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Abstract— The multiple objective optimization of the OTA is one of the most studied problems in micro-
electronics. Obtaining approximations of the Pareto Front, using the known evolutionary algorithm NSGA-II,
integrated to SPICE simulator, reveals the relationship between the commitment to the goals often known only
intuitively by analog integrated circuit designers. The results of this study suggest that the Multivariate Analysis
of Pareto approximations is an important guide to getting more refined designs of OTAs.

Keywords— Evolutionary Electronics, Operational Transcondutance Amplifier, Evolutionary Algorithms,
Pareto Front, Multiple Objectives, Multivariate Analysis, Microeletronics.

Resumo— A otimização de múltiplos objetivos do OTA é um dos problemas mais estudados em microeletrô-
nica. A obtenção de aproximações da fronteira de Pareto, através do conhecido algoritmo evolucionário NSGA-II,
integrado ao simulador SPICE, revela relações de compromisso entre os objetivos conhecidas muitas vezes so-
mente intuitivamente pelos projetistas de circuitos integrados analógicos. Os resultados obtidos neste trabalho
sugerem que a Análise Multivariada das aproximações Pareto é um guia importante para a obteção de projetos
de OTA otimizados.

Palavras-chave— Eletrônica Evolucionária, Amplificador Operacional de Transcondutância, Algoritmos Evo-
lucionários, Fronteira de Pareto, Múltiplos Objetivos, Análise Multivariada, Micro Eletrônica.

1 Introdução

A Eletrônica Evolucionária (EE) foi formal-
mente estabelecida como área de pesquisa em
1997 na Universidade de Napier, Escócia, en-
globando Computação Evolucionária e Eletrônica
(Zebulum et al., 2001). As grandes áreas den-
tro da EE são Evolução Intŕınseca, ou evolução
direta em “hardware” reconfigurável também cha-
mada de “Evolvable Hardware” (EHW), e a Evo-
lução Extŕınseca que consiste na utilização de Al-
goritmos Evolucionários guiados por funções de
aptidão obtidas através de simuladores como o
SPICE (“Simulation Program with Integrated Cir-
cuit Emphasis”) (Zebulum et al., 2001).

A abordagem neste trabalho consiste na Evo-
lução Extŕınseca de um Amplificador Operacional
de Transcondutância (OTA) cujo esquema é ilus-
trado na Figura 1. As aproximações das Frontei-
ras de Pareto obtidas são utilizadas para a extra-
ção de conhecimentos através de Análise Multiva-
riada. Esta é a principal contribuição deste artigo:
a utilização das Fronteiras de Pareto como meio
de extração de conhecimento sobre o comporta-
mento do OTA em diferentes modos de operação
por mapeamento estat́ıstico.

Recentemente Deb e Koksalam (2010) su-
geriram a utilização de métodos da área de
”Multi-Criteria Decision Making” (MCDM) em
conjunto dos ”Multi-Objective Evolutionary Algo-
rithms” (MOEA). Os métodos de MCDM permi-
tem a elicitação de preferências entre múltiplos ob-
jetivos a priori, permitindo a convergência da oti-

Figura 1: Esquema Elétrico do Amplificador Ope-
racional de Transcondutância (OTA) de único es-
tágio e única sáıda em tecnologia CMOS.

mização para uma única solução da Fronteira de
Pareto, enquanto que os MOEAs clássicos que uti-
lizam Dominância Pareto resultam em conjuntos
de soluções que representam aproximações mais
completas da Fronteiras de Pareto1.

Enquanto obter apenas uma solução possui
suas vantagens de ordem prática, o conhecimento
tácito nas Fronteiras de Pareto muitas vezes é ape-
nas intuitivo aos projetistas de circuitos integra-

1A grande maioria dos MOEAs utiliza Dominância
Pareto, onde o processo decisório é realizado a posteri-
ori (Coello et al., 2006)
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dos (CIs) analógicos mais experientes. As relações
de compromisso entre os objetivos e parâmetros
do projeto, uma vez explicitadas, podem permitir
a construção de novas regras de projeto e abrir
novas questões de pesquisa.

2 O Amplificador Operacional de
Transcondutância

O OTA, esquematizado na Figura 1, é um ampli-
ficador de tensão-corrente caracterizado pela fun-
ção de transferência ideal Iout = gm ·(Vin+−Vin−),
onde Iout é a corrente de sáıda, gm é a transcon-
dutância, Vin+ e Vin− são respectivamente a en-
trada positiva e a entrada negativa do par dife-
rencial. A corrente de polarização (Iabc ≡ Ipol)
é utilizada para ajustar a transcondutância gm
(Schaumann, 2004).

O Projeto do OTA CMOS, conforme Silveira
et al. (1996) e Gentinne (1996), requer o dimensi-
onamento das larguras W e comprimentos L dos
canais dos MOSFETs (“Tranśıstor de Efeito de

Campo Metal-Óxido Semicondutor”) M1 a M10,
sendo que os pares de MOSFETs (M1, M2),
(M3, M4), (M5, M6) e (M7, M8) são considera-
dos idênticos neste trabalho. A corrente de po-
larização (Iabc ≡ Ipol) e tensão de polarização
(Vbias ≡ Vpol) do par diferencial também devem
ser ajustadas no projeto.
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Figura 2: Diagrama de Bode ilustrando a resposta
em frequência de um OTA configurado em Malha
Aberta.

A resposta em frequência t́ıpica de um OTA,
utilizando-se o modelo de pequenos sinais, é ilus-
trada pelo Diagrama de Bode da Figura 2. Neste
diagrama, estão ilustradas as métricas de desem-
penho ganho de tensão (Av0) e frequência de ga-
nho de tensão unitário (fT ) e o critério de estabili-
dade do OTA dado pela Margem de Fase (ϕM ). A
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Figura 3: Resposta transiente de um OTA confi-
gurado em Malha Fechada.

resposta transiente t́ıpica de um OTA, utilizando-
se o modelo de grandes sinais, é ilustrada na Fi-
gura 3, que representa a métrica“Slew Rate”(SR)
dada pela máxima variação de tensão ∆V/∆t. A
métrica de desempenho potência Pwr é dada pela
tensão de operação (Vdd) multiplicada pela cor-
rente de consumo do OTA, enquanto que a mé-
trica Area é a somatória das áreas de portas dos
tranśıstores MOSFETs.

Parâmetro Min. Max.

Ipol 0, 1µA 100µA
Vpol 0, 7V 2, 3V
Wi 0, 5µm 100µm
Li 0, 5µm 100µm
Vdd Fixo: 3 V
CL Fixo: 3 pF

Tabela 1: Parâmetros de configuração do OTA,
onde: Ipol ≡ Iabc é a corrente de polarização do
par diferencial, Vpol ≡ Vbias a tensão de polari-
zação do par diferencial, Wi é a largura de canal
do MOSFET Mi, i ∈ 1, . . . , 10, Li é o compri-
mento de canal do MOSFET Mi, i ∈ 1, . . . , 10,
Vdd é a tensão de alimentação do OTA e CL é a
capacitância de carga.

Objetivo Min/Max Unidade

Av0 Maximizar dB
fT Maximizar MHz
SR Maximizar V/µs
Pwr Minimizar mW
Area Minimizar µm2

Tabela 2: Objetivos de otimização do OTA, onde:
Av0 é o Ganho em malha aberta (Figura 2); fT é
a Frequência de ganho unitário (Figura 2); SR é o
“Slew Rate”ou máxima variação de tensão ∆V/∆t
(Figura 3); Pwr é a potência dissipada do OTA
e Area a área de portas ou somatória das áreas
Wi · Li.

Nas Tabelas 1, 2 e 3 tem-se respectivamente
os as faixas de valores dos Parâmetros, Objetivos
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Restrições

Vds
i ≥ Vgsi + Vth

i, ∀Mi

45◦ ≤ ϕM ≤ 75◦∣∣Vdd

2 − Vout
∣∣ ≤ 0, 1 · Vdd

Vout ≤ 0, 5V, t ≤ 0, 5µs
Vout ≥ 1, 5V, t ≥ 20µs

Tabela 3: Restrições, onde: Para os MOSFETs
Mi, Vds é a tensão entre Dreno e Fonte, Vgs é a
tensão entre Porta e Fonte e Vth é a tensão de
Limiar; ϕM é a Margem de Fase; Vout é ajustado
para a maior excursão do sinal de sáıda, próximo
de Vdd

2 .

e as Restrições de projeto para o problema de oti-
mização do OTA.

3 Otimização Evolucionária do OTA

A otimização do OTA através do NSGA-II con-
siste na Busca Direta dos parâmetros do vetor x
do espaço de decisão Ω mapeados ao vetor y do
espaço de objetivos Λ através da simulação SPICE
(F : Ω → Λ). A representação do cromossomo é
o vetor de números reais:

x = [Ipol, Vpol,W1&2, L1&2, . . . ,W10, L10]T , (1)

O vetor x é utilizado para parametrizar um
arquivo de simulação SPICE escrito na linguagem
NUTMEG (Tuma and Bürmen, 2009). Este ar-
quivo de simulação é configurado para avaliar o
OTA nas configurações de Malha Aberta e Malha
Fechada e diferentes análises SPICE no domı́nio
da frequência e do tempo, retornando um vetor y
com a avaliação dos objetivos e o vetor z com as
violações de restrições. Este processo é ilustrado
na Figura 4.

Modelo SPICE
Cromossomo
Decodificado

NSGA-II

Simulação
SPICE

.cir

.dat

"netlist"

resultados

Execução "shell"

Aptidão ("Fitness")

Figura 4: Integração do Simululador Spice ao
NSGA-II para o cálculo da aptidão.

Os componentes de y são os objeti-
vos [Av0, fT , SR, Pwr,Area]T e os componen-
tes de z são as violações das restrições
[SR′, Vout, ϕ

′
M , Sat1&2, . . . , Sat10]T , onde SR′ é

a violação da janela do Slew Rate (Figura 3), Vout

é a violação da tensão de sáıda em regime cont́ı-
nuo, ϕ′M é a violação da Margem de Fase (Figura
2) e Sat1&2 a Sat10 são as violações de condição
de operação dos tranśıstores MOSFETs na região
de saturação.

O NSGA-II utiliza a Dominância Pareto (De-
finição 1) para classificar as soluções por um nú-
mero de ordem r, onde r = 1 representa as solu-
ções não-dominadas da população. A classificação
r = 2 segue o mesmo critério, excluindo as solu-
ções com r = 1 e sucessivamente até a classifica-
ção completa da população através do algoritmo
“Nondominated Sort” (Deb, 2001).

Definição 1 Dominância Pareto: Um ve-
tor y = [y1, y2, · · · , yk]T domina outro vetor
y′ = [y′1, y

′
2, · · · , y′k]T , denotado por y ≺ y′, se e

somente se não existe componente vetorial em y′

melhor do que o correspondente em y e existe pelo
menos um componente vetorial em y melhor do que
seu correspondente em y′ (Zitzler et al., 2002).

O segundo critério utilizado pelo NSGA-II é
chamado Distância de Apinhamento (d) onde as
soluções extremas possuem d = ∞ e as interme-
diárias tem o valor do semipeŕımetro normalizado
do hipercubo do espaço de objetivos formado por
suas soluções vizinhas (Deb, 2001). Este critério
é utilizado para manter a diversidade de soluções.

Os dois critérios compõem o operador de se-
leção por torneio <c (Definição 2) (Deb, 2001).

Definição 2 Operador de Seleção por Torneio de
Apinhamento (<c): Uma solução i vence o torneio so-
bre outra solução j se quaisquer das condições abaixo
forem verdadeiras:

1. Se a solução i tem melhor classificação Pareto,
ou seja: ri < rj;

2. Se i e j possuem a mesma classificação Pareto,
mas i possui melhor distância de apinhamento
que j, ou seja: di > dj.

Para lidar-se com as restrições do problema do
OTA é necessário alterar o critério de dominância.
Utiliza-se uma derivação do método de Ray-Tai-
Seow (Deb, 2001, p. 308) conforme a (Definição
3).

Definição 3 Dominância Pareto modificada: Uma
solução i domina outra solução j se e somente se

1. i satisfaz todas as restrições e j não;

2. i e j satisfazem todas as restrições e yi ≺ yj no
espaço de objetivos;

3. i e j não satisfazem uma ou mais restrições e
zi ≺ zj no espaço de restrições.

Para as operações genéticas nos cromossomos
que utilizam representação em ponto flutuante
utiliza-se o Cruzamento Binário Simulado (SBX)
introduzido por Deb and Agrawal (1994) e a Mu-
tação Polinomial introduzida por Deb and Goyal
(1996).
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Algoritmo 1:“Non-dominated Sorting Gene-

tic Algorithm II”

ińıcio
Inicialize aleatoriamente a

populaç~ao P, |P | = N
Avalie cada soluç~ao xi ∈ P , obtendo

yi e zi

enquanto ¬término faça
Crie uma populaç~ao de

descendentes O, |O| = N usando

cruzamento e mutaç~ao sobre P
Avalie cada soluç~ao xi ∈ O ,

obtendo yi e zi

R← P ∪O, |R| = 2N
ordene R pelo operador <c

P ← ∅
P ← P ∪R(i) , para i = 1 . . . N

Retorne o conjunto de soluç~oes P

O Algoritmo 1 retorna uma aproximação da
Fronteira de Pareto (Definições 4 e 5).

Definição 4 Conjunto Pareto Ótimo
P? = {x ∈ Ω|@x′ ∈ Ω : f(x′) 4 f(x)} (Coello et al.,
2006).

Definição 5 Fronteira de Pareto Ótima
PF? = {y = f(x)|∀x ∈ P?} (Coello et al., 2006).

4 Experimentos e Resultados

O OTA é configurado com Vdd = 3V e CL = 3pF .
Os modelos de tranśıstores MOSFET utilizados
são de tecnologia AMS 0, 5µm SCN052 (MOSIS).

Os parâmetros do NSGA-II utilizados são:
probabilidade de cruzamento pc = 0.8 , probabili-
dade de mutação pm = 0.07, fator da distribução
do cruzamento SBX ηc = 20 e fator da distribui-
ção da mutação polinomial ηm = 12. O tama-
nho da população é N = 200 e os experimentos
são executados por t = 1000 gerações, totalizando
200400 soluções geradas3. Os 5 experimentos pos-
suem inicializações diferentes do gerador de núme-
ros pseudo-aleatórios. Somente as soluções que sa-
tisfazem as restrições são preservadas para a aná-
lise.

Para avaliar a capacidade de convergência do
método proposto, pode-se comparar os resulta-
dos obtidos com uma amostragem aleatória de
200400 soluções. Somente as soluções fact́ıveis
foram preservadas, onde 6 soluções foram obti-
das (Tabela 4). Estima-se que a probabilidade
de obter-se uma solução fact́ıvel ao acaso é p̂ =
0, 0000299 com intervalo de confiança de 95% en-
tre 0, 00000598 ≤ p̂ ≤ 0, 00005389 (Hines and

2http://www.mosis.com/cgi-
bin/cgiwrap/umosis/swp/params/ami-c5/t99j-params.txt

3400 soluções da geração 0 mais 200 soluções geradas a
cada geração entre as gerações 1 e 1000

Tabela 4: Resultados do experimento de busca
aleatória.

Av0 fT SR Pwr Area
(dB) (MHz) (V/µs) (mW ) (µm2)

58,78 6,00 12,00 0,15 7940
55,64 3,25 5,55 0,06 11300
45,06 0,98 4,11 0,08 11600
56,51 1,32 2,56 0,17 13300
54,18 1,75 3,43 0,15 15200
49,04 1,60 3,96 0,25 14100

Montgomery, 1990, p. 273–274). Todos os 5 ex-
perimentos com NSGA-II apresentaram 100% da
população de pais N = 200 satisfazendo a todas
restrições próximos da centésima geração. A pro-
porção da população com r = 1 também sobe ra-
pidamente após atingir 100% de satisfação das res-
trições, sendo o resultado final um conjunto de 200
soluções não-dominadas (r = 1).

Os limites mı́nimos e máximos das aproxima-
ções das fronteiras de pareto obtidas nos 5 experi-
mentos com NSGA-II são apresentados na Tabela
5.

Objetivo Mı́nimo Máximo

Av0 (dB) 20,2411 70,0856
fT (MHz) 0,118518 924,088
SR (V/µs) 0,09385 2813,33
Pwr (mW ) 0,000658 39,4558
Area (µm2) 5,324 41378,4

Tabela 5: Limites máximos e mı́nimos obtidos
para os 5 experimentos.

A comparação entre os conjuntos de soluções
obtidos não é trivial. Conforme demonstrado por
Zitzler et al. (2002) a comparação entre aproxi-
mações da Fronteira de Pareto requer pelo menos
tantos indicadores unários quantos forem os obje-
tivos e uma interpretação destes indicadores. De-
vido à complexidade em determinar qual a melhor
aproximação, a prática usual é utilizar uma repre-
sentação gráfica das Fronteiras de Pareto como a
Figura 5 e alguns indicadores, sendo pelo menos
um destes binário. Esta figura mostra a projeção
das fronteiras de pareto para cada par de obje-
tivos. As sub-figuras são simétricas a partir da
diagonal. Os indicadores para a comparação de
podem ser:

Hipervolume (Deb, 2001), que é uma mé-
trica unária do volume dominado pelo conjunto
A. Para evitar o efeito de magnitudes diferentes
entre os objetivos, o espaço de objetivos deve ser
normalizado, ou seja,

IH(A) = ∪|A|
i=1vi, (2)

onde vi é o volume da área dominada por yi ∈ A;
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Figura 5: Projeções das aproximações da Fron-
teira de Pareto resultantes dos 5 experimen-
tos com NSGA-II para cada par de objetivos:
Av0 [dB], fT [MHz], SR [V/µs], Pwr [mW ] e
Area [µm2].

Espalhamento (Deb, 2001), que é uma métrica
unária da uniformidade do espalhamento das so-
luções,

I∆(A) =

∑m
j=1 d

e
j +

∑|A|
i=1 |di − d̄|∑m

j=1 d
e
j + |A|d̄

, (3)

onde o parâmetro dej é a distância entre os vetores
extremos A correspondentes ao j-ésimo objetivo.
O parâmetro d̄ é a média das distâncias entre as
soluções yi ∈ A.

Cobertura do Conjunto (Deb, 2001), que é
uma métrica binária da proporção de soluções
y ∈ B fracamente dominadas por pelo menos uma
solução y ∈ A,

IC(A,B) =
|{y(b) ∈ B|∃y(a) ∈ A : y(a) 4 y(b)}|

|B| , (4)

podemos afirmar que uma aproximação A é me-
lhor do que B quando IC(A,B) = 1 e IC(B,A) < 1.

Os resultados são apresentados nas Tabelas 6
e 7, sugerindo que as aproximações dos 5 experi-
mentos NSGA-II são equivalentes.

Experimento IH I∆

NSGA-II/1 0,135 0,064
NSGA-II/2 0,157 0,045
NSGA-II/3 0,151 0,051
NSGA-II/4 0,169 0,050
NSGA-II/5 0,160 0,059
Aleatório/0 1,68E-5 0,036

Tabela 6: Hipervolume da região dominada pelos
5 experimentos.

IC 1 2 3 4 5 0

1 # 0,020 0,051 0,005 0 0
2 0,114 # 0,097 0,021 0,061 0.5
3 0,098 0,076 # 0,005 0,061 0
4 0,212 0,192 0,240 # 0,102 0.5
5 0,109 0,061 0,138 0,036 # 0.17
0 0 0 0,005 0,005 0 #

Tabela 7: Cobertura de Conjunto entre as apro-
ximações da Fronteira de Pareto. Experimentos
NSGA-II 1 a 5, Experimento Aleatório 0.

Figura 6: “Heatmap” e dendrogramas da correla-
ção de Spearman entre os parâmetros e os obje-
tivos. IDWL [Ids/(W/L)] é a medida de inversão
do MOSFET.

Adicionalmente, através da correlação de Spe-
arman4, o “Heatmap” (Hastie et al., 2003) da Fi-
gura 6 é calculado utilizando-se as Fronteiras de
Pareto. Os dendrogramas lateral e superior agru-
pam hierarquicamente os parâmetros e objetivos
que possuem maior correlação quadrática (ρ2). Os
gradientes escuros mostram maior correlação en-
tre parâmetros e objetivos e os gradientes claros
menor correlação. Apesar da correlação de Spear-
man não ser prova de relação causal, este tipo de
mapeamento estat́ıstico pode ser utilizado como
guia de configuração do OTA apresentado neste
artigo.

O “Slew Rate” (SR) possui uma baixa cor-
relação com os demais objetivos e parâmetros e
observado-se a projeção das Fronteiras de Pareto
(Figura 5), nota-se que existe uma relação bimo-
dal de SR com os demais objetivos, justificando a
baixa correlação. Este resultado deve ser abor-
dado mais detalhadamente em trabalhos subse-

4A correlação de Spearman revela relações de Mono-
tonicidade, enquanto que a correlação de Pearson revela
relações Lineares.
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quentes. Outra observação válida é a alta corre-
lação dos parâmetros de inversão de alguns tran-
śıstores MOSFETs [Ids/(W/L)] com os objetivos,
sugerindo que os resultados obtidos neste artigo
corroboram com a metodologia gm/Ids de Silveira
et al. (1996).

5 Conclusões

A Eletrônica Analógica é “considerada por muitos
uma forma de arte ao invés de uma ciência” (O.
Aaserud and I. Ring Nielsen (1995) apud Koza
et al. (1999, p. 383)), requerendo intuição, ex-
periência e grande conhecimento. O OTA é um
exemplo desta complexidade, como encontramos
nas abordagens de Stefanović and Kayal (2008),
Silveira et al. (1996), Gimenez et al. (2005) na
área de Microeletrônica e nos resultados apresen-
tados neste trabalho.

As possibilidades de análise dos dados obti-
dos são tão extensas quanto o volume de dados
gerados nos experimentos, não podendo ser com-
pletamente exploradas na extensão deste artigo.
Os resultados obtidos, entretanto, sugerem que a
Análise Multivariada das Fronteiras de Pareto é
um guia importante para a investigação de rela-
ções de otimalidade em modelos complexos como
o OTA, revelando relações que são muitas vezes
desconhecidas por projetistas experientes.
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Abstract— Cutting and Packing problems impacts several areas such as garment, wood and ship industries.
This work deals with the two-dimensional irregular open dimension problem. The proposed approach represents
the solution as an ordered list of items and sequentially builds the solution using the collision free region concept.
The collision free region may consist of degenerated edges and vertices. A new placement heuristic that gives
priority to placement on degenerated edges and vertices is proposed. A two-level algorithm that uses an simulated
annealing algorithm as the internal level was developed and tested with benchmark data sets. Results show that
the proposed algorithm generated highly competitive solutions. Moreover, our algorithm updated some best
known results.

Keywords— Cutting and Packing, Combinatorial Optimization, Simulated Annealing.

Resumo— O problema de empacotamento impacta diversas áreas da indústria como a têxtil, moveleira e
naval. O problema considerado neste trabalho considera um contêiner retangular com uma dimensão variável
que deve ser minimizada. Os itens podem ser poĺıgonos irregulares não necessariamente convexos. O algoritmo
proposto representa a solução como uma lista ordenada de itens e se utiliza do conceito de região livre de colisão
para construir um leiaute sem sobreposição entre os itens. A região livre de colisão pode apresentar arestas ou
vértices salientes, que são elementos desconexos. Uma nova heuŕıstica de posicionamento que prioriza arestas
e vértices salientes é proposta. Um algoritmo de dois ńıveis em que o ńıvel interno consiste de um algoritmo
de recozimento simulado foi adotado para realizar testes utilizando problemas da literatura e foi capaz de obter
resultados competitivos, melhorando os resultados na literatura em alguns casos.

Palavras-chave— Empacotamento, Otimização Combinatória, Recozimento Simulado.

1 Introdução

Problemas de corte e empacotamento são proble-
mas clássicos de busca pelo leiaute mais eficiente
para um conjunto de itens de entrada e um con-
têiner com o objetivo de minimizar o desperd́ıcio
de material. As áreas de aplicação são numerosas:
indústrias têxtil, naval, moveleira, etc. Este tra-
balho está relacionado à indústria têxtil, em que
itens devem ser extráıdos de um rolo de tecido
que possui uma largura fixa e um comprimento
muito maior do que sua largura. O objetivo é en-
contrar o menor comprimento de tecido em que
é posśıvel realizar o corte de todos os itens. Se-
gundo Wäscher et al. (2007), que propôs uma ti-
pologia que classifica os problemas de empacota-
mento, este problema é definido como bidimensio-
nal de itens irregulares em que o contêiner possui
uma dimensão variável (two-dimensional irregular
open dimension problem).

O problema é NP-completo (Fowler et al.,
1981) e como consequência as soluções propostas
usualmente se utilizam de heuŕısticas probabiĺıs-
ticas ou determińısticas. O recozimento simulado
(RS) foi originalmente proposto por Kirkpatrick
et al. (1983) para abordar problemas de otimiza-
ção combinatória, e neste trabalho foi utilizado o
RS adaptado por Martins and Tsuzuki (2009).

O algoritmo proposto neste trabalho procura
exclusivamente por leiautes fact́ıveis, i.e., leiautes

em que não há sobreposição de itens, que estão
totalmente contidos no contêiner. Os itens são
ordenados em uma lista e aplica-se uma regra de
posicionamento baseada na região livre de colisão
(RLC) para criar leiautes.

O texto está estruturado da seguinte forma. A
seção 2 explica alguns conceitos básicos. A seção 3
apresenta os motivos para a adoção de operações
Booleanas não regularizadas. A seção 4 apresenta
o algoritmo com dois ńıveis hierárquicos desenvol-
vido para resolver o problema de empacotamento
e a heuŕıstica de posicionamento adotada. Na se-
ção 5 os resultados são mostrados e as conclusões
são apresentadas na seção 6.

2 Conceitos Básicos

Para resolver o problema de obtenção de leiautes
fact́ıveis foi empregada a RLC. Esta é calculada
a partir dos conceitos de poĺıgono de obstrução
(PO) e poĺıgono de posicionamento interno (PPI).
Esta seção apresenta estes conceitos que serão em-
pregados no algoritmo proposto.

2.1 Poĺıgono de Obstrução (PO)

Considere dois itens. Um item já está posicionado
no espaço, denominado item fixo. Para o próximo
item, móvel, existem translações que o sobrepõem
ao item fixo. O poĺıgono de obstrução é a região
que representa o conjunto de translações proibidas
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Pi

Pj

Figura 1: PO (contorno definido pelas arestas ori-
entadas) induzido pelo item Pi ao item item Pj . O
ponto de referência coincide com o vértice inferior
esquerdo do poĺıgono Pj .

para o item móvel, isto é, posições onde este item
se intersecciona com o item fixo. Diz-se que o PO
é induzido pelo item fixo ao item móvel.

O PO é representado por regiões no plano.
Para tal, deve-se definir um ponto de referência
ao item móvel. A região é definida pelo conjunto
de translações aplicadas ao ponto de referência.
Um exemplo de PO pode ser visto na Fig. 1. Para
um item P , considere i(P ) o seu interior, ∂P o seu
contorno e c(P ) seu complemento.

Definição 1 Supondo dois poĺıgonos Pi e Pj fi-
xos. O PO induzido pelo item Pi ao item Pj, de-
notado por Υ(Pi, Pj), é o conjunto de vetores de
translação que aplicado a Pj o levam a colidir com
Pi. Desta forma,

Υ(Pi, Pj) = i(Pi)	 i(Pj) (1)

= {~v | ∃a ∈ i(Pj),a + ~v ∈ i(Pi)}

O PO pode ser calculado facilmente para
poĺıgono convexos utilizando a soma de Min-
kowski (Agarwal et al., 2002). O resultado da
soma de Minkowski de dois poĺıgonos convexos é
um poĺıgono convexo constrúıdo a partir das ares-
tas dos poĺıgonos originais ordenadas no sentido
anti-horário. Poĺıgonos não-convexos podem ser
decompostos em uma etapa de pré-processamento
do algoritmo, visto que as transformações aplica-
das (de rotação e translação) não afetam tal de-
composição.

2.2 Poĺıgono de Posicionamento Interno (PPI)

O PPI é um conceito derivado do PO e representa
o conjunto de translações posśıveis para o posicio-
namento de um item dentro de um contêiner C. O
PPI pode ser computado através do deslizamento
de um item contido no contêiner, ao longo de seu
contorno (Fig. 2).

Definição 2 O PPI induzido por um contêiner C
ao item Pj, denotado por Λ(C, Pj), é o conjunto
de vetores de translação que, aplicados a Pj, o
posiciona dentro do contêiner. Segue,

Λ(C, Pi) = c(c(C)⊕ (−i(Pi))) (2)

= {~v | ∀a ∈ i(Pi),a + ~v ∈ C}

Figura 2: PPI (em cinza) para um dado item e
seu contêiner.

Figura 3: A RLC (regiões hachuradas) para o po-
sicionamento de um item em um contêiner com
obstáculos (em cinza).

2.3 Região Livre de Colisão (RLC)

Considere um contêiner C e um conjunto de itens
P = {P1, · · · , Pn} já posicionados, sem colisão,
como pode ser visto na Fig. 3. Deseja-se inserir
um novo item Pm, m > n no interior do contêiner,
sem sobreposição com os itens já posicionados. A
RLC representa o conjunto de translações posśı-
veis para o item Pm.

Definição 3 A RLC é o conjunto de todas as
translações que, aplicadas a um item espećıfico,
o posiciona no interior do contêiner sem que haja
colisão com os itens já posicionados.

Quando não existem itens posicionados, a
RLC é o próprio PPI. Para um determinado item,
o cálculo do PPI é o primeiro passo para se deter-
minar a RLC. Na sequência, deve-se remover do
PPI os POs induzidos pelos itens já posicionados.
Assim, a RLC, denotada por Π(C,P, Pm), pode
ser determinada através da expressão:

Π(C,P, Pm) = Λ(C, Pm)−
⋃

Pi∈P
i(Pi)	 i(Pm) (3)

2.4 Arestas e Vértices Salientes

Quando se utiliza o conceito de RLC para deter-
minar todas as posições posśıveis para o posicio-
namento de um novo item, existem ocasiões em
que a região não pode ser representada por poĺı-
gonos. A RLC pode apresentar contornos fecha-
dos, arestas salientes e vértices salientes. Arestas
e vértices salientes são sempre externos aos con-
tornos, representando posições adicionais para o
posicionamento de um novo item.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4: (a) Problema com dois itens à esquerda
e o contêiner retangular à direita. (b) Posiciona-
mento do item côncavo. (c) RLC do item retangu-
lar, considerando o ponto de referência no centro.
(d) Leiaute final com o item retangular posicio-
nado em uma aresta saliente.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5: (a) Problema com dois itens à esquerda
e o contêiner retangular à direita. (b) Posiciona-
mento do item côncavo. (c) RLC do item retangu-
lar, considerando o ponto de referência no centro.
(d) Leiaute final com o item retangular posicio-
nado em um vértice saliente.

Arestas salientes representam posições em que
a movimentação sem colisão do item só pode ocor-
rer em uma direção, excetuando-se os pontos de
intersecção. Na Fig. 4, em que o posicionamento
foi realizado em uma aresta saliente, é posśıvel
observar que só é posśıvel movimentar o item ho-
rizontalmente. A Fig. 5 exibe o caso do posici-
onamento em um vértice saliente em que o item
posicionado não pode se movimentar em nenhuma
direção.

3 Operações Booleanas não
Regularizadas

A determinação da RLC se utiliza de operações
Booleanas entre poĺıgonos. No entanto, estas ope-
rações Booleanas não podem ser regularizadas,
uma vez que assumem que o contorno pertence

ao poĺıgono. O cálculo da RLC pode envolver
um PO, que não deve ter o seu contorno consi-
derado. Isso decorre da definição do PO, que re-
presenta translações proibidas. O contorno do PO
representa uma translação válida, já que o posi-
cionamento neste contorno resulta em dois itens
que apenas se encostam e não se interseccionam.
Desta forma, para a correta determinação da RLC
e de vértices e arestas salientes é necessário em-
pregar operações Booleanas não regularizadas.

Para este trabalho, foi desenvolvido um novo
algoritmo de operações Booleanas não regulariza-
das baseado em operações Booleanas regulariza-
das. As propostas de operações Booleanas regu-
larizadas existentes (Vatti, 1992) possuem em co-
mum a divisão em três passos: a determinação das
intersecções entre arestas, a classificação das ares-
tas e contornos e a coleta das arestas e contornos
apropriados para compor o resultado final. O novo
algoritmo desenvolvido também adotou os mes-
mos passos, com modificações mais significativas
nas etapas de classificação e coleta (Sato, 2011).
Estas modificações estão associadas com a geração
e a coleta de arestas e vértices salientes, que não
existem em operações Booleanas regularizadas.

4 Algoritmo proposto

O problema estudado considera o contêiner retan-
gular com uma dimensão variável a ser minimi-
zada. Para resolver este problema, foi proposto
um algoritmo de dois ńıveis hierárquicos (veja
Fig. 6). O ńıvel interno considera que o contêi-
ner possui dimensões fixas. Cada solução é repre-
senta por uma lista ordenada de itens e o posici-
onamento ocorre de forma sequencial, segundo a
RLC para evitar colisões com itens já posiciona-
dos. Um RS controla a sequência, a orientação e a
posição de cada item. A função objetivo adotada é
o espaço desperdiçado no contêiner. A convergên-
cia global do RS ocorre quando, para uma dada
temperatura, todas as soluções possuem o mesmo
espaço desperdiçado que o melhor já encontrado.
A convergência local, para cada temperatura, é
um número limite pré-determinado de soluções ge-
radas. Para o problema associado ao ńıvel interno,
o espaço desperdiçado assume apenas valores dis-
cretos (Martins and Tsuzuki, 2010).

O ńıvel externo controla a temperatura e so-
lução iniciais do ńıvel interno, assim como o valor
da dimensão variável do contêiner. Caso o ńıvel
interno convirja para um leiaute fact́ıvel em que
todos os itens foram posicionados, o ńıvel externo
diminui o contêiner e reinicia o RS. Já para o caso
em que uma solução em que nem todos os itens
foram inseridos no contêiner, o ńıvel externo deve
aumentá-lo e reiniciar o ńıvel interno. Para este
ńıvel são definidos dois novos parâmetros pdim e
paum, que controlam o comprimento do contêiner.
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4.1 Heuŕıstica de Posicionamento

A heuŕıstica de posicionamento utilizada neste
trabalho prioriza posições de encaixe, onde o item
móvel encosta em algum item fixo ou contêiner
em pelo menos dois pontos. O posicionamento de
um item em uma posição de encaixe muitas vezes
possibilita o posicionamento de mais itens ao con-
têiner. Pela RLC, calculada a partir de operações
Booleanas não regularizadas, algumas posições de
encaixe são facilmente identificadas: arestas e vér-
tices salientes. Desta forma, estas posições foram
priorizadas. Outra posição de encaixe são os vér-
tices côncavos do PO que considera todos os itens
fixos, ou seja, a união de todos os poĺıgonos de
obstrução.

x← <solução inicial aleatória>
T0 ← <temperatura inicial>
L← <comprimento inicial do contêiner>
enquanto <Não terminado> faça

enquanto <condição global não
satisfeita> faça

Ti ← Ti ∗ α; i← i+ 1
enquanto <condição local não
satisfeita> faça

val← random(0, 1)
se val < 0.5 então

x∗ ←<modificar sequência
de posicionamento>

senão
<seleciona o item móvel>
x∗ ←<seleciona um vértice
da RLC para posicionar>

∆E = F (x∗)− F (x)
se ∆E < 0 então

x← x∗

senão
se random(0, 1) < e−∆E/kT

então x← x∗

se <todos os itens foram
posicionados> então

L← (1− pdim)L
<comprimento do
contêiner>← L
<condição global de parada
satisfeita>

se <algum item não foi posicionado>
então

L← (1 + paum)L
<comprimento do contêiner>← L
i← 0; T0 ← <temperatura inicial>

Figura 6: Algoritmo proposto.

O posicionamento sempre ocorre em algum
vértice da RLC. Trabalhos anteriores mostraram
que este tipo de posicionamento contribui para

Tabela 1: Problemas da literatura. NTP: número
total de poĺıgonos; NMV: numero médio de vér-
tices; OP: orientações posśıveis

Caso NTP NMV OP

Albano 24 7,25 0◦, 180◦

Dagli 30 6,30 0◦, 180◦

Dighe1 16 3,87 0◦

Dighe2 10 4,70 0◦

Fu 12 3,58 0◦, 90◦, 180◦, 270◦

Jakobs1 25 5,60 0◦, 90◦, 180◦, 270◦

Jakobs2 25 5,36 0◦, 90◦, 180◦, 270◦

Mao 20 9,22 0◦, 90◦, 180◦, 270◦

Marques 24 7,37 0◦, 90◦, 180◦, 270◦

Shapes0 43 8,75 0◦

Shapes1 43 8,75 0◦, 180◦

Shapes2 28 6,29 0◦, 180◦

Shirts 99 6,63 0◦, 180◦

Trousers 64 5,06 0◦, 180◦

o algoritmo encontrar a solução final em menor
tempo sem comprometer a qualidade do resul-
tado (Sato et al., 2010). Existem casos em que
a utilização desta heuŕıstica não converge para
o melhor resultado, no entanto, são casos es-
peciais que raramente ocorrem na prática (Sato
et al., 2010).

A heuŕıstica de posicionamento adotada nos
algoritmos desenvolvidos possui a seguinte ordem
de prioridade: posicionamento em um vértice sa-
liente, vértice de uma aresta saliente e vértices
convexos de contorno da RLC. Se a RLC possuir
mais que um vértice saliente, a heuŕıstica escolhe
de forma aleatória um deles. Se não possuir vérti-
ces salientes, mas sim arestas salientes, um sorteio
será realizado para escolher um dos vértices dessas
arestas. Finalmente, caso existam apenas contor-
nos fechados, a heuŕıstica de posicionamento es-
colhe um dos vértices convexos destes contornos.

5 Resultados

Neste trabalho, o algoritmo foi avaliado utilizando
13 problemas da literatura, que podem ser encon-
trados no site da ESICUP (EURO Special Interest
Group on Cutting and Packing). São problemas
de itens irregulares com o objetivo de minimizar
o comprimento de um contêiner retangular de lar-
gura fixa. Cada item pode ser rotacionado de um
conjunto finito de ângulos (0◦, 90◦, 180◦ ou 270◦),
admitindo até quatro orientações posśıveis. A Ta-
bela 1 mostra os problemas estudados. Todos os
testes foram executados com um processador i7
860 com 4 GB de memória RAM.

Os parâmetros de redução pdim e de expan-
são paum do comprimento do contêiner adotados
foram 1% e 0, 3%, respectivamente. A Tabela 2
apresenta os menores comprimentos obtidos e a
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(a)

(b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 7: Melhores leiautes obtidos pelo algoritmo
proposto. (a) albano. (b) shapes0. (c) dagli. (d)
fu. (e) dighe1. (f) dighe2. (g) mao. (h) marques.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 8: Melhores leiautes obtidos pelo algoritmo
proposto. (a) shapes1. (b) shapes2. (c) shirts. (d)
trousers. (e) jakobs1. (f) jakobs2.
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Tabela 2: CM: Comprimento mı́nimo. D: Densi-
dade. I: (Imamichi et al., 2009). B: (Bennell and
Song, 2008). E: (Egeblad et al., 2007) G: (Gomes
and Oliveira, 2006). Os resultados representados
com ∗ são os melhores da literatura

Caso
Algoritmo proposto Melhor

CM D (%) D (%)

Albano 9848,72 88,39∗ 88,16 (I)
Dagli 57,82 87,71 87,87∗ (B)

Dighe1 1000 100∗ 100∗ (BG)
Dighe2 1000 100∗ 100∗ (BG)

Fu 30,99 91,96 92,03∗ (E)
Jakobs1 11,00 89,07∗ 89,07∗ (E)
Jakobs2 22,75 84,83∗ 82,51 (I)

Mao 1753,20 84,07 85,15∗ (E)
Marques 76,85 90,01∗ 89,82 (E)
Shapes0 59,03 67,59 68,44∗ (E)
Shapes1 55,51 71,88 73,84∗ (EI)
Shapes2 25,93 83,30 84,25∗ (I)
Shirts 61,65 87,59 89,69∗ (B)

Trousers 241,83 90,07 90,46∗ (E)

densidade dos leiautes, as Figs. 7.(a)-(h) e 8.(a)-
(f) apresentam os melhores leiautes obtidos pelo
algoritmo proposto.

6 Conclusões

O algoritmo de operações Booleanas não regulari-
zadas desenvolvido permitiu determinar vértices e
arestas salientes. Uma nova heuŕıstica de posicio-
namento foi proposta considerando a importância
do posicionamento nos elementos salientes. Um
algoritmo de dois ńıveis foi proposto para resol-
ver o problema de empacotamento com contêiner
retangular de uma dimensão variável. Os resulta-
dos obtidos considerando os problemas propostos
na literatura se mostraram competitivos, obtendo
o melhor resultado em alguns casos.

O algoritmo possui dois parâmetros que con-
trolam o aumento e redução do contêiner. Nos
testes executados, estes foram considerados cons-
tantes. No entanto um estudo mais aprofundado
para controlar estes parâmetros através de um al-
goritmo deve ser realizado.
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DE SIMULAÇÃO GRÁFICA DE ROTEAMENTO AUTOMÁTICO EM ARMAZÉNS INTELIGENTES 
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Abstract Taking into account the great importance of logistical systems in warehouses, this work presents the 
development of a 3D simulation tool for robotic forklifts on intelligent warehouses. So, it is possible to use this software to 
simulate control processes in warehouses before they are effectively set up. The warehouse and forklift prototype models were 
designed and simulated in scale using the software Player/Gazebo. This 3D simulated environment allowed us to test and 
improve our routing software (it was tested before using a 2D simulation platform). The pair, Player and Gazebo, was used 
because together they allowed us to develop a 3D environment and the routines developed can be used not only in simulation, but 
also to control the real robot. The results demonstrated the viability to use the software in 3D simulations. 

Keywords 3D Simulation, intelligent warehouse, software Player/Gazebo, automatic routing. 

Resumo Tendo em vista a grande importância dos sistemas logísticos em armazéns, este trabalho mostra o 
desenvolvimento de uma ferramenta de simulação 3D aplicada a empilhadeiras robóticas em um armazém inteligente.  Assim, é 
possível ter-se um software para simulação de controle e de processos em armazéns, antes mesmo que estes sejam efetivamente 
implantados. Gerou-se e simulou-se o ambiente de um armazém, além de modelar um protótipo de empilhadeira em escala 
utilizando o software Player/Gazebo. Através desse ambiente simulado, tornou-se possível a realização de testes com os 
algoritmos previamente desenvolvidos e testados apenas em software de simulação 2D. O conjunto formado pelo Player e o 
Gazebo foi utilizado por oferecer uma boa conexão entre si e permitir o emprego das rotinas desenvolvidas tanto em simulação, 
como no controle do robô real. Os resultados obtidos demonstraram a viabilidade do emprego do software em simulações 3D.  

Palavras-chave Simulação 3D, armazém inteligente, software Player/Gazebo, roteamento automático. 

1    Introdução  

Grandes avanços são verificados todos os anos nas 
áreas de automação e controle, devido aos 
desenvolvimentos técnicos e científicos nas diversas 
áreas de conhecimento ligadas à robótica móvel. 
Com isso, a indústria vem aplicando a cada dia 
soluções comerciais inovadoras em seus setores. 
Dentre estas tecnologias, pode-se citar o 
desenvolvimento de softwares nas áreas de logística, 
para controle de processos e auxílio na tomada de 
decisões quanto a quais métodos devem ser aplicados 
para organização de armazéns.  

Os softwares voltados para simulação de 
processos, ambientes tridimensionais (3D) e serviços, 
seguindo o contexto tecnológico necessário para o 
desenvolvimento acelerado em indústrias, ganharam 
assim o seu nicho de mercado. Da necessidade de 
elevar a eficiência de aplicação de metodologias em 
logística, melhorar o controle das técnicas aplicadas, 
sem a necessidade de medições e avaliações 
constantes, surgiram os softwares de gerenciamento 
de alto nível em armazéns (Kanczler, 2011). A 
simulação ou visualização prévia de uma idéia de 
projeto faz parte do início de um grande ciclo, onde 
serão investidos muitos recursos em pesquisa e 
desenvolvimento.  

Nem sempre as empresas dão prioridade para 
altos investimentos em organização, otimização e 
controle de armazéns. O que se observa em diversos 
casos é que o controle desse setor é feito por diversas 
pessoas, dentre as quais, poucas são exclusivamente 
responsáveis por apenas este tipo de tarefa. Isso 

resulta em projetos com baixa eficiência, grande 
quantidade de ações improdutivas, causando fluxos 
de trabalho desnecessários e por fim, perda de tempo 
na busca de mercadorias ou rearranjo das áreas de 
estocagem (Voitgman, 2010). 

O uso de simulações assume um papel 
importante, uma vez que disponibiliza um novo 
recurso, com a finalidade de reduzir quaisquer gastos 
com testes em ambientes reais. De acordo com 
Voitgman (2010), estudos feitos na Alemanha 
revelaram que de todo o tempo de processamento até 
a venda do produto, um terço é gasto em processos 
de logística e essa é uma grande motivação para 
continuar os desenvolvimentos em sistemas que 
possam auxiliar no controle dos processos desse setor 
e controle de fluxos de mercadorias em armazéns. 

Neste contexto, ambientes 3D simulados podem 
ser empregado para otimizar idéias e facilitar a troca 
de informações entre os diversos grupos dentro de 
um projeto de engenharia. Com isso, torna-se 
possível reduzir o tempo para transmitir idéias, 
conservar a integridade do projeto final e gerar 
modelos cada vez mais próximos do que se espera ter 
na entrega do produto ou serviço contratado.   

Com o intuído de desenvolver pesquisas na área 
de armazéns inteligentes, o Laboratório de Robótica 
Móvel da EESC - USP tem focado seus esforços no 
desenvolvimento de empilhadeiras robóticas (em 
escala reduzida), sistemas de navegação, de auto-
localização, de roteamento e otimização de layout de 
armazéns levando-se em consideração restrições 
físicas e demandas sazonais. Em pesquisas anteriores 
foi desenvolvido um ambiente simulado 
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bidimensional (2D) utilizando o software 
Player/Stage (Vivaldini et al., 2010). Por se tratar de 
uma empilhadeira robótica que manipula paletes, há 
a necessidade de uma simulação 3D para o adequado 
desenvolvimento de algoritmos de roteamento, que 
levem em consideração as características dinâmicas 
da empilhadeira em operações de carregamento/ 
descarregamento, o tempo de elevação da carga, etc. 
Para solucionar essa deficiência, o software 
Player/Gazebo surge como uma solução viável 
(Koeing, 2004), pois além de simular esses 
comportamentos, permite a transferência dos 
algoritmos do ambiente de simulação para um 
ambiente real. 

Assim, para construção do armazém e demais 
objetos, permitindo a simulação e controle, os 
softwares livres Player/Gazebo foram adotados. 
Dessa maneira, tornou-se possível, em Sistema 
Operacional Linux, gerar tanto o ambiente simulado 
no Gazebo, quanto as simulações dos drivers da 
empilhadeira robótica no Player. O trabalho está 
dividido da seguinte forma: na seção 2 são 
apresentadas as estruturas dos softwares utilizados; 
na seção 3, a metodologia empregada; na 4ª seção 
são apresentados os resultados obtidos e na 5ª seção, 
as conclusões e perspectivas futuras do projeto.  

2   Estrutura do Software Player/Gazebo  

O software Player/Gazebo é um sistema 
baseado no modelo cliente/servidor para efetuar a 
comunicação entre o hardware do robô e o usuário. 
Isto proporciona ao usuário uma ferramenta de alto 
nível para desenvolver o controlador dos dispositivos 
equipados no robô, facilitando a sua programação 
(Hata, 2010)  

O componente Player desempenha o papel de 
servidor das informações dos periféricos do robô e o 
Gazebo a interface de simulação. 

