 ⇒ Y−1 ≻ Y−1Y−1 ⇒ U′Y−1U ≻ U′Y−1Y−1U

Por outro lado, aplicando o complemento de Schur novamente:

β I ≻ U′Y−1U ⇒ U′Y−1Y−1U−β I ≺ 0 ⇒ Tr(U′Y−1Y−1U−β I)< 0

Como o traço é um funcional linear em uma matriz:

||Y−1U||2F = Tr(U′Y−1Y−1U)< Tr(β I) = β Tr(I) = mβ

Q.E.D.

O Teorema 5.6 adequa-se bem para a aplicação em SCAs, com as escolhas:



78 5 OBSERVADORES DE ESTADO PARA SISTEMAS CHAVEADOS AFINS

• Y = P e Ui = Wi para as técnicas que envolvam (62);

• Yi = Zi e Ui = Wi para a técnica que envolve (68);

• Yi = Vi
′ e Ui = Wi

′ para a técnica que envolve (65).

Um pequeno inconveniente nos dois últimos casos é que Vi e Zi, respectivamente, apare-

cem na diagonal principal de (70). Portanto, estas matrizes são forçadas a serem simétricas,

perdendo alguma relaxação advinda do uso do LPR ou do Lema de Finsler. Por outro lado,

no primeiro caso, a matriz Y não pode ser modal, o que também pode reduzir a relaxação das

LMIs.

Outra observação adicional é que, em SCAs, as variáveis β são modais, ou seja, há um βi

para cada modo do sistema. Desta forma, a função objetivo da LMI deverá ser a minimização

de β para uma norma de Frobenius garantida comum, útil se o conservadorismo for excessivo,

ou
N

∑
i=1

βi, reduzindo mais ainda a norma de Frobenius.

5.5 LEI DE CHAVEAMENTO DINAMICAMENTE DEPENDENTE DA SAÍDA

Em um SL, é importante determinar se um estado estimado é adequado para formular uma

realimentação do sistema. Em outras palavras, um controlador projetado com o estado estimado

deve ser capaz de estabilizar o sistema, como se o estado real fosse utilizado. O resultado

da literatura que mostra e soluciona este problema é o chamado Teorema (ou Princípio) da

Separação, já citado.

Há um resultado análogo para este problema em SCAs, isto é, determinar se é possível,

do estado estimado, formular uma lei de chaveamento que estabilize o sistema. A resposta é

positiva, como o Teorema 5.7 mostra, desde que ambos sejam simultaneamente projetados.

Teorema 5.7. (YOSHIMURA et al., 2013a) Sejam (3) um SCA e x̃ ∈ R
n. Se, ∀i ∈ NN , ∃P ∈

R
n×n
≻0 , ∃W1,W2, . . . ,WN ∈ R

n×m e ∃ϕ ∈ Φ(N), tais que (71) valha, então:

i- Há um OLC onde a origem em (60) é GAE com σ̂(·) = σ(·);

ii- Um conjunto de matrizes modais de ganho da saída para um tal OLC é dado por (62);

iii- O OLC obtido e com a lei de chaveamento dinamicamente dependente da saída (72) faz x̃

ser GAE.

[

He(PAi +WiCi) ⋆

WiCi He(PAi)

]

≺ 0 (71a)
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Aϕ x̃+bϕ = 0 (71b)

σ(x̂) = arg min
i∈NN

(x̂− x̃)′P[Aix̃+bi] (72)

Demonstração. Os itens i e ii são imediatos a partir da aplicação do critério de Sylvester na

LMI dada, chegando ao resultado do Teorema 5.3. Para o item iii, tome a equação do sistema

aumentado, isto é, planta com observador, como em4:
[

˙̂x− ẋ
˙̂x− ˙̃x

]

=

[

Aσ +Lσ Cσ 0

0 Aσ

][

x̂−x

x̂− x̃

]

+

[

0

Aσ x̃+bσ +Lσ (Cσ x̂−y)

]

É suficiente mostrar que este sistema é GAE para garantir que x → x̃ à medida que t → ∞.

