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RESUMO

Nesta tese são propostas condições que garantem a estabilidade de uma classe de sistemas não

lineares com incertezas paramétricas e atraso no tempo, coma especificação da taxa de decai-

mento e utilizando um controle chaveado. Os projetos dos controladores são realizados com

base no modelo fuzzy Takagi-Sugeno (T-S) com representaçãoexata do sistema não linear com

atraso no tempo. Novos teoremas são propostos com condiçõesbaseadas em desigualdades

matriciais lineares (do inglês Linear Matrix Inequalities- LMIs) e funcional de Lyapunov-

Krasovskii (L-K) com intuito de obter vários ganhos para o controlador. O controlador cha-

veado, em um certo instante de tempo, é formado por um único ganho, escolhido entre um

conjunto de ganhos previamente projetados, que é determinado pela lei de chaveamento. Essa

lei retorna o menor valor da derivada temporal do funcional de L-K. Os controladores chave-

ados apresentam um desempenho melhor ou igual, quando comparados com o controlador de

ganho único na realimentação do vetor de estado, e as LMIs utilizadas para determinar os ga-

nhos do controle chaveado são mais relaxadas do que as LMIs que determinam o ganho único,

pois proporcionam áreas factíveis maiores ou iguais. Para verificar a eficácia da metodologia

proposta, nesta tese são apresentadas simulações numéricas abordando projetos de controlado-

res chaveados e de ganho único para modelos fuzzy T-S com atraso no tempo e parâmetros

incertos, incluindo por exemplo um sistema Truck-Trailer.

Palavras-chave:Sistemas não lineares com incertezas paramétricas e atrasono tempo. Con-

trolador chaveado. Modelos fuzzy Takagi-Sugeno. Desigualdades matriciais lineares (LMIs).

Funcional de Lyapunov-Krasovskii.



ABSTRACT

This thesis proposes conditions to ensure stabilization ofa class of nonlinear systems with un-

certain parameters, time delay and considering the specification of the decay rate, using a swit-

ched control. The designs of the switched controllers are performed based on the Takagi-Sugeno

(T-S) fuzzy model which exactly describes the nonlinear systems with time delay. New theo-

rems are proposed with conditions based on Linear Matrix Inequalities (LMIs) and Lyapunov-

Krasovskii (L-K) functional for obtaining several gains for the control. The switched controller,

at a certain instant of time, is formed by a single gain, chosen from a set of previously projected

gains, which is determined by the switching law. This law returns the smallest value of the time

derivative of the L-K functional. The switched controller performs better than or equal to the

controller with only one state feedback gain, and the LMIs for this switched control are more

relaxed than the LMIs for one state feedback gain, because itoffers feasible regions greater

than or at least equal to that obtained with only one controller gain. To verify the efficacy of the

proposed methodology, this thesis presented numerical simulations about the designs of swit-

ched and one state feedback gain controllers to T-S fuzzy models with time delay and uncertain

parameters, including for instance a Truck-Trailer fuzzy system.

Keywords: Nonlinear systems with uncertain parameters and time delay. Takagi- Sugeno fuzzy

model. Linear matrix inequalities (LMIs). Lyapunov-Krasovskii functional.
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13

1 INTRODUÇÃO

Os sistemas com atraso também são chamados de sistemas hereditários ou equações dife-

renciais de diferença. Estas equações representam modelosem que o estado futuro do sistema

depende do seu passado e, por este motivo, esta dependência éconhecida como efeito heredi-

tário. Sistema com atraso no tempo é uma subclasse de equações diferenciais funcionais. No

século XVIII Bernoulli, Euler e Concordet foram uns dos primeiros a estudar equações com

atraso (FRIDMAN, 2014).

No ano de 1931 Volterra escreveu um livro sobre o papel dos efeitos hereditários em mode-

los para a iteração de espécies. Em 1940 este tema é fortemente estudado na Ex-União Soviética

em modelos de engenharia de controle (SOUZA, 2019). Nas décadas de 50 e 60 surgiram as

teorias básicas que tratam da estabilidade do sistema com atraso no tempo. Elas abrangem a

existência e unicidade de soluções para equações dinâmicas, teoria de estabilidade para solu-

ção trivial, etc (WU; HE; SHE, 2010). Nas décadas seguintes surgiram os livros Differential-

Difference Equation de R. Bellman e K. L. Cooke de 1963 e o livro Functional Differential

Equations de Jack K. Hale de 1977 tratando deste tema (SOUZA,2019).

Muitos sistemas de controle contínuos no tempo apresentam atraso podendo ocasionar ins-

tabilidade ou oscilações. A estabilidade e o controle dos sistemas com atraso no tempo é impor-

tante tanto na parte teórica como na parte prática. Modelos com atraso no tempo surgiram pri-

meiramente na área de ciências biológicas e mais tarde foramencontrados em diversos sistemas

da engenharia, tais como, transmissão mecânica, transmissão de fluído, processos metalúrgicos

e controle de redes (KOLMANOVSKII; MYSHKIS, 2012, HALE; LUNEL, 2013, FRIDMAN,

2014, WU; HE; SHE, 2010).