 

2.1 Player 

O Player pode ser utilizado para diversas funções de 
comunicação com os hardwares de robôs móveis e 
seus atuadores e sensores, tais como, motores, laser, 
sonar, câmera, encoder, etc. (Collet et al., 2005).  

A estrutura do Player é baseada na arquitetura 
cliente / servidor, de forma que um cliente (programa 
de controle) pode controlar diversos servidores e 
diferentes clientes podem controlar diferentes 
sensores de um mesmo robô. O servidor faz a 
interface com o robô e com outros sensores, obtendo 
dados, enviando-os para o cliente e recebendo 
instruções do cliente para o controle do robô e dos 
sensores. O cliente é o programa que controla 
efetivamente o robô (aplicação) sendo responsável 
por obter os dados do servidor, interpretá-los e enviar 
instruções para o servidor (robô) para a execução de 
determinada tarefa (Wolf et al., 2009).  

O software Player utiliza o protocolo TCP 
(Transfer Control Protocol) para manipular a 
comunicação entre o cliente e o servidor. Com, este 

protocolo é possível desenvolver o programa cliente 
em qualquer linguagem que forneça suporte a 
biblioteca TCP. Atualmente, existem bibliotecas 
disponíveis para clientes em linguagem C, C++, Tcl, 
Java e Python, entre outras (Collet et al., 2005).  

Os programas desenvolvidos com o Player, antes 
de serem utilizados diretamente nos robôs físicos, 
podem ser testados no software de simulação. Entre 
eles estão, os simuladores Stage (2D) e Gazebo (3D), 
cada um dos quais permite ao programa controlar 
robôs virtuais navegando em um ambiente virtual 
(Gerkey et al., 2003).  

Da mesma forma que o Player, o Gazebo atua 
como o servidor de dados utilizando o protocolo 
TCP, tornando possível o uso de dispositivos virtuais 
como se fossem hardwares reais. No entanto, para o 
cliente torna-se indiferente se está manipulando um 
dispositivo no Gazebo ou um dispositivo real, pois os 
comandos continuam iguais para ambos os casos, 
sendo a única diferença o endereço IP onde serão 
requisitados os dados.  

Na Fig. 1, pode-se verificar um diagrama 
esquematizando como pode ser feito o controle da 
simulação através do software Player. O Player faz 
apenas a comunicação entre o programa e o robô ou 
a simulação no ambiente virtual. Devido a isso, na 
utilização de uma API (Application Programming 

Interface), deve-se tomar o cuidado para que este 
aplicativo seja desenvolvido pelo próprio usuário.  

 
Figura 1. Conexão do software Player entre o software de 

Simulação Gazebo 3D ou com o robô real.  
Adaptado de Martin (2006) 

 

Uma questão importante é o fato de o Stage e o 
Gazebo só funcionarem em sistemas operacionais do 
tipo POSIX que são aqueles baseados em Unix como 
Linux, Solaris e Mac OSX. O Player tinha a mesma 
restrição até pouco tempo atrás quando foi lançada 
uma versão para Windows. 

 

2.2 Gazebo 

O software Gazebo surgiu da necessidade da criação 
de ambientes “outdoor” com alta fidelidade, capazes 
de simular interações em 3D com vários robôs. Com 
a ferramenta Gazebo, pode se testar um ou vários 
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robôs simultaneamente, diversos tipos de sensores, e 
também criar cenários para realizar as simulações. 
Além desse critério, a dinâmica dos robôs também 
pode ser simulada, uma vez que os objetos passam a 
ter massa, velocidade, atrito, além de manter as 
interações físicas entre eles (Koeing, 2004). 

Certas estruturas mais complexas, como os 
robôs, são interpretadas pelo programa como corpos 
rígidos conectados por juntas. Dessa maneira, forças 
angulares ou lineares podem ser aplicadas a essas 
juntas, gerando assim movimentos relativos e 
interações com o ambiente. O ambiente pode ser 
gerado por extrusões, paisagens ou objetos criados 
pelo usuário. Também é possível controlar alguns 
parâmetros necessários para a simulação, tais como 
incidência de luz, controle de neblina, coeficientes de 
atrito, etc. (Koeing 2004). 

Por fim, o programa possui algumas limitações, 
tais como a quantidade de robôs a serem simulados 
(devido à limitação do próprio hardware de 
simulação). O software Stage, para simulação em 
2D, é dotado de maior liberdade, uma vez que seu 
sistema exige menor capacidade computacional. 
Como citado anteriormente, para a proposta de 
trabalho do Grupo, um ambiente em duas dimensões 
não comporta mais os requisitos necessários para 
visualização dos resultados das simulações, uma vez 
que as empilhadeiras precisam ter, por exemplo, o 
sistema de elevação levado em consideração, assim 
como o tempo de elevação de carga contabilizado e 
suas características dinâmicas, algo que não é 
possível numa plataforma de simulação 2D, como o 
Stage oferece. 

 

2.2.1 Bibliotecas gráficas 

As bibliotecas gráficas assumem um papel 
importante na execução do Gazebo, uma vez que são 
utilizadas durante a compilação do código para gerar 
as simulações. Nesse ponto, deve-se verificar a 
compatibilidade de cada arquivo para evitar 
problemas com a instalação do programa final. Tais 
bibliotecas devem ser adicionadas ao sistema 
operacional, Linux, antes da instalação do Gazebo. 

Mesmo com a importância desses arquivos, sua 
atuação no código é mínima (Koeing, 2004). O 
propósito dos desenvolvedores é utilizá-las sem 
tornar os modelos 3D dependentes de ferramentas 
que possam vir a ser modificadas no futuro. 

Dentre as bibliotecas para o Gazebo (versão 
0.8.0-pre3), destacam-se: ODE (Open Dynamics 

Engine), OpenGL, FLTK (Fast Light Toolkit), 
OGRE (Object-Oriented Graphics Rendering 

Engine) e OIS (Object-Oriented Input System). A 
ODE simula a dinâmica e cinemática entre corpos 
rígidos e articulados, atuando na detecção de 
colisões, massa e funções de rotação. A OpenGL 
gera uma interface para o usuário, sendo esta uma 
biblioteca padrão para gerar gráficos em duas e três 
dimensões. Um ponto interessante da OpenGL é o 
fato de processar muitos de seus atributos na placa 
gráfica, livrando a CPU para realizar outras tarefas, 
tais como as interações dinâmicas, muito utilizadas 

pela ODE. A FLTK auxilia na renderização da parte 
gráfica para o usuário. A OGRE atua diretamente na 
simulação, podendo ser a responsável por algumas 
características do ambiente simulado. E a OIS 
trabalha no recolhimento de dados de entrada 
fornecidos pelo usuário. 

3   Metodologia  

As implementações são feitas visando o 
desenvolvimento de um simulador utilizando as 
ferramentas do Player Project. Portanto, é necessária 
a criação de um modelo físico e dinâmico da 
empilhadeira robótica, do ambiente de simulação e o 
desenvolvimento de uma interface entre o servidor 
Player e os comandos presentes nos módulos da 
empilhadeira robótica. Todos os detalhes físicos, 
dimensionais e construtivos para o modelo, foram 
tomados do robô original (Sobral et al., 2010).  

 

3.1 Modelo da Empilhadeira Robótica 

A modelagem da empilhadeira robótica no software 
Gazebo contém algumas propriedades chave, tais 
como a presença física e a interface. 

A presença física envolve os seguintes itens: 
• Corpo: esfera, caixa ou composição de formas; 
• Cinemática: juntas e velocidades; 
• Dinâmica: massa, fricção e forças envolvidas; 
• Aparência: cor e textura. 

O primeiro passo para a criação da empilhadeira 
robótica envolve a descrição da parte física do 
modelo para o Gazebo que corresponde com as 
características físicas da empilhadeira real (Fig. 2), 
tais como, comprimento, largura, peso, diâmetro das 
rodas, distância entre eixos, dentre outros.  

 

 
Figura 2. Protótipo da Empilhadeira Robótica 

Esta descrição física do modelo é representada 
através de um arquivo utilizando a linguagem de 
programação XML com extensão *.model, sendo 
possível criar corpos com múltiplas geometrias neste 
tipo de estrutura (Fig. 3). Na Fig. 3, os tags do 
arquivo descrevem as características como rotação, 
tamanho, massa (mass), textura (material) e forma 
(mesh).  

O modelo da empilhadeira dentro do Gazebo 
exige movimentos e leitura de dados de sensores para 
os fins desejados. Portanto, é necessária a integração 
de controladores ao modelo (Fig. 4), que é feita 
através de código XML. Por outro lado, a descrição 
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destes controladores é implementada em outro tipo 
de linguagem de programação.  

 

Figura 3. Implementação do modelo físico no Gazebo 

 
Figura 4.  Integração de um controlador a um modelo do Gazebo 

Na Fig. 4, pode-se verificar a integração de um 
controlador de posição da empilhadeira. A segunda e 
terceira linhas do código XML correspondem às 
rodas do veículo que são os parâmetros sobre os 
quais será feito o controle, e a sétima define a 
interface sobre a qual o controlador irá ler dados e 
escrever comandos.  

Estes são os passos básicos para a criação de um 
modelo no Gazebo. Existem alguns detalhes 
importantes, tais como, criar um novo sensor ou 
atuador para o Gazebo, porém estes não serão 
abordados neste trabalho e maiores informações 
podem ser obtidas no site do Player Project (Gerkey 
et al., 2010) e em Becker (2010). 

 

3.2 Ambiente de Simulação 

A implementação do ambiente de simulação no 
Gazebo é feita utilizando o arquivo com extensão 
*.world. Este arquivo é implementado em XML, 
sendo utilizado para carregar todos os parâmetros 
necessários no ambiente 3D, dentre outros, 
gravidade, nível de neblina, luz, objetos presentes, o 
solo, coeficientes de atrito, texturas do ambiente, etc.  
O arquivo *.world (Fig. 5) contém informações 
referentes aos itens que compõem o ambiente, a sua 
organização física e os modelos que devem ser 
carregados no mesmo. A saber, robôs e sensores são 
objetos modelados e podem estar integrados. 
Portanto, este arquivo também deverá especificar 
como os modelos estarão conectados fisicamente 
(parâmetros de posicionamento espacial). 

Um ponto importante está na caracterização de 
cada elemento do arquivo *.world. Os objetos 
precisam ser caracterizados como box, sphere ou 
trimesh, para a descrição de sua natureza física e as 

conexões precisam ser especificadas, como joints, 
por exemplo, onde existir uma roda de 
movimentação de um robô. Também é necessário 
especificar se o objeto será renderizado por uma 
biblioteca específica que está instalada no Gazebo ou 
se o mesmo é apenas um modelo físico que será 
carregado. Devido à grande quantidade de 
desenvolvedores do Gazebo, existem vários modelos 
já implementados tanto de objetos sólidos como de 
terrenos, sensores e atuadores disponibilizados por 
colaboradores. Para o caso da empilhadeira robótica 
e o ambiente, foi necessária a criação de novos 
modelos de objetos, como será descrito na seção 3.3. 

 
Figura 5. Detalhe da linguagem de programação do software 

Gazebo e a estrutura de apresentação de modelos. 

Outro detalhe interessante é a possibilidade de 
chamar arquivos do tipo *.model dentro do arquivo 
*.world. Este tipo de arquivo facilita a replicação de 
um mesmo código várias vezes, como as prateleiras 
de um armazém ou a replicação em diversos 
ambientes. Por exemplo, quando se usa composições 
equivalentes de modelos dentro de vários ambientes, 
caso seja feita uma mudança na composição, esta não 
precisa ser replicada a todos os arquivos (Becker, 
2010). É importante mencionar que estes arquivos 
têm que estar disponíveis em diretórios dentro da 
pasta de instalação do Gazebo para seu correto 
funcionamento.  
 
3.3 Ferramentas para exportação para o Gazebo 

Como visto na seção 3.1 e 3.2, o Gazebo gera o 
ambiente 3D utilizando uma linguagem de 
programação específica adaptada ao formato XML. 
Para aquisição da empilhadeira e do armazém neste 
formato, foi necessária a utilização de uma 
ferramenta de software para adaptar os desenhos 
CAD (Fig. 6). 
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Figura 6. Desenho do Protótipo da Empilhadeira Robótica em 
arquivo CAD. Sobral et al. (2010)

Na Fig. 7, mostra-se o procedimento utilizado 
para a conversão de formato e exportação de 
arquivos para o Gazebo. 

Figura 7. Procedimento utilizado

Primeiramente, o desenho 
empilhadeira robótica foi simplificado,
software Solid Works, para redução da quantidade de 
detalhes dos elementos que não são significativos 
para a simulação, tais como: furos, parafusos, 
de circuitos internos, pinos, etc. O arquivo
se inicialmente no formato *.prt para as peças e 
*.asm para empilhadeira montada. 
extensões, o software permite exportar
outras, que serão legíveis para outros programas, 
dentre elas, a extensão IGES (*.igs). O problema em 
gerar um arquivo IGES está no
Enquanto um *.asm tem 1MB, o IGES passa a ter 
aproximadamente 15MB. Se texturas
inclusas no arquivo, este pode chega
ocasionando problemas para carregar
características (cálculos quanto às geom
conexões) no programa. No entanto,
exportado no formato *.igs, sem adici
textura, dado que esta era a única extensão legível 
para contato do programa CAD com o
Studio Max. Este último foi utilizado
ferramenta de renderização para caracterizar grupos 
de elementos importantes para a construção do 
modelo da empilhadeira no Gazebo
chassis, rodas, motores, etc. Esta caracterização dos 
elementos em grupos é fundamental, pois cada peça 
(*.prt) no Solid Works é transformad
arquivo *.mesh no 3D Studio Max
caracterização em grupos, o números de itens do
modelo foi reduzido. Consequentemente, o ambiente 
simulado ficou graficamente mais leve

Para a exportação dos arquivos para o 
(Figs. 8 a 10), foi necessária a utilização do 
OgreMax Scene Exporter no 3D Studio Max, que 
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graficamente mais leve.  

Para a exportação dos arquivos para o Gazebo 
10), foi necessária a utilização do plugin 
Scene Exporter no 3D Studio Max, que 

exporta arquivos com as extensões
*.material para o Gazebo, dado que
a OGRE para visualização 3D.

 

Figura 8. Protótipo da Empilhadeira 

Quanto ao ambiente do armazém, também foi 
utilizada a ferramenta de renderização, na qual
desenhados o piso, as paredes e demais estruturas 
presentes, como todas as prateleiras e texturas 
necessárias para a visualização em 3D.

 

Figura 9. Parede – 3D Studio Max

Para as paredes e prateleiras,
textura, e na conversão do arquivo *.ig
arquivo *.mesh, foi criado o arquivo *.material.

 

Figura 10. Prateleira – 3D Studio Max

Dessa forma, foi possível construir o protótipo 
da empilhadeira e em seguida
armazém. Dados os arquivos gerados 
ferramentas e disponibilizando
diretório do Gazebo, basta a 
códigos para o ambiente simul
da empilhadeira *.world e *.model
simulação no Gazebo. 

4   Resultados

Para gerar o modelo da 
ambiente simulado, foi necessário modelar seus 
parâmetros, conforme descrito nas seções anteriores
Com isso o programa leva em consideração que 
modelo, ao ser carregado no arquivo de extensão 
*.world, não é simplesmente mais um objeto, mas 
um sistema com juntas, motores e outros objetos 
passíveis de serem controlados.

As simulações foram realizad
computador Intel® Core™ 
@2.33GHz, com 3GB de RAM e placa de vídeo 
GeForce 9600 GT (1024 MB de memória dedicada).

As Fig. 11 e 12 mostram a empilhadeira robótica 
no armazém. O ambiente desenvolvido é similar a 

com as extensões *.scene, *.mesh e 
dado que o mesmo utiliza 

a OGRE para visualização 3D. 
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modelo, ao ser carregado no arquivo de extensão 
.world, não é simplesmente mais um objeto, mas 

um sistema com juntas, motores e outros objetos 
passíveis de serem controlados. 

As simulações foram realizadas em um 
™ 2 Quad CPU Q8200 

, com 3GB de RAM e placa de vídeo 
GeForce 9600 GT (1024 MB de memória dedicada). 

As Fig. 11 e 12 mostram a empilhadeira robótica 
o armazém. O ambiente desenvolvido é similar a 
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um armazém real. Com a atuação da empilhadeira 
robótica neste ambiente é possível adicionar 
programas clientes que coordenem os movimentos da 
empilhadeira robótica e testem os algoritmos de 
roteamento. 

 

 
Figura 11. Interface do programa Gazebo com o armazém 

simulado e uma das empilhadeiras 

 
Figura 12. Ambiente Simulado do Armazém  

Atualmente, ainda há algumas dificuldades para 
a implementação completa da empilhadeira com 
todos seus componentes. Para testes iniciais, os 
drivers dos motores foram retirados do Pioneer2dx, 
um robô tradicionalmente empregado em pesquisas 
de robótica móvel e que já havia sido implementado 
no próprio Gazebo. Dessa maneira, pôde-se realizar o 
controle de torque nas rodas da empilhadeira.  

O desempenho computacional foi muito bom, 
tendo em vista que todo o armazém, além da 
empilhadeira, estava sendo carregado durante a 
simulação, com suas respectivas texturas e formas.  

Conforme os demais drivers forem 
desenvolvidos, o modelo da empilhadeira vai sendo 
enriquecido e a coleta de dados torna-se cada vez 
mais realista.  

5   Conclusão 

Nesse trabalho apresentou-se passo a passo a 
implementação de um ambiente de simulação 3D 
utilizando o software Player/Gazebo. Baseados nos 
resultados obtidos do armazém em escala pode-se 
salientar a capacidade do programa para simular 
ambientes reais com um alto grau de fidelidade, 
interface agradável e coerente com os recursos 
computacionais encontrados atualmente no mercado. 
Desta forma, como software livre, o Gazebo 
apresenta-se como uma plataforma extremamente 
útil, viabilizando as simulações com o Player, sem 
que qualquer gasto fosse feito com construção das 

empilhadeiras e do armazém. Para trabalhos futuros 
tem-se a implementação de novos drivers e do 
controle de navegação.  
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Abstract— This article presents an application of GRASP metaheuristic for solving the Guillotine Open
Dimensional Problem. The problem consists of placing a set of small items within a large object such that
the overall height must be minimized. To solve the problem, it is incorporated the Best-Fit Decreasing Height
Level Algorithm into GRASP to perform the fitting of the items in the object. This methodology was evaluated
through computational experiments carried out on a set of test problems found in the literature. The results
showed optimal values for instances up to 49 items, and for larger instances, or the optimal value was found or
it was obtained, at a low computational cost, a lower bound of the value of the evaluation function better than
the one determined by using the package computational CPLEX.

Keywords— Open Dimensional Problem, GRASP, Level algorithms

Resumo— Este artigo apresenta uma aplicação da metaheuŕıstica GRASP para a solução do Problema de
Corte com Dimensão Aberta (PCDA) Guilhotinado. O problema consiste em alocar um conjunto de peças
menores (itens) dentro de uma peça maior (objeto), de forma que a altura utilizada deste objeto seja minimizada.
Para resolver o problema, incorpora-se ao GRASP o Algoritmo de Nı́vel Best-Fit Decreasing Height para realizar
o encaixe dos itens no objeto. Essa metodologia foi avaliada a partir de experimentos computacionais em um
conjunto de problemas-teste encontrados na literatura. Foram encontrados valores ótimos para instâncias até 49
itens e, para instâncias de maior dimensão, ou foi encontrado o valor ótimo ou foi determinado, a um baixo custo
computacional, um limitante inferior do valor da função de avaliação melhor que aquele determinado pelo uso do
pacote computacional CPLEX.

Palavras-chave— Problema de Corte com Dimensão Aberta, GRASP, Algoritmo de Nı́vel

1 Introdução

Em muitas indústrias, o Problema de Corte
é essencial para o planejamento da produção. A
matéria-prima utilizada nas indústrias de vidro,
de papel e metalúrgicas, por exemplo, são pro-
duzidas no primeiro momento em tamanhos gran-
des e padronizados. Conforme a necessidade, para
atender as demandas internas ou externas das in-
dústrias, essa matéria-prima é reduzida a itens de
tamanhos menores, variados, e geralmente não pa-
dronizados. Planejar como será o corte não é uma
tarefa fácil, visto que esta operação gera perdas
da matéria-prima. Porém, um bom planejamento
evita a necessidade de constantes preparações das
máquinas para os tamanhos dos produtos requi-
sitados, minimizando os efeitos negativos gerados
pelo desperd́ıcio sobre os custos de produção.

Neste trabalho é estudado o Problema de
Corte com Dimensão Aberta (PCDA), uma sub-
classe dos Problemas de Corte e Empacotamento
(PCE). Essa classe geral de problemas possui
grande interesse, tanto teórico quanto prático, em
especial pela grande aplicação em diversos seto-
res industriais. O PCE consiste em determinar o

melhor arranjo de um conjunto de peças menores
sobre uma peça maior, que precisa ser cortada ou
empacotada. As peças menores são chamadas de
itens e as peças maiores de objeto. O problema
consiste em cortar o objeto em um conjunto de
itens, satisfazendo uma determinada função obje-
tivo, que, em geral, minimiza os efeitos negativos
do processo de corte. Um exemplo de função obje-
tivo é minimizar o desperd́ıcio da matéria-prima.

O PCDA consiste em determinar o melhor ar-
ranjo de um conjunto de itens retangulares so-
bre um objeto maior, que possui largura fixa e
altura variável. Esta variação do PCE é encon-
trada, principalmente, em indústrias que realizam
o corte de bobinas ou rolos, com o objetivo de
minimizar a altura utilizada desses objetos.

Na literatura, podemos encontrar vários tra-
balhos que estudam e desenvolvem técnicas para
resolver o PCDA. Nos trabalhos de Dyckhoff
(1990) e Wäscher et al. (2007) são apresentadas
tipologias para tratar dos PCE. Neste artigo, é
utilizada a tipologia de Wäscher et al. (2007), que
denominam o problema como Open Dimensional
Problem (ODP). Os trabalhos de Hopper and Tur-
ton (2001b) e Lodi et al. (2002) fazem uma revisão



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           22

dos problemas apresentando o número de traba-
lhos publicados e os métodos desenvolvidos para
resolver o problema.

Por pertencer à classe de problemas NP-
dif́ıceis (Garey and Johnson, 1979) técnicas heu-
ŕısticas têm sido adotadas para a solução do
PCDA por diversos autores. Dentre estes, pode-
se citar os trabalhos de (Kroger, 1995), (Liu and
Teng, 1999), (Yeung and Tang, 2004), (Bortfeldt,
2006) e (de Andrade, 2009), que apresentam mé-
todos baseados em algoritmos evolutivos. Os tra-
balhos Hopper and Turton (2001a) e Burke et al.
(2009) utilizam o método Simulated Annealing .
O trabalho de (Alvarez-Valdez et al., 2008) pro-
põem uma metodologia de solução do PCDA base-
ada na metaheuŕıstica GRASP, mas para a versão
não-guilhotinada desse problema. Ortmann et al.
(2010) propõem heuŕısticas de ńıveis para resol-
ver o PCDA guilhotinado com orientação fixa dos
itens e compara os resultados com resultados de
outras heuŕısticas de encaixe da literatura.

O presente artigo apresenta uma solução do
PCDA guilhotinado utilizando a metaheuŕıstica
Greedy randomized adaptive search procedure –
GRASP (Feo and Resende, 1995) em conjunto
com heuŕısticas de encaixe para a avaliação de
cada solução encontrada. O artigo está estrutu-
rado como segue: a próxima seção discute o Pro-
blema de Corte e Empacotamento e apresenta de-
finições de interesse do presente trabalho; a seção
3 apresenta a metodologia de solução proposta; a
seção 4 mostra os resultados computacionais ad-
vindos da aplicação desta metodologia a instâncias
da literatura; a seção 5 finaliza o artigo e apre-
senta conclusões a respeito do desenvolvimento re-
alizado.

2 Problema de Corte com Dimensão
Aberta

Os Problemas de Corte com Dimensão Aberta
podem apresentar variações conforme as restrições
de corte e a orientação dos itens, podendo ser clas-
sificados de acordo com: (i) Orientação: define se
o item poderá ou não sofrer rotação em relação
a alguns eixos. Se não for permitido rotacionar
os itens, dizemos que os itens possuem orientação
fixa; (ii) Tipo de corte: guilhotinado, se o corte se
estende de um lado ao outro do objeto, produzindo
a cada corte dois retângulos, ou não-guilhotinado,
se o corte acompanha o contorno do item, sem des-
caracterizar o objeto. O corte guilhotinado ainda
pode ser classificado de acordo com o número de
estágios de corte. Ou seja, um problema em que
o corte é guilhotinado em k−estágios significa que
é permitido apenas duas direções de corte.

A partir dessa classificação, é definido o Pro-
blema de Corte com Dimensão Aberta (PCDA),
estudado neste trabalho. O problema trata do
corte de um único objeto, que possui uma de

Figura 1: Solução para o PCDA guilhotinado en-
volvendo 5 itens.

suas dimensões variáveis, sendo definido para itens
e objetos retangulares. Ele é caracterizado, se-
gundo de Andrade (2009), por (i) alocar os itens
de forma ortogonal no objeto; (ii) os itens apre-
sentarem orientação fixa; (iii) o corte ser do tipo
guilhotinado; e (iv) o corte ser feito em 2-estágios.
O problema consiste, então, em um objeto S de
largura W , tendo altura grande o suficiente (“al-
tura infinita”) para a alocação de todos os itens, e
uma lista de itens retangulares I = {r1, · · · , rn},
em que ri = (wi, hi), tal que wi ≤ W , para
i = 1, · · · , n, possui largura wi e altura hi. O
objetivo do problema é cortar os itens de I em
S minimizando a altura H total utilizada, como
mostra a Figura 1.

Para a formulação matemática do PCDA,
considere, conforme proposto em Lodi et al.
(2004), que, para uma dada solução, (a) o pri-
meiro item seja alocado em cada faixa mais à es-
querda e possua maior altura; (b) a primeira faixa
do objeto (mais baixa) é a mais alta; (c) os itens
sejam ordenados de forma decrescente em relação
à altura (h1 ≥ h2 ≥ · · · ≥ hn). A altura de cada
faixa corresponde à altura hi do primeiro item i

a ser alocado. Dessa forma, considerando n o nú-
mero de faixas formadas para alocar os itens, en-
tão a variável de decisão yi = 1 se o item i inici-
aliza a faixa i, para i = 1, · · · , n; e yi = 0, caso
contrário. Além disso, apenas os itens j tal que
j > i podem ser colocados na faixa. Isso porque,
dado um item j tal que j = i inicializa a faixa i,
ele não poderá ser atribúıdo à faixa novamente.
Dessa forma, a variável xij = 1 se o item j está
alocado na faixa i, para i = 1, · · · , n− 1 e j > 1;
e xij = 0, caso contrário.

Com base nessas considerações, a formulação
matemática do problema é dada por:

min

n∑

i=1

hi.yi (1)

suj. a:

j−1∑

i=1

xij + yj = 1, j = 1, · · · , n (2)

n∑

j=i+1

wjxij ≤ (W − wi)yi, i = 1, · · · , (n− 1)(3)

xij ∈ {1, 0} i = 1, · · · , (n− 1); (4)

yi ∈ {0, 1} i = 1, · · · , n; (5)
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A função objetivo (1) tem como critério minimi-
zar a altura utilizada do objeto. A restrição (2)
garante que o item só será alocado uma vez no ob-
jeto; a restrição (3) garante que a largura do ob-
jeto não será ultrapassada em nenhuma das faixas;
as restrições (4) e (5) definem o tipo de variável
do problema.

3 Metodologia Proposta

Nesta seção é descrita a representação de uma
solução para o PCDA, a técnica de encaixe utili-
zada para a alocação dos itens dentro do objeto,
a função de avaliação utilizada, a estrutura de vi-
zinhança utilizada para explorar o espaço de so-
luções do problema e o algoritmo proposto para
resolver o problema.

3.1 Representação de uma solução

Cada solução do PCDA é representada por
uma sequência de números inteiros, em que cada
posição da sequência representa a ordem na qual o
item é encaixado. Para um problema com quatro
itens, por exemplo, a solução s = (4 1 2 3) indica
que o item 4 é o primeiro a ser encaixado e o 3, o
último.

3.2 Técnicas de Encaixe

Técnicas de encaixe (ou Algoritmos de Nı́vel)
são técnicas para a realização do encaixe dos itens
em objetos. Nesses algoritmos, os itens são aloca-
dos em faixas, da esquerda para a direita, sendo
que o ińıcio de uma nova faixa coincide com o
topo do item mais alto da faixa anterior. A utili-
zação destas técnicas se deve ao fato delas serem
mais rápidas e gerarem padrões guilhotináveis. Os
algoritmos de ńıveis mais utilizados são: Next-
Fit (NF); First-Fit (FF); Best-Fit (BF); Next-
Fit Decreasing Height (NFDH); First-Fit Decrea-
sing Height (FFDH); e Best-Fit Decreasing Height
(BFDH). Para uma revisão a respeito, veja Ntene
and van Vuuren (2009).

Neste trabalho, para realizar o encaixe dos
itens, é utilizado o algoritmo de ńıvel Best-Fit
Decreasing Height (BFDH). Nesta técnica, a pri-
meira faixa é iniciada pelos itens na ordem em que
eles aparecem na solução. Os itens são inseridos
no canto inferior esquerdo do objeto até que a lar-
gura do objeto não seja mais suficiente.

No BFDH, após inserir o primeiro item, é pes-
quisada a largura dispońıvel nas faixas existentes.
A seguir, o próximo item é inserido na faixa que
resultar no menor espaço residual em relação à lar-
gura. Uma nova faixa só é formada se o item não
puder ser inserido em nenhuma das faixas existen-
tes. Sendo assim, é permitido que as faixas for-
madas fiquem abertas, possibilitando que o item
seja inserido apenas na faixa que resultar o melhor
encaixe, como observado em Ortmann (2010). A
Figura 2 mostra como é feito o encaixe, para uma
sequência de seis itens. O pseudocódigo do BFDH
é apresentado no Algoritmo 1.

Figura 2: Uma sequência de seis itens (a) encaixa-
dos em uma bobina (b) de acordo com o Algoritmo
de Nı́vel Best Fit Decreasing Height.

Algoritmo 1: Best-Fit Decreasing Height

Entrada: Conjunto de itens (I), de dimensões
(wi, hi), e a largura do objeto (W );

Sáıda: sequência do encaixe, altura utilizada;
ińıcio1

n = quantidade de itens;2

faixa = 1, i = 1;3

Insira o primeiro item na primeira faixa;4

Altura(faixa) = h(Ii);5

para i=2 até n faça6

Insira o item na faixa que resultar o7

melhor encaixe;
se o item não puder ser inserido em8

nenhuma das faixas então

Forme uma nova faixa:9

faixa = faixa + 1;
fim10

fim11

fim12

3.3 Função de Avaliação

O objetivo do problema é minimizar a altura
utilizada do objeto. Desse modo, a função de ava-
liação é dada pelo somatório da altura do primeiro
item de cada faixa, na forma:

n∑

i=1

hi.yi (i = 1, · · · , n)

sendo n a quantidade de itens que serão encaixa-
dos, hi a altura do item i, e yi variável de decisão
binária que determina se o item i inicializa a faixa
ou não.

3.4 Estrutura de Vizinhança

A vizinhança de uma solução s é o conjunto
de soluçõesN(s), em que cada solução s′ ∈ N(s) é
obtida a partir de um movimento feito na solução
corrente s. Para determinar a vizinhança de uma
dada solução s, é aplicado neste trabalho o mo-
vimento de troca de dois itens dentro do objeto.
Por exemplo, se a solução corrente é s = (4 1 2 3),
então s′ = (2 1 4 3) é um vizinho de s, obtido pela
troca de posição dos itens 4 e 2.
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3.5 Greedy Randomized Adaptive Search Proce-
dure (GRASP)

Para resolver o PCDA, propõe-se o algoritmo
GRASP, Feo and Resende (1995), cujo pseudo-
código está ilustrado no Algoritmo 2. GRASP
é um método de duas fases, construção e refi-
namento, que são aplicadas repetidamente, retor-
nando a melhor das soluções encontradas. As sub-
seções seguintes mostram como esse algoritmo foi
adaptado ao PCDA.

Algoritmo 2: GRASP

Entrada: f(.), g(.), N(.), GRASPmax, s
Sáıda: s

ińıcio1

f∗ ←∞;2

para Iter=1 até GRASPmax faça3

Construção( g(.), k, s);4

Buscalocal (f(.), N(.), s);5

se (f(s) < f∗) então6

s∗ ← s;7

f∗ ← f(s);8

fim9

fim10

s← s∗;11

Retorne s;12

fim13

3.5.1 Fase de Construção

Na fase de construção do Algoritmo GRASP
(linha 4 do Algoritmo 2), uma solução é cons-
trúıda pela inserção dos itens, sendo um de cada
vez. O pseudocódigo dessa fase está apresentado
no Algoritmo 3. Este procedimento inicia na li-
nha 3 do Algoritmo 3 com a construção de uma
lista de itens candidatos C. Os elementos (itens)
dessa lista são ordenados de forma decrescente,
de acordo com a função g(t) que avalia o benef́ıcio
do candidato ser inclúıdo na solução. Cada item t

dessa lista C recebe um nota g(t) que representa
a altura do item. Para itens com a mesma altura,
sobressaem os que tiverem a maior largura. A
cada iteração da fase de construção, os k melhores
itens da lista C são colocados em uma Lista Res-
trita de Candidatos (LRC). Na implementação
feita, adotou-se k = 2. O componente aleatório do
método consiste em selecionar, para cada inserção
na solução, um item aleatoriamente dentre os k

itens candidatos da LRC. A seguir, atualizam-se
as listas C e LRC, e repete-se o processo até que
todos os itens tenham sido inclúıdos na solução.

O encaixe inicial dos itens é feito de forma gu-
losa, pela aplicação da técnica de encaixa First-Fit
(Ntene and van Vuuren, 2009). Assim, o primeiro
item é encaixado, iniciando a primeira faixa. A se-
guir, verifica-se a altura do segundo item. Se esta
altura for menor ou igual à do primeiro item, e ele
couber no objeto (isto é, a largura residual do ob-
jeto não for ultrapassada), este item será inserido
na primeira faixa. Caso contrário, forma-se uma

nova faixa, iniciada com este item, e assim sucessi-
vamente, até que todos os itens sejam encaixados.
As faixas possuem largura fixa e o ińıcio de uma
nova faixa coincide com o topo do item mais alto
da anterior. Esta técnica é utilizada para realizar
o encaixe dos itens apenas na fase de construção,
que termina quando todos os itens são encaixados.

Algoritmo 3: Construção

Entrada: g(.), k,s
Sáıda: s

ińıcio1

s∗ ← ∅;2

Inicialize o conjunto C de itens candidatos;3

Ordene o Conjunto C de acordo com g(.);4

enquanto C 6= ∅ faça5

LRC =6

{conj. dos k melhores itens de C};
Selecione, aleatoriamente, um item7

t ∈ LRC;
s∗ ← s∗ ∪ {t};8

Atualize o conjunto C de itens candidatos;9

fim10

s← First-Fit de s∗;11

Retorne s;12

fim13

3.5.2 Fase de busca local

A fase de refinamento do algoritmo proposto
(linha 5 do Algoritmo 2) consiste na aplicação do
procedimento de busca local Best Improvement
(BI). Neste método, parte-se de uma solução s e, a
cada iteração, são analisados todos os posśıveis vi-
zinhos, movendo-se somente para aquele que tiver
o valor mais favorável da função de avaliação, isto
é, a solução melhor é aquela cujo somatório das
alturas dos itens que estão na primeira posição de
cada faixa é menor. Dada uma solução, aplica-se a
técnica de encaixe BFHD, descrita no Algoritmo
1, para determinar o valor da função de avalia-
ção. O método para quando encontra um ótimo
local. O Algoritmo 4 ilustra o pseudocódigo deste
procedimento de busca local.

Algoritmo 4: Best Improvement

Entrada: f(.), s
Sáıda: s

ińıcio1

V = {s′ ∈ N(s) | f(s′) < f(s)}; (Avalie toda a2

vizinhança de s)
enquanto V 6= ∅ faça3

Selecione s′ ∈ V , sendo4

s′ = arg min {f(s′)|s′ ∈ V };
se (f(s′) < f(s)) então5

s′ ← s;6

fim7

V = {s′ ∈ N(s) | f(s′) < f(s)};8

fim9

Retorne s;10

fim11
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4 Resultados Computacionais

O algoritmo GRASP foi desenvolvido utili-
zando a plataforma JAVA 5, e os testes foram fei-
tos em um PC Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, com 2
GB de memória RAM, em ambiente Windows 7.
Para testá-lo, foram utilizados os problemas-teste
apresentados em (Hopper and Turton, 2001a), que
estão dispońıveis na OR-Library (Beasley, 1990).
Estes problemas estão divididos em sete cate-
gorias, sendo que cada categoria é subdividida
em três problemas, formando um total de 21
problemas-teste, como mostra a Tabela 1. Cada
problema apresenta o número de itens e largura
do objeto próprios. Por exemplo, nessa tabela,
o problema-teste C1P2 consiste em um objeto de
largura 20 com 17 itens.

Tabela 1: Problemas-teste de Hopper and Turton
(2001a)

Categoria Número de itens (n) Largura do
P1 P2 P3 objeto

C1 16 17 16 20
C2 25 25 25 40
C3 28 29 28 60
C4 49 49 49 60
C5 73 73 73 60
C6 97 97 97 80
C7 196 197 196 160

Para realizar os testes computacionais, o algo-
ritmo proposto foi executado 30 vezes para cada
problema-teste. Os parâmetros utilizados foram:
o número de iterações realizadas foi igual a 100, ou
seja, GRASPmax = 100 e o valor de k = 0, 01,
que interfere diretamente no tamanho da LRC.
A Tabela 2 apresenta os resultados encontrados
na aplicação do algoritmo proposto na solução do
Problema de Corte com Dimensão Aberta Guilho-
tinado, utilizando os problemas-teste mostrados
na Tabela 1. A terceira coluna mostra os resul-
tados listados em de Andrade (2009) para a re-
solução do modelo matemático do problema pelo
software de otimização CPLEX, versão 11.0, li-
mitado a uma hora de processamento. As colu-
nas 4, 5 e 6 apresentam os resultados encontrados
para as 30 execuções do algoritmo, na forma de
pior resultado, a média dos resultado e a melhor
solução encontrada, respectivamente, para cada
problema-teste. Também na Tabela 2, na última
coluna, é mostrado o tempo médio de cada exe-
cução do algoritmo GRASP, em segundos. De
acordo com a Tabela 2, é posśıvel notar que a me-
taheuŕıstica GRASP fornece soluções muito boas
para o problema, em um tempo computacional
baixo. Para as instâncias com até 49 itens e para a
instância C5P2 foram obtidas as soluções ótimas.
Para as instâncias C5P1, C6P2, C7P1, C7P2 e
C7P3, os resultados encontrados foram melhores
que os resultados obtidos pelo software de otimiza-
ção CPLEX mostrados na coluna 6 desta Tabela.

5 Conclusão

Este artigo apresentou uma solução do Pro-
blema de Corte de Dimensão Aberta Guilhotinado
utilizando a metaheuŕıstica GRASP em conjunto
com o algoritmo de encaixe Best Fit Decreasing
Height. Os resultados mostram-se auspiciosos, na
medida em que foram encontrados, para as ins-
tâncias propostas em Hopper and Turton (2001a),
valores ótimos para instâncias até 49 itens. Para
instâncias de maior dimensão, ou foi encontrado
o valor ótimo ou foi determinado um limitante in-
ferior do valor da função de avaliação melhor que
aquele determinado pelo CPLEX em uma hora de
processamento.

Além disso, o custo computacional para a ob-
tenção desses resultados é baixo, em comparação
ao despendido pelo CPLEX. Essa afirmativa é ba-
seada nos resultados encontrados para as instân-
cias com maior número de itens (instâncias C7P1,
C7P2 e C7P3), em que, após um hora de processa-
mento, o CPLEX encontrou resultados piores em
até 3, 66% (caso da instância C7P3) aos obtidos
pela metodologia proposta, com um tempo com-
putacional maior em 43 vezes.

Novos resultados devem buscar enfocar a re-
lação entre as fases da metaheuŕıstica GRASP e o
ganho obtido em cada uma delas, além de avaliar
o desempenho de outras técnicas de encaixe em
conjunto com o GRASP.
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Abstract— At present, dengue fever is an infectious disease that motivates many studies and research. Among
these studies have different mathematical models that describe and analyze the evolution of the vectors of this
disease. One of the main strategies to combat these vectors in Brazil is accomplished through the intensive use
of chemicals. Another way to control these vectors is releasing sterile males into the natural environment, and so
alter its reproduction process. Aiming at to analyze the cost of these controls and based on the model proposed
in the literature to study the effect of the insertion of sterile males into the environment, this work proposes an
application of genetic algorithms on the cost minimization in combating dengue, obtainning better results than
those come to Thomé (2007).

Keywords— Dengue, Mathematical Model, Optimization.

Resumo— Atualmente a dengue é uma das doenças infecciosas que motiva diversos estudos e pesquisas.
Dentre estes estudos temos diferentes modelos matemáticos que descrevem e analisam a evolução dos vetores
desta doença. Uma das principais estratégias de combate destes vetores no Brasil é realizada através do uso
intenso de produtos qúımicos. Outra forma de controlar estes vetores é liberando machos estéreis no ambiente
natural e, assim, alterar seu processo de reprodução. Visando analisar o custo destes controles e baseando no
modelo proposto na literatura para estudar o efeito da inserção de machos estéreis no meio ambiente, propomos
nesse trabalho uma aplicação de algoritmos genéticos na minimização do custo no combate da dengue, obtendo
resultados melhores que os de Thomé (2007).

Palavras-chave— Dengue, Modelo Matemático, Otimização.

1 Introdução

A dengue ocorre principalmente em áreas tro-
picais e subtropicais do mundo, independente da
classe social do ser humano. As epidemias ge-
ralmente ocorrem no verão, durante ou imedia-
tamente após peŕıodos chuvosos.

A doença é causada pelo v́ırus do gênero Fla-
viv́ırus, do qual existem quatro sorotipos: 1, 2, 3
e 4; cuja gravidade é variável. Após a contami-
nação, o humano torna-se imune ao sorotipo pelo
qual foi contaminado, porém, fica suscet́ıvel aos
demais (FNS, 2001).

No Brasil a dengue se tornou uma doença de
grande importância epidêmica a partir da década
de 90 e no ano de 2005, foi considerada pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), a doença vi-
ral mais importante, veiculada por mosquitos, que
afeta os seres humanos. Neste sentido, a doença
necessita de população suscet́ıvel, circulação do v́ı-
rus e presença do vetor.

O Aedes aegypti é o principal vetor trans-
missor desta doença, onde machos e fêmeas
alimentam-se da seiva das plantas, e somente as
fêmea picam o ser humano em busca de sangue
para maturar seus ovos. Este vetor ficou conhe-
cido por transmitir mundialmente à dengue e a

febre amarela, e tem-se caracterizado como um
inseto de comportamento urbano.

Apesar dos diversos estudos sobre a dengue,
ainda não há uma forma eficaz de combater a do-
ença. Atualmente não existe vacina contra a den-
gue, e a prevenção se dá por meio da vigilância
epidemiológica e controle do vetor. Este controle
é realizado pela Superintendência de Controle em
Endemias (SUCEN) e pode acontecer de forma
mecânica, qúımica e/ou biológica.

A forma mecânica consiste na eliminação co-
tidiana da população humana e dos agentes de
saúde pública de locais com condições para o de-
senvolvimento das larvas do vetor, ou seja, locais
com acúmulo de água.

O controle qúımico consiste na aplicação de
larvicidas e inseticidas em locais de criação do ve-
tor nas fases larval e adulta, a fim de eliminá-las.
O uso intenso destes produtos qúımicos pode pro-
vocar danos ambientais e gerar o desenvolvimento
da resistência dos vetores, ou seja, morrem os in-
div́ıduos suscet́ıveis e sobrevivem os resistentes,
que transferem essa capacidade a seus descenden-
tes (Thomé, 2007).

O controle biológico consiste basicamente no
emprego de um organismo (predador, parasita ou
patógeno) que ataca outro que esteja causando da-
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nos econômicos. Outra forma de conter estes ve-
tores é através da inserção de machos estéreis em
regiões endêmicas visando alterar seu processo re-
produtivo, reduzindo assim o ńıvel de indiv́ıduos
contaminados. Estes insetos se tornam estéreis de-
vido ao uso de agentes que causam mutações tais
como a radiação gama. Esta técnica, conhecida
como Sterile Insect Technique (SIT), foi desenvol-
vida pelo entomólogo americano Edward Knipling
e tem-se mostrado muito eficiente no controle de
pragas agŕıcolas (Thomé, 2007).

Desta forma, modelos matemáticos vêm sendo
desenvolvidos a fim de descrever a dinâmica popu-
lacional deste vetor e a propagação de epidemias
a ele associada, baseando-se em variáveis sócio-
ambientais, e/ou em parâmetros climáticos, que
influem em seu ciclo vital, buscando inclusive ava-
liar certas formas de controle do vetor.

Assim, baseando-se no modelo proposto na li-
teratura para estudar o efeito da inserção de ma-
chos estéreis no meio ambiente, propomos neste
trabalho a aplicação de algoritmos genéticos na
minimização do custo no combate da dengue pro-
posto por (Thomé, 2007).

2 Formas de Transmissão

A transmissão da dengue dá-se pela picada das
fêmeas adultas infectadas de mosquitos do gênero
Aedes no ser humano, em busca de sangue para
maturar seus ovos. Após um repasto de sangue
infectado, o v́ırus vai se localizar nas glândulas
salivares deste vetor, onde se multiplica depois de
8 a 12 dias de incubação, logo após torna-se ve-
tor permanentemente da doença estando apta a
transmitir o v́ırus a indiv́ıduos sadios. Apesar de
contaminado, a doença não se manifesta no mos-
quito (SVS, 2005).

O peŕıodo de incubação do v́ırus no ser hu-
mano varia de 3 a 15 dias, mas em média ocorre
de 5 a 6 dias, após a picada do vetor infectado. A
transmissão para o vetor ocorre enquanto houver
presença de v́ırus no sangue do homem, ou seja,
no peŕıodo de viremia que começa um dia antes do
aparecimento da febre e vai até o 6o dia da doença
(SVS, 2005).

Não há transmissão por contato direto de
um doente ou de suas secreções para uma pes-
soa sadia, nem através da água ou alimento
(SMSF, 2003).

3 Ciclo de vida do vetor

O ciclo de vida completo do vetor é composto
pelas fases: aquática (ovos, larvas e pupas) e alada
(mosquitos adultos).

Os ovos são depositados pelas fêmeas na água
e/ou nas paredes internas de qualquer recipiente
escuro ou sombreado que serve como reservatórios
de água. Uma vez completado o desenvolvimento

embrionário, 48 horas após a sua postura (em con-
dições favoráveis de umidade e temperatura), es-
tes ovos são capazes de resistir a longos peŕıodos
de dessecação, que podem prolongar por mais de
um ano. Esta condição permite que os ovos sejam
transportados a grandes distâncias, em recipien-
tes secos, tornando-se assim o principal meio de
dispersão do inseto (FNS, 2001).

A fase larvária possui quatro estágios evolu-
tivos, correspondendo ao peŕıodo de alimentação
e crescimento. A duração desta fase depende da
temperatura, disponibilidade de alimento e densi-
dade das larvas no criadouro (FNS, 2001).

As pupas não se alimentam e corresponde a
fase que ocorre a metamorfose do estágio larval
para o adulto. Este estágio dura geralmente, de
dois a três dias (FNS, 2001).