Desta forma, tomando P ∈ R
n×n
≻0 , afirma-se que a seguinte função é de Lyapunov:

v(x) =

[

x̂−x

x̂− x̃

]′ [
P 0

0 P

][

x̂−x

x̂− x̃

]

Diferenciando:

v̇(x) = 2

[

x̂−x

x̂− x̃

]′ [
P 0

0 P

]([

Aσ +Lσ Cσ 0

0 Aσ

][

x̂−x

x̂− x̃

]

+

[

0

Aσ x̃+bσ +Lσ (Cσ x̂−y)

])

Recordando que y = Cσ x, observe que:

(x̂− x̃)′PLσ Cσ (x̂−x) =
1
2

[

x̂−x

x̂− x̃

]′ [
0 ⋆

PLσ Cσ 0

][

x̂−x

x̂− x̃

]

Então:

v̇(x) =

[

x̂−x

x̂− x̃

]′ [
He(PAσ +PLσ Cσ ) ⋆

PLσ Cσ He(PAσ )

][

x̂−x

x̂− x̃

]

+2(x̂− x̃)′P(Aσ x̃+bσ )

Da hipótese, a LMI é factível, então o primeiro termo é negativo, para qualquer lei de

chaveamento. Agora, impondo a lei de chaveamento (72), o segundo termo torna-se:

2 min
i∈NN

(x̂− x̃)′P(Aix̃+bi)≤ 2(x̂− x̃)′P(Aϕ x̃+bϕ) = 0

O que mostra que v(x) é uma função de Lyapunov. Q.E.D.

Note que o Teorema 5.7 não é uma extensão do Teorema da Separação, o qual se baseia em

uma forma diagonal por blocos da matriz A em SLs. Isto não seria suficiente em SCAs, devido

4Está claro que ˙̃x = 0. Entretanto, isto será mantido pelo bem da notação e clareza.



80 5 OBSERVADORES DE ESTADO PARA SISTEMAS CHAVEADOS AFINS

à existência das matrizes b. Ao invés disto, o referido teorema garante a estabilidade assintótica

do sistema aumentado, o que implica em anular o erro de estimação (isto é, x̂ → x) e no estado

estimado ir para o ponto de operação desejado (isto é, x̂ → x̃) o que, por sua vez, implica no

estado real ir para o ponto de operação desejado (isto é, x → x̃).

5.6 EXEMPLOS DE PROJETO EM CONVERSORES CC-CC

Nesta seção, serão feitos alguns exemplos de projeto em conversores CC-CC. Os projetos

serão divididos em duas classes: estimadores de estado, convenientes para a aplicação proposta

por Midya, Krein e Greuel (2001) e o controle baseado em observação, no qual se faz o controle

via lei de chaveamento dinamicamente dependente da saída, ou seja, formula-se σ(x̂).

5.6.1 Estimadores de Estado

Para os estimadores de estado, deve-se escolher uma lei de chaveamento e fazer σ(·)= σ̂(·).
A lei escolhida para as simulações é (40), proposta por Deaecto et al. (2010).

Para o conversor buck, como as matrizes A são iguais, ambas as matrizes de injeção de

saída também as são. Usando o Teorema 5.3 essas matrizes são:

L1 = L2 =
[

−1,5137 0,4034
]′

×104

A matriz de Lyapunov que compõe a lei de chaveamento no Teorema 4.2 (DEAECTO et

al., 2010):

P =

[

0,857 0,6401

0,6401 1,242

]

×10−5

O ponto de operação escolhido para o sistema principal é x̃ = [1 50]′. Com o intuito de

provocar um desbalanço entre os estados real e estimado, o estado inicial de todo o sistema é

feito
[

x′o x̂′o
]′
=
[

0,1 20 0 0
]′

. Os resultados de simulação estão na Figura 20.