Segundo Fridman (2014) o começo do século XXI pode ser caracterizado como o ápice

do estudo de sistemas com atraso no tempo, pois foram obtidosvários resultados importantes

(GUAN; CHEN, 2004, CAO; FRANK, 2001, MOONet al., 2001, GU, 2000, GU; CHEN;

KHARITONOV, 2003, LIN; WANG; LEE, 2006, ZHAOet al., 2008).

O projeto de sistemas de controle, para plantas não lineares, baseado nos modelos fuzzy

Takagi-Sugeno (T-S) (TAKAGI; SUGENO, 1985) está presente em diversos trabalhos (WANG;

LAM, 2019, ANGULO; DAVID; BERNAL, 2018, CHEet al., 2018, COSKUN, 2020, GAOet

al., 2019, LIAN et al., 2017, SOUZAet al., 2014b, LIN; WANG; LEE, 2006, ). Ele é bastante

eficaz em projeto de controle principalmente quando não se conhece toda a planta do projeto.

A descrição de sistemas não lineares com atraso através de modelos fuzzy T-S possibilita
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representá-los como uma combinação de modelos locais ponderados por uma função de perti-

nência (WANG; TANAKA; GRIFFIN, 1996, WANG; TANAKA; GRIFFIN, 1995, TEIXEIRA;

ASSUNÇÃO; AVELLAR, 2003). Com esta representação é possível utilizar LMIs (do inglês

Linear Matrix Inequalities) (BOYDet al., 1994) em projetos de controle para sistemas com

atraso no tempo.

O método mais eficiente para analisar a estabilidade de sistemas com atraso no tempo é o

de Lyapunov. Para estes sistemas, são dois os procedimentosmais importantes para o estudo da

estabilidade, com base nos resultados de Lyapunov: o de Krasovskii (KRASOVSKII, 1963, GU;

CHEN; KHARITONOV, 2003, ANGULO; DAVID; BERNAL, 2018, WANG;LAM, 2019, ) e

o de Razumikhin (RAZUMIKHIN, 1956, LIN; WANG; LEE, 2006).

Existem vários artigos publicados com a temática sobre sistemas fuzzy T-S com atraso no

tempo. A grande maioria desses trabalhos buscam maximizar oatraso admissível dentro da

estabilidade e diminuir o conservadorismo e, para isso, sãodesenvolvidos diversos tipos de fun-

cionais de Lyapunov-Krasovskii (L-K) (WANG; LAM, 2018, ANGULO; DAVID; BERNAL,

2018, CHEet al., 2018). Um estudo mais profundo sobre sistemas fuzzy T-S comatraso no

tempo pode ser encontrado em Wang e Lam (2018). Em Fridman (2014) encontra-se um tuto-

rial sobre métodos baseados em Lyapunov para estabilidade de sistemas com atraso no tempo e

alguns resultados avançados sobre o tema.

Segundo Wang e Lam (2018) a maioria dos teoremas que garantemestabilidade para o

sistema fuzzy T-S não utilizam as funções de pertinência no funcional de L-K tornando assim

as condições para a estabilidade do sistema mais conservadoras. De fato, os melhores resultados

presentes na literatura que abordam a estabilidade do sistema fuzzy T-S com atraso no tempo

com menor conservadorismo e máximo atraso são os que utilizam as funções de pertinência no

funcional de L-K (ANGULO; DAVID; BERNAL, 2018, WANG; LAM, 2018).

Recentemente o controle chaveado tem sido utilizado em projeto de controle mostrando

um desempenho melhor ou pelo menos igual comparado com um controlador de ganho único

(constante). O controlador chaveado proposto por Souzaet al. (2013) para plantas lineares

e invariantes no tempo com incertezas politópicas é menos conservador do que o controlador

de ganho único na realimentação do vetor de estado. Um novo método de projeto de controle

chaveado e um novo critério de estabilidade para sistemas não lineares incertos descrito por

modelos fuzzy T-S são propostos em Souzaet al. (2014a, 2014b). O projeto do controlador

chaveado é baseado na função de Lyapunov quadrática por partes do tipo mínimo e na mini-

mização da derivada temporal desta função de Lyapunov. No projeto de controle chaveado em

Alves et al. (2016a, 2016b) são apresentados condições que garantem a estabilização local,

com taxa de decaimento, de uma classe de sistemas não lineares contínua no tempo, incertas e

com saturação no atuador. Além disso, Oliveiraet al. (2018) considera o índice de desempenho

H∞ nesta estrutura. Em Wolmuthet al. (2019) é proposto o projeto de controleH∞ chaveado
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com realimentação derivativa de sistemas lineares incertos considerando a saturação do sinal de

controle. Em Carniatoet al. (2020) foi realizado um estudo do problema de controle robusto

envolvendo custoH∞ para sistemas lineares chaveado no tempo contínuo, sujeitoà saturação

no atuador e com incertezas politópicas considerando leis de chaveamento e controle chaveado

dependentes da saída da planta.