O adulto representa a fase reprodutora do ve-
tor, em média, 24 horas após emergirem da fase
aquática ambos os sexos estão aptos para o aca-
salamento, que se realiza durante o vôo e dificil-
mente ocorre sobre uma superf́ıcie vertical ou ho-
rizontal (Oliveira, 2006).

Uma única inseminação é suficiente para fe-
cundar todos os ovos que a fêmea venha a produ-
zir, esta pode colocar 150 a 200 ovos de cada vez,
sendo estes depositados aos poucos e em lugares
diferentes, aumentando assim a probabilidade de
nascimento de novos mosquitos. Calcula-se que
haja uma probabilidade entre 30 e 40% de chan-
ces dos descendentes de vetores infectados já nas-
cerem com o v́ırus por transmissão transovariana
(Oliveira, 2006).

Os vetores adultos podem permanecer vivos
em laboratório durante meses, mas na natureza vi-
vem em média de 30 a 35 dias (Cavalcante, 2011).

4 Modelo Matemático

O efeito da inserção de inseticidas e machos
estéreis na dinâmica de evolução da dengue, a par-
tir de duas fases epidêmicas da doença, fase aquá-
tica (ovos, larvas e pupas) e fase alada (mosqui-
tos adultos), foram descritas por Esteva and Yang
(2006). A conseqüência desta inserção é a redu-
ção da população dos Aedes a ńıveis aceitáveis ou
mesmo o seu desaparecimento do ambiente.

Este modelo descreve a população de mosqui-
tos naturais dividida em cinco compartimentos,
onde a população da fase aquática é representada
por A(t) e a população da fase alada é represen-
tada pelas populações fêmeas não acasaladas I(t),
machos naturais M(t), fêmeas acasaladas férteis
F(t) e fêmeas acasaladas removidas U(t). A po-
pulação de machos estéreis S(t) é introduzida no
meio de forma externa a uma taxa constante α.
Considerou-se também que o modelo com dinâ-
mica vital apresenta:

• µ a taxa de mortalidade natural dos vetores;
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• φ a taxa de oviposição intŕınseca das fêmeas
fertilizadas;

• C é a capacidade do meio relacionada como o
número de nutrientes, criadouros dispońıveis,
dentre outros, para proliferação dos vetores
na fase aquática;

• γ a taxa com que os vetores evoluem da fase
aquática para a fase alada;

• β a taxa de acasalamento entre machos natu-
rais e fêmeas imaturas;

• βS a taxa de acasalamentos entre machos es-
téreis e fêmeas imaturas;

Desta forma, o sistema de equações diferenci-
ais não-lineares que representa a dinâmica deste
vetor com controle biológico descrito por Esteva
and Yang (2006) é o seguinte :



dA

dt
= φ(1 − A

C )F − γA− µAA

dI

dt
= rγA− βMI

M+S − βSMI
M+S − µII

dF

dt
= βMI

M+S − µFF

dM

dt
= (1 − r)γA− µMM

dS

dt
= α− µSS

(1)

A população I(t) e M(t) representam respec-
tivamente, vetores fêmeas e machos naturais que
evolúıram da fase aquática para a fase alada a uma
taxa γ. A população F(t) é proveniente do cruza-
mento de machos naturais com fêmeas imaturas a
uma taxa igual a βM

M+S I, onde β é a taxa de aca-

salamento e M
M+S I é a probabilidade de encontro

destas populações. Esta população irá alimentar
a fase aquática a uma taxa φ(1 − A

C )F .

A população S(t) representa machos estéreis
que foram introduzidos de forma externa no meio
endêmico a uma taxa constante α.

Já a população U(t) descrita pela equação
abaixo,

dU

dt
=

βSSI

M + S
− µUU

está desacoplada deste sistema, sendo composta
por fêmeas ditas removidas, isto porque machos
estéreis acasalaram com as mesmas a uma taxa
βSS
M+S I tornando-as impossibilitadas de produzir
ovos viáveis a continuidade do ciclo natural do ve-
tor.

5 Otimização

Dando continuidade ao trabalho elaborado
pelos autores anteriores, Thomé (2007) analisou
a minimização do custo de utilizar a técnica de
controle da dengue através do uso de inseticidas
e de liberação de machos estéreis, considerando
u1(t) (investimento com inseticida) e u2(t) (in-
vestimento com mosquitos estéreis) as variáveis
de decisão do problema de controle ótimo. Desta
forma, o modelo dinâmico (1) acrescido destas va-
riáveis de controle é o seguinte:



dA

dt
= φ(1 − A

C )F − γA− µAA

dI

dt
= rγA− βMI

M+S − βSMI
M+S − µII − u1I

dF

dt
= βMI

M+S − µFF − u1F

dM

dt
= (1 − r)γA− µMM − u1M

dS

dt
= u2 − µSS − u1S

(2)
Observe que u1(t) não atua na fase aquática

A(t) e a taxa constante α foi substitúıda pela va-
riável de controle u2(t).

Para analisar a minimização do custo de uti-
lizar estes controles, Thomé (2007) adotou um
custo funcional quadrático por considerar o ı́ndice
de desempenho J uma função não-linear quadrá-
tica de u, onde os quadrados nas variáveis funci-
onam como uma penalização, enfatizando as con-
tribuições de pequenas variações e ampliando os
efeitos de grandes variações nestas variáveis, os
coeficientes (ci) representam a importância rela-
tiva de cada fator no custo do funcional e o si-
nal negativo na frente do custo c4 reflete o desejo
de maximizar a presença de mosquitos estéreis no
ambiente. Assim

J [u] =
1

2

∫ T

0

(c1u
2
1 + c2u

2
2 + c3F

2 − c4S
2)dt (3)

onde

• c1 representa a importância relativa do custo
com inseticidas;

• c2 representa a importância relativa do custo
com a produção de mosquitos estéreis;

• c3 representa a importância relativa do custo
social, ou seja, o número de fêmeas fertiliza-
das;

• c4 representa a importância relativa do custo
de preservação de mosquitos estéreis.
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A fim de obter uma estratégia mais reaĺıstica,
Thomé (2007) propõe uma ação de controle al-
ternativa, considerando as variáveis de decisão do
problema u1(t) e u2(t) constantes no tempo. Para
resolver o sistema (2), ele utilizou o pacote bvp4c
do Matlab, que resolve problemas de equações di-
ferenciais ordinárias (EDO) com condições de con-
torno e para otimizar (3) adotou-se o Método de
Newton, onde usou o método da continuação ana-
ĺıtica para gerar uma aproximação inicial que ga-
rantia a convergência do Método de Newton, visto
que a convergência deste método depende critica-
mente de uma aproximação inicial suficientemente
perto da solução desejada. Depois disso, ele uti-
liza o Teorema do Valor Médio para integrais para
encontrar os valores ū1(t) e ū2(t) constantes.

Neste sentido, o presente trabalho propõe-
se minimizar através de Algoritmos Genéticos
(AG’s) o funcional J criado por Thomé (2007)
considerando 4 cenários, onde resolvemos nu-
mericamente o problema de controle através de
Algoritmo Genético (AG), conforme (Takahashi,
2007). Visto que nos algoritmos genéticos uma po-
pulação de posśıveis soluções para o problema em
questão evolui de acordo com operadores probabi-
ĺısticos (seleção, mutação, cruzamento) gerados a
partir de ideias biológicas, de modo que exista em
média, uma tendência dos indiv́ıduos representa-
rem soluções cada vez melhores à medida que o
processo evolutivo continua.

As variáveis de decisão do problema de con-
trole u1(t) e u2(t) geradas no AG foram considera-
das constantes no tempo em cada cenário. A evo-
lução das populações do sistema (2) em uma escala
de tempo de 120 dias foram realizadas através do
pacote ode45 do MATLAB. Para realizar as simu-
lações, adotou-se os seguintes parâmetros: 1000
como número máximo da população; 750 como
número máximo de gerações de uma população; o
domı́nio das variáveis de decisão u1(t) e u2(t) fo-
ram escolhidos de acordo com o cenário estudado;
taxa de crossover de 90% e taxa de mutação de
5%.

Os parâmetros do sistema
γ, φ, r, C, β, βS , µA, µI , µF , µM , µS , cuja
unidade com exceção do r é dias−1 e as condições
iniciais adotados neste trabalho foram extráıdos
de (Thomé, 2007) e compõem as Tabela1-2.

Tabela1: Parâmetros adotados no estudo
C γ φ r βS β
13 0.07 0.5 0.5 0.7 1
µS µA µI µF µM -
0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 -

Tabela2: Condições Iniciais adotadas no estudo

A(0) I(0) F(0) M(0) S(0)
8.3200 0.2773 5.5467 2.9120 0

Em cada cenário foi ilustrado a evolução da
população de machos estéreis introduzidas no sis-
tema, visto que a minimização da variável u2(t)

teve importância direta na diminuição do J [u] en-
contrado no AG.

5.1 Cenário 1: Custo Social Elevado e produção
Cara de Mosquitos Estéreis

Neste caso, foi considerado que o custo do in-
seticida é mais barato do que produção de mos-
quitos estéreis, ou seja, c1 < c2; elevado custo so-
cial, c3 = 100, pois almejarmos eliminar a doença
e custo barato para preservar mosquitos estéreis.
Seguem abaixo os coeficientes adotados em J neste
cenário.

Tabela3: Coeficientes adotados em J .
c1 c2 c3 c4
1 10 100 1

Na otimização adotada por Thomé (2007),
encontraram-se u=[0,0931 0,0156] e J[u] =
42155,4705. O gráfico a seguir ilustra a evolução
da população de machos estéreis do modelo (2)
considerando u encontrado por Thomé (2007).

Na execução do AG, onde se adotou [0 0,1] e
[0 0,02] como o domı́nio das variáveis de deci-
são u1(t) e u2(t), respectivamente; encontramos
como solução ótima u = [0,0991 0,00015], corres-
pondendo J [u] = 26384,9560. O gráfico a seguir
ilustra a evolução da população de machos esté-
reis do modelo (2) considerando u encontrado no
AG.

5.2 Cenário 2: Custo Social Barato e Produção
Cara de Mosquitos Estéreis

Neste cenário, consideramos preço barato de
inseticida, de preservação de mosquitos estéreis
e de custo social; e mantivemos produção cara
de mosquitos estéreis fazendo c2 = 10. Seguem
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abaixo os coeficientes adotados em J neste cená-
rio.

Tabela4: Coeficientes adotados em J .
c1 c2 c3 c4
1 10 1 1

Na otimização adotada por Thomé (2007),
encontraram-se u=[0,0786 0,0055] e J[u] =
429,2792. O gráfico a seguir ilustra a evolução
da população de machos estéreis do modelo (2)
considerando u encontrado por Thomé (2007).

Já na execução do GA adotou-se [0 0,08] e
[0 0,01] como o domı́nio das variáveis de decisão
u1(t) e u2(t), respectivamente; onde encontramos
como solução ótima u = [0.0787 0.00017], corres-
pondendo J [u] = 313,7376. O gráfico a seguir ilus-
tra a evolução da população de machos estéreis do
modelo (2) considerando u encontrado no AG.

5.3 Cenário 3: Custo Social Barato e Produção
Barata de Mosquitos Estéreis

Neste cenário, consideramos todos os custos
baratos, ou seja, c1 = c2 = c3 = c4 = 1. Se-
guem abaixo os coeficientes adotados em J neste
cenário.

Tabela5: Coeficientes adotados em J .
c1 c2 c3 c4
1 1 1 1

Na otimização adotada por Thomé (2007),
encontraram-se u=[0.0602 0.0441] e J[u] =
547,1557. O gráfico a seguir ilustra a evolução
da população de machos estéreis do modelo (2)
considerando u encontrado por Thomé (2007).

No GA adotando-se [0 0,07] e [0 0,05] como o
domı́nio das variáveis de decisão u1(t) e u2(t), res-
pectivamente; encontramos como solução ótima
u = [0.0694 0.00016], correspondendo J [u] =
350,1990. O gráfico a seguir ilustra a evolução
da população de machos estéreis do modelo (2)
considerando u encontrado no AG.

5.4 Cenário 4: Elevado Custo com Inseticidas

Neste caso, consideramos um custo elevado
para inseticidas fazendo c1 = 3 e preços baratos
com custo social e de preservação e produção de
mosquitos estéreis. Seguem abaixo os coeficientes
adotados em J neste cenário.

Tabela6: Coeficientes adotados em J .
c1 c2 c3 c4
3 1 1 1

Na otimização adotada por Thomé (2007),
encontraram-se u=[0.0323 0.0738] e J[u] =
725,0563. O gráfico a seguir ilustra a evolução
da população de machos estéreis do modelo (2)
considerando u encontrado por Thomé (2007).

Na execução do GA adotou-se [0 0,04] e [0
0,08] como o domı́nio das variáveis de decisão
u1(t) e u2(t), respectivamente; onde encontramos
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como solução ótima u = [0.0399 0.00013], corres-
pondendo J [u] = 607,9772. O gráfico a seguir ilus-
tra a evolução da população de machos estéreis do
modelo (2) considerando u encontrado no AG.

6 Conclusões

Ao utilizarmos qualquer estratégia de controle
em um determinado problema, devemos sempre
questionar o custo/beneficio desta operação, pois
nem sempre dispomos de bons recursos financeiros
e não basta apenas extinguir os vetores da dengue,
devemos também manter sua população em ńıveis
aceitáveis para que não ocorra um desequiĺıbrio
ecológico.

Neste trabalho, observamos que a otimização
mono-objetivo adotada para minimizar o funcio-
nal obteve uma melhor solução ótima em todos
os 4 cenários, quando comparados com o obtidos
por Thomé (2007), onde a minimização da variá-
vel u2(t) teve importância direta na diminuição
do J [u] encontrado no AG, refletindo assim em
um menor custo de tratamento desta doença para
os gestores públicos.
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Abstract— The agent-based simulation has shown its value in several studies, creating models to understand
and improve the target system considered. In literature, there are many methods and tools to validate these
simulations. However, in certain types of multiagent systems (i.e. social-cognitive model), there are conceptual
models that can not be validated by traditional methods. The aim of this paper is to present a proposal for
the validation of multiagent simulations by an interconnection between the real and virtual world with the use
of robotic platforms. The study of robotics validation methods to be applied in a multi-agent system and the
adaptation of LEGO Mindstorms NXT platform will create a real environment.

Keywords— Agent-based Simulation, Validation, Robotic, LEGO, NXT, Mindstorms.

Resumo— A simulação baseada em agentes tem mostrado seu valor em diversos estudos, criando modelos
para entender e aprimorar o sistema alvo considerado. Na literatura, existem vários métodos e ferramentas para
validar estas simulações. Porém, em determinados tipos de Simulação Multiagentes (exemplo do modelo sócio-
cognitivo), ainda existem modelos conceituais que não podem ser validados pelos métodos tradicionais. O objetivo
principal deste artigo é apresentar uma proposta para a validação de Simulações Multiagentes via interligação
entre o mundo real e virtual com o uso de plataformas robóticas. O estudo dos métodos de validação robótica
a ser aplicado em um sistema multiagentes e a adaptação da plataforma LEGO Mindstorms NXT permitirá a
criação de um ambiente real.

Palavras-chave— Simulação Multiagentes, Validação, Robótica, LEGO, NXT, Mindstorms.

1 INTRODUÇÃO

A área de Simulação Multiagentes é formada pela
intersecção das áreas de Inteligência Artificial Dis-
tribúıda (IAD) e Simulação Computacional. O
objetivo dos pesquisadores em Simulação Multia-
gentes, quando do uso do arcabouço oferecido pela
IAD, é utilizá-lo na modelagem, implementação e
análise de simulações que levem a um melhor en-
tendimento dos sistemas que estão sendo simula-
dos. Para tanto o conhecimento da infraestrutura
necessária à construção de Sistemas Multiagentes
é utilizado.

A credibilidade e conseqüente aceitação de
um modelo conceitual modelado computacional-
mente é atestada através do processo de valida-
ção, que procura atestar o resultado final do tra-
balho, avaliando a sua correspondência com os re-
sultados esperados e/ou objeto de estudo. Em
(Caughlin, 2000), a validação é determinada pelo
grau que o modelo representa o mundo real ou o
objeto de estudo.

Durante o processo de validação as simula-
ções são, de uma forma geral, avaliadas isoladas
do mundo real modelado, criando uma fronteira
entre os resultados de simulação e o que de fato
ocorre na realidade. De forma geral, em trabalhos
encontrados na literatura, a validação dos resul-
tados de simulações são feitas utilizando técnicas
visuais, estat́ısticas e comparativas. A principal
dificuldade neste processo é que não há consenso

sobre quais métodos são os mais indicados para
determinadas situações, e quando e onde aplicá-
los.

A proposta deste artigo é apresentar uma
forma de validação em um ambiente de simula-
ção, onde os agentes virtuais e robóticos intera-
gem em tempo real, expandindo a percepção ob-
tida e fornecendo novos dados para melhor com-
preender e validar o modelo conceitual desenvol-
vido, criando uma ligação entre a simulação e o
mundo real. Neste contexto, não só a implementa-
ção desta nova abordagem como também a apre-
sentação desta visão à comunidade cient́ıfica re-
presenta uma significativa contribuição à área de
Simulações Multiagentes e Robótica.

2 VALIDAÇÃO EM SIMULAÇÃO
MULTIAGENTES: Estudo de Caso

Nesta seção tem-se a apresentação da modelagem
conceitual de uma simulação multiagentes, uti-
lizada como base para o estudo do processo de
integração e validação entre os mundos virtual
e real. A proposta é que os agentes virtuais e
robóticos interajam em tempo real. O estudo
de caso proposto considera que a resolução de
problemas de busca representa um vasto campo
de pesquisa em IA, assim como a sua influência
na Robótica. O deslocamento, reconhecimento e
planejamento dos movimentos em um ambiente
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desconhecido permite que dispositivos robóticos
autônomos possam realizar suas funções em
tais ambientes dinâmicos. Esta relação entre
a IA e a Robótica, assim como as diferentes
influências que ambientes virtual e real podem ter
sobre este sistema, levou a escolha da simulação
do Robô Explorador a ser validado no mundo real.

Objetivo
Em um ambiente desconhecido, um labirinto

ou uma sala com algumas paredes divisórias e um
grupo de robôs que compartilham sua informações
criando uma memória coletiva, busca-se mapear o
ambiente na intenção de encontrar a sáıda. Além
de detectar e mapear as paredes, os robôs devem
evitar trafegar em locais já conhecidos, evitar
choques, bem como determinar o melhor trajeto
até à sáıda.

Modelo Conceitual
No modelo proposto neste trabalho tem-se um

sistema multiagentes de robôs exploradores, onde
cada agente de maneira independente constrói seu
próprio mapa através de um sistema de visão com-
putacional simulado.

O mapa local de cada robô, que representa sua
visão parcial do ambiente, é compartilhado com
os demais robôs da agência. As premissas para a
criação do modelo conceitual são as seguintes:
- O agente está simulando um robô e, portanto,
deve considerar suas caracteŕısticas e limitações;
- O robô possui quatro sensores que podem iden-
tificar obstáculos: frente, traz, direita e esquerda;
- As paredes são detectadas por estes sensores e
imediatamente adicionadas ao mapa;
- O mapa é compartilhado por todos os robôs e as-
sim todos contribuem para a formação do mesmo;
- O mapa é confiável, ou seja, a informação for-
necida por todos os robôs corresponde ao que foi
detectado pelos sensores;
- Caminhos já percorridos devem ser evitados. Ca-
minhos desconhecidos são priorizados;
- Quando há informação suficiente para encontrar
a sáıda, algoritmos de busca mais eficientes devem
ser utilizados.

O Robô
O agente robô é capaz de movimentar-se

nas quatro direções e detectar os obstáculos. A
cada movimento, o mesmo avalia a informação
de seus sensores e seu último movimento para
determinar o seu próximo passo. Em primeiro
lugar o agente verifica em quais direções é posśıvel
movimentar-se, detectando paredes e outros agen-
tes. Estas informações são inclúıdas no mapa e,
considerando tal informação, é feita a escolha da
nova posição entre as dispońıveis, considerando a
continuidade do movimento, custos do processo
de mudança de direção, locais não explorados e
locais menos visitados. No momento que o agente

Figura 1: Ambiente Discretizado e Traduzido em
um Grafo.

robô ocupa uma nova posição, este ponto no
mapa é incrementado para identificar que uma
nova visita foi feita neste ponto.

Algoritmo de Busca

Considerando as heuŕısticas discutidas até
o momento, pode-se classificar o algoritmo de
busca utilizado até então como busca cega,
considerado pouco eficiente. Como nesta etapa
não há informação de maior alcance no mapa
(o robô apenas consegue detectar o que há nas
posições adjacentes a sua), não é posśıvel aplicar
algoritmos mais avançados. Além disso, a explo-
ração e conseqüente mapeamento do ambiente
é favorecida por algoritmos exploratórios. No
momento em que há informação suficiente, obtida
por um ou mais agentes, ligando a posição atual
do agente até à sáıda, o algoritmo de busca em
um grafo A∗ é aplicado para obter o caminho
mais curto até à sáıda(Russell and Norvig, 2004).
A Figura 1 mostra a discretização e a tradução
da mesma em um grafo.

Arquitetura do Sistema

A Figura 2 mostra a arquitetura do modelo
conceitual proposta. Na Figura 2A tem-se a si-
mulação virtual multiagentes de robôs explorando
um labirinto. Na Figura 2C tem-se o mundo real,
representado por um labirinto f́ısico, com paredes
reais, onde os robôs reais fazem sua exploração.
A definição de um middleware (Figura 2B), como
mecanismo de ligação, realiza a comunicação
entre a simulação e os robôs.

Definição dos Componentes

Considerando a arquitetura proposta na Fi-
gura 2, pode-se definir os seguintes componentes
envolvidos na simulação: ambiente virtual, agente
virtual, ambiente real, agente real, middleware e
o protocolo de comunicação.

Ambiente Virtual: Este elemento deve representar
uma abstração do ambiente real de forma ade-
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Figura 2: Modelo Conceitual para a Simulação do
Robô Explorador.

quada, que no caso deste trabalho é um labirinto.
Seus caminhos devem ser iguais, assim como suas
proporções, para que a discretização realizada na
simulação corresponda o mais próximo posśıvel
ao mundo real. Além disso, os mesmos elementos
detectados pelos sensores no ambiente real devem
ser detectados da mesma forma no ambiente
virtual.

Agente Virtual: É o agente da simulação, ou seja,
um objeto computacional com todas as ações,
reações e caracteŕısticas do modelo conceitual.

Ambiente Real: É o labirinto f́ısico. Neste
elemento as informações relevantes são as confi-
gurações f́ısicas e adequação ao robô, para que o
mesmo possa realizar suas manobras, detectar os
obstáculos e percorrer seu interior.

Agente Real: É o robô desenvolvido em uma
plataforma robótica. Deve possuir capacidade
motora adequada para percorrer o labirinto e
detectar as paredes do mesmo. Sua velocidade
e capacidade de manobra devem ser adequadas
para que seu movimento seja o mais preciso
posśıvel, evitando assim discrepância entre o
movimento do agente virtual e do agente real.

Middleware: Corresponde à composição entre
software/hardware necessária para interligar os
agentes virtuais com os agentes reais. Aqui são
definidos protocolos, estruturas de dados, formas
de interação entre os agentes, etc. Pode-se dividir
este elemento em dois componentes básicos:
a interface real, hospedada pelo agente real e
responsável por receber e enviar dados de/para
a simulação. E a interface virtual, hospedada na
simulação e responsável pelo envio e recebimento
das informações para a interface real. Entre estas
interfaces, define-se o protocolo da comunicação,
além é claro do meio pelo qual esta comunicação
ocorre.

Protocolo de Comunicação

A arquitetura descrita até este ponto de-
manda a definição de um protocolo de comunica-

Figura 3: Diagrama da Arquitetura Geral do Mid-
dleware.

ção entre o ambiente computacional e o ambiente
robótico. O middleware responsável por imple-
mentar este protocolo e realizar a interface entre
o mundo virtual e o mundo real é composta pela
interface virtual, responsável por enviar os coman-
dos para o ambiente real e receber os dados do
ambiente real e a interface real, responsável por
receber os comandos do ambiente virtual, traduzi-
los em ações f́ısicas e enviar ao ambiente virtual
as informações do estado do ambiente real.

A Figura 3 ilustra o diagrama geral do
middleware, com o fluxo de dados através das
interfaces real e virtual, assim como a sua posição
lógica no ambiente virtual e no agente real.

Interface Virtual: Pode-se observar na Figura
3, pelos passos de 1© à 3©, que após a tomada
de decisão por parte do agente na simulação
começa o processo de comunicação com o mundo
real. O próximo passo é traduzir esta ação em
comandos dentro da especificação do protocolo de
comunicação. Em seguida os dados são enviados
para o agente real através de um meio qualquer
- neste momento a interface virtual entra em um
estado de espera pela resposta do agente real.
Após a execução das ações do robô, o controle
retorna à interface do sistema virtual no passo 10©,
onde ocorre a recepção dos dados do mundo real.
No passo 11©, é feita a tradução desta resposta
para que o ambiente virtual seja atualizado com
estes dados. Finalmente o controle é devolvido à
simulação.

Interface Real: A Figura 3 mostra no passo 4©
a interface real em um estado de espera por
comandos do mundo virtual. Estes comandos
são traduzidos em ações para o agente real no
passo 5© e são executadas pelo mesmo no passo
6©. Em seguida o ambiente real é avaliado pelo

agente real e estes dados são traduzidos para o
protocolo de comunicação nos passos 7© e 8©,
sendo enviados ao ambiente virtual na seqüência.
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Finalmente o agente real volta ao estado de
espera, aguardando um novo comando.

Sincronismo da Simulação com o Mundo Real:
Ocorre nos passos 4© e 10©, quando há uma espera
do ambiente real quando o ambiente virtual está
em execução, e uma espera do ambiente virtual
quando o real está em execução, respectivamente.

3 IMPLEMENTAÇÂO

Nesta seção tem-se a apresentação da implemen-
tação do modelo conceitual apresentado na seção
anterior, utilizando a plataforma Swarm (Swarm
Development Group, 2011) como ambiente de
simulação multiagentes e a plataforma LEGO
Mindstorms para implementar os agentes robóti-
cos. Como ambiente de execução para os robôs
foi utilizada a Virtual Machine LeJOS (LeJOS
Team, 2011), que habilita o controlador LEGO
NXT a executar programas escritos na linguagem
Java.

Definição do Protocolo de Comunicação
No contexto da simulação do robô explo-

rador, o protocolo da comunicação é definido
pelas mensagens que a interface real pode receber
e a respectiva ação e resposta. Esta interface
responde a dois tipos de comando: deslocamento
e coleta de dados. O comando de deslocamento
ocorre pelo envio de um código pela interface
virtual que corresponde à nova posição que deve
ser assumida pelo robô, relativa ao labirinto. O
meio de comunicação escolhido é o sinal de rádio-
freqüência utilizando a tecnologia Bluetooth, que
está implementado de forma nativa no LEGO
Mindstorms.

Interface Virtual
A interface virtual é responsável por receber

os comandos da simulação, traduzi-los para o pro-
tocolo, enviar estes comandos para o robô, rece-
ber sua resposta e finalmente devolver à simulação
as informações fornecidas pelo robô a respeito do
ambiente real. Durante a criação das instâncias
dos agentes da simulação, os agentes reais instan-
ciam a classe InterfaceVirtual. O construtor da
classe recebe um conjunto de seis números sepa-
rados por dois pontos, que representa o endereço
único de um dispositivo bluetooth. Este endereço
é especificado em cada dispositivo que usa a tec-
nologia bluetooth e é utilizado para diferenciar o
robô que receberá os comandos da interface.

4 O AGENTE ROBÔ REAL

Os requisitos para o robô explorador real são a ca-
pacidade de deslocamento por todo o labirinto, ca-
pacidade de manobra, dimensões adequadas, per-
mitindo que o mesmo faça suas manobras sem mo-

Figura 4: (a) Esquema de Ligações entre o NXT
e os Periféricos. (b) Protótipo Desenvolvido para
o Experimento.

dificar o ambiente, sistema de sensor capaz de ob-
ter informação a respeito de obstáculos adjacentes
a sua posição atual, sistema de comunicação sem
fio que permita o tráfego de dados bi-direcionais,
controle de movimento que permita a reprodu-
ção precisa dos movimentos desejados e a capa-
cidade de processamento adequada ao algoritmo
utilizado.

Para a implementação do robô foi escolhida
a plataforma LEGO Mindstorms NXT, por sua
versatilidade e por suprir todos os requisitos do
projeto de forma satisfatória. A Figura 4b ilustra
a imagem do protótipo utilizado no experimento.

Especificação de Hardware

A Figura 4a mostra o esquema de ligações en-
tre o controlador conhecido como NXT e os três
motores utilizados na montagem. Há também a
ligação entre o sensor de distância e o controla-
dor.

O controlador NXT possui três portas de
sáıda para servomotores, sendo a porta B e a porta
C utilizadas para o deslocamento do robô e a porta
A para movimentar o sensor de distância. O NXT
também possui quatro entradas para sensores, po-
rém apenas a Entrada 1 é utilizada no protótipo.
A implementação deste agente requer a detecção
de obstáculos nos quatro lados do robô: frente,
trás, direita e esquerda. Para utilizar apenas um
sensor de distância para esta tarefa, é necessário
rotacionar o sensor nestas direções e efetuar uma
leitura do mesmo a cada 90 graus. A Figura 5
ilustra a forma utilizada para implementar este
sensor rotativo.

O primeiro passo é efetuar a leitura do sensor
na posição inicial. Em seguida, o motor A é
rotacionado em 90 graus. Uma nova leitura é
feita no sensor. Uma nova rotação de 90 graus
é realizada no motor A, seguida de uma nova
leitura no sensor. Uma nova rotação de 90 graus
é realizada seguida de uma última leitura no
sensor. Finalmente, o motor A é rotacionado em
270 graus negativos para que o mesmo retorne a
sua posição inicial.
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Figura 5: Design Utilizado para Efetuar a Leitura
de Obstáculos.

Especificação dos Movimentos

Dois movimentos básicos são implementados
neste robô: rotação e deslocamento. Entende-se
como rotação a operação de girar o robô 90 graus
para a esquerda ou para a direita, em torno de
seu próprio eixo. Para realizar este movimento,
tanto o motor B quanto o motor C são aciona-
dos com a mesma especificação de movimento,
porém, com sentidos de rotação contrários. O
movimento resultante em cada roda tem sentido
oposto, fazendo o robô rodar em seu próprio
eixo. No deslocamento, o robô move-se em uma
trajetória retiĺınea, por uma distância de 30cm
que corresponde à distância entre o centro de
duas células do labirinto real - neste caso, o motor
B e o motor C recebem a mesma especificação de
movimento, com o mesmo sentido.

Algoritmo de Correção de Erros

O movimento realizado pelo robô é influen-
ciado por uma grande quantidade de variáveis,
desde diferenças de fabricação de componentes
eletro-mecânicos, velocidade, até caracteŕıs-
ticas do solo como atrito, relevo, etc. Estes
erros são acumulados durante o experimento.
Para reduzir a influência destas variáveis, é
necessário utilizar algoritmos para correção de
erros. Nesta implementação foi utilizado uma
algoritmo simples, que corrige erros de desloca-
mento utilizando a distância entre as paredes
detectadas do labirinto. De posse da informação
de distância entre a parede lateral e o robô, o
mesmo pode tomar a decisão de afastar-se da
mesma de forma leve, caso a distância não seja
muito pequena, ou de forma drástica, caso a dis-
tância entre o robô e a parede seja muito pequena.

Interface Real e o Software de Controle

A interface real é responsável por receber os
comandos enviados pela simulação e traduzi-los
em ações relacionadas ao estado atual do robô.
Para tanto, o software de controle corrigi o movi-
mento quando necessário, além de obter os dados
sobre o estado do ambiente real. Finalmente estes
dados são enviados através da interface real à si-
mulação. Além do software de controle ainda há

Figura 6: Foto do Labirinto Real.

Figura 7: Encontro entre o Agente Real e o Vir-
tual.

uma estrutura de dados para armazenar a posição
relativa atual do robô, representando a bússola in-
terna do robô.

5 CENÁRIO E EXECUÇÃO

A Figura 6 mostra o labirinto real constrúıdo para
a realização do experimento. Trata-se da repro-
dução real do labirinto utilizado na simulação, em
uma matriz de oito por oito células. As células no
labirinto real são quadrados com 30cm de lado, e
as paredes também possuem 30cm de altura, su-
ficiente para que o sensor do robô fique abaixo
desta, tornando posśıvel a detecção da mesma.

O primeiro resultado experimental obtido foi
a reprodução de eventos de grande importância
para a realização deste projeto, como o caso de
um agente virtual encontrar um agente real. Esta
situação é ilustrada na Figura 7, onde o encontro
é exibido na simulação e a imagem capturada do
mundo real. Nos passo 1© até 4© ocorre a apro-
ximação entre os agentes, nos passos 5© até 8© o
encontro e finalmente nos passos 9© até 12© o afas-
tamento entre eles1.

O segundo resultado experimental é a realiza-
ção do experimento completo, em um cenário com
quatro agentes, sendo dois reais e dois virtuais. A
Figura 8 mostra as imagens do simulador na exe-

1Dispońıvel em http://youtu.be/l86yJcIBzUg
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cução deste experimento, com imagens capturadas
a cada passo da simulação (de 1© até 9©). Ao lado
de cada imagem da simulação, há a imagem cap-
turada pela câmera de v́ıdeo no mesmo instante
no mundo real2.

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS
FUTUROS

A proposta apresentada neste artigo, e sua con-
seqüente implementação, mostra que a ligação en-
tre mundos real e virtual como ferramenta, não só
de validação como também de aprimoramento do
modelo conceitual, é uma linha de pesquisa e de-
senvolvimento promissora nas áreas de IA e Robó-
tica. A interferência de fatores f́ısicos como atrito,
inércia, limitação de materiais, etc., muitas vezes
não são considerados na criação de modelos con-
ceituais, colocando em discussão a validade destes
modelos frente ao cenário real. Durante a reali-
zação desta pesquisa este fatores surgiram e fo-
ram tratados pelos agentes reais sem a interferên-
cia da simulação. Outro resultado obtido com su-
cesso durante os experimentos foi a interação entre
agentes virtuais e os robôs. Este resultado mostra
que é posśıvel utilizar esta proposta para desenvol-
ver modelos h́ıbridos, onde parte dos agentes reais
estão dispońıveis para o estudo e os demais agen-
tes são virtuais. Durante o desenvolvimento deste
trabalho foram identificados alguns pontos onde é
necessário um maior aprofundamento, como a cri-
ação de um modelo mais complexo de middleware,
contemplando caracteŕısticas mais abrangentes, a
associação e comparação com as técnicas clássicas
de validação, o desenvolvimento de modelos com
discretizações mais complexas e menos ŕıgidas, o
uso de plataformas robóticas espećıficas, entre ou-
tros.
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Abstract— Multi-agent systems are a relatively new and sophisticated way of to solve computationally com-
plex problems, able to combine the benefits from Artificial Intelligence and from distributed systems. Char-
acteristics as autonomy, rationality, social ability and mobility made this paradigm rapidly become one of the
most promising program paradigms of nowadays. However, for multi-agent systems to gain widespread usage
and be able to provide viable solutions in a wide scale, the security problems have to be properly addressed.
Although, even today, the security requirements have been left in background during the process of development
of the most multi-agent systems. In this context, the present work purposes a framework for building secure
multi-agent systems that aims to provide a basic security infrastructure for JADE-based systems. Through this
tool, developers will be able to building secure multi-agent systems having the minimal knowledge about the
concepts and technologies of information security.

Keywords— multi-agent systems, security, JADE

Resumo— Sistemas Multiagentes são uma forma relativamente nova e sofisticada de resolver problemas com-
putacionalmente complexos, capaz de combinar as vantagens extráıdas da Inteligência Artificial e dos sistemas
distribúıdos. Caracteŕısticas como autonomia, racionalidade, habilidade social e mobilidade fizeram com que este
tipo de sistema se tornasse rapidamente um dos mais promissores da atualidade. No entanto, para que os siste-
mas multiagentes possam ganhar ampla utilização e estarem aptos a fornecer soluções viáveis em larga escala, é
necessário que os problemas de segurança sejam devidamente resolvidos. Apesar da importância, ainda nos dias
atuais, os requisitos de segurança têm sido deixados em segundo plano durante processo de desenvolvimento da
maioria dos sistemas multiagentes. Nesse contexto, o presente trabalho propõe um framework para construção de
sistemas multiagentes seguros que tem por objetivo prover uma infraestrutura de segurança básica para sistemas
baseados em JADE. Através desta ferramenta, desenvolvedores serão capazes de construir sistemas multiagentes
seguros tendo o mı́nimo de conhecimento sobre os conceitos e tecnologias de segurança da informação.

Palavras-chave— sistemas multiagentes, segurança, JADE.

1 Introdução

O surgimento do paradigma de programação ori-
entado a agentes (Agent-oriented Programming –
AOP) representou um importante avanço no pro-
cesso de desenvolvimento de software (Jennings
and Wooldridge, 1998). Através da possibilidade
de combinação da Inteligência Artificial com as ca-
pacidades provenientes dos sistemas distribúıdos,
este paradigma de programação fornece diversas
vantagens aos desenvolvedores, como a criação de
sistemas mais flex́ıveis e independentes de seus de-
senvolvedores, bem como a divisão de competên-
cias entre as várias entidades que irão compor o
sistema: os agentes.

Devido as diversas caracteŕısticas particulares
do paradigma orientado a agentes, como autono-
mia, racionalidade, habilidade social e mobilidade,
este estilo de programação tem evolúıdo rapida-
mente, sendo utilizado nos mais diversos domı́nios
de aplicação (Becerra, 2003). Nos últimos anos, os
sistemas multiagentes têm sido empregados desde
aplicações simples, como filtros de e-mail, assis-
tentes pessoais, jogos e entretenimento, até aplica-
ções mais complexas e cŕıticas como manutenção
de aeronaves, planejamento de loǵıstica militar,

gerenciamento de portfólio financeiro, controle de
tráfego aéreo, monitoramento de pacientes, entre
outras (Jennings and Wooldridge, 1998; Robotics
Institute, 2011).

Uma importante questão a ser evidenciada
neste contexto é que, assim como acontece com
os sistemas de software convencionais, quando um
sistema multiagente é projetado para trabalhar fi-
sicamente de forma distribúıda, este adquire algu-
mas vantagens, com destaque para a alta dispo-
nibilidade e maior capacidade de processamento.
Particularmente, em se tratando de sistemas mul-
tiagentes, a distribuição possibilita ainda a divisão
de competências entre as entidades envolvidas no
sistema, permitindo que problemas grandes e com-
plexos possam ser divididos e resolvidos por um
grupo de agentes em conjunto com outros softwa-
res não-agentes e até com humanos.

Entretanto, em conjunto com as vantagens
provenientes dessa distribuição, emergem também
diversos problemas relativos à segurança e a priva-
cidade nos sistemas multiagentes. Neste sentido,
os sistemas multiagentes, como qualquer outro sis-
tema de software convencional, quando distribúı-
dos através de uma rede aberta, devem estar pre-
parados para enfrentar os problemas clássicos de
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segurança, como a quebra de confidencialidade,
ataques à integridade, tentativas de bloqueio de
disponibilidade e falta de responsabilização. Além
destes, os sistemas multiagentes apresentam novas
vulnerabilidades e formas de ataque derivados das
suas caracteŕısticas particulares (Borselius, 2002),
como pode ser visto na Figura 1.

?
A

?
A

?
A

SMA

Figura 1: Ameaças convencionais e espećıficas dos
sitemas multiagentes

Diante do cenário exposto, pode-se notar que
o fator segurança se mostra decisivo para que
a tecnologia multiagente conquiste ampla utili-
zação e consiga prover soluções viáveis, sendo
adotada em larga escala (Borselius, 2002; Novák
et al., 2003). Entretanto, segurança ainda não tem
sido vista como um requisito importante no pro-
jeto de sistemas multiagentes, recebendo, ainda
nos dias atuais, pouca atenção por parte dos pro-
jetistas (Beydoun et al., 2009).

Nesse contexto, o presente trabalho descreve
um framework desenvolvido para dar suporte a
construção de sistemas multiagentes seguros, abs-
traindo do usuário os mecanismos e protocolos de
segurança implementados. Tal framework é base-
ado no framework JADE (JADE, 2011) e compa-
t́ıvel com as especificações da FIPA (FIPA, 2011),
se mostrando para o desenvolvedor como uma fer-
ramenta simples e facilmente extenśıvel.

Este artigo está organizado como se segue: na
Seção 2 são descritos os principais problemas de
segurança que afetam os sistemas multiagentes.
Na Seção 3 são apresentados os principais traba-
lhos relacionados a presente pesquisa e uma com-
paração com as caracteŕısticas do trabalho pro-
posto. Na seção 4 é fornecida uma descrição deta-
lhada do framework proposto. Por fim, são desta-
cadas as contribuições do trabalho para a comuni-
dade, bem como são propostas novas metas para
tema abordado.

2 Segurança em Sistemas Multiagentes

A popularização da Internet introduziu novas ten-
dências de comércio, negócios, educação e entre-
tenimento, permitindo que indiv́ıduos e organiza-
ções facilmente disponibilizem seus serviços para
qualquer usuário que possua uma conexão como a
rede. Entretanto, a distribuição também fez emer-
gir sérios problemas de segurança de software, que
refletem diretamente na confiabilidade do sistema.
A falta de segurança também pode ser observada
nos sistemas multiagentes, que antes trabalhavam
em redes fechadas e passam agora a usar a Inter-
net como meio. Os agentes que antes interagiam
com entidades colaborativas e benevolentes, agora
são obrigados a conviver com agentes desconheci-
dos, acessar provedores de serviço não confiáveis e
a se moverem para plataformas inseguras. Assim,
além dos problemas de segurança herdados dos sis-
temas de software convencionais, os sistemas mul-
tiagentes irão apresentar problemas derivados de
suas caracteŕısticas particulares. Os tópicos se-
guintes detalham com mais clareza os problemas
de segurança tradicionais e os particulares dos sis-
temas multiagentes.

2.1 Segurança de Software

O conceito de segurança de software pode ser
resumido como qualquer tentativa de minimi-
zar as vulnerabilidades dos ativos de um sistema
(Trček, 2006). Um ativo é qualquer informação,
recurso ou processo que tenha valor agregado para
um indiv́ıduo ou organização. Vulnerabilidades
são pontos fracos do sistema que podem ser explo-
radas, resultando em perdas ou danos ao sistema
(Pfleeger and Pfleeger, 2006). No entanto as vul-
nerabilidades por si só não causam danos a um sis-
tema. Para que um ataque aconteça é necessário
que uma ameaça explore uma vulnerabilidade do
sistema. Existem diferentes tipos de ameaças, que
podem ser distinguidas pela sua natureza — ativa
ou passiva — e objetivos (Bishop, 2003; Pfleeger
and Pfleeger, 2006).

O principal objetivo da segurança de software
é afastar as ameaças do sistema. Este objeticvo é
alcançado por meio de mecanismos que controlem
as vulnerabilidades. Esses mecanismos, conheci-
dos como controles, especificam as poĺıticas ca-
pazes de garantir a confidencialidade, integridade,
disponibilidade do sistema e seus recursos, bem
como a responsabilização de todos os usuários por
suas ações no sistema. A Figura 2 ilustra a relação
entre os principais tipos de ameaças, mecanismos
de controle e objetivos de segurança.

2.2 Problemas Particulares dos Sistemas Multi-
agentes

Diversas caracteŕısticas particulares dos sistemas
multiagentes refletem em sérias implicações para
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Figura 2: Relação entre ameaças, controles e ob-
jetivos de segurança

a segurança nestes tipos de sistema. A primeira
delas é a necessidade que os agentes têm de es-
tar situados em um ambiente (Borselius, 2002).
Agentes estão inseridos em plataformas que forne-
cem as bases para a execução destes agentes, como
compiladores, processadores, dispositivos de rede,
etc. Assim, o ambiente precisa acessar o código
fonte e as informações que o agente trás consigo
para que este agente possa ser executado. Pla-
taformas podem tentar quebrar a privacidade dos
dados carregados pelo agente ou intencionalmente
executar seu código de forma incorreta. Por outro
lado, agentes oferecem riscos à plataforma que o
hospeda, por meio de tentativas de acesso a recur-
sos do sistema sem autorização, ou mesmo intro-
duzindo v́ırus e worms no sistema.

A autonomia também trás algumas implica-
ções para a segurança. Tarefas cŕıticas são delega-
das a agentes, e estes agem de forma independente
de seus donos para alcançar seus objetivos. Agen-
tes podem tentar enganar, compelir, aliciar e até
matar outros agentes, sem que os demais usuários
do ambiente possam assumir o controle da situ-
ação. Quando a autonomia é combinada com a
mobilidade, a situação se torna mais cŕıtica, pois
é dif́ıcil saber onde os agentes estão hospedados e
com quais entidades estão interagindo.

Além disso, através da habilidade social, os
problemas convencionais de segurança na comuni-
cação se apresentam sob uma nova face. Através
das interações sociais, agentes podem mentir uns
para os outros, trapacear em negociações, violar
acordos de colaboração, difundir informações con-
fidenciais e atuar em outras formas de corrupção.

3 Trabalhos Relacionados

Apesar dos sistemas multiagentes estarem sendo
amplamente utilizados na indústria e no comércio,
apenas algumas poucas pesquisas têm se dedicado
a investigar técnicas de segurança nestes tipos de
sistemas (Wong and Sycara, 1999; Borselius, 2002;
Beydoun et al., 2009).

Wong and Sycara (1999) propõem uma arqui-
tetura de segurança que tem como objetivo adi-
cionar confiabilidade entre as entidades que com-
põem o sistema. Esta arquitetura é baseada em
uma infraestrutura de chave pública e em protoco-
los de autenticação, que juntos asseguram a iden-
tificação universal e não repudiável dos agentes e
seus desenvolvedores. No entanto, somente a au-
tenticação é tratada por esta abordagem.

Wen and Mizoguchi (2000) propõem uma
abordagem de segurança inteiramente baseada
em um mecanismo de autorização, o ABTM
(Autorization-Based Trust Model), sob a afirma-
ção de que a segurança em um sistema multiagente
pode ser alcançada através do controle do ńıvel
de interação entre as entidades do sistema. Essa
abordagem utiliza uma infraestrutura de chave
pública do tipo SDSI/SPKI que adota um tipo
de certificado estendido, capaz de atender os re-
quisitos de autenticação e autorização. O maior
problema desta abordagem está no fato de que ela
se adéqua apenas a sistemas semiabertos, onde as
entidades que irão compor o sistema são previa-
mente conhecidas.

Uma outra arquitetura de segurança baseada
em infraestrutura de chave pública foi proposta
por Hu and Tang (2003). A maior diferença en-
tre este trabalho e aquele proposto por Wong and
Sycara (1999) é o emprego de uma estrutura de
certificação em várias camadas. Através dessa in-
fraestrutura de chave pública hierárquica é pos-
śıvel tornar o sistema descentralizado e escalável,
pois pode-se facilmente adicionar novas autorida-
des de certificação de acordo com a demanda do
sistema.

Becerra (2003) propõe uma arquitetura de se-
gurança que tem como função principal controlar
e restringir as ações dos agentes no sistema. Essa
abordagem utiliza os conceitos de colaboração e
cooperação da teoria de agentes para criar uma
arquitetura de segurança flex́ıvel, escalável e inde-
pendente da aplicação. Um protocolo de votação
foi definido para que um conjunto de agentes res-
ponsáveis pela segurança possam decidir sobre o
gerenciamento das ações dos agentes de aplicação.