Na Figura 20, o estado estimado gira elipsoidalmente em torno do ponto de regime perma-

nente e o erro de estimação converge muito lentamente para a origem. Esta convergência ocorre

com suficiente tempo de simulação, entretanto, interrompeu-se esta ao atingir 40ms, com passo

máximo de cálculo de 1µs para que as plotagens não se sobrepusessem. É importante ressaltar

que cada estado estimado pode assumir um valor negativo, dado que não são variáveis fisica-

mente implementadas, mas apenas números em um Processador Digital de Sinais (PDS), por

exemplo. Entretanto, isto não pode ser permitido para o estado real, devido aos semicondutores.

Ao inserir uma taxa de convergência, espera-se que o sobressinal apresentado pelo erro de

estimação reduza-se a valores aceitáveis. Assim, ao usar o Teorema 5.4 e Γ = 104, obtém-se a
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Figura 20 - Plano de fase para o conversor buck com o Teorema 5.3.
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Fonte: Resultado do autor.

matriz de ganho da saída:

L1 = L2 =
[

−1,069 −5,959
]′

×103

A simulação foi feita com tempo de 5ms. Todos os demais parâmetros foram mantidos. O

resultado está na Figura 21, onde se observa que a supressão do sobressinal além de o estado

estimado não mais girar em torno do ponto de operação.

Figura 21 - Plano de fase para o conversor buck com o Teorema 5.4 e Γ = 104.
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Fonte: Resultado do autor.
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Resta, ainda, reduzir a norma de Frobenius da matriz de ganho da saída. Para tanto, será

feito β = 100 em (70), obtendo:

L1 = L2 =
[

−0,5659 1,4823
]′

O resultado de simulação está na figura 22. Observe que a característica de convergência

foi mantida com a inserção da limitação da norma de Frobenius.

Figura 22 - Plano de fase para o conversor buck com a combinação do Teorema 5.4 e Γ = 104

com o Teorema 5.6 e β = 100.
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Fonte: Resultado do autor.

Para o conversor buck-boost, os modos possuem matrizes A distintas. Logo, as matrizes de

ganho da saída também serão. Aplicando o Teorema 5.3, obtém-se:

L1 =
[

95,5 42,1
]′

L2 =
[

−1,68×107 92,9
]′

Para a simulação do conversor buck-boost, será escolhido x̂ =
[

6 120
]
′, tempo de simu-

lação de 20ms. A matriz de Lyapunov para a lei de chaveamento (35) é:

P =

[

2,863 0,5556

0,5556 4,9378

]

×10−4

O resultado da simulação está na Figura 23, onde novamente se nota um erro de estimação

mais pronunciado do que no caso do conversor buck. De fato, os valores da corrente estimada,

por exemplo, passam de 1500A.

Para aperfeiçoar o projeto, utiliza-se o Teorema 5.4 e escolhe-se como taxa de convergência
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Figura 23 - Plano de fase para o conversor buck-boost para o Teorema 5.3.
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Fonte: Resultado do autor.

o valor Γ= 7950. Esta escolha deve-se ao fato de que a LMI mostra-se infactível para Γ ≥ 8000.

As matrizes de ganho da saída obtidas são:

L1 =
[

0 −3933
]′

L2 =
[

−1,0234 −0,0393
]′

×105

O resultado obtido por simulação está na Figura 24. Observe que ainda há algum sobressinal

no erro da estimação.

Figura 24 - Plano de fase para o conversor buck-boost com o Teorema 5.4 e Γ = 7950.
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Utilizando o Teorema 5.5, é possível melhorar consideravelmente o desempenho da estima-

ção de estado. Ainda assim, o uso do LPR não aumentou o valor de Γ. As matrizes de ganho da

saída são:

L1 =
[

0,0018 −3,935
]′
×103 L2 =

[

0,2226 −2,5457
]′
×104

O resultado da simulação está na Figura 25, onde nota-se que, apesar de a taxa de conver-

gência garantida não ter se elevado, o erro na estimação é sensivelmente reduzido.