De acordo com Santimet al. (2012) mesmo que o sistema não linear tenha parâmetros

incertos é possível obter um modelo fuzzy que o represente através de um modelo exato dentro

de uma região de operação. Porém, as funções de pertinência obtidas são incertas, pois depen-

dem de parâmetros incertos e, desse modo, não podem ser aplicadas as técnicas de controle que

utilizam a Compensação Distribuída Paralela (CDP).

Inspirado em Souzaet al. (2014a, 2014b) este trabalho propõe um projeto de controle

chaveado para modelos fuzzy T-S com atraso no tempo. A principal vantagem em utilizar o

controlador chaveado que será empregado, é que o conhecimento das funções de pertinência

não é necessário na sua implementação. Na verdade, sua definição é baseada no funcional de

L-K e na minimização da derivada temporal desse funcional. Ocontrolador chaveado, em um

certo instante de tempo, é formado por um único ganho, escolhido entre um conjunto de ganhos

previamente projetados, que é determinado pela lei de chaveamento. Esta lei retorna o menor

valor da derivada temporal do funcional de L-K.

Para exemplificar a metodologia proposta, implementações computacionais foram realiza-

das utilizando a linguagem Yalmip (LOFBERG, 2004) com o solver SeDuMi (STURM, 1999)

ou LMILab (GAHINET et al., 1994).

No Capítulo 2 apresentam-se lemas e proposições que são fundamentais na demonstração

do principal resultado desta tese e é introduzido o conceitode equações diferenciais com atraso

no tempo.

No Capítulo 3 é feita uma breve introdução sobre o método proposto por T-S para deter-

minar uma representação de uma classe de sistemas não lineares com atraso como uma com-

binação convexa de sistemas lineares com atraso. Define-se alei de chaveamento para siste-

mas fuzzy T-S com matriz B constante, o controle chaveado e o controle de ganho único. Os

resultados que garantem a estabilidade do sistema apresentam taxa de decaimento para os con-

troladores chaveado e de ganho único. São realizadas simulações numéricas comprovando que

o desempenho do controlador chaveado é melhor ou pelo menos igual ao do obtido com um

controlador de ganho único.

Uma nova lei de controle chaveada é proposta no Capítulo 4 para sistemas não lineares com

atraso no tempo em que a matrizB possui parâmetros incertos que são representados por mo-

delos fuzzy T-S. O controlador chaveado proposto apresentaum bom desempenho e elimina a

necessidade de encontrar as expressões explícitas das funções de pertinência que, muitas vezes,
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podem serem desconhecidas devido às incertezas na planta. Neste capítulo o principal resultado

que garante a estabilidade do sistema com controle chaveado, permite a especificação da taxa

de decaimento e, também, são adicionadas restrições nas normas dos ganhos do controlador.

São apresentadas simulações numéricas para comprovar a eficácia da metodologia. Neste caso,

foi observado que a região de factibilidade para o controlador chaveado é superior à região de

factibilidade para o controlador de ganho único.

O Capítulo 5 aborda as conclusões finais e as perspectivas futuras.
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5 CONCLUSÕES

Neste trabalho foram propostos novos métodos de projeto de controle chaveado de sistemas

não lineares com parâmetros incertos e atraso no tempo utilizando o modelo fuzzy T-S para

determinar LMIs, com taxa de decaimento, que garante a estabilidade assintótica da origem

do sistema. Uma nova lei de controle chaveada foi definida para este sistema com matrizB

constante e com matrizB dependente de parâmetros incertos.

No Capítulo 3, foram propostos novos métodos de controle para sistemas não lineares com

parâmetros incertos e atraso no tempo descritos por modelo fuzzy T-S com matrizB constante.

Neste controlador o ganho é escolhido por uma lei de chaveamento que retorna o menor valor da

derivada temporal do funcional L-K. Além disso, as LMIs utilizadas para determinar os ganhos

são menos conservadoras do que as LMIs que utilizam apenas umganho único de realimentação

do vetor de estado, como pode ser visto na Figura 1.

No Capítulo 4 foi proposta uma lei de controle para sistemas não lineares com parâmetros

incertos e atraso no tempo descritos por modelos fuzzy T-S com incertezas na matrizB. Neste

caso, a lei de chaveamento, também, retorna o menor valor da derivada temporal do funcional

L-K. As LMIs utilizadas para determinar os ganhos do controle chaveado são menos conserva-

doras quando comparada com as LMIs que utilizam ganho único na realimentação do vetor de

estado. Este resultado pode ser visto nas Figuras 4 e 7.

Uma proposta de trabalho futuro seria adicionar no modelo fuzzy T-S com atraso no tempo

uma região de operação e saturação no atuador. Como observado na Figura 2 o surgimento de

chattering, utilizar a definição de mínimo suave desenvolvida por Alveset al. (2016a, 2016b) e,

de modo análogo, construir um controle chaveado suave com intuito de minimizá-lo no sinal de

controle. Fazer uma implementação prática utilizando o projeto de controle chaveado proposto

em sistemas não lineares com atraso no tempo.
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