X-Security (Novák et al., 2003) é uma arquite-
tura de segurança que tem por objetivo adicionar
segurança às comunicações entre agentes. Nesta
abordagem, um módulo de segurança que imple-
menta os serviços de criptografia e assinatura digi-
tal pode ser adicionado entre o núcleo do agente e
o canal de comunicação, permitindo que o agente
possa utilizar estes serviços sem se preocupar com
os detalhes de implementação dos mesmos.

JADE-S (JADE-Board, 2005) é um conjunto
de bibliotecas que provêm segurança para os siste-
mas que implementam o framework JADE, uma
das ferramentas mais populares para o desen-
volvimento de sistemas multiagentes (Bellifemine
et al., 2007). Dentre os serviços providos pelo
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JADE-S estão a autenticação, autorização e co-
municação segura. Entretanto o JADE-S ainda
apresenta sérias vulnerabilidades que o impedem
de ser amplamente utilizado em aplicações cŕıticas
(Endsuleit and Calmet, 2005; Vila et al., 2006).
Tais problemas serão descritos ao longo da pró-
xima seção.

Xiao et al. (2007) propõem um mecanismo
de autenticação cujo objetivo principal é permi-
tir um gerenciamento de poĺıticas de controle de
acesso mais flex́ıvel e adaptativo, capaz de se au-
toconfigurar para refletir as necessidades do sis-
tema. A arquitetura proposta utiliza o mecanismo
de controle de acesso baseado em papéis ou fun-
ções1 (RBAC). Através desse mecanismo, não é
necessário a atribuição de permissões diretamente
a agentes individuais, sendo adequado para siste-
mas altamente dinâmicos.

A Tabela 1 resume as caracteŕısticas dos tra-
balhos relacionados. A partir desta tabela pode-se
observar que, com exceção do JADE-S, todos os
outros trabalhos concentram-se em algum aspecto
de segurança particular, dando margem a várias
vulnerabilidades. Além disso, pode-se notar que
desde 2007 não são encontrados trabalhos relevan-
tes nessa área, revelando a necessidade de pesqui-
sas para a resolução dos problemas de segurança
em sistemas multiagentes.

4 Framework Proposto

O framework desenvolvido neste trabalho apre-
senta uma solução para os principais problemas
de segurança que assolam os sistemas multiagen-
tes baseados em JADE, permitindo que os desen-
volvedores criem aplicações seguras tendo uma ex-
periência relativamente mı́nima em segurança de
software. Por ser baseado no JADE, este fra-
mework é compat́ıvel com os padrões adotados
pela FIPA.

Os principais serviços implementados pelo fra-
mework são:

• Certificação digital para agentes – cada
agente, ao iniciar seu ciclo de vida, recebe um
certificado digital que contém as informações
básicas para sua identificação universal, bem
como de seu desenvolvedor. Dentre as infor-
mações contidas no certificado estão: (a) o
identificador único do agente; (b) a chave pú-
blica atribúıda ao agente; (c) a chave pública
do desenvolvedor do agente; (d) a data de va-
lidade do certificado; (e) o identificador único
do certificado; e (f) os algoritmos criptográfi-
cos suportados;

• Infraestrutura de chave pública orien-
tada a agentes – um agente especial, o Cer-
tifierAgent (CA), foi criado para atuar como

1do inglês:Role-Based Access Control

a autoridade de certificação responsável por
registrar, emitir e revogar certificados digitais
para agentes;

• Assinatura digital – sempre que um agente
deseja enviar uma mensagem, ele a assina di-
gitalmente com sua chave privada. Este ser-
viço assegura tanto a integridade da mensa-
gem (pois há garantia de que esta não foi al-
terada durante a comunicação) como a inte-
gridade da origem dos dados (autenticação do
remetente);

• Criptografia – este serviço pode ser utili-
zado tanto para garantir a confidencialidade
das mensagens trocadas entre dois agentes,
quanto para proteger as informações que um
agente carrega consigo (em caso de agentes
móveis que precisam se proteger contra espi-
onagens);

• Autorização – desenvolvedores de agentes
podem protegê-los criando um conjunto de
permissões de acesso que irão controlar o ńı-
vel de interação que seus agentes podem ter
com outras entidades do sistema. Sempre que
uma entidade tenta interagir com um agente,
este consulta automaticamente sua lista de
permissões, de modo a permitir ou negar tal
interação.

Como mostra a Figura 3, para acessar os ser-
viços aqui descritos é necessário que um agente
estenda da classe SecureAgent do framework pro-
posto. Um mérito importante desta proposta é
que a implementação destes serviços é totalmente
ocultada dos desenvolvedores, sendo necessário
apenas que este desenvolvedor possua um certi-
ficado digital emitido por uma autoridade de cer-
tificação confiável e externa ao framework.

Figura 3: Diagrama de classes parcial do projeto
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Tabela 1: Resumo dos métodos utilizados nos trabalhos relacionados
Trabalhos Autenticação Autorização Comunicação Segura

(Assinatura) (Criptografia)
Wong and Sycara (1999) X X
Wen and Mizoguchi (2000) X X
Hu and Tang (2003) X X
Novák et al. (2003) X X X
Becerra (2003) X X
JADE-Board (2005) X X X X
Xiao et al. (2007) X
Trabalho proposto X X X X

4.1 Análise do Framework Proposto

Assim como o JADE-S, o framework desenvolvido
fornece os serviços de segurança básicos para um
sistema multiagente: autenticação, autorização e
segurança na comunicação. Entretanto, a aborda-
gem aqui discutida apresenta algumas vantagens
em relação ao JADE-S.

O framework proposto utiliza a certificação
digital como mecanismo de autenticação, um mé-
todo confiável e flex́ıvel. Através da certificação
digital é posśıvel criar um sistema amplamente
distribúıdo e confiável ao mesmo tempo. O cer-
tificado digital possibilita a identificação de todos
os desenvolvedores, vinculando-os aos agentes que
estes inserem na plataforma, garantindo o não-
repúdio e a responsabilização por ações realizadas
no sistema. No JADE-S, o processo de autenti-
cação é realizado localmente, mediante a inserção
do nome de usuário e senha, sendo necessário que
o usuário possua uma conta na seção do sistema
operacional em que a plataforma está sendo exe-
cutada.

O mecanismo de autorização desenvolvido
pelo framework proposto é destinado a proteção
individual dos agentes. Assim, as permissões po-
dem ser utilizadas pelos desenvolvedores de agen-
tes que possuam informações e serviços confiden-
ciais e/ou cŕıticos. Uma vez criado, o conjunto de
permissões pode ser carregado pelo agente para
qualquer parte que ele se mova, sendo verificado
automaticamente a cada nova tentativa de intera-
ção com alguma outra entidade do sistema.

Na abordagem proposta, a segurança na co-
municação é alcançada através da definição de um
envelope seguro (ver classe SecureEnvelope na Fi-
gura 3) que carrega alguns itens indispensáveis
para a segurança:

• o certificado do remetente, que possui a
chave pública do remetente e possibilita a ve-
rificação de integridade da fonte dos dados,
evitando ameaças de usurpação de identi-
dade;

• a assinatura, que atesta a integridade da
mensagem contida no envelope, afastando
ameaças do tipo engano;

• o timestamp, que registra o exato momento

em que o envelope é colocado no canal de co-
municação e é útil para evitar ataques de re-
play de mensagens;

• a mensagem criptografada, que é o con-
junto de bytes referente ao processamento da
mensagem original por um algoritmo cripto-
gráfico do tipo AES (Advanced Encryption
Standard)(NIST, 2001). A criptografia blo-
queia ameaças de interceptação, como es-
cutas e espionagens.

5 Conclusões e Trabalhos Futuros

Este artigo descreveu um framework que foi desen-
volvido como proposta de solução para esses pro-
blemas de segurança, permitindo que desenvolve-
dores possam criar aplicações seguras tendo expe-
riência relativamente pequena sobre segurança de
software. Dentre os principais mecanismos forne-
cidos pela abordagem proposta, pode-se destacar:
(a) infraestrutura de chave pública e certificação
digital orientada a agentes; (b) controle de acesso
e gerenciamento de permissões e; (c) comunica-
ção segura, por meio de criptografia e assinatura
digital.

Entretanto a proposta aqui descrita ainda
apresenta algumas limitações e vulnerabilidades
que dão margens a problemas de segurança. As-
sim, os principais direcionamentos desta pesquisa
estão concentrados no desenvolvimento dos se-
guintes complementos:

• Infraestrutura de chave pública distri-
búıda – criar uma arquitetura de certifica-
ção digital hierárquica, de forma a eliminar o
ponto central de falha apresentado pela au-
toridade de certificação, bem como tornar o
sistema mais flex́ıvel e escalável;

• Método de permissões mais eficiente –
criar um mecanismo de permissões baseado
na utilização de normas (Silva, 2008) que re-
gulem o comportamento dos agentes medi-
ante a definição de ações que são permitidas,
proibidas ou obrigatórias em uma plataforma;

• Agentes de gerenciamento confiáveis –
estender os serviços de segurança para aten-
der também aos agentes de gerenciamento de-
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finidos pelo JADE, o AMS (Agent Manage-
ment System) e DF (Directory Facilitator).
Estes agentes são vitais para o funcionamento
da plataforma e por isso devem ser protegi-
dos.

Além destes complementos, um módulo de
controle para responsabilização baseado em audi-
toria e um mecanismo para controle de congestio-
namento estão em fase de desenvolvimento. Este
último módulo será útil para controlar a quan-
tidade de mensagens que os agentes inserem no
canal de comunicação com o objetivo de se evitar
ataques de negação de serviço. Testes em cená-
rios reais também serão desenvolvidos, a fim de se
analisar a performance do framework em face ao
consumo de tempo, que é um requisito cŕıtico para
o funcionamento de aplicações em tempo-real.
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Abstract— This papers describes an approach to develop multiagent systems based on a specific model of
Petri Nets. Petri net proposed has a specification language which permit to manipulate different knowledge
representation formalisms. In this context, agents can be seen as knowledge-based systems. In this paper, it is
presented an implementation of this model whose output is a XML file that can work as an interface between
the specification builded with Petri nets and different tools or/and methods to build agents.
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Resumo— Este artigo descreve uma abordagem para o desenvolvimento de sistemas multiagentes baseado em
um modelo espećıfico de Redes de Petri. A Rede de Petri está alicerçada em uma linguagem de especificação
que permite a manipulação de diferentes formalismos de representação de conhecimento. Neste contexto, agentes
podem ser vistos como um ou mais sistemas baseados em conhecimento. Neste artigo, apresenta-se uma imple-
mentação deste modelo em que a sáıda é um arquivo em formato XML que pode funcionar como uma interface
entre a especificação feita e as diferentes ferramentas e/ou métodos para a construção de agentes.
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1 Introdução

Os problemas computacionais modernos têm al-
cançado um tal grau de complexidade que solu-
ções convencionais centralizadas não são suficien-
tes para garantir patamares mı́nimos de perfor-
mance. Estes problemas, muitas vezes, apresen-
tam um contexto inato de distribuição, ou seja,
são formados por elementos unitários com certo
grau de complexidade que, uma vez integrados, se
estendem para uma complexidade além do mero
somatório das complexidades individuais.

Problemas deste ńıvel encontram na tecno-
logia de Sistemas Multiagentes (SMA) (Ferber,
1999) o arcabouço necessário para a sua defini-
ção, delimitação, estruturação e resolução. SMA
é uma área dentro da Ciência da Computação que
integra os avanços obtidos com as redes de com-
putadores e sistemas distribúıdos com as técnicas
desenvolvidas na inteligência artificial. Trata-se,
em resumo, da construção de sistemas computa-
cionais baseados em modelos inteligentes em con-
textos sociais.

Apesar de suas potencialidades, SMA ainda
não encontra a devida disseminação em aplica-
ções industriais. Um dos motivos apontados na
literatura para este fato é a falta de ferramentas
que definam diretrizes e auxiliem na construção de
sistemas segundo este paradigma (Leito, 2008).

Neste sentido, este artigo propõe um sistema
baseado na metodologia proposta em (Gonçalves,
2010). Segundo esta metodologia, o conhecimento
de um SMA é formado por um componente so-
cial, compartilhado pelas entidades ativas do am-
biente, seus agentes, e componentes individuais,

os agentes em si. O componente social pode ser
estruturado por meio de um esquema de coorde-
nação espećıfico ou ainda por meio de planos so-
ciais, ou qualquer outro mecanismo de represen-
tação social (Coutinho et al., 2005). O compo-
nente social, por sua vez, deve ter sua represen-
tação instanciada dentro dos agentes que atuam
no ambiente, segundo seus papéis e habilidades
espećıficos. Internamente, os agentes podem ser
projetados e implementados segundo qualquer ar-
quitetura e formalismos desde que respeite o fluxo
de informação percepção-deliberação-ação. Além
disso, a metodologia prevê uma clara e expĺıcita
separação entre o conhecimento do sistema a ser
modelado e os mecanismos de manipulação desse
conhecimento (Newell, 1982).

A metodologia propõe uma linguagem ade-
quada a qualquer formalismo de representação
de conhecimento associada a Redes de Petri.
Deste modo, é posśıvel especificar a relação ló-
gica de causa-efeito entre blocos de conhecimento
de modo a construir as bases de conhecimento dos
agentes e, se necessário, sua especificação social.

Deste modo, o sistema aqui proposto tem
como objetivos espećıficos:

• a utilização de uma única abordagem de es-
pecificação para os diferentes ńıveis de abs-
tração do sistema;

• modelo para especificação social segundo o
paradigma de orientação à agentes, onde é
posśıvel a representação expĺıcita de concei-
tos sociais;

• modelo para especificação social que permite
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maior flexibilização e exploração do potencial
de atuação dos agentes, por intermédio de um
mecanismo de coordenação social;

• modelo de especificação individual segundo
uma arquitetura genérica de cognição que in-
clui ńıveis espećıficos de planejamento, coor-
denação e ação em uma abordagem baseada
em conhecimento;

• linguagem de especificação apta à estrutura-
ção de diversos formalismos de representação
de conhecimento, como lógica, quadros e re-
des semânticas, e mesmo banco de dados;

• transformação automática do conhecimento
estruturado em Redes de Petri em bases de
conhecimento, independente da arquitetura
subjacente.

A sáıda do sistema aqui proposto é uma base
de conhecimento no formato XML. Deste modo,
pretende-se que a base de conhecimento gerada
para os agentes que compõem o sistema possa
ser integrada aos diferentes frameworks existentes
para o projeto de agentes.

O artigo é estruturado da seguinte forma. A
próxima seção apresenta uma revisão da litera-
tura quanto a utilização de Redes de Petri para
o projeto e implementação de sistemas multiagen-
tes, seja no ńıvel social ou individual. A seção 3
descreve a linguagem de especificação subjacente
ao modelo de Rede de Petri proposto que funda-
menta o sistema apresentado. A seção 4 apresenta
um exemplo de utilização do sistema e a devida ge-
ração de regras. Finalmente, a seção 5 apresenta
as conclusões deste trabalho.

2 Trabalhos Relacionados

Existem uma série de trabalhos que propõem a
utilização de Redes de Petri para a modelagem
e/ou especificação, e/ou implementação de SMA,
seja no ńıvel social ou individual do sistema. Ape-
sar de ser um formalismo adaptado para este tipo
de utilização, o que se observa é a não existência
de trabalhos que utilizem Redes de Petri para a
especificação completa de um SMA, ou seja, a mo-
delagem e especificação do ńıvel social do sistema
integrado ao desenvolvimento do ńıvel individual,
considerando aspectos internos da construção de
agentes, a partir de uma especificação social, e es-
tabelecendo relações formais entre os ńıveis.

No que se refere à especificação de um SMA,
considerando apenas a especificação da camada
social do sistema, trata-se de uma ferramenta ade-
quada a partir da possibilidade de representação
de atividades paralelas e de sincronizações. As-
sim, SMA são vistos como a composição de múl-
tiplas redes, onde cada uma representa um agente
do sistema (Xu et al., 2003) (Holvoet and Verba-
eten, 1996) (Jindian et al., 2008).

No contexto de desenvolvimento dos agentes
em si que compõem um SMA, as Redes de Pe-
tri são usadas na maioria das vezes com o obje-
tivo de verificação e validação de bases de conhe-
cimento. Contudo, a maioria dos modelos propos-
tos restringem-se a um subconjunto de formalis-
mos de representação de conhecimento de modo a
evitar inconsistências na construção do sistema de
regras final. Esta restrição se deve, normalmente,
ao modelo de ficha utilizado pela rede(Cardoso
and Valette, 1997) (Nazareth, 1993) (Zhang and
Nguyen, 1994).

Há também uma vasta literatura a respeito
de trabalhos que utilizam Redes de Petri Nebulo-
sas para o desenvolvimento de sistemas nebulosos
(Li and Yu, 2001) (Looney, 1988) (Koriem, 2000)
(Liu, 1993) (Li et al., 2000). De um modo geral,
estes trabalhos propõem uma representação para
sistemas de produção nebulosos em um modelo de
Rede de Petri que permite a associação de fatores
de certeza, limiares e pesos à regras. A diferença
entre os modelos está no modo como se representa
estes fatores. Os modelos prevêem ainda mecanis-
mos para avaliação estrutural da rede por meio de
análise de alcançabilidade. De qualquer modo, to-
dos os trabalhos consideram apenas o desenvolvi-
mento dos agentes em si, sem considerar aspectos
sociais.

A partir de uma análise da literatura apre-
sentada conclue-se que não existe abordagem que
considere o desenvolvimento completo de um sis-
tema, desde sua especificação social até o ńıvel da
ação dos agentes no ambiente em que estes atua-
rão. Além disso, existem uma série de demandas
espećıficas para cada ńıvel. Por exemplo, no ńı-
vel social seria interessante que o modelo usado
permitisse a manipulação de diferentes esquemas
de representação social. No desenvolvimento in-
terno dos agentes, seria interessante um modelo
que permitisse a especificação considerando a sua
arquitetura interna, além de seus formalismos de
representação de conhecimento.

3 Redes de Petri para Especificação de

Agentes e Sistemas Multiagentes

A abordagem a ser descrita nesta seção considera
o desenvolvimento de um sistema computacional a
partir do paradigma multiagente. Neste contexto,
o sistema possui um ńıvel social, onde se especi-
fica o sistema por meio de conceitos sociais. Os
mecanismos utilizados para a representação des-
tes conceitos socias permitem a correta integração
dos agentes de modo a buscar e alcançar os objeti-
vos do sistema. E o sistema é devidamente imple-
mentado a partir do seu ńıvel individual, onde são
especificados e implementados os agentes, a partir
da representação do ńıvel social, instanciando-o
segundo os papéis e habilidades próprias de cada
agente.
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A abordagem proposta fundamenta-se na
idéia de uma clara separação entre o ńıvel de co-
nhecimento do sistema e os mecanismos que o ma-
nipulam (Newell, 1982). Deste modo, o compor-
tamento dos agentes pode ser descrito por uma es-
tratégia hierárquica baseada em um ou mais Siste-
mas Baseados em Conhecimento (SBC) (Rezende
et al., 2003).

Com esta abordagem é posśıvel ter um deter-
minado framework para formalizar o SMA e um
outro framework para formalizar e implementar
os agentes. Mesmo no ńıvel individual, ou seja, no
desenvolvimento dos agentes, é posśıvel especifica-
los considerando um sistema heterogêneo, onde os
agentes possuem diferentes arquiteturas e forma-
lismos internos de representação do conhecimento.
Um posśıvel exemplo deste cenário seria a utiliza-
ção do modelo Moise para a especificação do SMA
(Hubner et al., 2002) e o framework Jason para
desenvolver os agentes (Hübner et al., 2004). 1

Um agente pode ser concebido a partir de uma
arquitetura que prevê diferentes ńıveis de abstra-
ção, que podem ser implementados por ńıveis de
decisão espećıficos, dada a complexidade do ambi-
ente em que ele deverá atuar. Os ńıveis de decisão
pertencentes a arquitetura do agente devem confi-
gurar os diferentes aspectos da inteligência neces-
sários para devida operação do agente no ambi-
ente.

O conhecimento elicitado junto aos especialis-
tas no ambiente deve ser estruturado e organizado
por meio de um conjunto de Redes de Petri, com
uma linguagem de especificação própria para este
tipo de tarefa. Esta linguagem prevê uma série de
funções associadas aos elementos da rede (lugares,
arcos e transições), bem como uma estrutura de
dados associada a ficha que permite a sua mani-
pulação e modificação. Nesse sentido, o modelo
proposto de Rede de Petri mais linguagem de es-
pecificação apresenta as seguintes caracteŕısticas:

• seu modelo gráfico é utilizado como lingua-
gem diagramática permitindo ao engenheiro
de conhecimento compreender como o especi-
alista “pensa” o sistema;

• seu modelo matemático pode ser usado no
processo de verificação de anomalias, como
inconsistências, ambiguidades e redundân-
cias;

• permitem uma composição hierárquica, res-
peitando a modularidade da abordagem de
especificação de conhecimento subjacente, ou
seja, sua adequação a uma composição em
múltiplos ńıveis de abstração do sistema;

1É importante ter a percepção de que nesta abordagem
o ńıvel social em si não possui uma implementação direta
no ambiente. Na verdade ele serve de diretriz para a imple-
mentação dos agentes, que por sua vez executam os planos
e/ou objetivos SMA a partir da instanciação do conheci-
mento social em suas bases de conhecimento individuais.

• é posśıvel a tradução automática da informa-
ção contida na rede em uma base de conheci-
mento, por intermédio de uma adequada es-
truturação de dados, respeitando a sintaxe da
base de regras e os formalismos de represen-
tação de conhecimento utilizados.

A abordagem aqui proposta pode ser viabili-
zada segundo um processo top-down, ou mesmo
bottom-up, dependendo do grau de reuso de sis-
temas que deverá ser empregado. Uma descrição
gráfica do modo de desenvolvimento de um SMA
segundo a abordagem proposta pode ser vista na
figura 1.

Ambiente

Agente 2Agente 1 Agente n

...

...

...
Deliberação


Ação


Nível Social

Nível Individual

Figura 1: Modelo de desenvolvimento utilizando
Redes de Petri

Na figura 1, cada de Rede de Petri representa
um SBC. As redes em um mesmo eixo vertical cor-
respondem aos diferentes ńıveis decisórios de um
mesmo agente. Redes em um mesmo eixo hori-
zontal correspondem a ńıveis decisórios relaciona-
dos a um mesmo aspecto da inteligência nos dife-
rentes agentes. Entre estes aspectos, cita-se pla-
nejamento, classificação, identificação de padrões,
etc. Os formalismos que permitem a hierarquiza-
ção das redes estabelece mecanismos formais de
relacionamento entre os diferentes ńıveis decisó-
rios dos agentes.

Estruturalmente, a Rede de Petri aqui uti-
lizada é a mesma definida na literatura clás-
sica sobre o assunto (Cardoso and Valette, 1997)
(Murata, 1989) (David and Alla, 1994).

Contudo, para uma abordagem baseada em
conhecimento usando RP, é necessário estender o
poder de expressão das fichas. Assim, permite-se
a representação de manipulações em bases de co-
nhecimento ocorrida quando do disparo de uma
regra. Para este propósito, modelos de alto ńı-
vel são bem adequados, como por exemplo os mo-
delo de (Sibertin-Blan, 1985) ou (Jensen, 1996).
A idéia é integrar um mecanismo estruturado de
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representação de dados ao formalismo de uma RP.

A partir de uma perspectiva epistemológica,
o componente central de uma abordagem base-
ada em conhecimento é a base de conhecimento
(Russel and Norvig, 1995). Informalmente, uma
base de conhecimento é formada por um conjunto
de descrições de fatos. Uma base de conhecimento
genérica, independente do formalismo de represen-
tação de conhecimento adotado, pode ser formali-
zada pela definição de duas funções de acesso, Tell
e Ask, que permitem, respectivamente, incluir um
novo fato e perguntar sobre um fato à base de co-
nhecimento.

Formalmente, seja KB o conjunto de todas
as posśıveis bases de conhecimento e φ uma ex-
pressão da linguagem formal usada pelo método
de representação de conhecimento adotado. Sem
perda de generalidade, diz-se que φ é um termo.
Seja V o conjunto de śımbolos de variáveis, C o
conjunto de nomes de entidades primitivas no do-
mı́nio e F o conjunto de nomes de funções. O
conjunto de todos os termos T é definido como:

• V ⊆ T ;

• C ⊆ T ;

• se t1, t2, . . . , tn ∈ T e f ∈ F , então
f(t1, t2, . . . , tn) ∈ T .

Seja S o conjunto de todos os mapeamentos
posśıveis V → T , ou seja, o conjunto de todas
as substituições de variáveis, e T ∗ o conjunto de
todos os termos fechados, ou seja, termos em que
não há a ocorrência de variáveis. Deste modo, é
posśıvel definir:

Tell : KB × T ∗ → KB

Ask : KB × T → S

Na sua concepção mais genérica, uma regra
é formada por premissas e conclusões. No ńıvel
mais inferior do sistema, a conclusão de uma regra
pode ser uma ou mais ações no ambiente no qual
o agente está inserido. Deste modo, estes meca-
nismo, premissas, conclusões e ações, devem fazer
parte da definição da Rede de Petri utilizada.

Uma ficha é definida como um elemento do
conjunto KB, ou seja, a ficha agora representa a
base de conhecimento. Assim, a função Ask re-
cebe um termo em T e uma base de conhecimento
k ∈ KB e retorna uma substituição θ ∈ S. Em
seu ńıvel de abstração mais inferior, sua forma ge-
ral é:

θ1 ← Ask(k, φ1)
...
θn ← Ask(k, φn)
θ ← Combine(θ1, . . . , θn)

onde φi ∈ T são termos dependentes do domı́nio,
possivelmente contendo variáveis, que são usa-
das para interrogar a base de conhecimento k e
Combine é uma função que combina substituições.

Por sua vez, a hierarquização entre redes é in-
troduzida quando for necessária a troca de elemen-
tos de T entre os ńıveis de abstração do sistema.
Neste caso, a função Ask deve ser substitúıda por
expressões como:

θi ← Run(R,φ)

onde R é uma RP de ńıvel inferior e φ ∈ T é
um termo dependente do domı́nio, possivelmente
contendo variáveis, que é usado para interrogar a
base de conhecimento de ńıvel de abstração infe-
rior, após a execução de RP R. Assim como Ask,
esta função retorna uma substituição θ ∈ S.

Finalmente, a transição é disparada pela apli-
cação do procedimento:

if Cond(θ) then
Tell(k, ψθ) ∧Action(α, θ)

onde Cond : S → {V, F} é uma condição sobre
os valores das variáveis em θ e Action(α, θ) uma
especificação de ação a ser gerada no ambiente.

Caso o resultado da função Cond seja verda-
deiro (V ), a função Tell modifica a base de conhe-
cimento k de acordo com o que é especificado pelo
termo fechado ψθ. Opcionalmente uma ação α é
executada no ambiente, possivelmente levando em
conta os valores das variáveis em θ. Para definir a
função Cond faz-se necessário a definição de uma
linguagem que permita expressar condições sobre
um conjunto de variáveis simbólicas e/ou numéri-
cas.

Na sua concepção mais genérica, o modelo
proposto com Rede de Petri mais linguagem de
especificação mapeia uma regra, considerando o
mecanismos de hierarquização, segundo a descri-
ção da figura 2.

t1

P2

P1

Rede de Petri 1

Tell(k, <conclusão1>)

Ask (k, <premissa1>)

SE

ENTAO

AÇAO

<premissa1>

<conclusão1>

<ação1>
REGRA 1

Action(<ação1>)

t1

P2

P1

Rede de Petri 2

k

Tell(k, <conclusão2>)
Action(<ação2>)

Ask (k, <premissa2>)

SE

ENTAO

AÇAO

<conclusão1> <premissa2>

<conclusão2>

<ação2>
REGRA 1−2

k

Figura 2: Mapeamento entre Rede de Petri e base
de conhecimento genérica
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4 Gerando Base de Regras no formato

XML

A partir do método descrito na seção anterior, foi
desenvolvido um sistema que permite a edição de
Redes de Petri para a modelagem, validação e ve-
rificação de SBC. Em uma primeira versão, o sis-
tema tem o objetivo de gerar uma base de conhe-
cimento no formato XML. O objetivo com esta
sáıda é permitir a integração do conhecimento es-
pecificado via modelo com Redes de Petri a qual-
quer outro framework para SMA ou mesmo para
agentes.

Na figura 3 é descrita uma tela do programa
onde é posśıvel verificar os componentes de sua
interface, os elementos da rede, e os mecanismos
para a entrada de dados no sistema.

Figura 3: Tela do sistema para construção de SBC

Uma vez constrúıda a rede, é posśıvel utilizar
as ferramentas tradicionais de análise de propri-
edades de uma Rede de Petri. Na versão atual,
é posśıvel avaliar a rede quanto a sua reinicia-
bilidade e vivacidade, garantindo que o sistema
poderá alcançar todos os estados previstos, bem
como retornando a sua condição inicial.

A partir da rede especificada, é posśıvel gerar
um arquivo XML que define a base de conheci-
mento especificada com o sistema. A base gerada
a partir da rede da figura 3 é apresentada na figura
4.

Nas próximas versões, pretende-se implemen-
tar os mecanismos de hierarquização, bem como
a geração de bases em formatos espećıficos de fra-
meworks já existentes.

5 Conclusões

Este artigo propõe um sistema computacional ba-
seado em uma metodologia baseada em Rede de
Petri para o desenvolvimento de sistemas multia-
gentes em todos os seus ńıveis. Isto inclui a descri-
ção social e mesmo interna dos agentes. O sáıda

Figura 4: Base de Conhecimento no formato XML

do sistema, aqui apresentado, é um arquivo no for-
mato XML, com o propósito de realizar a integra-
ção com frameworks para a construção de agentes
e sistemas multiagentes.

Com o sistema proposto, é posśıvel trabalhar
com modelagem, especificação e implementação
de sistemas multiagentes em seu ńıvel de conheci-
mento. O resultado do processo é a geração das
bases de conhecimento que fomentam os agentes
do sistema, levando em conta os esquemas soci-
ais utilizados: planos, metas, objetivos, papéis em
ńıvel coletivo.

Uma análise comparativa do sistema proposto
com métodos relacionados existentes na literatura
permite concluir que:

• baseia-se em uma abordagem que considera
ambos os ńıveis, social e individual, por meio
de mecanismos que garantem a correta rela-
ção entre a estrutura organizacional e os for-
malismos de representação de conhecimento
utilizados;

• uma linguagem de especificação que permite
a manipulação simultânea de diferentes for-
malismos de representação de conhecimento,
e não apenas aqueles baseados em algum tipo
de lógica;

Versões futuras do sistema devem incorporar
os mecanismos de hierarquização do sistema, per-
mitindo a integração automática dos diferentes ńı-
veis do sistema. Não obstante, prevê-se ainda, tes-
tes com a integração do arquivo XML gerado com
os sistemas existentes.
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Abstract— The Dijkstra algorithm is a classical algorithm which, for a given graph, calculates the shortest
path between one vertex and all others vertexes of the graph. This algorithm has important application to areas
such as path determination problems, production chain studies and electrical transmission grids restoration.
Since the development of distributed computing, it has opened new possibilities concerning to the development
of systems to calculate and monitor the status of a model in a descentralized way. We propose the application
of multi-agent systems in order to take advantage of theses features and, in a collaborative manner, to perform
the Dijkstra algorithm through distributed computation and ?nding the solution of the proposed problem.

Keywords— Dijkstra Algorithm, Distributed Artificial Intelligence, Multi-agent Systems

Resumo— O algoritmo de Dijkstra é um clássico algoritmo computacional onde, dado um grafo, calcula-se
o caminho mı́nimo entre um vértice espećıfico e todos os demais vértices que formam o grafo. Este algoritmo
tem importantes aplicações em áreas tão distintas quanto problemas de determinação de caminhos, estudos
de uma cadeia de produção ou a restauração de sistemas elétricos de transmissão. Com o desenvolvimento da
computação distribúıda, novas possibilidades se abrem para o desenvolvimento de sistemas que permitam o cálculo
e o acompanhamento do estado do modelo de forma descentralizada. Na busca de assumir estas caracteŕısticas
e usufruir de suas vantagens, propomos o uso de sistemas multiagentes para que estes, de forma colaborativa,
executem o cálculo distribúıdo do algoritmo de Dijkstra e encontrem a solução para o problema proposto.

Palavras-chave— Algoritmo de Dijkstra, Inteligência Artificial Distribúıda, Sistemas Multiagentes

1 Introdução

Muitos problemas enfrentados no planejamento e
operação de empresas e organizações podem ser
modelados na forma de um grafo para que, em
seguida, a obtenção da solução seja dada atra-
vés da resolução de um problema de caminho
mı́nimo. Alguns exemplos podem ser encontra-
dos em (Arkin and Silverberg, 1987), (Sghaier
et al., 2010) e (Hu et al., 2009).

Existem alguns problemas desse tipo cuja re-
solução pode se beneficiar dos avanços atuais da
computação distribúıda, onde tanto o processa-
mento quanto a própria obtenção dos dados para o
cálculo se dá em um ambiente de computação des-
centralizada, disperso geograficamente. Os atuais
ambientes de computação modernos são distribúı-
dos e de grande porte.

Estes ambientes necessitam de algoritmos
adaptados a suas caracteŕısticas. Somente assim
será posśıvel usufruir as vantagens dos ambientes
distribúıdos, estudar e averiguar suas possibilida-
des, e contribuir com o amadurecimento em pes-
quisas desse campo.

O sistema elétrico de distribuição é um am-
biente que tem as caracteŕısticas citadas ante-
riormente. O atual desenvolvimento para uma
nova geração destes sistemas (os smart grids)
aponta para a necessidade de algoritmos que pos-
sibilitem a obtenção de dados e o cálculo distri-
búıdo (Brown, 2008), criando assim um sistema

mais robusto, tolerante a falhas, possibilidade de
concorrência no processamento, entre outras ca-
racteŕısticas dos sistemas distribúıdos (Coulouris
et al., 2005).

Propomos neste artigo uma adaptação do al-
goritmo de Dijkstra, distribuindo-o para execução
no modelo de grafo, através do uso de sistemas
multiagentes. Espera-se nesse primeiro momento
que a proposta consiga solucionar os problemas
para topologias estáticas com a mesma qualidade
que o algoritmo de Dijkstra convencional consegue
atingir.

Este trabalho se constitui das seguintes par-
tes: a Seção 2 descreve o algoritmo de Dijkstra,
suas caracteŕısticas e seus principais passos. A
Seção 3 descreve o que são sistemas multiagen-
tes e sua caracteŕıstica distribúıda. A Seção 4
apresenta a proposta de algoritmo distribúıdo de
Dijkstra. Por fim, a Seção 5 comenta sobre a im-
plementação computacional e os testes executados
e, em seguida, a Seção 6 conclui o artigo com al-
gumas observações e perspectivas para trabalhos
futuros no tema.

2 Algoritmo de Dijkstra

O algoritmo de Dijkstra é um clássico algoritmo
computacional para o cálculo da distância mı́nima
entre um vértice e todos os demais vértices de um
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grafo. Foi desenvolvido pelo premiado1 matemá-
tico holandês Edsger Dijkstra (1930 - 2002) e pu-
blicado na edição número 1 do periódico Numeri-
cal Mathematics, em 1959 (Dijkstra, 1959).

O Algoritmo 1 apresenta na forma de pseudo-
código o algoritmo de Dijkstra.

Algoritmo 1: Algoritmo de Dijkstra
Entrada: G, vi

1: Q = Inicializar-Custos-Relativos(G)
2: A = Inicializar-no-Anterior()
3: S = ∅
4: R = ∅
5: D = ∅
6: temp = 0
7: noAvaliado = vi

8: enquanto S 6= V faça
9: Q = Calc-Custo-Relativo(G, noAvaliado)

10: S = S
⋃

noAvaliado
11: temp = noAvaliado
12: noAvaliado = Minimo((V − S), Q)
13: AnoAvaliado = temp
14: fim enquanto
15: para todo v ∈ V faça
16: D = D

⋃
(v, Av)

17: fim para
18: R = (V,D)
19: retorne R

Define-se um grafo G = {V,E}, onde V é o
conjunto dos vértices e E o conjunto das ares-
tas; w será a função custo de cada aresta, onde
∀w(u, v) >= 0, tal que a aresta (u, v) ∈ E,
∀u, v ∈ V . Tem-se também um vértice vi que
será o vértice-fonte ao qual se quer calcular a dis-
tância mı́nima entre ele e todos os demais vértices
do grafo (os vértices-alvo).

Durante a execução do algoritmo de Dijkstra,
cada vértice terá uma variável chamada custo re-
lativo (que simbolizaremos como Q) que será a
distância total, naquela iteração, entre este vértice
e o vértice-fonte. Estes custos começarão com um
valor tão grande quanto posśıvel2, exceto o custo
relativo do vértice-fonte que será 0. Também ha-
verá para cada vértice uma variável chamada vér-
tice anterior (que chamaremos de A), a qual guar-
dará a referência para o vértice em que está ligada
naquela iteração.

O algoritmo manterá também um conjunto
de vértices S que indicará os vértices que já ti-
veram suas vizinhanças analisadas pelo método.
Durante a execução, o algoritmo selecionará o vér-
tice u ∈ V −S com o menor custo relativo naquela
iteração para ter a sua vizinhança analisada, até
que o critério S = V seja atingido, indicando que

1Dijkstra foi laureado em 1972 com o Prêmio Turing,
considerado o “prêmio Nobel da computação”

2Utilizaremos neste texto um “valor infinito” para este
propósito.

todos os vértices foram avaliados e o valor da dis-
tância mı́nima entre o vértice-fonte e cada vértice-
alvo do grafo foi obtido (Cormen et al., 2009).

De forma descritiva, podemos visualizar o fun-
cionamento do algoritmo de Dijkstra a partir da
seguinte sequencia de operações. Passando como
argumento o grafo G e o vértice-fonte vi per-
tencente ao grafo, inicializam-se variáveis cha-
madas custos relativos (Q) para cada vértice do
grafo com o valor ∞, excetuando-se o custo re-
lativo do vértice vi que será igual a 0. No al-
goritmo, este passo corresponde à chamada de
função Inicializar-Custos-Relativos, na linha 1.
Inicializam-se também as variáveis A durante a
chamada da função Inicializar-no-Anterior, linha
2, sendo Avi

= 0 e para os demais casos um va-
lor que represente a falta de um antecessor. Na
Figura 1 (a), o vértice v1 terá sua vizinhança ava-
liada. Em todas as figuras aqui apresentadas,
os vértices que estiverem circulados representa-
rão aqueles que serão avaliados nesta iteração. As
arestas pontilhadas representam as ligações entre
os vértices, já as cont́ınuas significam aquelas que
formam a solução (ou fragmento de solução) para
aquela iteração.

Figura 1: Iterações do algoritmo de Dijkstra. O
vértice marcado com um ćırculo será aquele que
terá a vizinhança avaliada naquela iteração; os
marcados com um retângulo são aqueles que já
tiveram sua vizinhança avaliada.

O algoritmo então fará uma busca na vizi-
nhança de vi, atualizando o custo relativo de todos
os vértices diretamente conectados ao vértice vi

com o respectivo valor da aresta que cria a ligação
entre estes dois vértices somado ao valor do custo
relativo do vértice vi. Este passo é simbolizado
pela chamada de função Calc-Custo-Relativo. Na
Figura 1 (b), a verificação da vizinhança de v1
atualizou os custos relativos de v2, v3 e v5.
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Agora, marca-se o vértice vi como um vértice
que já teve sua vizinhança avaliada e executa-se
outra iteração de avaliação de vizinhança, desta
vez no vértice com menor custo relativo atual.
Marcaremos os vértices que já tiveram suas vi-
zinhanças avaliadas com o uso de um retângulo.

Caso durante a iteração algum vértice vizinho
ao vértice avaliado tenha seu custo relativo atual
maior que a soma da aresta que o conecta mais o
custo relativo do vértice avaliado, o custo relativo
deste vértice vizinho será então atualizado para o
valor dessa soma. Isso acontece, por exemplo, com
o nó v3 onde, na Figura 1 (b) o valor de seu custo
relativo é 10 e na Figura 1 (c) é 8. Também ocorre
o mesmo com o vértice v4 quando o valor do seu
custo relativo muda de 14 para 13 nas Figuras 1
(c) e 1 (d) e finalmente assume o valor 9 a partir
da Figura 1 (e).

O algoritmo de Dijkstra executa estas itera-
ções até que todos os vértices v ∈ V do grafo te-
nham sido selecionados para terem suas vizinhan-
ças avaliadas. Neste momento, temos o caminho
mı́nimo entre o vértice-fonte e todos os demais
vértices do grafo. No exemplo, a Figura 1 (e) é o
momento em que o nó v5 é selecionado para avali-
ação. No momento seguinte, a Figura 1 (f), repre-
senta a solução para o problema nesta instância já
com a vizinhança do vértice v5 avaliada.

A instrução que começa na linha 15 do Algo-
ritmo 1 indica que, neste momento, serão coloca-
dos no conjunto D as arestas que ligam um vértice
v à seu antecessor Av, ∀v ∈ V . Em seguida, na
linha 18 é constrúıdo o grafo R que será a resposta
para o problema, a partir do conjunto de vértices
V e de arestas D.

O algoritmo de Dijkstra utiliza uma aborda-
gem gulosa (Coulouris et al., 2005) onde ele sem-
pre avalia a vizinhança do vértice com o menor
custo relativo para aquela iteração. Entretanto,
ao contrário de outros algoritmos que utilizam téc-
nicas gulosas, o algoritmo de Dijkstra sempre en-
contra a solução ótima para o problema (Cormen
et al., 2009).

O algoritmo de Dijkstra tem ampla aplicação
a problemas encontrados no cotidiano de empre-
sas e organizações em geral. Problemas de com-
plexidade polinomial (Cormen et al., 2009) que
podem ser modelados a partir de grafos e para
os quais a solução seja dada pelo percurso mı́nimo
entre os vértices, permite a utilização do algoritmo
de Dijkstra para determinar a resposta. Podemos
citar, como exemplos, o algoritmo Open shortest
path first - OPSPF, que faz o roteamento de pa-
cotes em redes de internet utilizando métodos ba-
seados no algoritmo de Dijkstra (Fortz and Tho-
rup, 2000); a modelagem da cadeia de produção
de uma empresa (Arkin and Silverberg, 1987); en-
contrar o caminho mı́nimo de reparação de um
sistema elétrico de distribuição (Hu et al., 2009);
otimizar um sistema de “caronas“ em tempo real

(Sghaier et al., 2010), entre outros.
A disciplina de algoritmos ensina que, à me-

dida que aumenta-se em magnitude o tamanho da
instância do problema que se está trabalhando,
aumenta-se também o custo computacional para
resolvê-lo (Coulouris et al., 2005).

Apesar do custo computacional ainda ser um
problema a ser ponderado no projeto de siste-
mas e algoritmos, um conjunto de caracteŕısti-
cas dos atuais sistemas computacionais também
está ganhando importância na avaliação durante
a fase de projeto destes sistemas. Os atuais am-
bientes de computação e informação são distribúı-
dos, de grande magnitude, abertos e heterogêneos
(Weiss, 2000). Nestes ambientes, os computado-
res não são mais sistemas isolados que computam
as informações e imprimem respostas. Eles es-
tão cada vez mais interligados com outros com-
putadores ou equipamentos, e tanto o processa-
mento de tarefas quanto a própria obtenção de
dados acontece de maneira distribúıda (Coulouris
et al., 2005).

Neste contexto, sistemas distribúıdos acres-
centam interessantes possibilidades, como a pró-
pria distribuição do processamento ou o melhor
acompanhamento do estado de determinado sis-
tema. Entretanto, há muitos desafios também.
Por exemplo, modelar como será a iteração entre
os componentes do sistema, que protocolo de co-
municação será usado, como garantir se o sistema
é robusto e tolerante à falhas, entre outras.

A partir deste cenário, utilizaremos o conceito
de sistema multiagente para distribuir a execução
do algoritmo de Dijkstra e utilizar as vantagens e
possibilidades dos sistemas distribúıdos.

3 Sistemas Multiagentes

Sistemas multiagentes são um ramo de estudos re-
lacionados com a inteligência artificial distribúıda
que, diferentemente da inteligência artificial “clás-
sica”, alicerça suas pesquisas na possibilidade de
aprendizado e resolução de problemas a partir de
um fenômeno social (Wooldridge, 2009). Ou seja,
o “aprendizado” em um sistema multiagente se
dá com maior ênfase nas relações sociais entre os
agentes que compõem o sistema.

Agentes são entidades computacionais autô-
nomas, que percebem o ambiente em que estão
inseridos e agem sobre este mesmo ambiente ten-
tando atingir seus objetivos (Wooldridge, 2009).
Sistemas multiagentes podem ser modelados de
forma que um dado grupo de agentes partilhe um
objetivo comum. Isso fará com que os agentes co-
operem a fim de atingir este objetivo.

Entre outras caracteŕısticas, agentes de um
sistemas multiagentes são restritos em suas capa-
cidades individuais, tanto em ńıvel de percepção
quanto atuação sobre o ambiente, por conta de sua
caracteŕıstica distribúıda. O controle em sistemas
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multiagentes é distribúıdo, os dados são descen-
tralizados e a computação das informações é as-
śıncrona (Weiss, 2000).

Os principais desafios do desenvolvimento de
sistemas multiagentes reside na dificuldade em se
modelar de que maneira a dinâmica da sociedade
de agentes resultará no cumprimento do objetivo
proposto. Para isso, é necessário a determina-
ção de quais tipos de ações e quais agentes irão
fazê-las, como será realizada a comunicação en-
tre os agentes, quais protocolos serão utilizados,
entre outras. Também é necessário projetar um
algoritmo para o processamento distribúıdo, onde
agentes poderão processar tarefas de forma para-
lela e depois, reuni-las numa solução única para
o problema. Outro desafio é quanto à obtenção e
comunicação de dados de forma distribúıda. Pode
ocorrer de apenas alguns agentes conseguirem ad-
quirir certo tipo de informação do sistema. Pen-
sar a maneira de partilhar esta informação para
os agentes que irão manipulá-las é uma tarefa a
ser realizada na fase de projeto do sistema.

Devido à flexibilidade da tecnologia de siste-
mas multiagentes e a possibilidade de uso combi-
nado dos conceitos de sistemas distribúıdos e inte-
ligência artificial distribúıda, aplicações que utili-
zam esta abordagem vem ganhando espaço nos úl-
timos anos tanto na academia quanto na indústria.
Citam-se como exemplos o sistema OASIS que
controla o tráfego aéreo no aeroporto de Sydney,
além de outras referências na área de mercados,
sistemas tutores de ensino e mais (Wooldridge,
2009). Outros exemplos de aplicações de siste-
mas multiagentes em áreas diversas podem ser
encontrados em (Weiss, 2000). Em (McArthur
et al., 2007a) e (McArthur et al., 2007b) encontra-
se uma revisão sobre o uso desta tecnologia em
sistemas elétricos de potência.

4 Algoritmo de Dijkstra Distribúıdo
Através de Sistemas Multiagentes

A implementação distribúıda do algoritmo de
Dijkstra é realizada a partir do conceito e tecnolo-
gia de sistemas multiagentes. A partir da topolo-
gia do grafo, aloca-se um agente em cada vértice
do mesmo. Como o algoritmo de Dijkstra neces-
sita de um vértice-fonte, utilizou-se um modelo or-
ganizacional hierárquico dos agentes (Horling and
Lesser, 2004) onde podemos classificá-los em dois
tipos: o agente ativo que demanda processamento
para os demais agentes é o que está alocado no
vértice-fonte; os demais agentes são reativos, re-
cebendo demandas de processamento do agente no
vértice-fonte e respondendo aquilo que é pedido.

Cada agente tem uma representação completa
do grafo em sua memória, que pode ser atualizada
pelo envio de mensagens do agente no vértice-
fonte caso aconteça a inserção de um novo vértice
ou novas arestas no grafo. Esta funcionalidade

provê ao sistema a possibilidade de tratar cená-
rios dinâmicos.