Figura 25 - Plano de fase para o conversor buck-boost com o Teorema 5.5, item i, e Γ = 7950.
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Fonte: Resultado do autor.

Ainda, com o uso do item iii do Teorema 5.5, é possível obter Γ = 15000, para α = 1. As

matrizes de ganho da saída para estes parâmetros são:

L1 =
[

0,5981 −1,7638
]′
×103 L2 =

[

112,065 −127,7206
]′

O resultado da simulação está na Figura 26, onde nota-se a eficiência do método apresen-

tado.

Por fim, resta reduzir a norma de Frobenius das matrizes de ganho da saída. Usando o

resultado anterior com o Teorema 5.6 com β = 100, obtém-se:

L1 =−
[

10,5375 1,6637
]′

L2 =−
[

0,558 0,6834
]′

Os resultados de simulação estão na Figura 27.
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Figura 26 - Plano de fase para o conversor buck-boost com o Teorema 5.5, item iii, α = 1 e
Γ = 15000.
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Fonte: Resultado do autor.

Figura 27 - Plano de fase para o conversor buck-boost com a combinação do Teorema 5.5,
item iii, com α = 1 e Γ = 15000 e do Teorema 5.6 com β = 100.
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Fonte: Resultado do autor.

5.6.2 Controle Baseado em Observação de Estado

Usando o Teorema 5.7, novos observadores e leis de chaveamento foram projetadas para os

conversores buck e buck-boost sob as mesmas condições de projeto. Para o conversor buck, as
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seguintes matrizes foram obtidas:

L1 = L2 =
[

−397,6414 43,8116
]′

P =

[

51 52

52 154

]

×10−4

Para o conversor buck-boost, as matrizes obtidas são:

L1 =−
[

14,8454 49,236
]′

L2 =−
[

119,283 277,9308
]′

P =

[

89 14

14 151

]

×10−4

Os resultados de simulação estão na Figura 28 e na Figura 29 para os conversores buck e

buck-boost, respectivamente, com um tempo de simulação de 25ms.

Figura 28 - Plano de fase para o conversor buck controlado pela técnica do Teorema 5.7.

0 5 10 15 20 25 30 35 40
−10

0

10

20

30

40

50

60

 

 

x 2

x1

Estado real
Estado estimado

Fonte: Resultado do autor.

5.7 SISTEMAS CHAVEADOS AFINS COM MODOS NÃO-HURWITZ

Uma limitação da técnica do Teorema 5.7 é o fato de ele exigir que todos os modos do

SCA em questão sejam Hurwitz. Para os conversores CC-CC aqui apresentados, isto é verdade,

como se pode verificar. Entretanto, para maior abrangência teórica, é importante analisar o caso

onde existem modos não-Hurwitz.

O Teorema 5.8, propõe uma solução para SCAs com modos não-Hurwitz. Este resultado
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Figura 29 - Plano de fase para o conversor buck-boost controlado pela técnica do Teorema 5.7.
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pode ser visto como uma extensão do Teorema 5.7, ou seja, nada impede que seja usado para

SCAs com modos Hurwitz, como no caso dos conversores CC-CC anteriormente estudados.

Teorema 5.8. Sejam (3) um SCA e x̃ ∈ R
n. Se ∃P ∈ R

n×n
≻0 , ∃W1,W2, . . . ,WN ∈ R

n×m e ∃ϕ ∈
Φ(N), tais que (73) valha, então5:

i- Há um OLC onde a origem em (60) é GAE com σ̂(·) = σ(·);

ii- Um conjunto de matrizes modais de ganho da saída para um tal OLC é dado por (62);

iii- O OLC obtido e com a lei de chaveamento dinamicamente dependente da saída (74) faz x̃

ser GAE.