Assim que se iniciam os agentes, o agente no
vértice-fonte envia uma mensagem para todos os
demais agentes requerendo que estes calculem o
menor caminho entre o vértice-fonte e o vértice
onde se encontra o agente que recebeu a mensa-
gem. Este passo corresponde à chamada da fun-
ção Enviar-Grafo-Para-Agentes, no Algoritmo 2,
onde M representa o conjunto de todos os agentes
alocados nos vértices-alvo do grafo.

Algoritmo 2: Ações do Agente Ativo
Entrada: G, M

1: Enviar-Grafo-Para-Agentes(G, M)
2: N = ∅
3: R = ∅
4: enquanto N 6= M faça
5: R = R

⋃
Resposta-Mensagem-Grafo()

6: N = N
⋃

Resposta-Mensagem-Emissor()
7: fim enquanto
8: retorne R

Em seguida, o agente receptor da mensagem
executa o algoritmo de Dijkstra, iniciando a aná-
lise de vizinhança a partir do vértice-fonte. Os
passos desta implementação estão explicitados no
Algoritmo 3.

Algoritmo 3: Algoritmo de Dijkstra no
Agente Reativo

Entrada: G, vi, vj

1: Q = Inicializar-Custos-Relativos(G)
2: A = Inicializar-no-Anterior()
3: S = ∅
4: R = ∅
5: D = ∅
6: W =

⋃
vi, vj

7: temp = 0
8: noAvaliado = vi

9: enquanto noAvaliado 6= vj faça
10: Q = Calc-Custo-Relativo(G, noAvaliado)
11: S = S

⋃
noAvaliado

12: temp = noAvaliado
13: noAvaliado = Minimo((V − S), Q)
14: AnoAvaliado = temp
15: fim enquanto
16: temp = vj

17: enquanto temp 6= vi faça
18: W = W

⋃
Atemp

19: D = D
⋃

(temp, Atemp)
20: temp = Atemp

21: fim enquanto
22: R = (W, D)
23: retorne R

O critério de parada do método, neste caso,
diferentemente do Algoritmo 1, ocorre quando o
vértice a ser avaliado é o vértice onde se encontra
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o agente. Neste momento, pode ocorrer da árvore
com o caminho entre os dois vértices conter vérti-
ces desnecessários, que serviriam para ligar outros
vértices ao vértice-fonte.

Para tratar isto, cada vértice do grafo terá
uma variável própria que referenciará o vértice
com o qual se está ligada naquela iteração, o A.
Assim, ao atingir o critério de parada, basta-se
percorrer os valores de A nos vértices a partir do
vértice-alvo. O caminho será então obtido, sem
vértices desnecessários. Este passo corresponde à
instrução que começa a partir da linha 17 do Al-
goritmo 3. Nela, o conjunto W que representa os
vértices do menor caminho entre os nós vi (vértice-
fonte) e vj (vértice-alvo onde se encontra o agente)
começa a adicionar os vértices anteriores Av a par-
tir do vértice vj . Também, o conjunto D adiciona
as arestas que conectam (v, Av).

Ao atingir o critério de parada da linha 17 do
Algoritmo 3, o grafo R formado por (W, D) na
linha 22 terá o caminho mı́nimo entre o vértice-
fonte vi e o vértice-alvo vj . A Figura 2 (a) apre-
senta o resultado da aplicação do algoritmo de
Dijkstra onde vi = v1 e vj = v3. Na Figura 2
(b), temos o caminho mı́nimo entre v1 e v3 após
ser retirado os vértices desnecessários para a res-
posta, no caso, v4 e v5.

Figura 2: (a) Resultado da aplicação do algoritmo
de Dijkstra para vi = v1 e vj = v3. (b) Caminho
mı́nimo entre v1 e v3.

Com a resposta R obtida, o agente no vértice-
alvo a envia para o agente no vértice-fonte, que
está esperando as respostas chegarem. Este
agente, então, vai sobrepondo cada resposta envi-
ada por cada agente, até que a resposta completa
para o grafo como um todo seja obtida. Esta ope-
ração se dá na linha 5 do Algoritmo 2, onde o
resultado da função Resposta-Mensagem-Grafo é
o caminho mı́nimo entre vi e algum vj . Na linha
seguinte, o agente marca os demais agentes que já
responderam à requisição.

Após todos enviarem suas contribuições, o
agente no vértice-fonte termina a execução do al-
goritmo e o R resultante representa a solução do
problema completo.

5 Implementação e Testes
Computacionais

Existem vários frameworks e linguagens de pro-
gramação espećıficas para o desenvolvimento de

sistemas multiagentes, cobrindo inclusive diversos
paradigmas de programação como a programação
lógica, orientada a objetos, estruturada e funcio-
nal (Bordini et al., 2006).

Neste trabalho optamos pelo uso do fra-
mework JADE (Java Agent DEvelopment), um
conjunto de bibliotecas para a linguagem Java
que encapsula diversas funcionalidades e API’s
para acesso a redes, troca de mensagens, simu-
lação comportamental, entre outras (Bellifemine
et al., 2007). Ela possibilita o desenvolvimento
completo de um ambiente multiagente a partir da
linguagem Java, e tem ampla aceitação na comu-
nidade de pesquisadores em sistemas elétricos de
potência (McArthur et al., 2007b).

Para a simulação computacional fora utilizado
um conjunto de grafos que variam de 6 vértices
e 10 arestas até 48 vértices e 77 arestas. Estes
exemplos foram retirados do website do professor
Ph.D. Kenji Ikeda da Universidade de Tokushima,
Japão3. Na Tabela 1, a coluna V indica o número
de vértices da instância; E o número de arestas, S.
Ótima a solução ótima da instância e S. Encon-
trada a solução encontrada pelo algoritmo distri-
búıdo de Dijkstra.

Grafos de Teste
Instância V E S. Ótima S. Encontrada

1 6 10 43 43
2 6 12 25 25
3 8 12 20 20
4 9 15 701 701
5 10 19 253 253
6 12 23 34 34
7 14 22 703 703
8 16 33 23 23
9 16 33 29 29
10 48 77 858 858

Tabela 1: Instâncias de teste.

Percebe-se que, para todas as instâncias, o re-
sultado encontrado pelo algoritmo distribúıdo de
Dijkstra atingiu o valor da solução ótima.

Apesar dos resultados positivos, é importante
ressaltar que a principal contribuição desta abor-
dagem reside no fato da adição da caracteŕıstica de
processamento distribúıdo ao sistema. Isso permi-
tiria que o sistema modelado pudesse lidar com to-
pologias dinâmicas, distribúısse o processamento
e possibilitasse um controle distribúıdo sobre o
mesmo.

6 Conclusões e Trabalhos Futuros

Os ambientes computacionais modernos são distri-
búıdos, onde diferentes máquinas conseguem tro-

3Dispońıvel em http://www-b2.is.tokushima-u.ac.

jp/~ikeda/suuri/dijkstra/Dijkstra.shtml, acessado dia
4 de março de 2011
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car informações e compartilhar processamento e
dados. Neste tipo de ambiente, algoritmos adap-
tados com estas caracteŕısticas são necessários
para utilizar as vantagens deste modelo.

Nessa concepção, sistemas multiagentes en-
quanto ferramentas da inteligência artificial distri-
búıda, tem grande importância para a implemen-
tação de sociedades que se comportem de forma
distribúıda e que aprendam socialmente o compor-
tamento desejado para um dado problema.

Este aprendizado reflete-se na otimização de
um dado objetivo a um problema para o qual o sis-
tema multiagente foi modelado, possibilidade de
controle distribúıdo, aferição do estado do sistema
entre outras funcionalidades.

Neste trabalhado implementou-se uma versão
distribúıda do algoritmo de Dijkstra, onde simu-
lamos a alocação de processadores em todos os
nós do grafo (utilizando agentes), distribúımos o
processamento e combinamos os resultados indi-
viduais encontrados para gerar o resultado global.

Com o objetivo atingido de avaliar positiva-
mente o comportamento do algoritmo distribúıdo
comparado à versão convencional em topologias
estáticas, imagina-se como trabalho futuro a uti-
lização desta proposta em ambientes dinâmicos,
onde a topologia do grafo muda conforme o tempo.

Agradecimentos

Este trabalho foi subsidiado pela CAPES, através
de bolsa de pesquisa do programa PROEX. Tam-
bém tivemos o apoio da FAPESP, através do pro-
jeto que financiou o cluster computacional onde
executamos os testes.

Referências

Arkin, E. and Silverberg, E. (1987). Scheduling
jobs with fixed start and end times, Discrete
Applied Mathematics 18(1): 1–8.

Bellifemine, F. L., Caire, G. and Greenwood, D.
(2007). Developing Multi-Agent Systems with
JADE, Wiley.

Bordini, R., Braubach, L., Dastani, M., Seghrou-
chni, A., Gomez-Sanz, J., Leite, J., O. Hare,
G., Pokahr, A. and Ricci, A. (2006). A sur-
vey of programming languages and platforms
for multi-agent systems, Special Issue: Hot
Topics in European Agent Research II Guest
Editors: Andrea Omicini 30: 33–44.

Brown, R. (2008). Impact of Smart Grid on distri-
bution system design, Power and Energy So-
ciety General Meeting-Conversion and Deli-
very of Electrical Energy in the 21st Century,
2008 IEEE, IEEE, pp. 1–4.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L. and
Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms,
Second Edition, The MIT Press.

Coulouris, G., Dollimore, J. and Kindberg, T.
(2005). Distributed systems: concepts and de-
sign, Addison-Wesley Longman.

Dijkstra, E. W. (1959). A Note on Two Pro-
blems in Connection with Graphs, Numerical
Mathematics 1: 269–271.

Fortz, B. and Thorup, M. (2000). Internet traf-
fic engineering by optimizing OSPF weights,
INFOCOM 2000. Nineteenth Annual Joint
Conference of the IEEE Computer and Com-
munications Societies. Proceedings. IEEE,
Vol. 2, pp. 519–528.

Horling, B. and Lesser, V. (2004). A survey
of multi-agent organizational paradigms, The
Knowledge Engineering Review 19(04): 281–
316.

Hu, Y., Chang, Z., Sun, L. and Wang, Y. (2009).
Analysis of the Shortest Repaired Path of
Distribution Network Based on Dijkstra Al-
gorithm, 2009 International Conference on
Energy and Environment Technology, pp. 73–
76.

McArthur, S., Davidson, E., Catterson, V., Di-
meas, A., Hatziargyriou, N., Ponci, F. and
Funabashi, T. (2007a). Multi-agent systems
for power engineering applications - Part I:
concepts, approaches, and technical challen-
ges, Power Systems, IEEE Transactions on
22(4): 1743–1752.

McArthur, S., Davidson, E., Catterson, V., Di-
meas, A., Hatziargyriou, N., Ponci, F. and
Funabashi, T. (2007b). Multi-agent systems
for power engineering applications - Part II:
technologies, standards, and tools for buil-
ding multi-agent systems, Power Systems,
IEEE Transactions on 22(4): 1753–1759.

Sghaier, M., Zgaya, H., Hammadi, S. and Tahon,
C. (2010). A distributed dijkstra’s algorithm
for the implementation of a Real Time Car-
pooling Service with an optimized aspect on
siblings, Intelligent Transportation Systems
(ITSC), 2010 13th International IEEE Con-
ference on, pp. 795–800.

Weiss, G. (2000). Multiagent Systems and Distri-
buted Artificial Intelligence, Multiagent sys-
tems: a modern approach to distributed arti-
ficial intelligence, Weiss, G., The MIT press.

Wooldridge, M. (2009). An introduction to multi-
agent systems, Wiley, England.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           57

APRENDIZADO POR REFORÇO MULTIAGENTE MULTIOBJETIVO ACELERADO
POR HEURÍSTICAS APLICADO AO PROBLEMA DA PRESA E PREDADOR

Leonardo A. Ferreira∗, Carlos H. C. Ribeiro†, Reinaldo A. C. Bianchi∗

∗Centro Universitário da FEI,
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972

São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil
†Instituto Tecnológico da Aeronáutica,
Praça Marechal Eduardo Gomes, 50

São José dos Campos, São Paulo, Brasil

Emails: laferreira@fei.edu.br, carlos@ita.br, rbianchi@fei.edu.br

Abstract— This article introduces two possibles solutions for Heuristically Accelerated Multi-Agent Multi-
Objective Reinforcement Learning: the first solution uses an algorithm that has only one Value-Action function
and must learn all objectives from various reinforcement values, while the second uses an algorithm that divides
the learning process in modules, each one responsible for learning only one objective independently from the
others.For testing we used the Predator-Prey Problem, in which the learning agent plays the role of the prey and
must learn to avoid the predator while reaching for the food. From the results it is possible to conclude that
the algorithm that uses modules learns faster than the others, and the heuristics used accelerated even more the
learning process.

Resumo— Este artigo apresenta duas possíveis soluções para problemas de Aprendizado por Reforço Multia-
gente Multiobjetivo Acelerado por Heurística: a primeira é o uso de um algoritmo que possui apenas uma função
Valor-Ação que deve aprender todos objetivos a partir de diferentes valores de reforços recebidos, enquanto a
segunda solução é um algoritmo que divide o processo de aprendizado e utiliza cada módulo resultante da divisão
para apenas um objetivo. Para testar os algoritmos foi utilizado o problema da Presa e Predador, onde um
agente aprendiz assume o papel de presa e deve aprender a fugir do predador que o persegue enquanto busca
comida. A partir dos resultados conclui-se que o algoritmo que divide os objetivos aprende mais rapidamente do
que os demais, e a heurística utilizada é capaz de acelerar mais ainda o aprendizado.

Palavras-chave— Aprendizado por Reforço, Aceleração, Heurísticas, Multiagentes, Multiobjetivos

1 Introdução

Algoritmos de Aprendizado por Reforço (RL) pro-
curam encontrar a solução ótima de problemas
através da interação com o ambiente. Estes algo-
ritmos já foram estendidos na literatura para am-
bientes em que o agente que aprende deve interagir
com outros agentes – tanto de forma cooperativa
quanto competitiva – para encontrar uma melhor
sequência de ações até a solução do problema. En-
tretanto, em domínios com múltiplos objetivos, a
solução ótima de um objetivo pode não ser ótima
para os outros, e o critério utilizado para seleci-
onar a melhor ação pode influenciar na política
de ações encontrada pelo agente que aprende por
reforço.

Este trabalho apresenta uma comparação en-
tre quatro métodos de RL para um domínio que
inclui tanto as características de múltiplos agen-
tes quanto de diversos objetivos – o problema da
Presa e Predador, onde o agente que aprende deve
encontrar a comida em uma posição de um ambi-
ente ao mesmo tempo que foge de um predador
que o persegue – e propõe o algoritmo HAMQL
(Q-Learning Modular Acelerado por Heurísticas)
que é capaz de aprender a solucionar este tipo
de problema utilizando o conceito de aprendi-
zado modular introduzido por Singh (1992), junto
com o algoritmo Minimax-Q proposto por Litt-

man (1994). Para acelerar o processo de apren-
dizado, o HAMQL utiliza heurísticas retiradas do
ambiente, de modo similar ao algoritmo HAQL
proposto por Bianchi (2004).

Os resultados mostram que a divisão em mó-
dulos facilita o aprendizado, pois diminui o espaço
de estados de cada objetivo, tornando-o mais rá-
pido do que os métodos que trabalham com todos
os objetivos simultaneamente. As heurísticas uti-
lizadas no HAMQL aceleram ainda mais o apren-
dizado, pois ajudam o agente a encontrar a solu-
ção ótima com menor número interações diretas
com o ambiente.

Este artigo está organizado da seguinte ma-
neira: a seção 2 apresenta os conceitos fundamen-
tais do Aprendizado por Reforço. As seções 3 e 4
apresentam os algoritmos de RL voltados a pro-
blemas com múltiplos agentes e a aceleração por
heurísticas aplicada ao RL. Em seguida, na se-
ção 5, é introduzido o conceito de RL modular e a
divisão em módulos introduzida por Singh (1992)
e utilizada por Humphrys (1997) para a solução
de problemas com múltiplos objetivos. Na seção 6
é descrito o algoritmo proposto HAMQL seguido
pela seção 7 em que é introduzido o domínio da
Presa e Predador utilizado para os testes. Final-
mente, a seção 8 apresenta os resultados experi-
mentais, e a seção 9 encerra com as conclusões do
trabalho.
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2 Aprendizado por Reforço

Aprendizado por Reforço (RL) é uma classe
abrangente de métodos de controle que procuram
estimar o valor de funções a partir da experiência,
simulação e busca (Sutton, 1996). Em um pro-
blema de RL, um agente aprendiz interage com
o ambiente com a finalidade de adquirir conhe-
cimento sobre o mundo ao seu redor a partir de
reforços recebidos durante esta interação. Estes
reforços podem ser positivos ou negativos, depen-
dendo do estado em que o agente se encontra em
determinado instante, e são utilizados a partir da
experiência adquirida na interação para atualizar
um funcional dos reforços (função valor), cujo va-
lor para um determinado estado representa o quão
útil este o é para o agente.

De modo mais geral, a função valor também
pode produzir o valor de cada ação possível em
cada estado, e é definida utilizando como base
a Teoria de Processos Markovianos de Decisão
(PMD), em que o problema é formalizado a partir
de uma quádrupla 〈S,A, T ,R〉 onde S representa
o conjunto de estados do ambiente, A o conjunto
de ações que o agente aprendiz pode executar,
T : S × A →

∏
(S) é a função de transição de

estados e R : S ×A → < representa a função que
fornece o reforço recebido pelo agente ao executar
cada ação do conjunto A em cada um dos estados
de S.

O algoritmo de RL mais utilizado atualmente
é o Q-Learning proposto por Watkins (1989).
Neste algoritmo um agente aprendiz atualiza os
valores de uma função Valor-Ação Q(st, at), que
produz para cada par estado-ação st, at um valor
indicativo da qualidade da escolha da ação no es-
tado em questão, assumindo uma política ótima a
partir da iteração seguinte.

A partir da interação com o ambiente e da uti-
lização dos reforços recebidos para a atualização
da função Valor-Ação, existem condições teóricas
que garantem o aprendizado da política ótima π∗
que descreve a melhor sequência de ações dentre
as disponíveis para cada estado possível.

A regra de atualização dos valores Q conside-
rando que a ação at foi executada no estado st é
descrita pela equação 1.

Q(st, at)← Q(st, at)+

α
[
rt+1 + γ max

a
Q(st+1, a)−Q(st, at)

]
(1)

3 Aprendizado por Reforço Multiagente

O algoritmo Q-Learning pode ser estendido para
tratar de problemas onde mais de um agente atua
no ambiente. Para tanto, uma possibilidade é uti-
lizar como base a Teoria de Jogos de Markov (JM),

que são uma extensão da Teorias dos Jogos para
os PMDs.

Um JM difere de um PMD por considerar
também as ações que podem ser tomadas pelos
outros agentes. Formalmente um JM pode ser de-
finido pela tupla 〈S,A1, . . . ,Ai, T ,R〉 onde S, T
e R são respectivamente o conjunto de estados, a
função de transição de estados e os reforços que
serão fornecidos ao agente aprendiz, e A1 à Ai
são os conjuntos de ações disponíveis para cada
um dos i agentes existentes.

Uma simplificação dos JM muito estudada é a
que considera apenas dois agentes, sendo um deles
o oponente. Este tipo de jogo é a base para o algo-
ritmo Minimax-Q, proposto por Littman (1994),
que escolhe a melhor ação a ser executada no es-
tado atual procurando maximizar o valor do es-
tado futuro ao mesmo tempo que minimiza o do
adversário. O algoritmo atua da mesma forma
que o Q-Learning, mas utiliza os conceitos do al-
goritmo Minimax para problemas com mais de um
agente. Enquanto o Q-Learning atualiza Q(st, at)
de acordo com o valor máximo das ações permi-
tidas no estado seguinte, o algoritmo Minimax-Q
utiliza também o valor mínimo das ações do opo-
nente, conforme mostrado pela equação abaixo:

V (s) = max
π∈PD(A)

min
o∈O

∑
a∈A

Q(s, a, o) πa (2)

4 Aprendizado por Reforço Acelerado
por Heurísticas

A utilização de heurísticas para acelerar o RL foi
proposta originalmente por Bianchi (2004). No
Aprendizado por Reforço Acelerado por Heurísti-
cas (HARL), além da função Q(st, at) o agente
também utiliza uma função heurística H(s, a),
atualizada a partir da interação com o ambiente.
O valor de H(s, a) é então usado no instante de
seleção de ação conforme a equação:

π(st) =


arandom, se q ≤ ε
max
at

[Q(st, at) +H(st, at)] ,
caso contrário

(3)

onde π(st) é a política que vai ser seguida, arandom
é uma ação selecionada aleatoriamente, Q(st, at)
é o valor ao executar a ação at no estado st, e
H(st, at) é o valor da heurística calculada para o
par estado-ação. As variáveis q e ε servem para
controlar a taxa de exploração.

O algoritmo Q-Learning modificado utili-
zando Heurísticas foi proposto por Bianchi et al.
(2008) e está descrito no algoritmo 1.

Assim como o Q-Learning, o Minimax-Q tam-
bém pode ser acelerado por heurísticas utilizando
as mesmas regras mostradas anteriormente. Da
mesma forma que no Q-Learning, a função Heu-
rística é utilizada no instante da seleção de ação
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Inicialize Q(st, at) arbitrariamente.
Determine a heurística H(st, at) utilizando o
método adequado.

Repita:
Visite o estado st.
Selecione uma ação at a partir da combinação

correta da função Valor-Ação e
da função Heurística.

Receba a recompensa r(st, at).
Atualize H(st, at).
Observe o próximo estado st+1

Atualize os valores de Qt(st, at) usando:
Q(st, at)← Q(st, at) + α [ r +

γ Q(st+1, at+1)−Q(st, at)].
Atualize o estado: st ← st+1.

Até que algum critério de parada seja atingido.

Algoritmo 1: Algoritmo HAQL (Bianchi et al.
2008).

e atualizada a cada episódio do aprendizado, de
acordo com o algoritmo proposto por Bianchi
et al. (2007) e mostrado no algoritmo 2.

5 Aprendizado por Reforço
Multiobjetivo

A forma de resolução de problemas de RL
com múltiplos objetivos utilizada neste trabalho
baseia-se na arquitetura de RL modular proposta
por Singh (1992) e utilizada para a resolução de
problemas com múltiplos objetivos através do W-
Learning proposto por Humphrys (1997). A de-
composição do aprendizado em módulos que se
dedicam a apenas um objetivo é promissora, pois
permite que os espaços de estados de cada módulo
seja menor e com função de reforços mais simples
(Sousa, 2007). Juntamente com estes conceitos,
o algoritmo proposto também é influenciado pelo
RL Distribuído proposto por Mariano and Mora-
les (2000).

No W-Learning, o aprendizado é dividido em
módulos e cada um destes é responsável pelo
aprendizado da política ótima de apenas um obje-
tivo. Entretanto, apesar do W-Learning conside-
rar que a interação com o ambiente atualiza todos
os módulos ao mesmo tempo, o estado terminal de
um módulo não força o início de um novo episó-
dio, mas continua o aprendizado a partir daquele
estado, como se o agente não estivesse chegado ao
fim do episódio, o que não é adequado a um caso
real (Sousa, 2007).

O algoritmo MDQL proposto por Mariano
and Morales (2000) estende o Q-Learning Distri-
buído utilizando agentes independentes para cada
objetivo. No MDQL, cada agente atualiza uma
função Valor-Ação de somente um objetivo e ape-
nas ao final do episódio de todos os agentes, uma
tabela Q que considera todos os objetivos do

Inicialize Q(st, at, ot) e H(st, at, ot).
Repita:
Visite o estado st.
Selecione uma ação at a partir da combinação
correta da função Valor-Ação e
da função Heurística.

Execute at e observe a ação ot do oponente
Receba a recompensa r(st, at, ot)
Observe o próximo estado st+1

Atualize os valores de H(st, at, ot)

Atualize os valores de Q̂t(st, at, ot) usando:
Q̂(st, at, ot)← Q̂(st, at, ot) + α [r(st, at, ot)+

γ Vt(st+1)− Q̂(st, at, ot)
]

Atualize o estado: st ← st+1.
Até que algum critério de parada seja atingido.

Algoritmo 2: Algoritmo HA-Minimax-Q (Bian-
chi et al. 2007).

aprendizado é atualizada a partir da melhor so-
lução encontrada por todos os agentes.

Porém, no episódio seguinte, o agente utili-
zará para seu aprendizado os valores da função
Valor-Ação que considera todos os objetivos e não
a tabela Q respectiva ao seu único objetivo.

6 O algoritmo HAMQL

O objetivo deste trabalho é unir algumas das ca-
racterística dos algoritmos apresentados anterior-
mente para conseguir resolver de uma forma sim-
ples um problema de Aprendizado por Reforço
Multiagente Multiobjetivo Acelerado por Heurís-
ticas.

O HAMQL reúne as características mais in-
teressantes dos algoritmos para problemas com
múltiplos objetivos de forma a realiza o aprendi-
zado em módulos independentes, com interações
independentes e atualizando tabelas independen-
tes, para que o aprendizado de um objetivo não
afete e não seja afetado pelo aprendizado dos de-
mais.

O conceito de divisão de objetivos permite a
realização do aprendizado de forma modular, com
cada módulo utilizando apenas informações re-
levantes a seu objetivo. Desta forma, para um
problema Multiagente Multiobjetivo podemos ter
uma camada com um algoritmo Minimax-Q (que
trabalha apenas no problema com diversos agen-
tes) e outro somente com o Q-Learning que resolve
os problemas que não possuem outros agentes.

Se cada objetivo é aprendido de forma in-
dependente dos outros módulos então pode-se
utilizar heurísticas independentes para cada um
como forma de aceleração do aprendizado. Para
isto basta substituir o algoritmo de RL pelo seu
equivalente com heurística (Minimax-Q por HA-
Minimax-Q ou Q-Learning por HAQL).
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Apesar do aprendizado ser feito em módulos,
a interação final do agente com o ambiente acon-
tece considerando todos os objetivos ao mesmo
tempo, portanto após o aprendizado é necessário
uma função que consiga selecionar a melhor ação
a ser executada pelo agente a partir dos valores
Qi(st, a) de todas as ações a no estado atual st
fornecidos por cada módulo.

Para realizar a seleção este trabalho utiliza
o mesmo método que o algoritmo “Maximização
da Satisfação Coletiva” de Humphrys (1997) onde
é feita a soma dos valores Q(st, at) de todas as
ações possíveis de serem executadas no estado
atual para todos os objetivos. Este método é inte-
ressante pois uma vez que na convergência todas
as ações de todos os estados possíveis de serem
visitados possuem um valor diferente do inicial
(causado pelas atualizações) e considerando que
o valor de uma ação é uma forma de computar a
importância desta para que o agente consiga al-
cançar o seu objetivo, a soma destes valores é ca-
paz de fornecer uma medida de quão interessante
é executar aquela ação naquele estado, para todos
os objetivos considerados.

O algoritmo que foi utilizado neste traba-
lho para resolver o problema de Aprendizado por
Reforço Multiagente Multiobjetivo Acelerado por
Heurísticas é dividido em módulos onde cada
aprendizado é executado separadamente dos de-
mais (primeiro é executado n episódios conside-
rando o apenas um dos objetivos e depois n so-
mente o outro). Os algoritmos de cada módulo
possuem suas próprias heurísticas baseadas so-
mente em seus objetivos (heurísticas independen-
tes) e só são utilizadas no instante de seleção da
ação durante o aprendizado. No instante da sele-
ção da ação as heurísticas não são consideradas.

Finalmente, o HAMQL utilizado neste traba-
lho é apresentado no algoritmo 3.

7 Experimentos Realizados

O problema da Presa e Predador foi utilizado para
comparar o resultado do aprendizado de quatro
algoritmos testados: o primeiro algoritmo utiliza
apenas uma função Valor-Ação com múltiplos re-
forços (Q-Learning), o segundo o mesmo algo-
ritmo do anterior só que acelerado por heurísticas
(HAQL). Os outros dois algoritmos são o HAMQL
proposto neste trabalho e a sua versão sem acele-
ração por heurísticas.

O ambiente para esse problema é um mundo
de grades de 5x5 que permite aos agentes a exe-
cução de quatro ações: ir para cima, baixo, di-
reita e esquerda. Em uma posição fixa no mapa
encontra-se a comida, que é um dos estados ter-
minais do domínio. Além da comida e da presa
existe um predador, que tenta capturar esta úl-
tima utilizando um algoritmo que considera a po-
sição da presa para escolher a ação a ser realizada

Algoritmo de Aprendizado
Repita para os n objetivos:
Inicialize a função Valor-Ação Qn(s, a)
Inicialize a função Heurística Hn(s, a)
Aprenda a política ótima π∗n utilizando

um algoritmo de RL apropriado

Algoritmo de Seleção de Ação
Repita:
Observe o estado st
Para cada uma das i ações faça:
Para cada um dos n objetivos faça:

ai =
∑n

0 a
n
i

Selecione a ação at a ser executada utilizando:
at = max

i
ai

Executa a ação at
Atualize o estado: st ← st+1

Até que algum critério de parada seja atingido.

Algoritmo 3: Algoritmo HAMQL com heurísti-
cas independentes.

e quando o consegue capturar o domínio chega ao
fim do episódio.

O agente aprendiz é a presa, e seu objetivo é
chegar a comida sem ser capturado pelo predador.

Nos algoritmos que utilizam somente uma
Função Valor-Ação foi utilizado apenas uma ta-
bela que contém as posições x e y e as ações a do
agente, junto com as posições ox e oy do predador.

Nos algoritmos que utilizam a divisão dos ob-
jetivos em módulos, um módulo ficou responsá-
vel por aprender a chegar a comida (objetivo 1) e
o outro a fugir da presa (objetivo 2). As fun-
ções Valor-Ação utilizadas foram representadas
em duas tabelas com as posições x e y e a ação a
do agente para o objetivo 1, e com x e y e a do
agente junto com as posições ox e oy e a ação o
do oponente (predador) para o objetivo 2.

Para escolher a ação a ser realizada após o
aprendizado foi utilizado a soma dos valores das
funções Valor-Ação de cada objetivo. Para o es-
tado atual s(x, y, ox, oy) cada módulo passa os va-
lores Q de todas as ações para a função de Seleção
de Ação. Esta faz a soma de todos os valores e
escolhe a ação com o valor máximo para ser exe-
cutada.

Os reforços utilizados para todos os algorit-
mos foram +100 para cada vez que o agente en-
contra a comida, -100 quando é capturado e -1
para qualquer outro estado visitado.

Os valores das heurísticas são +10 para as
ações que levam a presa a comida e que a afasta
do predador e -10 caso contrário.

A taxa de aprendizado foi fixada em α = 0.2
e o desconto em γ = 0.9

Para todos os algoritmos foram feitos 30 tes-
tes de 100.000 episódios com amostragem a cada
10 episódios. Para os algoritmos com divisão em
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Figura 1: Diferença Quadrática Média dos al-
goritmos dos quatro algoritmos utilizados, onde
HAMQL e MQL indicam os algoritmos modula-
res utilizando ou não heurísticas.

módulos foram realizados 10 episódios de cada ob-
jetivo para a amostragem.

Os resultados mostram a média dos 30 testes
para cada instante amostrado. Nem todos os grá-
ficos mostram os resultados de todos os episódios
para não dificultar a compreensão que seria cau-
sada pela grande quantidade de pontos ilustrados.

8 Resultados

A melhor forma encontrada de comparar direta-
mente os quatro algoritmos testados foi calculando
a média dos 30 testes da Diferença Quadrática da
tabela Q, pois quanto menor este valor mais perto
da convergência o agente aprendiz se encontra.
Para os algoritmos que possuem somente uma fun-
ção Valor-Ação o valor foi utilizado diretamente
na comparação, quando o agente utilizava duas
tabelas (uma para cada objetivo) foi utilizado a
soma dos valores absolutos da diferença quadrá-
tica entre os valores de Q(st, at) de cada tabela.
Neste método faz-se a soma dos quadrados das di-
ferenças de cada valor Q do episódio atual com o
do episódio anterior, conforme a equação a seguir.

s =
∑

(Qt(s, a)−Qt−1(s, a))2 (4)

A partir do gráfico que apresenta a Diferença
Quadrática Média dos quatro algoritmos (figura 1)
podemos perceber que a heurística utilizada du-
rante o aprendizado acelera o processo quando
utilizamos múltiplos reforços para aprender am-
bos objetivos. Quando utilizamos a divisão em
módulos a diferença quadrática inicia com um va-
lor muito mais baixo do que quando somente o
Q-Learning é aplicado. A influência da heurís-
tica para os algoritmos com divisão módulos é de
difícil visualização no gráfico de Diferença Qua-
drática, pois para ambos o valor é muito pequeno.
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Figura 2: Comparação entre o número de passos
até o objetivo 1 somente entre os algoritmos com
divisão em módulos.

A segunda camada do aprendizado é responsável
por aprender a fugir do predador e, portanto, deve
aumentar o número de ações executadas (passos)
a medida que o aprendizado avança. Na figura 3
observa-se que o número de passos oscila para am-
bos algoritmos, porém também percebe-se que já
no início do aprendizado o HAQL consegue reali-
zar mais passos antes do estado terminal do que o
Q-Learning.
A comparação da quantidade de passos entre os
quatro algoritmos não foi feita, pois enquanto os
aprendizados com múltiplos reforços devem dimi-
nuir o número de passos com o passar do tempo,
a divisão em módulo prevê o aumento deste no
objetivo 2, tornando a comparação inadequada.

Porém a diferença entre estes algoritmos é clara-
mente visível quando analisamos o número de pas-
sos necessários até cada objetivo (figuras 2 e 3).

Como o domínio do mundo de grades possui
tamanho de 5x5 e a comida encontra-se no canto
superior direito do mapa, a quantidade máxima de
passos que o agente deve realizar (considerando
que este inicia o episódio no canto oposto a co-
mida) afim de chegar ao objetivo é oito – qua-
tro movimentos na vertical e quatro na horizontal.
Analisando o gráfico da figura 2 percebemos que
a convergência deste objetivo é rápida para am-
bos algoritmos que realizam divisão modular das
tarefas, porém a utilização de heurísticas permite
ao agente já iniciar o aprendizado mais próximo
da política ótima deste objetivo.

9 Conclusão

O HAMQL, que foi proposto neste trabalho, se-
para o aprendizado dos objetivos, simplificando o
espaço de estados e tornando o aprendizado acele-
rado por Heurísticas mais rápido. Assim como os
objetivos, as heurísticas foram tratadas de forma
independente, sendo calculadas focando na ace-
leração de apenas um objetivo de cada vez. O
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Figura 3: Comparação entre o número de passos
até o objetivo 2 somente entre os algoritmos com
divisão em módulos.

resultado final foi um aprendizado muito mais rá-
pido do que o Q-Learning com múltiplos reforços,
sendo capaz de conseguir resolver o problema pro-
posto com muito menos interações com o ambiente
e levando menos tempo.

Entre os trabalhos futuros possíveis estão a
comparação com outros algoritmos de Aprendi-
zado por Reforço que específicos para problemas
com múltiplos agentes e multiobjetivos e o estudo
dos algoritmos que fazem atualização de uma só
vez em todos os módulos, mas que utilizem uma
interação com o ambiente diferente daquela utili-
zada no W-Learning, onde o fim do episódio não
é identificado pelo agente aprendiz alcançar o es-
tado terminal, somente pelo número de passos.

Outro ponto importante a ser estudado futu-
ramente é o modo como é feito a seleção de ação,
pois utilizando a soma não-ponderada não é pos-
sível garantir que o valor da ação boa para todos
os objetivos terá valor maior que a ação que é so-
mente boa para alguns. Entretanto a soma dos
valores Q(st, at), que foi utilizada neste trabalho,
é capaz de encontrar uma política que consegue
resolver o problema, mas outras formas de soma
ponderada e a mudança dos valores dos reforços
mudam o comportamento do agente aprendiz. O
estudo destes diferentes comportamentos é inte-
ressante uma vez que todas são possíveis soluções
para um problema com múltiplos objetivos. Uma
outra forma possível de selecionar a ação é utili-
zando fronteira de Pareto no lugar da soma pon-
derada, uma vez que esta nem sempre é capaz de
encontrar a solução ótima (Vamplew et al., 2008)

A heurística foi calculada de forma indepen-
dente para cada camada, porém esta também
pode ser calculada de outras formas, algo que tam-
bém deve ser estudado.
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Abstract— This paper proposes to implement Reservoir Operation Rules (ROR) through a hybrid approach
based on Fuzzy Systems and Particle Swarm Optimization (PSO). Fuzzy inference systems of Mamdani are used
to estimate the operating volume of each hydroelectric plant, based on the value of the stored energy in the
hydroelectric system. In order to represent the different behavior of each reservoir in system optimal operation,
a different fuzzy system for each hydroelectric plant was specialized. On the other hand, the PSO algorithm is
used to adjust the membership functions that represent the consequent of linguistic rules of fuzzy system. A
computational model for simulating the operation of hydroelectric systems is used to implement the proposed
ROR, based on developed Fuzzy-PSO (ROR-FPSO) systems, and to compare them to the Parallel Operation
rule (ROR-PO), to the operation rule based on Mathematical Functions (ROR-MF) and to the operation rule
based on Takagi-Sugeno Fuzzy Systems (ROR-TSFS). The results illustrate the effectiveness of ROR-FPSO,
which maximizes the benefits of hydroelectric generation of the hydrothermal system, when compared to other
ROR already found in literature.

Keywords— Operation Rules, Fuzzy Systems, PSO, Hydroelectric Power Plants.

Resumo— Este trabalho propõe a implementação de regras de operação de reservatórios (RORs) por meio de
uma abordagem h́ıbrida baseada em Sistemas Fuzzy e Otimização por Enxame de Part́ıculas (Particle Swarm
Optimization - PSO). Sistemas de inferência fuzzy de Mamdani são empregados para estimar o volume opera-
tivo de cada usina hidroelétrica, baseado no valor da energia armazenada no sistema hidroelétrico. Para isto,
especializa-se um sistema fuzzy para cada usina hidroelétrica, de forma a representar o comportamento diferen-
ciado de cada reservatório na operação otimizada do sistema. Otimização por Enxame de Part́ıculas é utilizada
para ajustar as funções de pertinência da variável lingúıstica do consequente das regras de produção dos sistemas
fuzzy. Um modelo computacional de simulação da operação de sistemas hidroelétricos é empregado para aplicar
e comparar as RORs propostas, baseadas em sistemas fuzzy e PSO (ROR-SFPSO), com a regra de operação
paralela (ROR-P), muito utilizada na prática, inclusive em modelos do setor elétrico brasileiro, com a regra de
operação baseada em funções matemáticas (ROR-FM) e com a regra de operação baseada em sistemas fuzzy
Takagi-Sugeno (ROR-SFTS). Os resultados obtidos ilustram a eficiência da ROR-SFPSO, a qual maximiza os
benef́ıcios hidroelétricos do sistema hidrotérmico de geração, quando comparada às outras RORs implementadas.

Keywords— Regras de Operação, Sistemas Fuzzy, PSO, Usinas Hidroelétricas.

1 Introdução

Em sistemas hidrotérmicos com grande partici-
pação de geração hidroelétrica, como é o caso
do sistema brasileiro, o planejamento da operação
visa estabelecer regras de operação para os reser-
vatórios (RORs) de forma a substituir, na medida
do posśıvel, a geração de origem termoelétrica por
geração de origem hidroelétrica (Christoforidis
et al., 1996). Uma regra de operação muito ado-
tada na prática, inclusive em modelos computa-
cionais do setor elétrico brasileiro, conhecida como
regra de operação em paralelo (ROR-P) (Marques
et al., 2005), determina que todos os reservatórios
do sistema hidroelétrico devem permanecer com a
mesma porcentagem de seus volumes úteis. Esta
regra tem como maior atrativo sua simplicidade,
entretanto, ela não obedece aos prinćıpios da op-
eração otimizada dos reservatórios para a geração
de energia elétrica (Soares and Carneiro, 1991).

Este trabalho utiliza sistemas de inferência

fuzzy (Mamdani, 1977) para determinar a regra
de operação de cada reservatório, ou seja, esti-
mar o volume operativo das usinas hidroelétricas,
utilizando como parâmetro de entrada o valor da
energia armazenada no sistema. As regras de pro-
dução em um modelo de inferência de Mamdani
possuem variáveis lingúısticas tanto em seus an-
tecedentes como em seus consequentes. Portanto,
a base de regras no modelo fuzzy de Mamdani
pode ser definida exclusivamente de forma lin-
gúıstica, sem a necessidade de dados numéricos
de entrada/sáıda. Entretanto, a necessidade de
ajustes nas funções de pertinência das variáveis
lingúısticas de sáıda requer um esforço adicional
por parte do projetista no desenvolvimento do
sistema. Otimização por Enxame de Part́ıculas
(Particle Swarm Optimization - PSO) (Kennedy
et al., 1995) é utilizada para encontrar o ajuste
otimizado das funções de pertinência das variáveis
lingúısticas associadas aos consequentes das re-
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gras de produção fuzzy. Importante ressaltar que
PSO supera muitas das limitações encontradas
nos métodos de busca/otimização tradicionais e
tem se mostrado eficiente em uma grande var-
iedade de problemas (AlRashidi and El-Hawary,
2009). Diferentemente de outras técnicas heuŕıs-
ticas, PSO tem mecanismos flex́ıveis e bem bal-
anceados para realçar as habilidades de exploração
global e local do espaço de busca (Shi and Eber-
hart, 2002).

2 Regras de Operação de Reservatórios

As regras de operação são funções que deter-
minam o volume operativo de cada reservatório
para estabelecer um comportamento acoplado en-
tre as usinas hidroelétricas. Para implementar o
acoplamento na operação do conjunto de usinas
hidroelétricas, define-se um parâmetro global, de-
nominado fator de acoplamento da operação do
sistema hidroelétrico, denotado por λt. O fator
de acoplamento representa o percentual de ar-
mazenamento do sistema em um determinado in-
tervalo t, e é calculado (Equação 1) como a pro-
porção entre a energia armazenada no sistema
(EASt) e a máxima energia posśıvel de ser ar-
mazenada no sistema (EASmax), resultando nos
valores no intervalo 0 ≤ λt ≤ 1.

λt =
EASt

EASmax
(1)

Com o valor de λ, o volume de cada usina a
reservatório pode ser determinado pela seguinte
equação:

xi,t(λt) = xmin
i,t + fi(λt) · (xmax

i,t − xmin
i,t ) (2)

onde:

• fi(λt): regra de operação do reservatório da
usina i em função do parâmetro λt. Ela ex-
pressa o comportamento operativo (esvazia-
mento/enchimento) do reservatório em con-
junto com os outros reservatórios do sistema
hidroelétrico.

3 Sistema Fuzzy - PSO

3.1 Aspectos da Implementação do Sistema
Fuzzy-PSO

Os sistemas de inferência fuzzy implementados
têm uma variável lingúıstica de entrada, a energia
armazenada no sistema (EASL), definida no con-
junto de termos lingǘısticos (Muito Baixa, Baixa,
Média, Alta e Muito Alta)(Figura 1) e uma var-
iável lingúıstica de sáıda, o volume útil, também
definida no conjunto de termos lingúısticos (Muito
Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto).

Neste trabalho, especializou-se para cada uma
das 7 usinas (Figura 5), um sistema de inferência

Figura 1: Variável lingúıstica de entrada represen-
tando a energia armazenada no sistema.

fuzzy de Mamdani, composto por 5 regras disjun-
tivas de inferência. A sintaxe da base de regras
dos sistemas fuzzy implementados está represen-
tada pelas seguintes declarações condicionais lin-
gúısticas:

• Regra 1: Se (EASL é Muito Baixa) Então
(Volume Útil é Muito Baixo), ou

• Regra 2: Se (EASL é Baixa) Então (Volume
Útil é Baixo), ou

• Regra 3: Se (EASL é Média) Então (Volume
Útil é Médio), ou

• Regra 4: Se (EASL é Alta) Então (Volume
Útil é Alto), ou

• Regra 5: Se (EASL é Muito Alta) Então
(Volume Útil é Muito Alto)

PSO foi empregada para ajustar as funções
de pertinência associadas à variável lingúıstica
Volume Útil em cada um dos 7 sistemas fuzzy.
O ajuste diferenciado na variável lingúıstica de
sáıda é feito de forma a representar o compor-
tamento diferenciado de cada reservatório na op-
eração otimizada do sistema. O primeiro passo
na utilização do PSO consiste em representar as
part́ıculas, isto é, os parâmetros do problema.
Neste trabalho, consideram-se como parâmetros
as funções de pertinência das variáveis lingúısti-
cas de sáıda.

As funções de pertinência utilizadas para as
variáveis lingúısticas são triangulares (Figura 2).

Entretanto, ao invés das part́ıculas ar-
mazenarem os valores ai, mi e bi para cada função
de pertinência, elas armazenam os coeficientes de
ajustes (parâmetros) δi e ηi, os quais permitem
alterar o posicionamento original das funções de
pertinência (ai, mi e bi). Cada função de pert-
inência i pode ser montada a partir das seguintes
equações (Park et al., 1994):
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Figura 2: Função de pertinência triangular.

ai = (ai + δi)− ηi (3)
mi = (mi + δi) (4)

bi = (bi + δi) + ηi (5)

O coeficiente δi é responsável por deslocar a
função de pertinência para a direita ou esquerda,
enquanto o coeficiente ηi pode expandir ou encol-
her o suporte (Zimmermann, 2001) da função da
pertinência em relação ao seu universo de discurso.
Como cada variável lingúıstica possui no máximo
5 termos primários, e cada função de pertinên-
cia associada a um termo primário é representada
pelos dois parâmetros δi e ηi, são necessários 10
parâmetros para representar as funções de per-
tinência de uma variável lingúıstica do sistema
de inferência fuzzy aplicado. Portanto, para rep-
resentar os 7 sistemas de inferência fuzzy são
necessários 70 parâmetros, caracterizando o es-
paço de busca do problema como de dimensão 70.

A função de avaliação é responsável por medir
a qualidade de cada part́ıcula do enxame como
solução potencial do problema. Neste trabalho
empregou-se como função de avaliação a soma dos
déficits de energia armazenada no sistema durante
o horizonte de planejamento para as simulações da
operação com a ROR-SFPSO. O déficit de energia
armazenada no sistema é calculado como a sub-
tração entre o valor obtido da energia armazenada
através da solução otimizada (limite superior de
desempenho no uso dos recursos hidroelétricos de
geração), e os valores da energia armazenada re-
sultantes da simulação com a aplicação da ROR-
SFPSO. Numericamente, a função de avaliação é
representada por (6), onde T representa o número
de intervalos do horizonte de planejamento:

função de avaliação =
T∑

i=1

(EASotim
t − EASSim

t )

(6)
O algoritmo do PSO tem um grupo de

parâmetros que precisa ser estabelecido. Um dos
primeiros parâmetros para ajuste é o número de
part́ıculas do enxame, ou seja, o tamanho da pop-
ulação. Em nossa aplicação, a população (Np) foi

Parâmetros

Np 30

tmax 100

c1 2.0

c2 2.0

wmin 0, 40

wmax 0, 90

vmax 20%·(xmax−xmin)

Tabela 1: Valores para os principais parâmetros
do algoritmo PSO implementado.

definida considerando-se 30 part́ıculas. Verificou-
se que 30 part́ıculas garantiam o bom desempenho
do algoritmo, bem como um esforço computa-
cional aceitável. O critério de parada adotado
consiste em parar a execução do algoritmo caso
o número máximo de iterações (tmax) seja exce-
dido. O número máximo de gerações (iterações)
foi considerado igual a 100. Os valores adota-
dos para os coeficientes de aceleração foram 2.0
tanto para o componente cognitivo (c1) como para
o componente social (c2). Deve ser mencionado
que a atribuição dos valores para os coeficientes
de aceleração também segue as várias aplicações
práticas de PSO. Para o algoritmo implementado,
adotou-se 0,40 e 0,90 como limites inferior (wmin)
e superior (wmax), respectivamente para o peso
de inércia. Adotou-se o limite máximo da veloci-
dade da part́ıcula (vmax

k ) correspondente a 20% da
amplitude máxima em cada dimensão. A Tabela
1 resume os valores dos parâmetros utilizados na
implementação do algoritmo de PSO.