He(PAi +WiCi) ⋆
N

∑
j=1

ϕ jW jC j He(PAϕ)




≺ 0 (73a)

Aϕ x̃+bϕ = 0 (73b)

σ(x̂) = arg min
i∈NN

(x̂− x̃)′P[Aix̂+bi +Li(Cix̂−y)] (74)

5Aqui, devido a possível ambiguidade na notação, será necessário tornar explícito ϕ =
[
ϕ1 ϕ2 . . . ϕN

]′
.

De fato, com a notação adotada no Capítulo 1, note que WϕCϕ 6=
N

∑
j=1

ϕ jW jC j.
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Demonstração. Como no Teorema 5.7, os itens i e ii são obtidos pela aplicação do critério de

Sylvester na LMI dada. Para o item iii, propõe-se a função de Lyapunov:

v(x) =

[

x̂−x

x̂− x̃

]′[
P 0

0 P

][

x̂−x

x̂− x̃

]

Note que:
[

˙̂x− ẋ
˙̂x− ˙̃x

]

=

[

Aσ +Lσ Cσ 0

0 Aσ

][

x̂−x

x̂

]

+

[

0

bσ +Lσ (Cσ x̂−y)

]

Derivando v, obtém-se:

v̇(x) = (x̂−x)′He(P(Aσ +Lσ Cσ ))(x̂−x)+2(x̂− x̃)′P(Aσ x̂+bσ +Lσ (Cσ x̂−y))

Aplicando a lei de chaveamento (74), tem-se:

v̇(x) = 2

[

x̂−x

x̂− x̃

]′[
P(Ai +LiCi) 0

0 0

][

x̂−x

x̂− x̃

]

+2 min
i∈NN

(x̂− x̃)′P(Aix̂+bi +Li(Cix̂−y))

≤ 2

[

x̂−x

x̂− x̃

]′[
P(Ai +LiCi) 0

0 PAϕ

][

x̂−x

x̂− x̃

]

+2(x̂− x̃)′P(Aϕ x̃+bϕ
︸ ︷︷ ︸

=0

+Lϕ(Cϕ x̂−y))

= 2

[

x̂−x

x̂− x̃

]′





[

P(Ai +LiCi) 0

0 PAϕ

][

x̂−x

x̂− x̃

]

+






0

P
N

∑
j=1

ϕ jL j(C jx̂−y)











Observando que y = Cσ x e, ainda, que:

2(x̂− x̃)′P
N

∑
j=1

ϕ jL j(C jx̂−y) = 2(x̂− x̃)′P
N

∑
j=1

ϕ jL jC j(x̂−x)

=

[

x̂−x

x̂− x̃

]′





0 ⋆

P
N

∑
j=1

ϕ jL jC j 0






[

x̂−x

x̂− x̃

]

tem-se que:

v̇(x)≤
[

x̂−x

x̂− x̃

]′





He(P(Ai +LiCi)) ⋆

P
N

∑
j=1

ϕ jL jC j He(PAϕ)






[

x̂−x

x̂− x̃

]

E o termo encontrado, uma forma quadrática, é estritamente negativo, já que, por hipótese,
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a LMI é factível. Assim, a função proposta é, de fato, de Lyapunov e a demonstração está

concluída. Q.E.D.

Algumas considerações merecem ser feitas:

1o- A LMI do Teorema 5.8 não exige mais que todos os modos sejam Hurwitz. Ao invés, exige

a existência de uma combinação convexa Hurwitz dos modos, além de exigir que a matriz

de ganho da saída torne Hurwitz cada modo;

2o- O par (Ai,Ci) deve ser observável, ∀i ∈ NN ;

3o- Como desvantagem em relação ao Teorema 5.7, também há o fato de que agora é necessário

ter a leitura da saída, y, para compor a lei de chaveamento;

4o- A matriz de Lyapunov diag{P,P} não pode ter elementos distintos no Teorema 5.7 e no

Teorema 5.8, devido ao produto de PL e à mudança de variável dada por (62). Entretanto,

seria possível fazer uma busca unidimensional se fosse utilizada a matriz de Lyapunov

diag{P,αP}. Note que, neste caso, ter-se-ia uma BMI a rigor.

5.7.1 Exemplo

Considere o SCA com as seguintes matrizes:

A1 =

[

10 20

30 40

]

A2 =

[

−10 0

0 −20

]

B1 =
[

1 0
]′

B2 =
[

0 0
]′

C1 = C2 =
[

1 0
]

Note que λ (A1) = {−3,72, 53,72} e, portanto, o modo 1 não é Hurwitz. Escolhendo

ϕ =
[

0,2 0,8
]′

, o ponto de operação torna-se

x̃ =
[

−0,2 −0,25
]′

Como parâmetros adicionais para a simulação, escolheu-se tempo de simulação de 25s,

com quatro estados iniciais, xo =
[

xo
′ x̂′o

]

=
[

±10 ±10 0 0
]′

e passo máximo de cálculo

de 1ms, com quatro simulações, o resultado obtido está na Figura 30.
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Figura 30 - Plano de fase para o exemplo do uso do Teorema 5.8.
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5.8 CONCLUSÕES PARCIAIS

Este capítulo propôs uma técnica de observação de estados em SCAs, baseada no observa-

dor de Luenberger: o OLC. A técnica não havia sido proposta para estes sistemas, tampouco

para a aplicação em conversores CC-CC.

A primeira parte desta técnica, que reconstrói o estado completo a partir da leitura da saída,

tem como aplicação a construção do sinal de corrente a ser injetado em um conversor CC-CC

em modulação PWM modo corrente. Um exemplo típico dessa aplicação é utilizando o circuito

integrado UC3842. Ainda nesta primeira parte, foram propostas aplicações do LPR e do lema

de Finsler para a relaxação das LMIs para busca de uma taxa de convergência garantida mais

elevada para o erro de estimação. Por fim, também foi feita a inclusão de uma LMI para garantir

uma norma de Frobenius aceitável para as matrizes de ganho da saída.

Na segunda parte da proposta da técnica do OLC, foi feito o controle baseado em obser-

vação de estado, ou seja, a partir da leitura da saída é elaborada uma lei de chaveamento que

independe do estado do sistema, por ser desconhecido. A técnica mostrou-se eficiente e, de

fato, conseguiu estabilizar os conversores buck e buck-boost com projetos adequadamente ela-

borados.

Não tendo sido abordado em trabalho anterior, também se propôs uma lei de chaveamento

dinamicamente dependente da saída para SCAs que tenham matrizes A não-Hurwitz. Em um

primeiro momento, não há clara aplicação da técnica, entretanto o estudo aprofunda o conhe-

cimento sobre esses sistemas, o que é interesse desta tese. Além disto, o uso desta técnica não
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está restrita a SCAs apenas com modos Hurwitz.

Existem, ainda pontos a serem explorados neste assunto, como o projeto do OLC de ordem

reduzida, a proposta de outras funções de Lyapunov para o projeto do OLC, em particular,

aquelas que só mudam a estrutura da matriz de Lyapunov.
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6 CONCLUSÕES FINAIS

Sinteticamente, este trabalho desenvolveu dois tópicos referentes aos SCAs: questões de

desempenho dadas por leis de chaveamento dependentes de estado e controle por observação

de estado.

O segundo capítulo resumiu alguns fatos importantes sobre a Teoria de Controle, em parti-

cular, a manipulação de LMIs. Foram introduzidos também os conversores CC-CC. As defini-

ções dadas para estabilidade e, posteriormente, para a estabilidade exponencial são importantes

para que se estenda as LMIs para SCAs, por se tratarem de sistemas cujas derivadas podem apre-

sentar descontinuidades do tipo salto o que, de fato, é o mais comum. Entretanto, o resultado

mais importante, ainda que em SCLs, foi a verificação da influência das leis de chaveamento no

desempenho do sistema.