Como resultado da operação do PSO no
ajuste dos sistemas fuzzy, as Figuras 3 e 4 ex-
ibem as funções de pertinência associadas à var-
iável lingúıstica volume útil das usinas de Furnas
e Marimbondo.

Figura 3: Variável lingúıstica de sáıda represen-
tando o volume útil da usina de Furnas.

4 Aplicações e Discussões

A simulação da operação propõe verificar o com-
portamento operativo de um sistema hidroelétrico



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           66

Figura 4: Variável lingúıstica de sáıda represen-
tando o volume útil da usina de Marimbondo.

sujeito a determinadas condições de operação
(mercado de energia elétrica, RORs, vazões aflu-
entes, restrições operativas, volume inicial, etc.).
Assim, para efetuar a comparação entre as RORs
propostas, baseadas em sistemas fuzzy e PSO
(ROR-SFPSO), elas foram aplicadas e compara-
das, por meio da simulação da operação de sis-
temas hidroelétricos, com a regra de operação par-
alela (ROR-P), muito utilizada na prática, inclu-
sive em modelos do setor elétrico brasileiro, com a
regra de operação baseada em funções matemáti-
cas (ROR-FM) (Soares and Carneiro, 1993) e com
a regra de operação baseada em sistemas fuzzy
Takagi-Sugeno (ROR-SFTS) (Rabelo et al., 2011).
Ressalta-se que as simulações da operação são re-
alizadas considerando as mesmas condições de op-
eração, excluindo-se as RORs. Portanto, as difer-
enças de comportamento na operação do sistema
hidroelétrico resultarão unicamente das regras op-
eracionais utilizadas. Neste trabalho, empregou-
se um modelo computacional de simulação da op-
eração de sistemas hidroelétricos (Rabelo et al.,
2009), de modo a permitir a avaliação do de-
sempenho das RORs. Vale ressaltar que o mod-
elo computacional utilizado é parte de uma ferra-
menta computacional que vem sendo desenvolvida
pelos autores para a realização de estudos rela-
cionados ao planejamento da operação de sistemas
hidrotérmicos.

4.1 Condições de Operação

Foram realizados 5 estudos de caso, considerando
as vazões afluentes das usinas para os peŕıodos de
1936 a 1941; 1951 a 1956; 1971 a 1976; 2000 a 2005
e com dados da MLT (Média de Longo Termo),
com o intuito de realizar uma comparação entre
as RORs implementadas no modelo de simulação,
sob diversas condições hidrológicas. As vazões
afluentes naturais utilizadas nas simulações op-
erativas correspondem às vazões verificadas para
os mesmos peŕıodos do histórico. Considerou-se,
em todos os estudos de caso, o volume inicial ar-
mazenado nos reservatórios, como sendo igual ao

volume máximo operativo.
A Figura 5 ilustra o conjunto de usinas

hidroelétricas utilizado neste trabalho. O con-
junto de usinas escolhido forma um sistema com-
plexo, pois contém usinas de grande porte, interli-
gadas em paralelo e em cascata. Vale comentar
que a representação das usinas hidroelétricas é
feita de forma individualizada.

Figura 5: Sistema hidroelétrico utilizado.

Neste trabalho, adotou-se o planejamento da
operação com horizontes de cinco anos, discretiza-
dos mensalmente, o que implica em um horizonte
composto por 60 intervalos.

4.2 Resultados

O resultado ilustrado pela Figura 6 evidencia as
oscilações dos volumes dos reservatórios em função
da localização da usina na cascata através da apli-
cação das RORs-SFPSO. Com a influência pre-
dominante do efeito cota (Read, 1982), a usina de
Furnas, situada a montante do Rio Grande, apre-
sentou ńıveis mais acentuados de oscilações em seu
reservatório, fazendo com que seu reservatório seja
operado com ńıveis inferiores quando comparado
às outras usinas da cascata, como Marimbondo e
Ilha Solteira. A usina de Ilha Solteira é operada
com seu reservatório cheio durante a maior parte
do horizonte de planejamento. Como a energia ar-
mazenada em um sistema é valorizada pela produ-
tividade das usinas mais a jusante, a usina de Ilha
Solteira comporta-se como uma usina a fio d’água
e valoriza toda a água do sistema hidroelétrico,
de forma a ser operada com produtividade máx-
ima. A usina de Marimbondo, com localização
intermediária na cascata, possui oscilações mais
suaves no armazenamento em seu reservatório do
que a usina de Furnas, entretanto apresenta os-
cilações mais severas quando comparada a usina
de Ilha Solteira. Desta forma a aplicação das
ROR-SFPSO enfatizou o enchimento dos reser-
vatórios de jusante para montante, e o esvazia-
mento dos reservatórios de montante para jusante.

As regras de operação baseadas na imple-
mentação de Sistemas Fuzzy-PSO têm estabele-
cido um perfil especializado para o conjunto de
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Figura 6: Trajetórias de volume nos reservatórios
de algumas usinas do sistema (1936 a 1941).

reservatórios, de forma a maximizar a energia ar-
mazenada no sistema hidroelétrico. Esse compor-
tamento diferenciado é obtido por meio de ajustes
distintos na variável lingúıstica de sáıda em cada
um dos 7 sistemas de inferência fuzzy. Os re-
sultados apresentados pelas Figuras 7 e 8 ilus-
tram a maior eficiência na utilização dos recur-
sos hidroelétricos de geração pelas RORs-SFPSO
quando comparada à ROR-P, à ROR-FM e à
ROR-SFTS. Pode-se perceber um esvaziamento
mais severo do conjunto dos reservatórios ao se
utilizar as outras RORs, o que implica uma mel-
hor utilização da água dos reservatórios pela ROR-
SFPSO. Pode-se frisar ainda que, durante todo o
horizonte de planejamento, a ROR-SFPSO sem-
pre apresentou valores mais altos de energia ar-
mazenada no sistema, confirmando que esta re-
gra de operação utiliza menos água para aten-
der ao mesmo mercado de energia elétrica (meta
de geração hidráulica). Adicionalmente, ao fi-
nal do horizonte de planejamento, pode-se visu-
alizar que as demais RORs não conseguem al-
cançar os ńıveis de armazenamento obtidos pela
ROR-SFPSO, fazendo com que a confiabilidade e
o custo da operação estejam extremamente com-
prometidos na operação cont́ınua do sistema.

Figura 7: Trajetória de energia armazenada no
sistema (1936 a 1941).

Desta forma, pode-se verificar que a ROR-

Figura 8: Trajetória de energia armazenada no
sistema (2000 a 2005).

SFPSO pode assegurar um fornecimento mais con-
fiável e econômico da energia elétrica. Econômico
porque ela necessita de menos recursos hidráuli-
cos de geração que as outras RORs. Con-
fiável porque ela permite a operação do sistema
hidroelétrico com ńıveis superiores de armazena-
mento nos reservatórios, diminuindo a possibili-
dade de déficits hidráulicos do sistema hidrotér-
mico de geração.

A Tabela 2 apresenta a média da energia
armazenada no sistema durante o horizonte de
planejamento para as simulações da operação com
a aplicação de cada ROR. De forma a verificar a
eficácia das regras de operação baseadas em sis-
temas fuzzy-PSO, a Tabela também apresenta a
média da energia armazenada no sistema obtida
quando emprega-se um modelo de otimização im-
plementado especificamente para a operação de
reservatórios para geração de energia elétrica.
Ressalta-se que a solução obtida através do mod-
elo de otimização corresponde ao limite superior
de desempenho no uso dos recursos hidroelétricos
de geração.

5 Conclusões

Este trabalho enfatizou a especificação de regras
de operação de reservatórios por meio de Sis-
temas Fuzzy-PSO . Sistemas de inferência fuzzy
de Mamdani foram empregados para estimar o
volume operativo de cada usina hidroelétrica, a
partir do valor da energia armazenada no sistema
hidroelétrico. PSO foi aplicada para sintonizar
as funções de pertinência da variável lingúıstica
do consequente das regras de produção dos sis-
temas fuzzy. A regra de operação de reservatório
proposta foi aplicada e comparada, por meio de
alguns estudos de caso, com a regra de operação
paralela, a regra de operação baseada em funções
matemáticas e a regra de operação baseada em
sistemas fuzzy Takagi-Sugeno. Os resultados evi-
denciaram a eficiência da regra proposta quando
utilizada na simulação da operação de sistemas
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Tabela 2: Média da Energia Armazenada no Sistema Hidroelétrico [MW].
Hor. de Plane-
jamento

ROR-P ROR-FM ROR-SFTS ROR-
SFPSO

Sol.
Otimizada

1936-1941 27865, 83 29773, 74 32299, 55 34563, 29 34824, 86

1951-1956 24232, 82 26817, 27 28851, 86 38301, 81 38375, 47

1971-1976 14329, 13 27517, 44 26544, 69 33440, 96 33470, 54

2000-2005 18151, 44 21761, 86 25847, 11 29712, 18 29761, 31

MLT 17171, 52 25950, 09 27437, 61 34968, 45 34991, 9

hidroelétricos. Com a especialização de um sis-
tema de inferência fuzzy para cada usina a reser-
vatório, a operação de cada usina reflete o papel
que ela possui no sistema hidroelétrico, de acordo
com sua localização na cascata. Por isto, o sis-
tema hidroelétrico é capaz de manter ńıveis mais
elevados de energia armazenada. Ao optar-se por
um sistema de inferência fuzzy de Mamdani para
determinar as regras de operação das usinas do
sistema hidroelétrico, obtém-se uma estratégia de
ação/controle que pode ser monitorada e interpre-
tada do ponto de vista lingúıstico. Como os sis-
temas de inferência fuzzy são potencialmente ca-
pazes de expressar e manipular informações quali-
tativas, outra vantagem na aplicação dos sistemas
fuzzy de Mamdani deve-se ao fato dos especialistas
de domı́nio poderem mapear a sua experiência e o
seu processo de tomada de decisões, de forma qual-
itativa. Desta forma, a estratégia de ação/controle
do sistema de inferência fuzzy de Mamdani pode
ser considerada tão fundamentada e consistente
quanto a estratégia dos especialistas de domı́nio.
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∗Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Lavras - UFLA

Caixa Postal 3037 - CEP 37.200-000 - Lavras (MG)

jrassis@comp.ufla.br, joukim@ginux.ufla.br

Abstract— The Rough Sets Theory has been used in various areas of research, especially those related to
knowledge reasoning and machine learning. This work describes the possibility of using rough membership
functions (an extension of the classical membership functions in the context of rough sets) to help and model the
construction of machine learning algorithms and representation of uncertainty.

Keywords— Machine Learning, Knowledge-Based Systems, Rough Set Theory, Rough Membership Func-
tions.

Resumo— A Teoria de Conjuntos Aproximados tem sido utilizada em várias áreas de pesquisa, principalmente
naquelas relacionadas com representação de conhecimento e aprendizado de máquina. Este trabalho descreve a
possibilidade do uso de funções de pertinência aproximada (uma extensão das funções de pertinência clássicas
no contexto de conjuntos aproximados) para auxiliar e modelar a construção de algoritmos de aprendizado de
máquina e representação de incerteza.

Palavras-chave— Aprendizado de Máquina, Sistemas Baseados em Conhecimento, Teoria de Conjuntos Apro-
ximados, Funções de Pertinência Aproximada.

1 Introdução

A Teoria de Conjuntos Aproximados (TCA)
foi proposta por Pawlak (1982), como um novo
modelo matemático para representação do conhe-
cimento, tratamento de incerteza e classificação
aproximada. Em (Uchôa, 1998) pode ser verifi-
cado que a TCA pode ser utilizada com sucesso
na implementação de métodos de representação de
conhecimento incerto, bem como um formalismo
matemático subsidiando aprendizado de máquina.

A TCA não necessita e nem leva em conta
qualquer tipo de informação a respeito dos da-
dos. Porém, ela é capaz de representar apenas um
tipo de incerteza: a indiscernibilidade, que ocorre
quando dois ou mais elementos são indistingúıveis
à luz do conhecimento dispońıvel sobre eles.

Este trabalho descreve a utilização do forma-
lismo para a representação de incerteza propor-
cionado pela TCA, mais precisamente as funções
de pertinência aproximada, na construção de um
novo algoritmo de aprendizado de máquina para
montagem de uma árvore de decisão.

O artigo está organizado da seguinte forma:
na Seção 2 são apresentados os conceitos bási-
cos de Sistemas Baseados em Conhecimento e de
Aprendizado de Máquina; na Seção 3 são apresen-
tados os principais conceitos e medidas da TCA;
na Seção 4 são apresentados alguns trabalhos re-
lacionados com o tema; na Seção 5 são apresen-
tados as caracteŕısticas e os passos do algoritmo
proposto; na Seção 6 são apresentados alguns tes-
tes efetuados com o algoritmo e seus respectivos
resultados; por fim, na Seção 7 são apresentadas
as conclusões do trabalho realizado.

2 Sistemas Baseados em Conhecimento

Sistemas Baseados em Conhecimento (SBCs),
Figura 1, podem ser definidos como programas de
computador que resolvem problemas utilizando
conhecimento representado explicitamente e
que, não fosse essa representação, exigiriam um
especialista humano no domı́nio do problema
para a sua solução.

Figura 1: Arquitetura básica de um SBC – Fonte:
(Uchôa, 1998)

Um SBC possui, então, três módulos princi-
pais, a saber:

1. Base de Conhecimentos (BC): contém o
conhecimento espećıfico do domı́nio da apli-
cação organizado em forma de objetos ou re-
gras. Tal conhecimento pode ser entendido
como um tipo de informação que pode au-
mentar a eficiência e a eficácia na resolução
de um problema.

2. Motor de Inferência (MI): mecanismo
responsável pelo processamento do conheci-
mento da BC, utilizando-se de alguma linha
de racioćınio. Implementa as estratégias de
inferência e controle do SBC.

3. Interface com o Usuário (IU): módulo
responsável pela comunicação entre o usuário
e o sistema. Deve fornecer, também, justifi-
cativas e explicações referentes às conclusões
obtidas na BC, e o racioćınio utilizado.
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Uma das principais atividades relacionadas ao
desenvolvimento de um SBC consiste na transfe-
rência de conhecimento à sua Base de Conheci-
mento. Este processo é conhecido como Aquisição
de Conhecimento e é, reconhecidamente, o pro-
cesso mais dif́ıcil durante o desenvolvimento de
SBCs, exigindo um grande investimento em tempo
e esforço.

Nesse ponto é que se torna necessário o
Aprendizado de Máquina, definido por Wang
et al. (2009) como o estudo da utilização de
computadores para simular atividades humanas
de aprendizagem e desenvolver métodos auto-
incrementais de obtenção de novos conhecimentos
e novas habilidades e identificação de conheci-
mento já existente. A Figura 2 ilustra a estrutura
básica de um sistema de aprendizado de máquina.

Figura 2: Sistema baseado em aprendizado de máquina
– Adaptada de (Xue and Zhu, 2009)

Entre os vários modelos existentes para apren-
dizado, o aprendizado simbólico conhecido como
aprendizado indutivo baseado em exemplos é o
que mais tem sido pesquisado e o que mais tem
contribúıdo efetivamente para a implementação de
sistemas de aprendizado de máquina. A partir de
um conjunto de exemplos, expressões para tarefas
classificatórias podem ser aprendidas (induzidas)
como, por exemplo, diagnóstico de doenças, etc.
A Figura 3 ilustra esse processo.

Exemplo
1
: Decisão

i1

Exemplo
2
: Decisão

i2
.               .

.               .

.               .

Exemplo
n
: Decisão

in

Sistema de

Aprendizado Indutivo

Padrão
1
 ⇒  Decisão

j1

Padrão
2
 ⇒  Decisão

j2
.               .

.               .

.               .

Padrão
m

 ⇒  Decisão
jm

Conjunto de

Treinamento
Regras de Decisão

Figura 3: Esquema geral de aprendizado indutivo de re-
gras – Adaptada de (Shaw and Gentry, 1990)

No aprendizado indutivo baseado em exem-
plos, também referenciado como aprendizado in-
dutivo, o conjunto de exemplos, também denomi-
nado de conjunto de treinamento, é fornecido ao
sistema por um instrutor ou pelo ambiente (base
de dados, sensores, etc.). Esse conjunto de treina-
mento é geralmente composto de exemplos positi-
vos (exemplos do conceito) e exemplos negativos
(contra-exemplos do conceito). A indução do con-
ceito corresponde a uma busca no espaço de hi-
póteses, de forma a encontrar aquelas que melhor
classificam os exemplos, em termos de precisão e
consistência.

De uma maneira geral, um sistema que
aprende a partir de exemplos recebe como da-
dos informações na forma de situações espećıfi-
cas, cada uma delas devidamente classificadas (ge-
ralmente por especialista humano no domı́nio),
caracterizando o que se convenciona chamar de

aprendizado supervisionado, e produz, como re-
sultado, hipótese(s) que generaliza(m) aquelas si-
tuações inicialmente fornecidas.

Um algoritmo bastante utilizado e pesquisado
nesta área de aprendizado supervisionado é o ID3
(Iterative Dichotomiser 3), proposto por Quinlan
(1986). Este algoritmo tem como entrada ele-
mentos caracterizados por atributos e como sáıda
uma árvore de decisão, cujo processo de constru-
ção possui uma heuŕıstica de seleção de atributos
baseada no ganho de informação durante o pro-
cesso de construção em si. Ou seja, o algoritmo
visa ganhar o máximo posśıvel em informação à
medida em que vai adicionando nós na árvore.

A construção propriamente dita da árvore de
decisão, pelo algoritmo ID3, consiste em ir adicio-
nando nós, representando os atributos, na árvore
de acordo com o ganho de informação, através do
cálculo de entropia. No momento em que exis-
tir apenas objetos de uma classe, insere-se um nó
folha com o nome daquela classe.

3 Teoria dos Conjuntos Aproximados

Um espaço aproximado é um par ordenado
A = (U,R), onde:

• U é um conjunto não vazio, denominado con-
junto universo;

• R é uma relação de equivalência sobre U , de-
nominada relação de indiscernibilidade. Da-
dos x, y ∈ U , se xRy então x e y são indiscer-
ńıveis em A, ou seja, a classe de equivalência
definida por x é a mesma que a definida por
y, i.e., [x]R = [y]R. Nesse caso, [x]R é um
conjunto elementar, ou átomo, de A.

Dado um espaço aproximado A = (U,R) e
um conjunto X ⊆ U , com o objetivo de verifi-
car o quão bem X é representado pelos conjuntos
elementares de A, são definidas:

• aproximação inferior de X em A, AA-inf (X),
como a união de todos os conjuntos elemen-
tares que estão contidos em X:

AA-inf (X) = {x ∈ U | [x]R ⊆ X}

• aproximação superior de X em A,
AA-sup(X), como a união dos conjuntos
que possuem intersecção não vazia com X:

AA-sup(X) = {x ∈ U | [x]R ∩X 6= ∅}

As aproximações inferior e superior permitem
a classificação do espaço aproximado em regiões:

1. região positiva de X em A, formada por
todas as classes de equivalência de U contidas
inteiramente no conjunto X:

posA(X) = AA-inf (X)
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2. região negativa de X em A, formada
pelos conjuntos elementares de A que não
estão contidos na aproximação superior de X:

negA(X) = U −AA-sup(X)

3. região duvidosa de X em A, formada pelos
elementos que pertencem a aproximação
superior mas não pertencem à aproximação
inferior:

duvA(X) = AA-sup(X)−AA-inf (X)

Dado um espaço aproximado A = (U,R),
um conjunto X ⊆ U e um elemento x ∈ U ,
pode-se definir uma função que representa o grau
de pertinência do elemento x no conjunto X,
levando em consideração somente as informações
do espaço aproximado A, da seguinte maneira:

µA
X(x) =

|[x]R ∩X|
|[x]R|

4 Trabalhos correlatos

RS1: O RS1, proposto por Wong and Ziarko
(1986), é um algoritmo de aprendizado indutivo
de máquina baseado em um conceito da TCA cha-
mado ı́ndice discriminante, uma medida relativa
do tamanho da região duvidosa de um dado con-
junto em um determinado espaço aproximado.

O algoritmo RS1 percorre os elementos do es-
paço aproximado induzido pelo atributo de deci-
são e, para cada um desses conjuntos, executa os
seguintes passos: começa calculando seus ı́ndices
discriminantes nos espaços aproximados induzidos
pelos atributos de condição; a partir dáı, o algo-
ritmo verifica qual o maior valor obtido, adiciona
o atributo que o proporcionou em um conjunto e
segue, iterativamente, recalculando os ı́ndices dis-
criminantes com base nesse conjunto de atributos
e atualizando esse conjunto.

À medida que o conjunto de atributos vai
sendo atualizado, o RS1 verifica se existe uma
aproximação inferior do átomo de decisão em
questão no espaço induzido pelos atributos do con-
junto e, caso exista, uma regra é criada utilizando
os valores dos atributos do conjunto no(s) exem-
plo(s) que compõe(m) a aproximação inferior. De-
pois disso desconsidera-se os elementos da região
duvidosa do átomo de decisão e remove o(s) atri-
buto(s) utilizado(s) daqueles posśıveis de serem
utilizados.

Fuzzy-Rough Sets: Existem, na visão de Du
et al. (2005), duas desvantagens em relação ao mo-
delo matemático de conjuntos aproximados defi-
nido por Pawlak (1982): é relativamente dif́ıcil de
se satisfazer a relação de equivalência R em situa-
ções reais e as aproximações inferior e superior
têm um caráter muito exato, o que impossibilita
o manuseio de informações ruidosas.

Uma das alternativas para contornar essa
situação, conforme apresentado em (Du et al.,

2005), é a combinação da TCA com a Teoria
dos Conjuntos Fuzzy (TCF). Na TCF, diferente-
mente da teoria clássica de conjuntos, a pertinên-
cia de um dado elemento a um conjunto assume
valores em [0, 1]. Desta forma, os conjuntos fuzzy
descrevem o conhecimento de forma aproximada,
através da função de pertinência, manipulando in-
certezas t́ıpicas nas linguagem naturais humanas.

Os chamados Fuzzy-Rough Sets, propostos
inicialmente por (Dubois and Prade, 1992), são
baseados na função de pertinência fuzzy e não
em uma relação de equivalência, o que evita as
desvantagens apresentadas por eles.

FID3: O algoritmo FID3 foi proposto por Ding
et al. (2009) como uma forma de solucionar al-
guns problemas que, segundo eles, são inerentes
ao ID3. Para os autores, o ganho de informação
como medida para selecionar atributos tem uma
polarização (bias) interno que favorece os atribu-
tos que possuem o maior número de valores posśı-
veis. A escolha dos atributos por ganho de infor-
mação portanto, não pode ser sempre o melhor.

Um outro problema verificado é a instabili-
dade da construção da árvore de decisão a partir
do ganho de informação. Os autores afirmam que
a árvore de decisão irá gerar regras de classificação
diferentes, uma vez que os conjuntos de teste são
modificados, mesmo que numa escala pequena.

Diante desses problemas, eles propõem uma
medida baseada na dependência entre o atributo
em questão e o atributo que representa as classes
(atributo de decisão), dada por:

Gainfix(A) =
2

√
κ(A, δ) ∗ Gain

m

em que C é uma coleção de objetos, κ(A, δ) =
card(pos(A, δ))/card(C) é o grau de dependência
do atributo que representa a classe dos objetos δ
do em relação a A, Gain é o ganho de informação
clássico do ID3 e m é o número de valores posśıveis
para o atributo A ∈ C. Aqui, card(X) representa
a cardinalidade (número de elementos) de X.

Construção de uma árvore de decisão ba-
seada no VPRSM: Como apresentado anteri-
ormente, um modelo baseado na TCA é incapaz
de lidar com rúıdos nos dados de entrada e, no
caso de construção de uma árvore de decisão, es-
ses rúıdos irão gerar partições excessivas e uma
quantidade desnecessária de nós na árvore.

Para contornar tal situação, foi proposto por
(Ziarko, 1993) o modelo de conjuntos aproxima-
dos com precisão variável (VPRSM), como uma
extensão da noção de conjuntos aproximados
original, permitindo a definição de um erro de
classificação relativo de um conjunto X em um
conjunto Y da seguinte maneira:

e(X,Y ) = 1− card(X ∩ Y )/card(X), se card(X) 6= 0

= 0, se card(X) = 0

Com esta definição do erro relativo de clas-
sificação entre dois conjuntos, as noções de
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aproximações inferior e superior de um conjunto
X em um espaço aproximado (U,R) podem ser
reformuladas, considerando-se um limite β para o
erro relativo de classificação:

Aβinf (X) =
⋃
{E ∈ U/R : e(E,X) ≤ β}

Aβsup(X) =
⋃
{E ∈ U/R : e(E,X) < 1− β}

Em (Li and Dong, 2008) foi proposto um algo-
ritmo para a construção de uma ávore de decisão,
cuja seleção de atributos possui como critério a
média ponderada de precisão variável, uma me-
dida criada por esses autores a partir das novas
definições.

5 O algoritmo ID3-RMF

O ID3-RMF (ID3 using Rough Membership
Function) foi desenvolvido por nossa equipe para
demonstrar a possibilidade de desenvolvimento de
algoritmos de aprendizado indutivo de máquina
subsidiados por funções de pertinência aproxi-
mada. A ideia por trás do algoritmo consiste
em uma reformulação do algoritmo clássico ID3
(Quinlan, 1986) utilizando o conceito de pertinên-
cia associado a conjuntos aproximados.

Para elaborar este algoritmo, utilizamos como
base o algoritmo ID3, já que é um algoritmo bas-
tante clássico e consolidado na literatura, sendo
utilizado em larga escala em comparações entre
algoritmos de aprendizado de máquina, principal-
mente por parte dos pesquisadores da TCA.

A estrutura geral do algoritmo aqui proposto
é análoga à do ID3: construir uma árvore de deci-
são através da escolha recursiva de atributos para
serem os nós dessa árvore. Porém, propomos um
critério diferente para escolher os atributos, que
utiliza o conceito de funções de pertinência apro-
ximada e será apresentado na sequência.

5.1 Uma nova abordagem para a escolha dos
atributos

Investigando as funções de pertinência aproxi-
mada, percebe-se que elas retornam valores entre
0 e 1. Se o número de elementos na interseção da
classe de equivalência do elemento com um deter-
minado conjunto for alto, a divisão desse número
pela cardinalidade da classe resultará em um valor
próximo a 1; se o número de elementos na inter-
seção for baixo, o resultado será próximo a 0.

Porém, para o algoritmo aqui proposto, o in-
teressante é selecionar atributos que induzem con-
juntos elementares mais defińıveis no espaço indu-
zido pela decisão, ou seja, conjuntos elementares
cujos elementos possuem um grau alto de certeza
de pertinência ou de não-pertinência nos átomos
de decisão. Com isso, são desejáveis valores de
pertinência aproximada próximos de 1 (pertinên-
cia) ou próximos de 0 (não-pertinência). Para ob-
ter esses valores de interesse, foi proposto um rea-
juste da seguinte forma: seja µX(x) a pertinência

aproximada de x em X, o novo valor a ser consi-
derado pelo algoritmo será |1− 2µX(x)|.

Portanto, a escolha do atributo que irá fazer
parte de um nó não-folha da árvore de decisão
gerada pelo algoritmo ID3-RMF será feita com
base nos valores das médias aritméticas das perti-
nências aproximadas de cada elemento nos átomos
induzidos pelo atributo de condição. Essas perti-
nências aproximadas serão calculadas nos conjun-
tos elementares induzidos pelo atributo de decisão,
porém levando em consideração as informações do
espaço aproximado induzido pelo atributo de con-
dição em questão.

O cálculo do valor da pertinência aproximada
se mostra muito custoso, já que analisa interseções
e, por definição, todos elementos de uma determi-
nada classe terão o mesmo valor de pertinência
aproximada num determinado conjunto. Assim,
calcula-se o valor da pertinência aproximada de
apenas um elemento da classe e multiplica esse
valor pelo número de elementos da classe.

5.2 Passos do algoritmo

Seja conjunto universo U de exemplos, C o
conjunto de atributos de condição e d o atributo
de decisão. O funcionamento do algoritmo pode
ser descrito da seguinte maneira:

1. Verificar se todos os exemplos do universo perten-
cem à uma mesma classe;

2. Se todos elementos pertencerem à uma mesma
classe, criar um nó folha com o valor daquela classe
e retorná-lo;

3. Caso ainda existam elementos pertencentes a clas-
ses diferentes, verificar se ainda existem atributos
em C (a serem considerados naquele ramo da ár-
vore, visto que, como no algoritmo ID3, um atributo
que faz parte de um nó não pode ser escolhido em
qualquer descendente desse nó);

4. Se não há mais atributos a serem considerados em
C, criar um nó folha com os valores das classes dos
exemplos do universo e retorná-lo;

5. Caso existam atributos em C ainda não utiliza-
dos, criar o espaço aproximado induzido por d (será
usada a notação U/d para designá-lo);

6. Para cada atributo c ∈ C, criar o espaço aproxi-
mado induzido por c (será usada a notação U/c
para designá-lo) e fazer mediac = 0; ∀Di ∈ U/d,
para cada Ei ∈ U/c, calcular mediac = mediac +

|1−2∗µU/cDi (Ei[0])|∗|Ei|/(|U |∗|U/d|). Onde |Ei|,
|U | e |U/d| representam a cardinalidade (número de
elementos) de um conjunto e |1−2∗µDi(Ei[0])| re-
presenta o módulo (valor absoluto) de um número;

7. Escolher o atributo A que tiver o maior valor entre
as médias de pertinências aproximadas e criar um
nó não-folha para armazenar esse atributo;

8. Para cada valor posśıvel ai de A, fazer UAai
(ele-

mentos do universo U que possuem valor ai para
o atributo A) e voltar ao passo 1 considerando o
universo U como sendo UAai

e os atributos de con-
dição C como sendo C − {A}.

O algoritmo desenvolvido, assim como o ID3,
produz uma árvore de decisão cujas regras são ob-
tidas percorrendo a árvore de sua raiz até um de
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seus nós folhas. Ao percorrer a árvore, os nós
são analisados indicando o caminho que se deve
seguir, sendo que os nós não-folha compõem o an-
tecedente de uma regra (condições de uma regra)
e os nós folhas compõem o conseqüente da regra
(conclusão de uma regra).

6 Testes e Discussão dos Resultados

Foram feitos testes comparativos do tipo va-
lidação cruzada utilizando, para isso, duas bases
de dados de classificação binária, Cars1, com 1728
elementos e 6 atributos, e Mushroom2 com 5936
elementos e 22 atributos, e uma base de dados com
classificação não binária, KDD99 3.

A base KDD99 possui mais de 5 milhões
de registros e 41 atributos. Para viabilizar o
trabalho, utilizou-se um subconjunto contendo
494021 registros (10% da base original). Além
disso, dividiu-se esse subconjunto em 80 partições
e aplicou-se uma variação do teste do tipo valida-
ção cruzada, conforme ilustrado na Tabela 1. Em
cada teste, foram utilizadas nove partições (55577
registros) para treinamento e uma partição (6176
registros) para teste, o que resulta em 1/8 dos
registros utilizados.

Tabela 1: Pastas usadas para treinamento e teste com o
KDD99.

Treinamento Teste

9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73 1
10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74 2
11, 19, 27, 35, 43, 51, 60, 67, 75 3
12, 20, 28, 36, 44, 52, 61, 68, 76 4
14, 21, 29, 37, 45, 53, 62, 69, 77 5
15, 22, 30, 38, 46, 54, 63, 70, 78 6
16, 23, 31, 39, 47, 55, 64, 71, 79 7
17, 24, 32, 40, 48, 56, 65, 72, 80 8

A comparação foi feita entre o algoritmo
proposto neste trabalho, o ID3 clássico proposto
por Quinlan (1986), o FID3 (Ding et al., 2009) e
o algoritmo RS1 (Wong and Ziarko, 1986). Foram
avaliados os seguintes quesitos:

A - Número de regras geradas;
B - Tamanho da menor regra;
C - Tamanho da maior regra;
D - Tamanho médio das regras;
E - Grau de suporte do algoritmo;
F - Regras não utilizadas;
G - Elementos não classificados;
H - Tempo de treinamento;
I - Tempo de teste.

Com relação à implementação dos algoritmos,
foi utilizada a linguagem de programação interpre-
tada Python4 e o interpretador Python Interpreter
v2.6 (nativo do Ubuntu Linux 10.04 5). O compu-
tador utilizado para os testes com as bases com

1Dispońıvel em http://archive.ics.uci.edu/ml
2Dispońıvel em http://archive.ics.uci.edu/ml
3Dispońıvel em http://kdd.ics.uci.edu
4Python: http://www.python.org
5Ubuntu Linux: http://www.ubuntu.com

classificação binária foi um computador com um
processador Intel Core 2 Duo T5670 1.8GHz Ca-
che 2Mb, 2Gb de Memória RAM DDR2, Disco
SATA de 160Gb. Já para os testes com a base
KDD99, foram utilizados 8 computadores com a
seguinte configuração: Processador AMD Athlon
64 1800 Mhz, 512MB de Memória RAM DDR2,
Disco SATA de 80GB. Os resultados estão apre-
sentados nas Tabelas 2, 3 e 4.

Tabela 2: Resultados dos testes feitos na base Cars.

Quesitos ID3 FID3 RS1 ID3-RMF

A 267.4 267.4 272.2 283.8
B 1 1 1 1
C 6 6 6 6
D 5.46 5.46 5.50 5.51
E 88.89% 88.89% 88.43% 87.09%
F 217.9 217.9 224.2 235.7
G 15.3 15.3 16.6 18.1
H 0.096s 2.165s 13.399s 0.805s
I 0.155s 0.156s 0.168s 0.197s

Tabela 3: Resultados dos testes feitos na base Mushroom.

Quesitos ID3 FID3 RS1 ID3-RMF
A 15 22 15 12.9
B 1 1 1 1
C 3 3 3 3
D 2 2.05 1.54 1.83
E 100% 100% 100% 100%
F 0.8 3 0.8 0.3
G 0 0 0 0
H 1.177s 109.837s 398.45s 25.847s
I 0.038s 0.042s 0.037s 0.035s

Tabela 4: Resultados dos testes feitos na base KDD99,
conforme a organização apresentada na Tabela 1

Quesitos ID3 FID3 RS1 ID3-RMF
A 1773.3 2101.9 5338.6 1842.6
B 1 1 1 1
C 4 5 5 4
D 1.47 2.22 2.03 1.48
E 98.40% 98.06% 94.32% 98.23%
F 1303 1592 4582 1396
G 91.6 111.6 342.1 102.5
H 967.16s 55185.95s 119157.98s 7665.34s
I 39.44s 59.80s 120.60s 40.75s

A partir dos testes efetuados, verificamos que
o algoritmo aqui proposto obteve resultados muito
semelhantes aos outros algoritmos, apresentando
um grau de suporte muito satisfatório e uma ár-
vore de decisão relativamente boa, o que pode ser
verificado observando os quesitos de A a E.

Com relação ao algoritmo RS1, o algoritmo
proposto neste trabalho se mostrou mais eficiente,
produzindo resultados muito semelhantes em um
tempo de execução bem inferior. Entendemos que
isso ocorre devido ao cálculo repetitivo de apro-
ximações por parte do RS1, o que não ocorre no
ID3-RMF.

Além disso, entendemos que o algoritmo FID3
consiste apenas em uma tentativa de refinar o cál-
culo do ganho de informação do ID3 clássico, o
que, em algumas situações, não tem efeito algum,
conforme pode ser observado nos resultados com
a base Cars, em que os dois algoritmos resulta-
ram nos mesmos valores. Em outros casos, o re-
finamento não é vantajoso, visto que, nos testes
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efetuados, os resultados do FID3 não superaram
os do ID3.

Já o algoritmo aqui proposto não utiliza ne-
nhum cálculo existente no ID3, apenas a ideia de
escolher atributos para construir a árvore de deci-
são. Em vez disso, o ID3-RMF apresenta um cál-
culo todo baseado no conceito de funções de per-
tinência aproximada, possibilitando o tratamento
de informações incertas e, consequentemente, uma
maior capacidade de aprendizado em determina-
dos casos.

Por outro lado, esse cálculo é baseado em in-
terseções entre conjuntos e acarreta em um tempo
de treinamento maior em relação ao tempo gasto
pelo cálculo do ganho de informação que, por sua
vez, apenas conta elementos e, com isso, tem um
tempo de execução bem inferior. Essa velocidade
pode ser constatada na Tabela 2, em que o tempo
de treinamento (quesito H ) do ID3 foi inferior ao
seu tempo de teste (quesito I ).

Com isso, conforme pode ser observado na Ta-
bela 3, o ID3-RMF conseguiu obter o mesmo grau
de suporte do ID3 com um número menor de re-
gras, o que evidencia essa maior capacidade em
algumas situações. Na base KDD99, o ID3 se mos-
trou melhor mas com pouca diferença em relação
ao algoritmo aqui proposto.

7 Conclusão

O algoritmo proposto se mostrou, nos testes
efetuados, bastante estável em diferentes bases,
com diferentes números de dados e atributos e di-
ferentes tipos de classificação (binária e não bi-
nária), e com uma capacidade de aprendizado e
generalização equivalentes a algoritmos já consa-
grados na literatura, como o ID3 clássico e o RS1.

Com relação ao tempo de execução, o ID3-
RMF foi um pouco mais lento que o ID3 clássico,
porém muito mais rápido e igualmente eficiente ao
o RS1. Essa perda no tempo de execução para o
ID3 pode ser compensada pelo fato de o ID3-RMF
ser inspirado na Teoria de Conjuntos Aproxima-
dos, que é um formalismo matemático proposto
para representação de incerteza. Além disso, esse
formalismo também é largamente utilizado para
indução de conhecimento e possui propostas atu-
ais, conforme pode ser visto nos trabalhos de Li
and Dong (2008) e Ding et al. (2009).

Como o algoritmo aqui proposto conta com
esse formalismo matemático não só para induzir
conhecimento, mas também para a representação
de incerteza (a indiscernibilidade), ele se mostra,
em determinadas situações, mais capaz de desco-
brir conhecimento que o ID3 clássico, que constrói
uma árvore de decisão sem tratar, e sequer anali-
sar, informações incertas.

Além disso, como visto em (Uchôa, 1998), a
função de pertinência aproximada é o elo de liga-
ção entre a TCA e a Teoria de Conjuntos Fuzzy,

que é outro formalismo consagrado e largamente
utilizado para indução de conhecimento e repre-
sentação de incerteza, possibilitando uma exten-
são do algoritmo ID3-RMF com conceitos da TCF
de uma maneira relativamente simples e imediata.

Como trabalho futuro, além da combinação
do algoritmo aqui proposto com a TCF, está a
melhoria desse algoritmo utilizando caracteŕısticas
próprias da TCA, com o objetivo de diminuir seu
tempo de execução e aumentar seu grau de suporte
e sua capacidade de induzir conhecimento.

8 Agradecimentos

Os autores agradecem À FAPEMIG, pelo apoio
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Abstract— Recently several digital signal processing methods have been presented aiming to assist the diag-
nosis and treatment of patients with larynx pathologies. One line of work is obtaining features that could be used
to discriminate voice signals with different conditions. Thus, this work presents a feature vector that is based on
predictability measures estimated over reconstructed voice signals obtained from wavelet packet decomposition
components. This feature vector is tested using fuzzy c-means clustering with voice signals from three groups
of people: those with healthy larynxes and others with nodule or Reinke’s edema on the vocal folds. We show
that, in more than 80% of the signals, the classifier based on this feature was able to correctly discriminate the
healthy and pathological cases.

Keywords— Predictability, entropy, wavelet, voice, pathology.

Resumo— Recentemente, diversos métodos de processamento digital de sinais são usados com o objetivo de
auxiliar o diagnóstico e tratamento de pacientes com patologias da laringe. Uma linha de pesquisa é a obtenção
de caracteŕısticas para discriminação de sinais de voz com diferentes condições patológicas. Assim, este trabalho
apresenta caracteŕısticas que são baseadas em medidas de previsibilidade estimadas a partir de sinais de voz
reconstrúıdos de componentes de decomposição por wavelet-packet. Essas caracteŕısticas são testadas usando
um método de classificação fuzzy c-means com sinais de voz de três grupos de pessoas: com laringes saudáveis
e outras com nódulo ou edema de Reinke nas pregas vocais. Mostra-se que, em mais de 80% dos sinais, o
classificador usando essas caracteŕısticas consegue discriminar corretamente os casos patológicos dos saudáveis.

Keywords— Previsibilidade, entropia, wavelet, voz, patologia.

1 Introduction

Recently, a great advance in automatic methods
for voice analysis has occurred. Several digital
signal processing techniques have been created,
which provided many features for voice signal
analysis and classification. This can be traced
back to the introduction of acoustical analysis,
which started with studies of voice periodicity per-
turbation in Lieberman (1963). Since then, new
methods were transformed in softwares that could
assist physicians and speech therapists in the di-
agnosis and treatment of larynx pathologies. A
tool that is successfully applied to voice pathol-
ogy diagnosis is the analysis of the residue signal
obtained by inverse filtering (Rosa et al., 2000).

Another approach is the application of infor-
mation measures such as presented by Moore et al.
(2006). The authors use approximate entropy
in order to obtain a complexity measure from
electro-glottogram signals collected from healthy
and larynx cancer patients. Also, Scalassara
et al. (2009a) present an attempt to differentiate
healthy and pathological voice signals using rela-
tive entropy measures between the signals. The
relative entropy values were higher for the patho-
logical groups than for the healthy one.

Classification techniques are usually per-
formed on feature vectors obtained from signals.
Nowadays, a popular method for feature extrac-
tion is the wavelet decomposition as performed in
Kukharchik et al. (2008), where the author use a
support vector machine (SVM) classifier for test-
ing. In Fonseca et al. (2007), wavelet decompo-
sitions are also used with SVM to classify voice
signals presenting interesting results.

Similarly, Hosseini et al. (2008) use the
wavelet packet decomposition (WPD) instead and
apply it to voice signals to try to discriminate dif-
ferent kinds of pathologies. A genetic algorithm
selects the feature vector that is classified by SVM
as well. A similar work is presented by Aghazadeh
and Heris (2009), where WPD is applied to voice
signals from healthy people and from patients with
unilateral vocal fold paralysis. They obtain a fea-
ture vector from the most discriminant WPD coef-
ficients which are selected by means of energy and
Shannon entropy measures. The vectors are ana-
lyzed using fuzzy c-means (FCM) classifier achiev-
ing a satisfactory group discrimination.

In our study, we also use the WPD to pro-
vide a detailed description of voice signals. But
our contribution is to present a new feature vector
that might be used to classify the signals accord-
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ing to their pathological condition. This feature
is based on a predictability measure of the recon-
structed signals from selected components of the
WPD. We test our vector on voice signals from
people with healthy and pathological larynxes us-
ing the fuzzy c-means (FCM) classifier.

In section Voice Signals, we present some as-
pects of the healthy and pathological voice signals
that were analyzed along with details about the
pathologies. In section Feature Vector, we explain
how the feature vectors were obtained, by first pre-
senting the predictability measure and, then, we
make a brief review of WPD showing how it was
applied to our method.

In section Results and Discussion, we present
the results of the tests with the FCM classifier us-
ing our feature vector. And, in Conclusion, we
discuss the applicability of the method to the dis-
crimination of the voice signals and present our
final comments.

2 Voice Signals

We used 48 voice signals of adults with ages be-
tween 18 and 60 years. These signals were divided
into three groups of people: with healthy larynx,
nodule on the vocal folds, and Reinke’s edema.
Each group was composed of 16 signals, which are
recordings of sustained ‘a’ vowel, as in “father”, at
a comfortable pitch and loudness.

The voice signal were obtained from the
database of the Laboratory of Signal Processing
of the School of Engineering of São Carlos at the
University of São Paulo, Brazil. Their acquisi-
tion was performed by the standards presented in
Rosa et al. (2000). The sampling frequency was
22,050 Hz and 16 bits amplitude quantization us-
ing mono-channel WAV format. For the analyses
presented in this paper, we only used one second
of each signal, selected as the most stationary part
according to Scalassara et al. (2009b).

The two pathologies were selected because
of their availability in the database and also be-
cause they are common larynx problems. Both
are benign lesions of the vocal folds, on one hand,
nodules are characterized as fibrous growth that
are normally immobile during phonation. On the
other hand, Reinke’s edema is given by a fluid in-
crease in the Reinke’s space that reflects on the
vocal folds movements (Hirano, 1991).

Nodules result in irregular vibration of the
folds and their incomplete closure reflects on the
voice signal. As a consequence, there is an in-
crease of jitter, shimmer, and spectral noise (Wal-
lis, 2004). For patients with Reinke’s edema, the
voice is typically rough. The vocal folds present
vibration asymmetries and irregularities, there are
changes in jitter too (Hirano, 1991). More detailed
information about these pathologies may be found
in Colton et al. (2005).

3 Feature Vector

In this section, we explain how to obtain the fea-
ture vectors used on the FCM classifier. First, we
explain some details of the WPD and, then, we
show the predictability measures applied to the
reconstructed signals.

3.1 Wavelet Packet Decomposition

Wavelet analysis is usually chosen over the Fourier
analysis for voice signal applications due to the
nonstationary characteristic of these signals. It
decomposes a signal as a combination of scaled
and shifted versions of a finite signal called the
mother wavelet (Mallat, 1999), as opposed to the
Fourier’s infinite sinusoids.

In the last years, several techniques based on
Fourier transform, short-time Fourier transform,
and predictive coding are being used for voice ap-
plications. However, according to Avci and Akpo-
lat (2006), they may not be well suited for voice
representation. Mainly because of the assump-
tion of signal stationarity in a time frame. This
could cause a lack of capacity to analyze local-
ized events, what is especially true for patholog-
ical voices. In order to avoid these problems, we
use the WPD. First, because it is suited for non-
stationary signals, and, second, due to its ability
to characterize signals in both time and frequency
domains.

Examples of successful application of the
wavelets to voice analysis are presented in Wu and
Ye (2009) and Eshaghi and Mollaei (2010). The
former performs people identification by means
of neural networks applied on voice features ex-
tracted by the wavelet transform. The latter pro-
poses a voice activity detection method based on
the analysis of voice WPD. The method was ef-
fective even under poor signal-to-noise ratio con-
ditions.

We present a brief description of the WPD
from the point of view of filter banks according to
Diniz et al. (2002); Guido et al. (2006); Scalassara
et al. (2009b). For a given signal x[n], with N
samples, the wavelet analysis is a j-level decom-
position of the signal into projections of itself onto
two variable functions: scaling, φ, and wavelet, ψ.

The scaling and wavelet functions can be
defined using translated and dilated versions of
themselves and also from a pair of lowpass (hn)
and highpass (gn) (decomposition) filters, as given
by (1) and (2) respectively.

φ[n] =
∑
k

hnφ[2n− k] (1)

ψ[n] =
∑
k

gnφ[2n− k] (2)

In practice, the computation is performed by
convolutions between the signal and the pair of fil-
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Figure 1: Diagram of the fifth level wavelet packet
decomposition showing the relevant components
of this study.

ters. Then, the signal is decomposed in two parts,
splitting the low and high frequencies components
which are called the approximation and detail re-
spectively. The details of the filters construction
is presented in Diniz et al. (2002).

After this convolution, the resulting signals
are downsampled by 2 because only half of the
signal band remains in each part as explained in
Guido et al. (2006). This procedure is the decom-
position of first level. For the WPD, differently
from the standard wavelet analysis, both the ap-
proximation and detail are decomposed again in
each of the next levels (Mallat, 1999).

Because of this, the WPD results in a more de-
tailed signal analysis, which is the reason we chose
the WPD for this study. It has the ability to ob-
tain good time-frequency characteristics of voice
signals. Similarly to Scalassara et al. (2009b), we
performed a fifth level WPD to the voice signals
using support-20 filters of the Daubechies family.

We selected only the first eight components of
the fifth level as a base for the feature vector cre-
ation because their frequency range cover almost
all the ‘a’ vowel relevant harmonic information
(Lieberman and Blumstein, 1988). Also, the pre-
dictability measures obtained for the other com-
ponents had little significance in the voice classifi-
cation. Figure 1 illustrates the components of the
WPD that are relevant for our study.

We chose the fifth level decomposition be-
cause the first component of this level (C31) has
frequency range from zero to approximately 345
Hz. Thus this range includes the common voice
fundamental frequency of healthy adults, that can
reach 300 Hz for women. Therefore, variations of
pitch, such as jitter, will be reflected on this com-
ponent.

After the decomposition, a reconstructed sig-
nal is obtained using each of the eight components
of the fifth level (C31 to C38). The reconstruc-
tion of a signal using the wavelet components is
the inverse process of the decomposition. If all
the components are used in this process, the orig-
inal signal is obtained. This process is performed
by upsampling by 2 followed by convolution with

(a)

(b)

Figure 2: Example of the fifth level WPD of a
healthy voice signal. (a) 60 ms sample of the sig-
nal. (b) reconstructed signal using only the C31
component.

the reconstruction filters that are created with the
decomposition filters, h and g (Diniz et al., 2002;
Mallat, 1999).

Because of the upsampling, the reconstructed
signals have the same size of the original signal.
For the creation of the classification feature vec-
tor, only one component at a time is used to obtain
the reconstruction signal. This reconstructed sig-
nal is then an estimation (prediction) of the orig-
inal voice signal. Figure 2 presents an example of
this process. Part (a) shows a healthy voice signal
and (b) shows the reconstructed signal using only
component C31 of the WPD.

In order to complete the feature vector cre-
ation, we need to present the predictability mea-
sure that was applied to the reconstructed signals.

3.2 Predictive Power

Each reconstructed signal is considered as a pre-
diction of the decomposed voice signal. The pro-
posed feature vector for voice classification is ob-
tained by the calculation of a predictability mea-
sure called predictive power (PP) of each of these
reconstructed signals. Therefore, for each stud-
ied voice signal, we create a feature vector of 8
elements.

The PP is based in entropy estimations and
it was presented in Schneider and Griffies (1999).
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It is invariant under arbitrary linear coordinate
transformations and independent of assumptions
about the probability density function (PDF) of
the system under study. The PP is an alternative
to common predictability methods, such as the
analysis of the mean squared error (MSE) of a
prediction model (DelSole, 2004).

In Schneider and Griffies (1999), the PP is ob-
tained using the difference between the entropies
of the system’s current state and its prediction
error according to a forecast model. However,
Scalassara et al. (2009b) proposed the usage of
the relative entropy instead of the difference of
entropies, due to the advantages of this kind of
measure as demonstrated in DelSole (2004).

We use this same modification, therefore the
PP is estimated according to (3). In this equa-
tion, D is the relative entropy between the orig-
inal voice signal and its prediction error, that is,
each of the WPD reconstructed signals. We esti-
mate the relative entropy using a nonparametric
histogram based method with a fixed quantization
step as shown in Scalassara et al. (2009c).

PP = 1 − e−D (3)

As the relative entropy grows, the PDF of the
voice signal and its prediction become more differ-
ent, then the predictability is higher. The values
of D range from zero to infinity, but the PP is a
transformation that places an upper limit to this
range. Hence, the PP values vary from zero, poor
predictability, to unity, maximum predictability of
the system.

Figure 3 shows the PP obtained for all the
fifth level WPD components (C31 to C62) of the
healthy voice signal of Figure 2 (a). Components
C31 to C34 present the highest predictability and,
after the eighth component (C38), the PP values
are small compared to the rest. Thus, that is the
reason we only used the PP values obtained with
components C31 to C38 as the feature vector for
the classifier.

4 Results and Discussion

Initially, we created all the feature vectors by cal-
culating the PP values using the reconstructed sig-
nals of the WPD components C31 to C38. Figure
4 presents a comparison of the PP values of the
voice signals under study versus the number of the
WPD component used to obtain the reconstructed
signal. The plot shows the mean PP values of the
signals of each group and the bars are the stan-
dard deviation of the PP values.

The predictability of the first component of
the healthy voice signals is clearly smaller than
that of the pathological voices. On the other
hand, all the other components result in higher
predictability for the healthy samples. This ef-
fect is probably due to the fact that the healthy

Figure 3: Predictive power of a healthy voice sig-
nal. The values of all the 32 components (C31
to C62) of the fifth level WPD are shown. Only
C31 to C38 were used as the feature vector for the
classification.

Figure 4: Comparison of the PP (mean and stan-
dard deviation) related to each of the 8 WPD com-
ponents (C31 to C38) of the voice signals of the
three groups under study.

signals have more harmonic richness. That is,
the pathologies cause the voice signals to lose fre-
quency components. This is one of the reasons
these voices can be identified by the trained ear of
speech therapists.

Alongside with component C31, the fourth
component (C34) also results in differences be-
tween the healthy and pathological groups. There-
fore, we can try to differentiate the voice groups
using these two components with higher pre-
dictability variability. This is presented in Figure
5, the solid line shows a possible separation of the
healthy and pathological groups. The dashed line
shows another possible, but poor, discrimination
between the two pathological groups: nodule and
Reinke’s edema.

Observing the figure, we can analyze the mis-
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Figure 5: PP values related to the components
C31 and C34 of the voice signals WPD.

placed samples according to the solid line separa-
tion: one healthy sample was considered as patho-
logical and two Reinke’s edema samples consid-
ered as healthy. According to the dashed line, 8
Reinke’s edema samples were considered as nodule
and 5 nodule samples were considered as edema.

Then, in order to validate the proposed fea-
ture vector, we tested the classification of the voice
signals. Firstly, we applied them to the FCM clas-
sifier set to obtain three clusters, one for each
studied voice group. We used the FCM algorithm
implemented in the Fuzzy Logic Toolbox of Mat-
lab R2008a.

For the healthy group, there was 87.5% of cor-
rect classifications (14 signals), but for the patho-
logical groups, there were only 50% of correct clas-
sifications. Because of this, another classification
was performed using only two clusters: healthy
and pathological signals. The probabilities of the
signals belonging to the two clusters are shown
in Table 1. A value lower than 50% indicates a
wrong classification.

The 16 signals of each group are labeled S1
to S16. The probabilities of the healthy signals of
belonging to healthy cluster are shown in the sec-
ond column. Similarly, the probabilities of the sig-
nals from the nodule and Reinke’s edema groups
of belonging to the pathological cluster are shown
in the third and fourth columns.

These classification results are more consis-
tent than those obtained for three clusters. In-
spection of the probabilities shows that signal S3
was incorrectly classified for the healthy cluster.
Also, for the pathological cluster, signals S3, S12,
and S14 of the nodule group, and signals S4, S11,
S14, and S15 for the Reinke’s edema group were
incorrectly classified.

5 Conclusions

In this study, we tried to discriminate the voice
signals from three groups of people, those with
healthy larynxes and others with nodule or

Table 1: Probabilities of the 16 voice signals of
each group of belonging into two clusters: healthy
and pathological.

Signals Clusters

Healthy Pathological
Nodule Reinke’s Edema

S1 0.85 0.76 0.92
S2 0.98 0.98 0.91
S3 0.45 0.45 0.95
S4 0.95 0.90 0.18
S5 0.72 0.90 0.94
S6 0.89 0.77 0.63
S7 0.97 0.91 0.60
S8 0.94 0.91 0.97
S9 0.95 0.94 0.71
S10 0.94 0.86 0.92
S11 0.88 0.98 0.42
S12 0.98 0.48 0.99
S13 0.92 0.98 0.92
S14 0.95 0.13 0.12
S15 0.84 0.92 0.06
S16 0.86 0.64 0.97

Reinke’s edema on the vocal folds. Our approach
was based on creating feature vectors that were
applied to a FCM classifier. These vectors were
composed of a predictability measure estimated
from the reconstructed signals of the first 8 com-
ponents (C31 to C38) of the fifth level voice signals
WPD.

We showed that this method was successful in
discriminating the healthy signals from the patho-
logical ones with an accuracy of more than 80%
(40 of 48 samples). But the two pathological
groups were not separable. This is an indicative
that these signals are very similar according to
this method and cannot be effectively discrimi-
nated by it. This is in accordance with the results
presented by Scalassara et al. (2009b) where the
same signals were analyzed qualitatively.

This work is a contribution to voice analysis
that presents a new feature that could be used to
classify the signals. However, more studies should
be performed in order to validate the method,
including the usage of more samples and other
pathologies. In future works, we intend to com-
pare our proposed feature vector with different
ones, also using other classification methods.
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Abstract— Massive amounts of streaming data from complex systems motivate rethinking some aspects of
the machine learning theory. Data stream mining is concerned with extracting structured knowledge from spatio-
temporally correlated data. A profusion of systems and algorithms devoted to this end has been constructed
under the conceptual framework of granular computing. This paper outlines a fuzzy set based granular evolving
modeling - FBeM - approach for learning from imprecise data. Granulation arises because modeling uncertain
data dispenses attention to details. The evolving aspect is fundamental to account for endless flows of nonsta-
tionary data and structural adaptation of models. Experiments with Mackey-Glass benchmark data recommend
that the FBeM approach outperforms alternative approaches.

Keywords— Granular Computing, Evolving Systems, Time Series.

Resumo— Modelagem on-line de grandes volumes de dados de sistemas complexos motiva a revisão de di-
versos aspectos da teoria de aprendizagem de máquina. A mineração de fluxo de dados lida com a extração de
conhecimento estruturado a partir de dados correlacionados no espaço e no tempo. Uma profusão de sistemas e
algoritmos devotos a este fim tem sido proposta sob a plataforma conceitual da computação granular. Este artigo
propõe modelagem evolutiva granular baseada em conjuntos fuzzy - FBeM - para aprendizagem a partir de dados
imprecisos. O aspecto granular surge porque dados incertos dispensam atenção a detalhes. O aspecto evolutivo
considera fluxos intermináveis de dados não-estacionários. Experimentos com dados Mackey-Glass sugerem que
a abordagem FBeM é superior à abordagem alternativas.

Keywords— Computação Granular, Sistemas Evolutivos, Série Temporal.

1 Introdução

Processamento cont́ınuo de fluxo de dados tem se
tornado uma questão de importância primária de-
vido principalmente à emergência de redes de sen-
sores industriais e instrumentos de computação
em pequena escala. Estes produzem quantidades
enormes de dados a partir de seus ambientes. Em
modo on-line, bases de dados ilimitadas fluem em
alta freqüência e trazem incerteza em suas instân-
cias. Fluxos de dados demandam algoritmos re-
cursivos rápidos e de passo único sobre os dados.

Pesquisa recente em sistemas granulares evo-
lutivos (Angelov & Filev, 2004), (Bargiela &
Pedrycz, 2003), (Leite et al., 2009), (Leite et al.,
2010a), (Leite et al., 2010b), (Leite & Gomide,
2011), (Pedrycz, 2010) enfatiza visões granulares
de dados detalhados e computação com grânulos
mais gerais e mais abstratos que os dados. O obje-
tivo é simplificar problemas complexos do mundo
real e prover soluções de baixo custo. Como colo-
cado por Zadeh (Zadeh, 1997) e Yao (Yao, 2005),
a computação granular explora a tolerância por
imprecisão, incerteza e verdade parcial para al-
cançar tratabilidade, robustez e melhor conformi-
dade com a realidade. A flexibilidade em lidar com
dinâmicas sob plataforma granular nos permite
descrever grânulos em diferentes domı́nios sem co-

nhecimento profundo sobre o problema. Restri-
ções temporais e espaciais relativas a ambiente
on-line, tão bem como requerimentos de inteligi-
bilidade, inspiram visões granuladas de dados e
computação em granularidades menos criteriosas.

Modelagem evolutiva baseada em conjuntos
fuzzy - FBeM - emprega grânulos de informação
tipo fuzzy para construir mapas granulares que as-
sociam dados granulares de entrada à dados gra-
nulares de sáıda. Grânulos fuzzy garantem a gene-
ralidade da estrutura dos dados e provêem algo-
ritmos com matemática simples e regras descre-
vendo seu comportamento. Construir conjuntos
fuzzy para representar dados imprecisos é a es-
tratégia de modelagem FBeM. Basicamente, um
sistema FBeM percebe os dados de um fluxo sob
diferentes resoluções e decide entre adotar granu-
laridades mais simples ou mais detalhadas. Em
particular, representações estruturadas de fluxos
de dados via coleção de regras fuzzy que carregam
a essência da informação é uma contribuição rica.

Sistemas FBeM se beneficiam de objetos gra-
nulares fuzzy para sumarizar informação em movi-
mento e dar suporte a tomada de decisão. Mode-
los em FBeM são criados e evolúıdos quando re-
quisitados pelo fluxo de dados. As posśıveis fontes
de dados incluem: sensores, trafego web, áudio e
v́ıdeo, dados financeiros, dados climáticos, etc. O



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           82

algoritmo de aprendizagem de FBeM cria e ex-
pande grânulos recursivamente. Eventualmente, a
estrutura granular quociente pode ser melhorada
de acordo com relações inter-granulares.

Estruturalmente, modelos FBeM combinam
sistemas fuzzy lingǘısticos e funcionais para
prover aproximações singulares e granulares de
funções não-estacionárias. Sistemas fuzzy fun-
cionais são geralmente mais precisos enquanto que
sistemas fuzzy lingǘısticos são mais interpretáveis.
Precisão e interpretabilidade requerem compro-
missos: um usualmente prevalece sobre o outro.
Através da combinação de sistemas lingǘısticos
e funcionais em uma plataforma de modelagem
única, FBeM aproveita as vantagens de ambos os
sistemas simultaneamente. Em ńıvel prático, es-
pecialistas usualmente preferem que sistemas on-
line dêem resultados aproximados tão bem quanto
limites de tolerância nas aproximações.

Este artigo aborda séries temporais. Um
exemplo de aplicação considera predição da série
Mackey-Glass e realça a complementaridade das
partes lingǘısticas e funcionais de FBeM. O predi-
tor FBeM não faz considerações espećıficas sobre
as propriedades da fonte de dados, mas deixa o
fluxo de dados guiar a aprendizagem livremente.

O restante deste artigo é organizado da
seguinte forma. A Seção 2 apresenta a plataforma
de modelagem fuzzy granular, a estrutura de
FBeM e suas caracteŕısticas. O algoritmo de
aprendizagem recursivo dirigido a fluxo de dados
é detalhado na Seção 3. A Seção 4 apresenta re-
sultados de predição usando FBeM e algoritmos
alternativos. A Seção 5 conclui o artigo e sugere
questões para investigação futura.

2 Modelagem Fuzzy Evolutiva

FBeM é uma abordagem de modelagem evolutiva
que produz grânulos de informação em ńıveis mais
altos a partir de dados detalhados e um algoritmo
de aprendizagem. Sua resposta global sucede da
união de respostas locais mais espećıficas. O al-
goritmo incremental de FBeM molda sua estru-
tura de regras para aceitar novos conceitos, lidar
com incerteza e prover aproximações singulares
e granulares de funções não-lineares. FBeM en-
dereça o problema de bases de dados ilimitadas
e a questão da escalabilidade. Ele lida com pro-
blemas computacionalmente dif́ıceis envolvendo a
solução (Leite & Gomide, 2011).

Modelos FBeM consistem de regras fuzzy ex-
tráıdas dos dados. Seu conjunto de regras é uma
representação de um sistema complexo. A apren-
dizagem em FBeM não requer pré-concepção de
regras, i.e., regras são criadas e adaptadas di-
namicamente, consoante com o comportamento da
função do processo ao longo do tempo. Sempre
que instâncias de dados são disponibilizadas, um
mecanismo de decisão opta por acrescentar novas
regras à estrutura FBeM ou adaptar parâmetros

de regras existentes.
Em geral, regras e grânulos de informação se

desenvolvem gradualmente. Especialistas podem
desejar prover uma descrição verbal sobre o pro-
cesso a partir da intuição e experiência. A mo-
delagem fuzzy evolutiva, Fig. 1, suporta ambos,
aprendizagem a partir de fluxo de dados e apren-
dizagem a partir da experiência.

Figura 1: Modelagem fuzzy evolutiva

Em modelos FBeM, regras Ri governando
grânulos de informação γi são do tipo

SE (x1 é Ai1) E ... E (xj é Aij) E ... E (xn é Ain)

ENTÃO (y1 é Bi1) E ȳ1 = pi1(xj∀j) E
...
(yk é Bik) E ȳk = pik(xj∀j) E
...
(ym é Bim)︸ ︷︷ ︸

lingǘıstico

E ȳm = pim(xj∀j)︸ ︷︷ ︸
funcional

,

onde xj e yk são variáveis do fluxo de dados
(x, y)[h], h = 1, ...; Aij e Bik são funções de per-
tinência constrúıdas a partir dos dados disponibi-
lizados; e pik são polinômios de aproximação. A
coleção de regras Ri, i = 1, ..., c, forma a base
de regras. Regras são criadas sob demanda sem-
pre que a estrutura dos dados demanda melhorias
nos modelos atuais. Note que uma regra FBeM
combina conseqüentes lingǘıstico e funcional. O
conseqüente lingǘıstico envolve funções e provê
interpretabilidade aos resultados. O conseqüente
funcional oferece aproximação singular e precisão.
Com esta estrutura, FBeM toma vantagem de am-
bos, sistemas lingǘısticos e funcionais, em uma
plataforma de modelagem única.

A granulação das caracteŕısticas Aj , j =
1, ..., n, e Bk, k = 1, ...,m, é baseada em partições
fuzzy espalhadas. Particionamento via espalha-
mento usa conjuntos fuzzy Aij e Bik, refinamentos
de Aj e Bk, que podem ser estendidos para hiper-
retângulos fuzzy em um espaço produto via α-
cortes. O mecanismo de particionamento agrupa
dados em grânulos γi quando apropriado e consid-
era a coexistência de diferentes granularidades nos
dados. Grânulos são posicionados arbitrariamente
no espaço produto. Um aspecto a ser levado em
conta em granulação tipo espalhamento refere-se
a busca por uma quantidade fact́ıvel de partições,
posições e tamanhos de grânulos.

Acomodar dados em grânulos conveniente-
mente localizados proporciona flexibilidade para
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adaptação recursiva e liberdade na escolha da re-
presentação interna dos grânulos. Ambiente on-
line clama pela criação e rearranjo oportuno de
objetos fuzzy. Essencialmente, FBeM emprega
funções de pertinência Gaussianas como objetos
granulares formais para envolver a incerteza dos
dados. Gaussianas são facilmente convertidas à
hiper-retângulos via conjuntos ńıvel α.

Um conjunto fuzzy Gaussiano Aij = G(µij , σ
i
j)

é caracterizado pelo valor modal µij e espalha-

mento σij . Caracteŕısticas que fazem esta repre-
sentação apropriada incluem: (i) facilidade de
aquisição dos parâmetros. O valor modal e de es-
palhamento são capturados diretamente a partir
do fluxo de dados; (ii) suporte infinito não ignora
dados. Visto que o domı́nio dos dados é desconhe-
cido anteriormente ao aprendizado, o suporte de
Gaussianas estende-se ao longo de todo o domı́nio;
(iii) suavidade e superf́ıcie continuamente diferen-
ciável. Kreinovich (Kreinovich et al., 1992) sob
certas considerações prova que funções Gaussianas
são mais adequadas para representar incerteza.

O conseqüente de regras FBeM admite
funções locais afins do tipo:

pik = ai0k +

n∑
j=1

aijkxj . (1)

Em geral, funções pik podem ser de tipos diferentes
e não requerem linearidade. O algoritmo Mı́nimos
Quadrados Recursivo (RLS) é usado para deter-
minar os coeficientes locais aijk.

A representação Gaussiana permite so-
breposição de grânulos. Conseqüentemente, cada
regra FBeM contribui à sáıda do sistema. A sáıda
singular de FBeM é determinada como um valor
médio ponderado sobre todas as regras,

pk =

c∑
i=1

min(Ai1, ..., A
i
n)pik

c∑
i=1

min(Ai1, ..., A
i
n)

. (2)

Isto assegura transição suave entre funções de per-
tinência sobrepostas.

De forma similar a abordagem para agrupar
dados em conjuntos antecedentes Aij , conjuntos

conseqüentes Bik beneficiam-se de granulação tipo
espalhamento e hiper-retângulos fuzzy. Consid-
eramos funções Gaussianas Bik = G(µik, σ

i
k) para

construir objetos granulares no espaço de sáıda
pelas mesmas motivações descritas anteriormente
para Aij . A sáıda granular Bik enriquece a tomada
de decisão e às vezes provê informação mais impor-
tante que a sáıda numérica pk. Arriscamos estar
incorretos quando somos muito espećıficos a par-
tir de pk. Através de Bik, nos tornamos seguros
a certo grau de estarmos corretos. O sacrif́ıcio da
precisão paga o preço da garantia de estar correto.
Grânulos refletem a essência da estrutura dos da-
dos e realçam a interpretabilidade do resultado.

3 Aprendizagem Recursiva On-line

FBeM aprende a partir de um fluxo (x, y)[h],
h = 1, ..., onde y[h] é conhecido dado x[h] ou se
tornará conhecido alguns passos adiante. Cada
par (x, y) é uma observação da função f . Quando
f muda com o tempo, dizemos que a função é
não-estacionária. Fluxo de dados requer a escolha
de uma plataforma de modelagem e projeto de
algoritmo recursivo para decidir quando e como
proceder adaptação paramétrica e estrutural.

O procedimento de aprendizagem para evoluir
modelos FBeM é sumarizado como segue:

Ińıcio
Faça

1: Ler uma nova instância (x, y)[h], h = 1, ...
2: Acomodar posśıveis novas informações

2.1: Criar um novo grânulo e uma regra
2.2: Adaptar grânulos e regras existentes

3: Descartar a instância (x, y)[h]

4: Otimizar a estrutura granular quociente
Fim

Os passos 1 e 3 do procedimento enfatizam a es-
sência de algoritmos dirigidos a fluxos, i.e., instân-
cias são lidas e descartadas uma por vez. Dados
históricos são dispensáveis e a evolução é sempre
ativa. Modelos granulares evoluem sempre que
novas informações aparecem nos dados, passo 2.
Quando uma nova instância não condiz com o co-
nhecimento atual, o procedimento cria um grânulo
e uma regra para gerenciá-lo, passo 2.1. Ao con-
trário, se uma nova instância ajusta-se ao conhe-
cimento atual, o procedimento adapta grânulos e
regras existentes, passo 2.2. Eventualmente, a es-
trutura quociente pode ser otimizada de acordo
com relações inter-granulares, passo 4. As próxi-
mas seções detalham o procedimento.

3.1 Criação de Regras

Em FBeM, regras não existem de antemão, mas
são criadas e evoluem a medida que os dados são
disponibilizados. Um novo grânulo γc+1 e a regra
Rc+1 que o governa são criados quando as regras
existentes não são suficientemente ativadas para
uma instância x[h]. FBeM assume que a instância
traz uma nova informação sobre o processo.

Formalmente, seja ρ ∈ [0, 1] um limiar que
determina quando criar ou adaptar regras. Se

min(Ai1, ..., A
i
n) ≤ ρ ∀i, (3)

então a estrutura FBeM é expandida. Note que
se ρ é 0, então o sistema é estruturalmente es-
tável e incapaz de capturar eventuais mudanças
de conceito. Ao contrário, se ρ é 1, FBeM cria
uma regra para cada nova instância - o que não
é prático. Adaptabilidade cont́ınua é alcançada
mantendo uma condição entre as condições ex-
tremas (compromisso estabilidade-plasticidade).
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O papel de ρ é fundamental na determinação
da granularidade de modelos FBeM. Escolhas de ρ
impactam na precisão e transparência de modelos,
e.g., resultando em diferentes visões granuladas do
mesmo processo em diferentes ńıveis de detalhe.

Um novo grânulo γc+1 é inicialmente repre-
sentado por funções de pertinência, Ac+1

j e Bc+1
k ,

com parâmetros

µc+1
j = x

[h]
j ,

µc+1
k = y

[h]
k e

σc+1
j = σc+1

k = 1/2π, (4)

i.e., a abordagem de Stigler para funções Gaus-
sianas padrões (Stiegler, 1982). Os coeficientes de
polinômios locais pc+1

k são

ac+1
0k = y

[h]
k

ac+1
jk = 0, j 6= 0. (5)

Com esta parametrização inicial, preferência é
dada ao projeto de grânulos balanceados ao longo
de suas dimensões ao invés de grânulos com
geometria desbalanceada. Conseqüentemente,
FBeM implementa o prinćıpio da granularidade
balanceada da informação (Bargiela & Pedrycz,
2003) e tende a desenvolver regras mais espećıfi-
cas no sentido de Yager (Yager, 2008).

3.2 Adaptação de Regras

Adaptação de regras consiste em (i) expandir ou
contrair objetos Aij e Bik para acomodar novos da-

dos; (ii) mover grânulos γi na direção de regiões de
dados mais densas; e simultaneamente (iii) ajus-
tar os coeficientes de funções locais pik.

Uma regra Ri é adaptada sempre que é su-
ficientemente ativada por uma instância x[h] de
acordo com

min(Ai1, ..., A
i
n) > ρ. (6)

Geometricamente, a instância pertence a uma
região altamente influenciada pelo grânulo γi.
Para incluir x[h], FBeM atualiza o valor modal
e o espalhamento das funções de pertinência Aij
correspondentes como segue:

µij(novo) =
($ − 1)µij(velho) + xj

$i
(7)

σij(novo) =
($i − 1)

$i
σij(velho) +

+
1

($i − 1)
(xj − µij(novo))2 (8)

onde $i refere-se ao número de vezes que γi foi
ativado pelo fluxo de dados. Note que os valores
são calculados recursivamente e, portanto, não de-
mandam acumulação de dados. Apenas a regra
mais ativa para x[h] é escolhida para adaptação.

A adaptação de conjuntos fuzzy conseqüentes

Bik usa dados de sáıda y
[h]
k . Coeficientes polinomi-

ais aijk são atualizados usando o algoritmo RLS e

a nova instância que ativa o grânulo γi.

3.3 Ajuste da Granularidade

O limiar de granularidade ρ assume valores no in-
tervalo unitário de acordo com erros de predição.
Nı́veis de ativação de regras para uma dada en-
trada x[h] são comparados com o valor de ρ[h]

e definem mudança paramétrica ou estrutural de
modelos FBeM. Valores de ρ influenciam a gra-
nularidade e inteligibilidade de modelos. No caso
mais geral, FBeM começa a aprender a partir de
uma base de regras vazia, ignorante sobre a pro-
priedades dos dados. Conseqüentemente, é justo
iniciar ρ em uma condição intermediária para per-
mitir estabilidade e plasticidade estrutural igual-
mente. Usamos ρ[0] = 0.5 como valor padrão.

Seja E o erro quadrado máximo entre

predições pk(x[h]) e valores reais y
[h]
k , então

ek = (y
[h]
k − pk(x[h]))2, k = 1, ...,m, (9)

e

E = max(e1, ..., ek, ..., em). (10)

Admita ED como o erro de predição desejado. ρ
aprende valores para si mesmo a partir de

ρ(novo) = ρ(velho) + α(ED − E), (11)

onde α é a taxa de aprendizagem. Especialistas
têm autoridade sobre o valor de ED e podem de-
sejar que ele seja zero. Valores muito pequenos de
ED conduzem ρ à 0 e levam a sobre-ajuste de mo-
delos. A prática sugere abrir mão de certa precisão
para alcançar um erro de aproximação aceitável,
abstrações granulares proveitosas e compactação
da base de dados em regras interpretáveis. A
adaptação recursiva da granularidade alivia esco-
lhas arbitrárias do quão rápido e quão freqüente a
estrutura dos dados muda.

3.4 Compactação da Estrutura Quociente

Relacionamentos entre pares de grânulos podem
ser fortes o suficiente para justificar a formação
de um grânulo maior e mais abstrato que herda
a essência e natureza de grânulos menores e mais
detalhados. Análise quantitativa de relações inter-
granulares requer uma métrica para medir a dis-
tância entre objetos incertos.

A distância esperada entre instâncias incertas
pertencendo a dois grânulos quaisquer, γi1 e γi2 ,
pode ser calculada da seguinte forma:

D(γi1 , γi2) =
1

n

n∑
j=1

||µi1j − µ
i2
j ||

2 + σi1j +

+ σi2j − 2
√
σi1j σ

i2
j . (12)

Esta medida tem demonstrado ser mais precisa
que e.g. distância entre médias em espaços Lp

(Xiao & Hung, 2007). Ela considera dados incer-
tos e a especificidade da informação que, por vez,
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é inversamente proporcional ao espalhamento.
FBeM combina grânulos usando a menor entrada
de D(.) para qualquer par de grânulos da coleção
atual e um critério de decisão. A decisão pode ser
baseada em valor limiar ∆ ou julgamento especi-
alista a respeito da conveniência da combinação.

Um novo grânulo γi, combinação de γi1 e
γi2 , é constrúıdo por funções de pertinência Gaus-
sianas com valor modal

µij =

σ
i1
j

σ
i2
j

µi1j +
σ
i2
j

σ
i1
j

µi2j

σ
i1
j

σ
i2
j

+
σ
i2
j

σ
i1
j

, j = 1, ..., n, (13)

e espalhamento

σij = σi1j + σi2j , j = 1, ..., n. (14)

Estas são relações heuŕısticas que basicamente
levam em conta a proporção de incerteza em cada
grânulo para determinar a localização e tamanho
do novo grânulo. As mesmas relações de combi-
nação valem para variáveis de sáıda k. Os coefi-
cientes dos novos polinômios locais são

aijk =
1

2
(ai1jk + ai2jk), j = 0, ..., n. (15)

Naturalmente, combinação de grânulos reduz o
número de regras em FBeM e redundância.

3.5 Remoção de Grânulos

Um grânulo deve ser removido da estrutura de
FBeM se ele parece ser inconsistente com o con-
ceito atual. Estratégias comuns de remoção con-
sideram (i) apagar grânulos velhos por idade, (ii)
excluir grânulos mais fracos baseados em valores
de erro ou (iii) apagar os grânulos mais inativos.
Em FBeM, optamos pela estratégia de remover
os grânulos mais inativos. Grânulos velhos ainda
podem ser úteis no ambiente atual enquanto que
grânulos fracos podem ser revigorados através do
procedimento de adaptação de parâmetros.

Grânulos FBeM são exclúıdos quando se tor-
nam inativos durante um número de passos, hr.
Se a aplicação requer memorização de eventos
raros ou se sazonalidades são esperadas, então
pode ser o caso de não excluir grânulos. Remover
os grânulos inativos periodicamente ajuda a man-
ter a base de regras atualizada.

4 Exemplo de Aplicação

A equação Mackey-Glass:

dx

dt
=

Ax[t−τ ]

1 + (x[t−τ ])C
−Bx[t], A,B,C > 0, (16)

é uma equação diferencial com atraso de tempo
que se comporta caoticamente ou periodicamente
dependendo dos valores de seus parâmetros e do
atraso de tempo τ . A equação pode representar
um sistema de controle retroalimentado.

A tarefa de FBeM é construir uma função:

x[t+ξ] = p(x[t], x[t−∆], ..., x[t−D∆]). (17)

Similar a vários estudos nesta série, admitimos
ξ = 85, ∆ = 6, D = 3; e A = 0.2, B = 0.1,
C = 10, τ = 17 para os parâmetros da equação
Mackey-Glass, para gerar um vetor de estados.
Dados são apresentados seqüencialmente ao sis-
tema FBeM um por vez. O sistema começa a
aprender sem regras e/ou pré-treinamento.

A avaliação do desempenho de modelos é
baseada na raiz do erro quadrado médio:

RMSE =

√√√√ 1

H

H∑
h=1

(y[h] − p[h])2 (18)

e no ı́ndice de erro não-dimensional:

NDEI =
RMSE

std(y[h]∀h)
. (19)

Para avaliar o efeito de diferentes
parametrizações, conduzimos dois experimen-
tos. Primeiro, FBeM-1 prioriza uma estrutura
compacta e adota α = .05, ED = .06, ∆ = .2 e
hr = 2000. Segundo, FBeM-2 foca precisão ao
preço de uma estrutura maior e emprega α = .1,
ED = .01, ∆ = .1 e hr = 8000. Recorremos à
abordagem de teste antes do treino desde h = 105
até h = 11898. A Tabela 1 mostra o desempenho
dos modelos FBeM e de outros modelos on-line
para o problema Mackey-Glass.

Tabela 1: Mackey-Glass: performance de predição
Modelo Referência Regras RMSE NDEI

EFuNN (Kasabov, 1998) 193 0.0822 0.4010
RAN (Platt, 1991) 113 0.0802 0.3730
eTS (Angelov et al., 2006) 9 0.0799 0.3720
IBeM (Leite et al., 2009) 5 0.0769 0.3577
xTS (Angelov et al., 2006) 10 0.0711 0.3310

FBeM-1 – 5 0.0642 0.2987
DENFIS (Kasabov et al., 2002) 58 0.0593 0.2760

Neural Gas (Fritzke, 2005) 1000 0.0133 0.0620
IBeM (Leite et al., 2009) 98 0.0126 0.0586

FBeM-2 – 33 0.0122 0.0568

A Tabela 1 mostra que FBeM-1 apóia-se em
uma estrutura relativamente compacta, 3.23±0.56
regras, máximo de 5 regras, similar aos modelos
eTS, IBeM e xTS, para dar resultados compe-
titivos em termos dos ı́ndices RMSE e NDEI.
A Fig. 2 detalha os resultados do experimento.
A figura ilustra a predição singular p da série
Mackey-Glass provida por FBeM-1 e a evolução
do número de regras e ı́ndices de erro. FBeM-2
faz uso de 27.87 ± 4.11 regras, máximo de 33 re-
gras, para patrocinar o menor erro de predição e
superar o desempenho das demais abordagens.

Caso a equação (16) represente a produção de
células brancas do sangue para defender o corpo
humano contra patógenos, como em (Mackey &
Glass, 1977), a predição granular FBeM pode re-
presentar a faixa de atividade normal de células-
tronco hematopoiéticas. A efetividade da abor-
dagem FBeM em predição de séries temporais
caóticas sem conhecimento anterior sobre os da-
dos pode ser verificada neste experimento.
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Figura 2: Predição singular FBeM, evolução de
regras e ı́ndices de erro para a série Mackey-Glass

5 Conclusão

Este trabalho propõe modelagem evolutiva
baseada em conjuntos fuzzy como uma plataforma
para aprendizagem a partir de fluxo de dados. O
algoritmo FBeM granula dados recursivamente
para prover aproximações singulares e granulares
de funções não-estacionárias. O sistema combina
boa precisão de modelos fuzzy funcionais com
a vantagem de melhor interpretação semântica
de modelos lingǘısticos. A utilidade da abor-
dagem FBeM em predição foi verificada usando
dados reais da série Mackey-Glass. Comparações
com abordagens alternativas têm mostrado a
efetividade da abordagem de modelagem FBeM.
Trabalhos futuros discutirão formas de mani-
festação de grânulos de informação em fluxo de
dados e o papel de FBeM para capturar a essência
da informação contida nos dados.
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Abstract— Problems dealing with imprecise or uncertain features, e. g., problems of decision making, can be
designed as fuzzy systems, since these systems allow the processing of subjective and qualitative argument, usually
intrinsic in such problems. The fuzzyMorphic.pl is a tool for developing of fuzzy inference systems that enable
the specification of the modeling and the implementation of these systems that enable the model description and
implementation of fuzzy inference systems on different problems. In this specific case, the fuzzyMorphic.pl was
used to develop and implement an application of fuzzy inference for decision making in a bioinformatics problem,
the investigation of single nucleotide polymorphisms.

Keywords— Fuzzy inference system, Modeling of fuzzy system, Fuzzy inference, Implementation of fuzzy
system, fuzzyMorphic.pl

Resumo— Problemas que tratam caracteŕısticas imprecisas ou incertas, como, p. ex., problemas de tomada
de decisão, podem ser modelados como sistemas nebulosos, uma vez que esses sistemas permitem o tratamento
do racioćınio subjetivo e qualitativo, geralmente, intŕınseco em problemas dessa natureza. O fuzzyMorphic.pl
é uma ferramenta para desenvolvimento de sistemas de inferência nebulosa (SINs) que permite a descrição do
modelo e a implementação de SINs em diferentes problemas. No caso em questão, o fuzzyMorphic.pl foi utilizado
para desenvolver e implementar um aplicação de inferência nebulosa para a tomada de decisão em um problema
bioinformática, a investigação de polimorfismos de base única.

Palavras-chave— Sistema de inferência nebulosa, Modelagem de sistema nebuloso, Inferência nebulosa, Im-
plementação de sistema nebuloso, fuzzyMorphic.pl

1 Introdução

Sistemas de inferência nebulosa (SINs) permitem,
p. ex., a implementação de modelos computaci-
onais de mineração de dados para descoberta de
conhecimento em bases de dados, com capacidade
de processar informações imprecisas e qualitati-
vas sendo, portanto, adequados em situações que
exigem tomadas de decisão (de Almeida and Ev-
sukoff, 2005).

Sob esse aspecto, o objetivo desse texto é
o de apresentar um modelo computacional para
tomada de decisão, desenvolvido e implemen-
tado com o fuzzyMorphic.pl (Arbex, 2009a; Arbex,
2009b), aplicado à investigação de polimorfismos
de base única (single nucleotide polymorphisms -
SNPs), em seqüências expressas de cDNA.

O modelo computacional desenvolvido utiliza-
se de lógica nebulosa como base para a implemen-
tação de um sistema de inferência, auxiliar à to-
mada de decisão, que baseia-se em resultados pré-
vios, obtidos por diferentes ferramentas de desco-
berta de SNPs e que apresentam resultados possi-
velmente conflitantes. Assim, o modelo é aplicado
para auxiliar na tomada de decisão, no caso em
que as informações sejam divergentes e, também,

na confirmação de informações coincidentes.

2 Sistemas de inferência nebulosa

SINs são modelagens do racioćınio subjetivo ex-
pressos em algoritmos computacionalmente execu-
táveis por meio de regras de inferência, que, por
sua vez, são provenientes e podem ser constrúıdas
a partir da teoria dos conjuntos nebulosos e da
lógica nebulosa.

2.1 Fundamentos de conjuntos nebulosos e lógica
nebulosa

O texto Outline of a new approach to the analy-
sis of complex systems and decision processes
(Zadeh, 1973) é considerado o marco inicial da ló-
gica nebulosa, porém, diversos autores consideram
que a lógica nebulosa iniciou-se em um trabalho
anterior, Fuzzy sets (Zadeh, 1965), que definiu a
teoria dos conjuntos nebulosos e, portanto, possi-
bilitou a definição de uma lógica sobre esses con-
juntos.

A subjetividade no racioćınio em geral, uti-
lizada no cotidiano, sendo transmitida e perfei-
tamente compreendida entre interlocutores, é ex-
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pressa em“termos e variáveis lingǘısticas” (Zadeh,
1973) e não é expressa sob o ponto de vista da ló-
gica clássica ou de qualquer abordagem matemá-
tica tradicional.

P. ex., o uso de adjetivos comuns que repre-
sentam imprecisão ou incerteza, tais como, alto,
baixo, muito, pouco, ou, ainda, relações e agrupa-
mentos, como, o conjunto das pessoas altas, não
podem ser expressos por essas abordagens, a me-
nos que seja definido, com exatidão, o conceito
ou o valor que, nesse caso, determine a altura,
a partir da qual, uma pessoa pode ser considera
alta. Entretanto, para o padrão comum de en-
tendimento entre dois interlocutores, não há ne-
nhuma dificuldade de discernimento do que, p.
ex., venha a ser uma pessoa alta. Na prática, os
termos e variáveis lingǘısticas aumentam a com-
plexidade de um sistema de computação frente à
capacidade de os sistemas de computação traba-
lharem com números ou outros valores exatos, dis-
cretos e, muitas vezes, excludentes.

Sob essa ótica, o “Prinćıpio da Incompatibili-
dade” (Zadeh, 1973), retrata a incompatibilidade
entre precisão e significância, a partir do aumento
da complexidade do que se quer modelar:

com o crescimento da complexidade do
sistema, a habilidade para descrever seu
comportamento com precisão e signifi-
cância (relevância) diminui até o ponto
a partir do qual precisão e significân-
cia tornam-se caracteŕısticas quase ex-
cludentes.

Decorre desse prinćıpio a idéia de que traba-
lhar com valores incertos possibilita a modelagem
de sistemas complexos, mesmo que, se for o caso,
reduza a precisão do resultado, o que não retira
a credibilidade. Se, por um lado, as incertezas,
quando consideras isoladamente, são indesejáveis,
quando associadas a outras caracteŕısticas dos sis-
temas, em geral, permitem a redução da comple-
xidade do sistema e aumentam a credibilidade dos
resultados obtidos (Klir and Yuan, 1995).

As abordagens clássicas para, p. ex., classi-
ficação ou agrupamento de elementos, são falhas
quando os atributos avaliados se aproximam dos
valores limites, representados por valores exatos e
discretos. Isto é, supondo que sejam estabelecidos
os limites 1, 60 m e 1, 75 m e, então, um indiv́ı-
duo com estatura inferior a 1, 60 m será consi-
derado baixo, um indiv́ıduo com estatura supe-
rior a 1, 75 m será considerado alto e, por fim,
serão considerados de estatura mediana os indiv́ı-
duo cuja estatura esteja entre os limites estabe-
lecidos. Assim, um indiv́ıduo com a estatura de
1, 74 m, deve ser considerado mediano e classifi-
cado juntamente com algum outro indiv́ıduo que,
por ventura, tenha a estatura de 1, 61 m.

Essa decisão, lógica e matematicamente pre-
cisa, não parece razoável no contexto geral, devido

à subjetividade que a envolve e, de fato, não é,
visto que o valor de 1, 74 m está muito mais pró-
ximo do limite, e do conjunto, determinado por
1, 75 m, do que do limite de 1, 60 m, ao qual foi as-
sociado. Todavia, como já foi dito, as abordagens
clássicas da lógica e da matemática não possuem
as ferramentas necessárias para tratar limites pró-
ximos, imprecisão ou incerteza.

A abordagem nebulosa propõe que sejam es-
tabelecidas“intensidades”aos dados, quando com-
parados aos limites estabelecidos, o que, segundo a
teoria dos conjuntos nebulosos e a lógica nebulosa,
equivale a estabelecer um “grau de pertinência” à
informação - objeto, valor, variável - variando en-
tre zero e 1 em relação aos conjuntos aos quais a
informação possa pertencer.

Como exemplificado na Tabela 1, o indiv́ıduo
A, com estatura de 1, 74 m, poderia ser associado
a um “grau de pertinência” de 0, 95 com relação
ao conjunto das pessoas altas, de 0, 05 em relação
ao conjunto das pessoas com estatura mediana e,
ainda, igual a zero para o conjunto das pessoas
baixas. Enquanto, para o indiv́ıduo B, com esta-
tura de 1, 61 m, poderia ser associado um“grau de
pertinência” igual a zero com relação ao conjunto
das pessoas altas, de 0, 05 em relação ao conjunto
das pessoas com estatura mediana e 0, 95 para o
conjunto das pessoas baixas.

Tabela 1: Graus de pertinência de dois indiv́ıduos
em relação a estatura, para os conjuntos de esta-
turas alta, mediana e baixa.

Indiv́ıduo Altura Estatura Estatura Estatura
alta mediana baixa

A 1,74 0,95 0,05 0,0
B 1,61 0,0 0,05 0,95

Esse exemplo foi utilizado para aplicar a teo-
ria dos conjuntos nebulosos e a proposta da lógica
nebulosa, isto é, “interpretar” um certo dado de
um indiv́ıduo ou objeto, frente a um cenário com
alguma incerteza, ou, ainda, algum grau de incer-
teza. O formalismo que permite essa aplicação se
baseia na definição dos conjuntos nebulosos, que
diz (Zadeh, 1965):

Seja X um espaço de pontos (objetos),
com um elemento genérico de X deno-
tado por x, então X = {x}. Um con-
junto nebuloso, uma classe, A em X é
caracterizado pela função de pertinência,
função caracteŕıstica, fA(x) a qual asso-
cia a cada ponto em X um número real,
no intervalo de [0, 1], com esse valor, ou
seja, o valor de fA(x) em x, represen-
tando o “grau de pertinência” de x em
A. Assim, quanto mais próximo de 1 for
o valor de fA(x), maior será o grau de
pertinência de x em A.

Foi feita uma breve revisão sobre conjuntos e
lógica nebulosos, visando o uso desses conceitos
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em SINs e mediante a aplicação de tais conceitos
em um problema, aparentemente, bastante sim-
ples. Todavia, devido a essa percepção, algumas
questões devem ser observadas:

1. o racioćınio utilizado no exemplo de classifi-
cação das alturas dos indiv́ıduos, apesar de
simples, pode ser extrapolado para inúmeros
problemas;

2. na verdade, é um exemplo simples, porém não
tanto quanto parece. Casos como esses, se
fossem triviais, as ferramentas clássicas po-
deriam facilmente resolvê-los, mas, quando
se aproximam do racioćınio subjetivo para a
interpretação e a extração de uma resposta,
uma decisão, tornam-se bastante complexos e
a aparente simplicidade é conferida pela mo-
delagem por lógica nebulosa e por seu emba-
samento na teoria dos conjuntos nebulosos.

2.2 Sistemas de inferência nebulosa como apoio
à decisão

A subjetividade intŕınseca ao racioćınio é capaz
de lidar com situações complexas, baseadas em in-
formações imprecisas, incertas ou aproximadas e,
para tanto, a estratégia adotada é a de utilizar
“operadores humanos” também de natureza im-
precisa, que são expressos por termos ou variáveis
lingǘısticas.

Essa perspectiva, essencialmente humana, de
descrever ou tratar problemas, em geral, não per-
mite uma solução em termos de números exatos,
mas, por exemplo, conduz a solução a uma clas-
sificação, agrupamento ou agregação qualitativa
em categorias ou posśıveis conjuntos de soluções
(de Almeida and Evsukoff, 2005). Essas soluções
podem ser vistas como decorrência do “Prinćıpio
da Incompatibilidade” (Zadeh, 1973), já enunci-
ado em 2.1.

A teoria dos conjuntos nebulosos e a lógica ne-
bulosa são adequadas para representar, em termos
matemáticos, a informação imprecisa, que pode
ser expressa por um conjunto de regras lingǘısticas
e, caso exista a possibilidade de que os operadores
humanos sejam organizados como um conjunto de
regras da forma

se ANTECEDENTE então CONSEQÜENTE

logo, o racioćınio subjetivo pode ser constrúıdo
em um algoritmo computacionalmente executável
(Tanscheit, 2007) com capacidade de classificar,
de modo impreciso, as variáveis que participam
dos termos antecedentes e conseqüentes das re-
gras, em conceitos qualitativos, e não quantitati-
vos, o que representa a idéia de variável lingǘıstica
(de Almeida and Evsukoff, 2005). Assim, como
sistemas capazes de processar de forma eficiente
informações imprecisas e qualitativas, os modelos
de inferência nebulosa são adequados em situações

que exigem tomadas de decisão (de Almeida and
Evsukoff, 2005).