O terceiro capítulo estendeu o resultado geométrico obtido para os SCLs para os SCAs. De

fato, pode-se verificar que, com pequenas alterações nas leis de chaveamento, o desempenho

do sistema altera-se significativamente. Ainda, foi possível notar o conflito existente entre

convergência para o ponto de operação desejado e sobressinal de corrente: isto, na verdade,

é um efeito esperado, presente nos sistemas de controle lineares, como atestam os livros de

controle clássico (OGATA, 1997).

O quarto capítulo tratou especificamente do desempenho de SCAs precisamente conheci-

das, em particular aplicando os resultados obtidos nos conversores CC-CC. Em primeiro lugar,

foi feita a inserção da taxa de convergência garantida em uma lei de chaveamento dependente de

estados anteriormente proposta. Esta inserção foi feita de tal forma a não degenerar o resultado

anterior e, portanto, consiste em uma melhoria por si. Considerando a composição de FLQs

proposta por Johansson e Rantzer (1998) em sua FLQP, duas novas concepções de funções de

Lyapunov foram introduzidas aqui: as FLQChs e as FLACs. Desta forma, os resultados conti-

dos no Teorema 4.4, no Teorema 4.5 (Corolário 4.1) e no Teorema 4.6 podem ser considerados

os centrais deste capítulo.

A aplicação da composição de leis proposta no quarto capítulo mostrou-se bastante satis-

fatória para os conversores CC-CC, ainda que o método apresentado valha-se parcialmente de

simulações. É importante enfatizar que a supressão do sobressinal de corrente evita possíveis

falhas nesses conversores, em particular, na partida do repouso. Os sobressinais de corrente
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podem destruir semicondutores e são usualmente amenizados com os chamados resistores de

in-rush. O método apresentado eleva a confiabilidade no conversor sem, contudo, elevar custo:

na verdade, pode reduzi-lo, já que o resistor mencionado pode ser simplesmente retirado do

projeto.

O quinto capítulo apresenta a estimação de estado em SCAs, resultado não encontrado

anteriormente na literatura. O método utilizado baseou-se na proposta de Luenberger (1964),

originando o aqui chamado OLC. Este observador vale-se de um cancelamento da matriz b

em cada modo, fazendo assim, o sistema observador reduzir-se a um SCL, mais simples que

o sistema principal e, ademais, garantindo que o erro nulo é alcançável. A apresentação deste

resultado foi feita em três partes: estimação de estado, controle baseado em observação de

estado para SCAs com modos exclusivamente Hurwitz e SCAs na presença de modos não-

Hurwitz. Deste capítulo, podem ser considerados os principais resultados o Teorema 5.5, o

Teorema 5.7 e o Teorema 5.8.

O método para estimação de estado proposto se mostrou eficaz para aplicações em conver-

sores CC-CC. Assim, esta pesquisa abre caminho para a elaboração de um PWM modo corrente

sem sensor de corrente e, portanto, um importante avanço em relação à pesquisa empreendida

por Midya, Krein e Greuel (2001). A alternativa para o controle via PWM, contida no Teorema

5.7, mostrou-se eficiente, estabilizando o conversor buck e o buck-boost através de uma lei de

chaveamento dinamicamente dependente da saída.

Alguns pontos ainda não resolvidos, motivo para pesquisas futuras, foram apontados por

este trabalho:

i) A abordagem de estabilidade e desempenho para SCAs não precisamente conhecidas.

Neste caso, observe que o conjunto alcançável, X̃, não é conhecido e, possivelmente, uma

abordagem completamente diferente para a estabilidade será necessária;

ii) Projeto de OLC para SCAs não precisamente conhecidas;

iii) Utilização de lei de chaveamento do OLC diferente da lei utilizada no sistema principal.

Neste caso, haverá a criação de modos mistos e não necessariamente haverá cancelamento

das matrizes b;

iv) Redução da ordem do OLC.
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