A arquitetura de um SIN, em geral, apre-
senta três grandes etapas: a conversão dos dados
precisos de entrada em valores nebulosos (fuzzy-
fication), a inferência e a conversão dos resulta-
dos de sáıda, de valores nebulosos para grande-
zas numéricas precisas (defuzzyfication). A Fi-
gura 1 traz um exemplo dessa arquitetura (Cox,
1994; de Almeida and Evsukoff, 2005; de Carva-
lho, 2005; Goldschmidt and Passos, 2005; McNeill
and Thro, 1994; Tanscheit, 2007).

valores precisos

��

REGRAS

��

valores precisos

FUZZIFICAÇÃO // INFERÊNCIA // DEFUZZIFICAÇÃO

OO

Figura 1: Estrutura generalizada de um SIN.

3 Inferência nebulosa para a descoberta
de SNPs em seqüências expressas de

cDNA com o fuzzyMorphic.pl.

Os projetos de seqüenciamento de genomas reve-
laram mais variações e maior complexidade do que
inicialmente previa-se. Uma das variações e parti-
cularidades dos genomas são os SNPs, isto é, pares
de bases, em uma única posição no DNA genô-
mico, que se apresentam com diferentes alterna-
tivas nas seqüências e podem ser encontrados no
genoma de indiv́ıduos isoladamente ou grupos de
indiv́ıduos, em algumas populações (Figura 2).

Figura 2: Exemplos hipotéticos de SNPs bi, tri e
tetra-alélicos, respectivamente. A primeira linha,
em negrito, representa a seqüência consenso e as
bases sublinhadas, os SNPs.

O que difere um indiv́ıduo dos demais da sua
espécie é o seu código genético, ou seja, em sua es-
sência, as seqüências de nucleot́ıdeos que formam
as moléculas e seqüências de DNA, RNA e pro-
téınas, que, por sua vez, interagem e formam as
células, as quais também, interagem e formam os
tecidos, os órgãos, até que, finalmente, formam os
indiv́ıduos. Essa é a importância dos SNPs, pois,
em śıntese, a alteração de um único nucleot́ıdeo,
uma única base, em uma dada seqüência, pode al-
terar a produção de uma certa protéına e, se for o
caso, o conjunto dessas alterações pode provocar
variações nas caracteŕısticas dos indiv́ıduos.
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3.1 O fuzzyMorphic.pl

O fuzzyMorphic.pl é uma plataforma para desenvol-
vimento de SINs, que faz parte dos trabalhos da
tese “Modelos Computacionais para Identificação
de Informação Genômica Associada à Resistência
ao Carrapato Bovino” (Arbex, 2009c), com o qual
é posśıvel implementar SINs para diversos proble-
mas e modelos.

Implementado em Perl, o fuzzyMorphic.pl foi
desenvolvido como uma ferramenta que permite
a modelagem e a implementação de SINs, para os
quais fosse posśıvel:

1. para a fuzzificação, representar as funções de
pertinência sobre formatos de conjuntos pa-
drão - funções Z, trapezoidal, triangular e S;

2. para a implementação da máquina de infe-
rência, utilizar os modelos de Mamdani ou de
Larsen;

3. para a defuzzificação, representar a funções
de sáıda sobre formatos de conjuntos padrão
e utilizar o centro dos máximos como método
de defuzzificação.

Assim, assumindo essas condições, a partir de
um simples arquivo texto com diretivas de des-
crição dos dados de entrada e dos elementos do
modelo do sistema, o fuzzyMorphic.pl pode fazer a
mineração dos dados e inferir conhecimento, a par-
tir das regras de inferência descritas por diretivas
definidas pelos próprios usuários.

No fuzzyMorphic.pl, ressaltam-se dois aspectos:
inicialmente, como não foi desenvolvido para ne-
nhum problema em espećıfico, permite sua utili-
zação no desenvolvimento de SINs para variados
problemas e modelos de inferência nebulosa. O
segundo aspecto trata da sua forma de utilização
– isto é, seu recurso de descrição e implementação
de modelos nebulosos – pois, a facilidade com que
permite a descrição de modelos nebulosos, possi-
bilita que um estudo seja realizado sob diferentes
condições, com pouco esforço, o que é particular-
mente necessário e importante em procedimentos
de pesquisa, tais como, modelagem e simulação de
sistemas f́ısicos, mineração de dados para desco-
berta de conhecimento ou para tomada de decisão,
entre outros.

Sua versão atual, foi desenvolvida e testada
sob o sistema operacional GNU/Linux, distribui-
ção Ubuntu, utilizando o GNOME como a inter-
face gráfica para o usuário. Entretanto, por não
utilizar nenhum recurso espećıfico, acredita-se que
seu funcionamento deva ocorrer em qualquer am-
biente Unix-like, contanto que esse possua um am-
biente gráfico e o interpretador Perl 5.0 ou poste-
rior. Também faz parte do fuzzyMorphic.pl o mó-
dulo fuzzyInference.pm, que traz a implementação
das rotinas e estruturas básicas para a fuzzifica-
ção, a inferência e a defuzzificação.

3.2 Modelagem nebulosa para descoberta de
SNPs

A descoberta de SNPs por algoritmos computaci-
onais é uma prática bastante difundida e, nessa
área, dois programas se destacam pelo amplo
uso: Polyphred (Nickerson et al., 1997) e Polybayes
(Marth et al., 1999).

O Polyphred, analisa diretamente os sinais ex-
pressos no seqüenciamento do material genético
e detecta SNPs a partir da variação dos sinais
de fluorescência dos cromatogramas, procurando
por reduções nas regiões do pico do sinal. Se
for encontrada uma redução, onde uma segunda
base foi detectada, então esse ponto é identificado
como potencial heterozigoto. Após o alinhamento
das seqüências (reads), as bases dessa seção trans-
versal, que inclui reads e consenso, são compara-
das. O Polybayes analisa as bases geradas a partir
da “leitura” dos cromatogramas - feita por base-
calling (Ewing et al., 1998), que nomeia e atribui
um valor de qualidade para cada base (Phred qua-
lity score - PQS) - e utiliza um algoritmo de in-
ferência Bayesiana, que procura por seções trans-
versais onde os reads alinhados apresentam bases
diferentes entre si.

O Polybayes considera o número de reads e,
ainda, a taxa a priori de pontos polimórficos,
como sendo ( 1−0,003

4 ), ou seja, um SNP para cada
333 pares de bases, dividido pelo número de posśı-
veis diferentes bases - A, T, C ou G - em um ponto.
Deve ser notado que, esses dois scripts, têm seus
resultados influenciados pelo PQS, obtido durante
a leitura dos cromatogramas.

Os referidos programas trabalham com dife-
rentes metodologias, sobre diferentes atributos,
contudo, espera-se que apresentem resultados si-
milares, ao tratarem um mesmo conjunto de da-
dos, mas, não é incomum fornecerem resultados
diferentes, o que produz incerteza na tomada de
decisão, quando os resultados são discordantes.

Portanto, o modelo apresentado, baseia-se em
lógica nebulosa para, a partir dos resultados do
Polyphred e do Polybayes, auxiliar na tomada de
decisão, no caso em que as informações sejam di-
vergentes e, também, na confirmação de informa-
ções coincidentes. Ou seja, utiliza a lógica ne-
bulosa para dar suporte à decisão, avaliando os
resultados gerados por dois diferentes métodos e,
ainda, incluindo, explicitamente, o PQS das bases
do consenso, como um“valorizador”adicional, que
reduz os efeitos espećıficos de cada um dos scripts.

A metodologia aqui apresentada não define
nenhum limiar de“corte”, no que se refere ao PQS,
pois, o modelo de inferência nebulosa, automatica-
mente, elimina os pontos de baixa qualidade, não
classificando-os como SNPs. Os critérios para a
definição das variáveis lingǘısticas (conjuntos ne-
bulosos), seus qualificadores e das funções de per-
tinência (Expressões 1 a 9), fundamentaram-se:
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1. no Polyphred score (PPS ), que estabelece
seis classes com intervalos precisos (Nickerson
et al., 2008), variando de 1 (PPS ≥ 99)
com uma taxa de verdadeiros positivos de
97%, sendo altamente provável a existência
de SNPs; até 6 (PPS ≤ 49) com uma taxa
de verdadeiros positivos de 1%, sendo impro-
vável a existência de SNPs. Logo, a sua fun-
ção de pertinência foi definida pela variável
lingǘıstica probabilidade, com os termos (Ex-
pressões 1, 2, 3, 4, 5 e 6): improvável (PIM ),
pouco provável (PPP ), medianamente prová-
vel (PmP ), provável (PPR), muito provável
(PMP ) e altamente provável (PAP );

PIM (x) =


1 x ≤ 49

59− x
59− 49 49 < x < 59

0 x ≥ 59

(1)

PPP (x) =



0 x ≤ 25
x− 25
50− 25 25 < x < 50

1 50 ≤ x ≤ 69
79− x
79− 69 69 < x < 79

0 x ≥ 79

(2)

PmP (x) =



0 x ≤ 60
x− 60
70− 60 60 < x < 70

1 70 ≤ x ≤ 89
91, 5− x
91, 5− 89 89 < x < 91, 5

0 x ≥ 91, 5

(3)

PPR(x) =



0 x ≤ 80
x− 80
90− 80 80 < x < 90

1 90 ≤ x ≤ 94
96− x
96− 94 94 < x < 96

0 x ≥ 96

(4)

PMP (x) =



0 x ≤ 92, 5
x− 92, 5
95− 92, 5 92, 5 < x < 95

1 95 ≤ x ≤ 98
99− x
99− 98 98 < x < 99

0 x ≥ 99

(5)

PAP (x) =


0 x ≤ 96, 5

x− 96, 5
99− 96, 5 96, 5 < x < 99

1 x ≥ 99

(6)

2. na qualidade das bases do consenso – o Phrap
quality score (PQS ) – que varia entre 4 e 90
e é separada, pelo limiar PQS = 20, em duas
classes de valores e sua função de pertinência
(Expressões 7, 8 e 9), foi definida como a va-
riável lingǘıstica qualidade, nos termos: ruim
(QR), boa (QB) e ótima (QO).

QR(x) =


1 x ≤ 20

30− x
30− 20 20 < x < 30

0 x ≥ 30

(7)

QB(x) =



0 x ≤ 15
x− 15
30− 15 15 < x < 30

1 30 ≤ x ≤ 40
70− x
70− 40 40 < x < 70

0 x ≥ 70

(8)

QO(x) =


0 x ≤ 40

x− 40
50− 40 40 < x < 50

1 x ≥ 50

(9)

As classificações determinadas pelo PPS (Ta-
bela 2) e o pelo PQS são propostas a partir de
abordagens clássicas da lógica e da matemática,
com limites precisos e, assim, sob racioćınio in-
certo ou impreciso podem levar a resultados ma-
tematicamente corretos, porém distorcidos, como
a situação proposta em 2.1.

Tabela 2: Classes definidas pelo PPS.
Classe PPS Taxa de verdadeiros positivos

1 99 97%
2 95 - 98 75%
3 90 - 94 62%
4 70 - 89 35%
5 50 - 69 11%
6 0 - 49 1%

Assim, nesse modelo de inferência proposto,
os valores discretos de entrada - os PPSs, encon-
trado pelo Polyphred e pelo seu equivalente no
Polybayes, e o PQS - têm seus graus de pertinência
estabelecidos pelas Expressões 1 a 9, que “dispa-
ram” regras nebulosas, cujo resultado é discreti-
zado pelo método do“centro dos máximos”(center
of máxima - CoM) – ou “defuzzificação pelas altu-
ras” (height defuzzification - HD) – visto que esse
considera a ocorrência de múltiplos disparos de
regras sobre uma mesma sáıda, “valorizando” essa
sáıda. Como resultado, determina-se um novo va-
lor, mais apurado, indicativo da existência de po-
limorfismo, para cada SNP anteriormente identi-
ficado, onde foram considerados os valores iniciais
dos PPSs e da PQS no ponto.

3.3 Análise do modelo e do sistema de inferência
nebulosa

O modelo nebuloso investiga o conjunto de dados
originado a partir da junção dos conjuntos gerados
pelo Polyphred e pelo Polybayes; avalia as probabi-
lidades, estabelecidas por suas diferentes propos-
tas, de cada elemento do conjunto; e, então, deter-
mina para cada um dos elementos um novo valor,
para servir como uma referência na tentativa de
se particionar resultados em grupos.

Ou seja, o SIN inclui um novo atributo, o
PQS, ampliando as possibilidades de investigação
e utiliza-se deste como um “valorizador” para a
tomada da decisão. Assim, aos resultados prévios
de o ponto vir a ser um SNP, acrescenta-se a qua-
lidade do ponto, utilizando-os como as variáveis
permitem a determinação de uma das três pos-
sibilidade excludentes: a confirmação do SNP, a
eliminação dessa possibilidade ou, uma situação
intermediária, sem elementos conclusivos para a
confirmação ou o descarte dessa possibilidade.

Resultados efetivos desse modelo são obtidos
mediante a análise de conjuntos de dados, quando
os valores inferidos, podem ser agrupados, deter-
minando os conjuntos de pontos que melhor se
ajustam às possibilidades investigadas. Estabele-
cer grupos é uma tarefa complexa, pois procura-
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se dizer como são e em quantas classes os dados
se distribuem, sem o conhecimento a priori dos
mesmos e, caso os valores se distribuam eqüitati-
vamente no espaço, as classes podem não existir,
uma vez que são definidas com base na semelhança
entre os elementos, cabendo a verificação das pos-
śıveis classes para avaliar a existência de algum
significado útil (de Carvalho, 2005).

Entretanto, qualquer classificação que se
queira fazer pode vir a ser influenciada pela forma
ou comportamento dos dados ou, ainda, para clas-
ses definidas com limites precisos, promover deci-
sões duvidosas para valores limı́trofes. Tais ques-
tões, entre outras, sugerem a adoção de méto-
dos de particionamento não-hierárquicos e não-
supervisionados, pois não partem de nenhuma
premissa externa para estabelecer as classes, mas,
de forma oposta, suas premissas são estabelecidas
por caracteŕısticas espećıficas, internas e inerentes
ao conjunto avaliado, eliminando ou reduzindo a
ação de agentes externos ao modelo, como a defi-
nição a priori de limites precisos para as classes.

4 Conclusões

Critérios fixos e precisos de classificação, em geral,
não são adequados, quando a análise dos dados
apresenta resultados que situam-se próximos à di-
visão das classes, o que pode ser tratado por SINs
e que também são propostos para a problemas que
apresentam incerteza ou imprecisão.

Nesse sentido, o fuzzyMorphic.pl é uma ferra-
menta de implementação de SINs de simples utili-
zação, bastando descrever as variáveis de entrada,
as funções de pertinência, as regras de inferência,
a máquina de inferência e a função de sáıda.

Ao adicionar um novo atributo aos resulta-
dos prévios, o sistema nebuloso é capaz de deci-
dir, de forma única, entre suas três possibilidades
e, então, ao agrupá-las a partir de um algoritmo
não-supervisionado e com estabelecimento dinâ-
mico do número de grupos, espera-se que o resul-
tado desse agrupamento estabeleça em três gru-
pos, não necessitando de limites fixos e precisos
para a identificação de posśıveis SNPs.
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Abstract— This paper presents an algorithm based on a immune system theory which implies that the anti-

genic recognizing has fuzzy rules. This algorithm is based in negative selection, which is represented by a fuzzy

rule and uses only a distance measure to verify that analysed data represent normal or fault operations. Some

tests are performed to measure performance in the algorithm, which is applied to a continuous current motor fault

detection problem. The paper also presents a diagnose method based on clustering which may allow fault diag-

nosis in the system based in participatory learning concept, which allows continuous reviews of system generated

clusters

Keywords— Immune Inspired Systems, Fault Detection and Diagnosis, Participatory Clustering.

Resumo— Este trabalho apresenta um algoritmo baseado em uma teoria sobre o sistema imune que implica

em um reconhecimento antigênico com regras nebulosas. O algoritmo é baseado na seleção negativa, representada

por uma regra nebulosa e usa apenas a medida de distância para verificar se os dados analisados representam

uma operação normal ou de anomalia. Alguns testes são feitos para medir o desempenho do algoritmo, que é

aplicado ao problema de detecção de falhas em um motor de corrente cont́ınua. O trabalho também apresenta

um método baseado em agrupamento que permite o diagnóstico de falhas pelo sistema baseando-se no conceito

de aprendizado participativo, que permite a revisão cont́ınua dos grupos gerados pelo sistema.

Keywords— Sistemas Imunoinspirados, Detecção e Diagnóstico de Falhas, Agrupamento Participativo.

1 Introdução

Os Sistemas Imunoinspirados possuem como base
as abstrações presentes em caracteŕısticas do sis-
tema imune humano, sobretudo aquelas mais úteis
na modelagem de sistemas de engenharia. Tais
sistemas têm sido desenvolvidos na literatura de
modo a apresentarem resultados satisfatórios em
diversos estudos de casos nos quais são aplicados.

Em De Castro and Timmis (2002) é demons-
trado que os sistemas imunoinspirados podem
também possuir caracteŕısticas em comum com
outras metodologias, além de ser posśıvel o em-
prego de abordagens h́ıbridas, o que torna posśıvel
a exploração de caracteŕısticas dos problemas em
maior profundidade, provendo resultados compa-
raveis ou até mesmo superiores aos estudos feitos
na literatura.

Uma das ferramentas consiste nos sistemas
nebulosos, que extendem as funcionalidades de sis-
temas crisp provendo a implementação de termos
lingúısticos no tratamento de dados ou na tomada
de decisões do sistema. Esses sistemas são capazes
de modelar imprecisões comumente representada
de forma lingúıstica e extendem a funcionalidade
dos sistemas de engenharia neste sentido.

O emprego de sistemas nebulosos imunoinspi-
rados se baseia no racioćınio de que o reconheci-

mento antigênico é muitas vezes impreciso. Uma
teoria sobre o sistema imune humano em Leng
and Bentwich (2002) implica na hipótese de que
o reconhecimento antigênico das células T é de
natureza nebulosa e o objetivo do sistema imune
seria encontrar clones sub-ótimos reativos para a
ativação da resposta imune.

Baseando-se nesta teoria, foi empregado
em Costa Silva et al. (2010) um sistema nebuloso
imunoinspirado aplicado à detecção de falhas que
representa a seleção negativa como o monitora-
mento de dados normais e a detecção de falhas
relacionada com a distância entre os dados apre-
sentados como treino e os dados monitorados.

Neste trabalho, o referido algoritmo é apro-
fundado, assim como sua aplicação ao mode-
lo de benchmark do motor de corrente con-
t́ınua (Dangelo et al., 2010). O trabalho também
emprega um algoritmo de agrupamento evolutivo
usado para a distinção das falhas. O algoritmo de
agrupamento é capaz de rever a estrutura dos gru-
pos a cada iteração e foi aplicado com o objetivo
de ampliar a funcionalidade do sistema nebuloso
imunoinspirado no diagnóstico das falhas apresen-
tadas ao algoritmo.

Na Seção 2 o algoritmo de seleção negativa
nebulosa é descrito e aplicado ao modelo de bench-
mark do motor de corrente cont́ınua. Na Seção 3,
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é apresentada a ideia do agrupamento participa-
tivo, a inserção do mesmo no algoritmo de de-
tecção de falhas e os resultados obtidos através
dos testes. Enfim, na Seção 4, é feita uma análise
final sobre o trabalho.

2 Modelagem nebulosa da resposta

imune

O modelo inspirado em Leng and Bentwich (2002)
é baseado na geração de células B e T sub-ótimas
capazes de reconhecer moléculas, com o reconheci-
mento antigênico feito de forma nebulosa. Nesse
modelo, biologicamente, supõe-se que as células
T que expressam receptores com afinidades muito
altas ou muito baixas sejam eliminadas do timo.

O modelo acima gerou o algoritmo proposto
em Costa Silva et al. (2010) para essa abor-
dagem da seleção negativa, aplicando-a ao pro-
blema de detecção de anomalias. Os demais tra-
balhos que empregavam algoritmos baseados na
seleção negativa, introduzida em Forrest et al.
(1994), baseavam-se na geração de detectores alo-
cados em regiões nonself.

O funcionamento do algoritmo se baseia em
uma métrica de distância que indica a proximi-
dade de dados de referência (Self ) com os dados
apresentados ao sistema. Um sistema de inferên-
cia nebulosa indica a classificação do ponto com
base na distância analisada. A anomalia é detec-
tada quando o dado analisado é suficientemente
distante dos dados de referência e o dado analisa-
do é classificado como anomalia (Nonself ).

O algoritmo funciona nos moldes dos sistemas
de aprendizado de máquina, onde os dados de
referência equivale a dados de treinamento e os
dados apresentados são os dados de validação
que serão classificados como dados normais ou de
anomalia pelo algoritmo proposto.

Dessa maneira, as regras são representadas
como na Tabela 1, através de funções de pertinên-
cia triangulares na entrada, representando a dis-
tância entre dado apresentado e dado de referên-
cia, e funções de pertinência triangulares na sáıda,
representando a resposta imune. As funções de
pertinência são representadas na Figura 1.

Tabela 1: Regras usadas no sistema nebuloso de
reconhecimento antigênico.

Regra Resposta
1 Se distancia é Então resposta é

baixa selecao_negativa

2 Se distancia é Então resposta é

alta ativacao

O algoritmo depende de um limiar utilizado
para ajustar as funções de pertinência e definir a
fronteira entre dados normais e dados de anoma-
lia. O limiar é dependente do problema, pois ex-

Figura 1: Funções de pertinência implementadas
para uso no algoritmo imunoinspirado a ser em-
pregado neste trabalho

istem casos em que a valores discrepantes podem
ser bastante comuns.

Esse algoritmo se difere dos demais algorit-
mos de seleção negativa, pois não há a necessi-
dade de se gerar detectores para descobrir quais
dos dados apresentados são anomalias. O algo-
ritmo consiste apenas em verificar se os dados são
suficientemente discrepantes para a indicação de
uma anomalia.

2.1 Aplicação

O algoritmo apresentado foi aplicado ao problema
de detecção de falhas em motores de corrente con-
t́ınua, um modelo de benchmark representado na
Figura 2 e detalhado em Dangelo et al. (2010).

Figura 2: Modelo do Motor de Corrente Cont́ınua.

Na simulação do motor, as três variáveis a-
nalisadas consistem na velocidade de rotação e as
correntes da armadura e do campo. Em operação
normal, as variáveis assumem os valores demons-
trados na Figura 3, em uma simulação de 4 segun-
dos (4000 pontos).

Em relação ao trabalho realizado em Costa
Silva et al. (2010), houve uma melhoria nos resul-
tados. As distâncias entre os dados apresentados
e os dados de referência são normalizadas de 0 a
1 para serem usadas pelo sistema nebuloso. Além
disso, foram usados os dados de sáıda do modelo,
o que possibilitou a detecção das falhas segundo a
Tabela 2, com os valores de estado demonstrados
na Figura 4.

Os dados de referência utilizados foram 1000
pontos de operação normal em regime perma-
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Figura 3: Variáveis de estado do modelo do Motor
de Corrente Cont́ınua.

Tabela 2: Falhas conhecidas no modelo do motor
de corrente cont́ınua.

ID Falha
1 Desconexão da Armadura
2 Desconexão do Campo
3 Curto Circuito da Armadura
4 Curto Circuito do Campo

nente, enquanto que cada simulação possui 3000
pontos em regime permanente. As falhas ocor-
reram a partir do ponto 1000 de cada simulação
(1 segundo de funcionamento). O limiar adotado
para uso pelo sistema nebuloso foi o de 0.95.

Tabela 3: Resultado dos testes feitos com o algo-
ritmo proposto, onde FP = Falso Positivo e FN =
Falso Negativo.

Cenário Pontos Atraso FP FN
detectados

Normal 0 - 0% 0%
Falha 1 2000 0 0% 0%
Falha 2 2000 0 0% 0%
Falha 3 2000 0 0% 0%
Falha 4 2000 0 0% 0%

Os resultados da Tabela 3 mostram que em to-
das as simulações de falhas o algoritmo conseguiu
detectar as falhas no instante em que as mesmas
ocorreram, isso indica que o algoritmo conseguiu
distinguir os pontos normais dos pontos de falha
sem alarmes falsos e sem erros.

Na verdade, o algoritmo funciona com base
em dados normais e na distância dos mesmos em
relação aos dados apresentados. A detecção da
anomalia é realizada quando os dados estão dis-
tantes dos dados de referência, mediante o limiar
do sistema nebuloso.

O algoritmo proposto, no entanto, ainda não
possui uma estratégia definida para diagnóstico
de falhas, o que permitiria a distinção das falhas
encontradas pelo algoritmo. O trabalho propõe
a estratégia de agrupamento participativo como
aux́ılio na etapa de diagnóstico, ou seja, ao rotular
os dados como anomalia, será implementado um
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Figura 4: Variáveis de estado do modelo do Motor
de Corrente Cont́ınua na ocorrência de falhas.

método de agrupamento para distinguir os dados
classificados como anomalia.

3 Algoritmo de agrupamento

participativo

O algoritmo de agrupamento participativo foi de-
senvolvido em da Silva (2003) como um algoritmo
que utiliza o método de aprendizado participativo,
definido na década de 90. O modelo representa
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melhor o funcionamento do aprendizado humano,
pois possui um mecanismo que permite a revisão
dos conceitos aprendidos pelo sistema.

O algoritmo funciona através de dois ı́ndices:
o ı́ndice de compatibilidade de um dado em re-
lação ao centro do grupo, que mede em qual grupo
e se o dado será inclúıdo no grupo, e o ı́ndice de
alerta, que mede a confiabilidade do conhecimento
adquirido sobre o sistema, ou seja, verifica se a es-
trutura do grupo deve ser revista, o que implica
na criação de um novo grupo.

Em Lemos (2011), o algoritmo de agrupa-
mento participativo foi aperfeiçoado com alguns
mecanismos complementares aos ı́ndices de com-
patibilidade e de alerta. No ı́ndice de compati-
bilidade, foi usada uma métrica de distância si-
milar à distância de Mahalanobis onde é usada
uma matriz de espalhamento, que mede a covari-
ância dos grupos, além de um limiar que segue
uma distribuição qui-quadrado. O cálculo do
ı́ndice de alerta é baseado em um mecanismo de
janela deslizante que define quantas observações
são feitas em relação às violações no limiar de
compatibilidade, sendo estas analisadas por uma
distribuição de Bernoulli, mediante um ńıvel de
significância que depende do tamanho da janela.

Com isso, o algoritmo de agrupamento par-
ticipativo ficou definido através de quatro parâ-
metros influentes: Uma taxa de aprendizado α

usada na atualização dos parâmetros do grupo, o
tamanho da janela w que monitora as variações no
ı́ndice de compatibilidade, o ńıvel de significância
λ, utilizado nos cálculos dos limiares, e a matriz
de espalhamento inicial M , que define a criação
de novos grupos.

3.1 Descrição do algoritmo

O algoritmo de agrupamento participativo é usa-
do no momento em que o algoritmo imunoinspi-
rado nebuloso detecta uma falha, após a detecção,
o sistema busca a lista c dos grupos existentes e
calcula a distância entre o ponto detectado xk e
o centro cg de um grupo, com o aux́ılio da matriz
de espalhamento Mg, através da Equação 1.

D(xk, cg) = (xk − cg)(Mg)
−1(xk − cg)

′ (1)

Assim, o cálculo do ı́ndice de compatibilidade
ρg é realizado através da Equação 2.

ρg = exp{−
1

2
D(xk, cg)} (2)

Em seguida, os valores ρg do ı́ndice de com-
patibilidade são comparados com um limiar de
compatibilidade Tρ, que é calculado através da
distribuição qui-quadrado χ2 com ńıvel de sig-
nificância λ e dependente do número de dimen-
sões dos dados de entrada n, como demonstrado
na Equação 3.

Tρ = exp{−
1

2
χ2
n,λ} (3)

Uma variável booleana o armazena o valor re-
sultante da comparação entre o ı́ndice e o limiar
de compatibilidade, em seguida, é calculado o so-
matório v das últimas w observações feitas em o.
Então o ı́ndice de alerta ag é calculado pela dis-
tribuição de Bernoulli através da Equação 4, caso
tenham sido avaliados w ou mais dados, caso con-
trário, o ı́ndice de alerta vale 0.

ag =

(

w

v

)

λv(1 − λ)(v−w), v = 0, ..., w (4)

O limiar de alerta Ta, usado para gerar os
novos grupos, é definido através do cálculo da
Equação 5.

Ta = 1−
λ

w
(5)

Uma vez comparados os ı́ndices de compatibi-
lidade do grupo g mais próximo e o ı́ndice de alerta
ag com seus respectivos limiares, o algoritmo pode
gerar um novo grupo cg ou atualizar os grupos e-
xistentes incluindo o novo dado no grupo g e mo-
dificando a matriz de espalhamento Mg. O fator
Gg é calculado para atualizar grupos existentes.

Gg = α(ρg
1−ag ) (6)

cg = cg +Gg(xk − cg) (7)

Mg = (1−Gg)(Mg −Gg(xk − cg)
′(xk − cg)) (8)

Entretanto, eventualmente, o algoritmo pode
criar grupos redundantes. Para minimizar este
problema, a medida que novos grupos a e b são
criados, estes são comparados entre si, como na
Equação 9.

D(ca, cb) = (cb − ca)(Ma)
−1(cb − ca)

′ (9)

Da mesma forma, a métrica é calculada
através da Equação 2, usando o valor gerado na
Equação 9. Caso esta métrica seja maior que o
limiar Tρ, os dois grupos a e b são unidos.

Com o algoritmo de argupamento empregado
no sistema usado no trabalho, o mesmo poderá
distinguir as falhas ocorridas para aux́ılio na tarefa
de diagnóstico. Vale ressaltar que apenas os da-
dos classificados pelo sistema como falhas passam
pela etapa de geração e atualização dos grupos
pelo algoritmo de agrupamento participativo, que
também pode atualizar a estrutura dos grupos a
medida que novos dados são inseridos.

Resumindo, o sistema pode ser descrito
através do fluxograma da Figura 5.
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Figura 5: Fluxograma representando o sistema
utilizado neste trabalho.

Este sistema usado no trabalho será aplicado
ao mesmo cenário apresentado na seção 2, onde o
algoritmo de reconhecimento antigênico nebuloso
foi usado para detectar as falhas.

3.2 Aplicação do algoritmo no diagnóstico de fa-

lhas

O sistema de reconhecimento antigênico nebuloso
com diagnóstico baseado em agrupamento partici-
pativo é aplicado aos experimentos. O algoritmo
irá usar os 4 dados de falhas em sequência como
dados apresentados (com um total de 12000 pon-
tos) na sequência, usando 1000 pontos de operação
normal como referência.

Além do limiar l do sistema nebuloso, os
parâmetros do algoritmo de agrupamento devem
ser definidos, como a taxa de aprendizado α, o
tamanho da janela w, o ńıvel de significância λ e
os valores iniciais da matriz de espalhamento M .

Para os testes, foram definidos os seguintes
parâmetros, l = 0.95, α = 0.1 e a matriz inicial M
foi obtida através da covariância do ponto inicial,
uma vez que valores de covariâncias de grupos po-
dem tornar a matriz de espalhamento uma matriz
singular ao longo das iterações.

Os valores de w são variados conforme o teste,
para mostrar em quais situações o algoritmo pos-
sui um bom desempenho, enquanto que os valores
de λ variam conforme os valores de w variam tam-
bém, pois o ńıvel de significância deve ser mais

baixo, quanto maior for o tamanho da janela.
Valores de janela mais baixos podem gerar

alocações de dados em grupos errados, ao mesmo
tempo que também pode acontecer a geração in-
devida de muitos grupos para uma mesma situ-
ação de falha, além disso, qualquer combinação de
valores inadequada pode gerar um número muito
grande de grupos para uma mesma falha.

A Tabela 4 mostra o resultado com w = 1000
e λ = 0.005, nesta os valores em parênteses são os
grupos indicados pelo algoritmo, que classificou
alguns valores como sendo do grupo da Falha 1;
enquanto a Tabela 5 mostra o resultado com w =
2000 e λ = 0.0001, o que gerou um grupo a mais.

Tabela 4: Resultado dos acertos para w = 1000 e
λ = 0.005.

Cenário Acertos Erros Grupos
Normal 4000 0 1 (0)
Falha 1 2000 0 1 (1)
Falha 2 1983 17 (1) 1 (2)
Falha 3 1983 17 (1) 1 (3)
Falha 4 1983 17 (1) 1 (4)

Tabela 5: Resultado dos acertos para w = 2000 e
λ = 0.0001.

Cenário Acertos Erros Grupos
Normal 4000 0 1 (0)
Falha 1 1000 (1) 0 2 (1

1000 (2) e 2)
Falha 2 2000 0 1 (3)
Falha 3 2000 0 1 (4)
Falha 4 2000 0 1 (5)

Esses valores indicam que o desempenho está
próximo do desejável, onde o objetivo é gerar o
menor número posśıvel de grupos de forma que o
algoritmo acerte se posśıvel todos os grupos nos
quais os dados estão inseridos.

O melhor resultado foi obtido na Tabela 6,
onde foi posśıvel não somente gerar todos os gru-
pos corretamente, mas também alocar os dados
corretamente nos devidos grupos, neste experi-
mento, o tamanho da janela é o mesmo do ex-
perimento coletado na simulação (3000 pontos).

Tabela 6: Resultado dos acertos para w = 3000 e
λ = 0.0005.

Cenário Acertos Erros Grupos
Normal 4000 0 1 (0)
Falha 1 2000 0 1 (1)
Falha 2 2000 0 1 (2)
Falha 3 2000 0 1 (3)
Falha 4 2000 0 1 (4)

Os resultados indicam que uma combinação
de valores de w e λ, assim como um valor que
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esteja próximo das caracteŕısticas dos dados. Na
Tabela 7, ocorreu o semelhante, porém com um
erro em uma das falhas. A situação ideal foi al-
cançada com uma combinação de valores, no en-
tanto, uma combinação como a da Tabela 8 pode
ocasionar uma geração indevida de muitos grupos
em uma mesma falha.

Tabela 7: Resultado dos acertos para w = 4000 e
λ = 0.0005.

Cenário Acertos Erros Grupos
Normal 4000 0 1 (0)
Falha 1 2000 0 1 (1)
Falha 2 1999 1 (1) 1 (2)
Falha 3 2000 0 1 (3)
Falha 4 2000 0 1 (4)

Tabela 8: Resultado dos acertos para w = 3000 e
λ = 0.0001.

Cenário Acertos Erros Grupos
Normal 4000 0 1 (0)
Falha 1 2000 0 1 (1)
Falha 2 2000 0 1 (2)
Falha 3 2000 0 1 (3)
Falha 4 2000 0 32 (4 a 36)

Os resultados da Tabela 8 mostram também
que o algoritmo de geração de grupos é altamente
senśıvel ao ńıvel de significância, que pode con-
fundir o sistema gerando muitos grupos para uma
única anomalia.

Analisando os resultados, confirma-se que os
valores da janela e do ńıvel de significância são
dependentes entre si e também dependentes do
problema estudado e são de fato importantes para
a distinção entre as falhas.

4 Conclusões

Este trabalho foi feito em duas fases: apresentação
do algoritmo de reconhecimento antigênico nebu-
loso aplicado à detecção de falhas, e utilização de
um algoritmo de agrupamento participativo para
a distinção das falhas encontradas, facilitando a
tarefa de diagnóstico das mesmas.

Os resultados mostram que, com o uso dos
dados de referência, é posśıvel distinguir os dados
apresentados com uma taxa de acerto satisfatória.
No experimento do motor de corrente cont́ınua, foi
obtido 100% de acerto, mediante ao tratamento
dos dados analisados.

O algoritmo de reconhecimento antigênico
ainda possui caracteŕısticas que devem ser anali-
sadas, tais como a implementação de outras regras
nebulosas inspiradas em mecanismos imunológicos
e a geração de limiares para a detecção de falhas,
assim como o mecanismo de morte por negligên-
cia, que não foi usado neste trabalho mas em al-

guns sistemas pode desempenhar um papel que
ainda é desconhecido.

O algoritmo de agrupamento foi a estraté-
gia adotada para agrupar as falhas encontradas
em diferentes grupos. Essa medida é apropriada
quando o número de falhas existentes em um sis-
tema dinâmico não é conhecido. Porém, em al-
guns casos, alguns grupos podem representar uma
mesma falha, principalmente quando os parâme-
tros do algoritmo de agrupamento dependem do
problema e de conhecimento prévio.

A ferramenta de agrupamento pode ser uma
alternativa para o diagnóstico de falhas, porém,
não é a mais completa posśıvel, pois a geração de
grupos apenas separa as falhas. O trabalho da
identificação de uma falha é muito mais do que
separar as falhas existentes, mas também analisar
e extrair as caracteŕısticas da falha especificada.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio do CNPq e da
FAPEMIG nesta presente pesquisa.

Referências

Costa Silva, G., Almeida, C. A. L., Pal-
hares, R. M. and Caminhas, W. M. (2010).
Um sistema imunoinspirado para detecção
de anomalias baseado no reconhecimento
antigênico e na lógica fuzzy, I Congresso

Brasileiro de Sistemas Fuzzy.

da Silva, L. R. S. (2003). Aprendizagem par-

ticipativa em agrupamento nebuloso de da-

dos, Master’s thesis, Faculdade de Engenha-
ria Elétrica e de Computação - UNICAMP.

Dangelo, M. F. S. V., Palhares, R. M., Caminhas,
W. M., Takahashi, R. H. C., Maia, R. D.,
Lemos, A. P. and Inacio, M. J. (2010). De-
tecção de falhas: uma revisão com aplicações,
Congresso Brasileiro de Automática 2010.
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Abstract This work studies the tuning of PID controllers using the Harmonic Search algorithm. The PID tuning is handled as a 

parameters optimization problem by minimizing performance criteria of the transient response in controlled systems. The perfor-

mance result of the Harmonic Search in the PID tuning problem is compared with two well known evolutionary techniques: particle 

swarm optimization and genetic algorithm. 

Keywords PID tuning, controller design, optimization problem, evolutionary computation, harmony search, particle swarm op-

timization, genetic algorithm. 

Resumo Este trabalho tem por objetivo estudar a sintonia de controladores PID usando o algoritmo da Busca Harmônica. O ajus-

te PID é tratado como um problema de otimização de parâmetros através da minimização de critérios de desempenho na resposta 

transiente de sistemas controlados. O resultado do desempenho da Busca Harmônica no problema da sintonia PID é comparado 

com duas técnicas evolutivas bem conhecidas: otimização por enxame de partículas e algoritmos genéticos. 

Palavras-chave sintonia PID, projeto de controlador, problema de otimização, computação evolutiva, busca harmônica, otimiza-

ção por enxame de partículas, algoritmo genético.

1    Introdução 

O controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) 

é uma técnica bem conhecida e amplamente utilizada 

no controle de processos industriais, pois possui uma 

estrutura simples e um desempenho robusto em uma 

ampla gama de condições operacionais. Entretanto, o 

desempenho do controlador PID depende completa-

mente do ajuste de seus parâmetros, que requer a es-

pecificação de valores de seleção dos ganhos propor-

cional (Kp), integral (Ki) e derivativo (Kd) para produ-

zir a resposta de saída desejada para o sistema. 

O projeto para ajuste adequado de parâmetros 

PID tem sido uma tarefa difícil, visto que muitas plan-

tas industriais são muitas vezes alteradas com proble-

mas tais como alta ordem, atrasos de tempo e não-

linearidades. Tradicionalmente, o problema tem sido 

tratado por uma abordagem de tentativa e erro, onde 

os ganhos PID são ajustados manualmente e, em geral, 

tomam um tempo considerável, dependendo da expe-

riência do operador. 

Em décadas passadas, várias formulações foram 

proposta para a sintonia de controladores PID para 

reduzir o tempo gasto para a otimização da escolha 

dos três parâmetros do controlador. Tais formulações 

podem ser classificadas em duas linhas: métodos con-

vencionais de sintonia PID e métodos inteligentes de 

sintonia PID. 

Os métodos convencionais de sintonia PID inclu-

em a fórmula de sintonia de Ziegler-Nichols (1942), 

otimização de rejeição de distúrbio de carga com res-

trições na robustez para modelar incertezas (Panago-

poulus et al., 1999), método de Cohen-Coon (1953), 

método de Tyreus-Luyben (1992), assim como méto-

dos analíticos, tais como a alocação de pólos e a res-

posta em frequência (Åstron & Hagglund, 1984, 

1991). 

O método de Ziegler-Nichols é experimental e 

talvez seja o método de sintonia mais popular. Consis-

te de uma formula de ajuste para os parâmetros do 

controlador PID pela observação do ganho no qual a 

planta se torna oscilatória e da frequência desta osci-

lação. Todavia, as desvantagens deste método são a 

exigência da aplicação de uma entrada degrau com 

processo de parada e a aplicação em um processo não-

oscilatório. Além disso, a resposta transiente do siste-

ma geralmente tem um sobressinal maior com este 

método. Se a dinâmica da planta muda, a resposta da 

planta pode até mesmo piorar. Por isso, Hang et al. 

(1991) propuseram refinamentos na fórmula de sinto-

nia de Ziegler-Nichols. Entretanto, este método não é 

conveniente para dispositivos com um retardo de fase 

maior. 

 Os dois métodos para controladores PID desen-

volvidos por Åstrom & Hagglund usam simultanea-

mente a margem de ganho e margem de fase para ajus-

tar os parâmetros PID, produzindo um melhor desem-

penho de controle. Ho et al. (1993) também desenvol-

veram um método de sintonia de parâmetros PID ba-

seado em margem de ganho e margem de fase dados, 

porém o método não é apropriado para objetos instá-

veis. Baseado em uma função de sensibilidade para 

sintonia de controladores PID, Grassi et al. (2001) 

apresentaram um método de formação de malha de 

frequência. Para estabilizar uma dada planta discreta 

no tempo de ordem arbitrária, Xu et al. (2001) propu-

seram transformação bilinear e programação linear 

para determinar o conjunto de todos os ganhos PID. 

Contudo, nenhum método é capaz de encontrar um 

grupo de parâmetros ótimos do controlador para asse-
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gurar uma forte robustez ao processo, principalmente 

para sistemas não-lineares, com atraso de tempo, vari-

ante no tempo e MIMO (múltiplas entradas, múltiplas 

saídas). 

Em muitas aplicações, as plantas possuem dinâ-

mica variante no tempo, causada por fatores externos 

que podem afetar a resposta transiente. Assim, o con-

trolador deve ser capaz de adaptar-se a mudanças nas 

características dinâmicas da planta. 

Para superar essas dificuldades, métodos inteli-

gentes de sintonia de parâmetros PID têm sido utiliza-

dos nos últimos anos para reduzir a complexidade do 

projeto e para aumentar o desempenho dos controla-

dores. Várias abordagens, tais como redes neurais 

(Kim, 1998), algoritmo genético (Mitsukura et al., 

1999), lógica nebulosa (Visioli, 2001), sistemas imu-

nológicos (Kim, 2002) e recozimento simulado (Zhou 

& Birdwell, 1994) têm mostrado bastante interesse na 

busca de parâmetros ótimos de controladores PID para 

atingir uma alta eficiência em sistemas de controle. 

Recentemente, também muitos algoritmos evolutivos 

de otimização baseados em populações têm recebido 

atenção para solucionar vários problemas de engenha-

ria (Serapião, 2009b), incluindo a sintonia de contro-

ladores PID, tais como otimização por colônia de par-

tículas (PSO) (Ou & Lin, 2006), otimização por colô-

nia de formigas (ACO) (Hsiao et al., 2004), otimiza-

ção por colônia de bactérias (BFO) (Korani, 2008) e 

algoritmos de colônias de abelhas (Serapião, 2009a). 

A busca harmônica (HS) é um novo algoritmo 

evolutivo para otimização desenvolvido por Geem et 

al. (2001), ainda pouco explorado, que imita o proces-

so de improvisação musical usado por músicos ins-

trumentistas para encontrar a harmonia perfeita. O 

algoritmo foi originalmente desenvolvido para otimi-

zação discreta e posteriormente expandido para otimi-

zação contínua (Lee & Geem, 2005). Esta abordagem 

não requer gradientes diferenciais, está livre de diver-

gências e escapa de ótimos locais. 

Neste trabalho a técnica evolutiva da busca har-

mônica é investigada para verificar a sua viabilidade 

na sintonia de parâmetros de controladores PID. O 

objetivo é determinar os ganhos Kp, Ki, e Kd do con-

trolador através da minimização de índices de desem-

penho da resposta transiente de sistemas controlados, 

a fim de produzir comportamentos estáveis em respos-

ta ao sinal de entrada degrau unitário. Os resultados 

do controlador PID implementado com o algoritmo 

HS são comparados com duas técnicas evolutivas já 

amplamente utilizadas em diversas aplicações, a oti-

mização por enxame de partículas (PSO) (Kennedy et 

al., 2001) e o algoritmo genético (GA) (Goldberg, 

1989). 

2   Descrição do problema 

Um controlador PID atua em um sistema de malha 

fechada conforme o diagrama de blocos da Fig. 1. A 

variável e(t) representa o erro, que é a diferença entre 

o valor de referência desejado r(t) e a saída real do 

sistema y(t). O sinal de erro e(t) é repassado ao con-

trolador PID, de modo que o controlador calcula a 

derivada e a integral do sinal de erro, que são usados 

em conjunto com os ganhos Kp, Ki, e Kd do controla-

dor PID para ajustar a saída da planta do sistema para 

o dado valor de referência r(t). Os valores dos ganhos 

são devem ser calculados segundo algum tipo de téc-

nica. Neste trabalho são utilizadas técnicas evolutivas 

para estimar os ganhos do controlador PID. 

 

Figura 1. Sistema de controle automático PID usando sinto-

nia com técnicas evolutivas 

 

Em um sistema de controle PID clássico, a forma 

no domínio do tempo de um controlador PID é geral-

mente expressa como: 
         

 
(1) 

onde u(t) é o sinal de controle, e(t) é o sinal de erro, e 

Kp, Ki, e Kd expressam os ganhos proporcional, inte-

gral e derivativo, respectivamente. 

O ganho proporcional tem o efeito de reduzir o 

tempo de subida e de reduzir, porém não eliminar, o 

erro de estado estacionário. O ganho integral possui o 

efeito de eliminar o erro em estado estacionário, po-

rém pode piorar a resposta transiente. O ganho deriva-

tivo tem o efeito de aumentar a estabilidade do siste-

ma, reduzindo o sobressinal e melhorando a resposta 

transiente. A Tabela 1 resume os efeitos do aumento 

dos coeficientes de ganho PID. 

 

Tabela 1 – Efeitos do aumento dos parâmetros PID. 

 Kp Ki Kd 

Tempo de subida Diminui Diminui Muda pouco 

Sobressinal Aumenta Aumenta Diminui 

Tempo acomodação Muda pouco Aumenta Diminui 

Erro no equilíbrio Diminui Elimina Nenhum 

 

O problema de sintonia de parâmetros de um con-

trolador PID pode ser considerado como uma seleção 

de valores dos ganhos Kp, Ki, e Kd que produzem a 

resposta de saída desejada. Assim, o problema de 

ajuste dos ganhos pode ser manipulado como um pro-

blema de otimização de parâmetros. 

No domínio do tempo, a função objetivo (f) que 

caracteriza o desempenho de um controlador PID po-

de incluir critérios de desempenho da resposta transi-

ente, tais como o sobressinal (ymax), o tempo de subida 

(tr), o tempo de acomodação (ts) e o erro em estado 

estacionário absoluto (|e(t)|) (Hsiao et al., 2004). 
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A. Sobressinal máximo 

Seja y a resposta ao degrau unitário, ymax expressa 

o valor máximo de y e yss representa o valor do estado 

estacionário de y. O sobressinal máximo é definido 

como: 

fmo = ymax – yss. (2) 

 

B. Tempo de subida 

O tempo de subida tr é definido como o tempo 

exigido para a resposta ao degrau subir de 10 para 

90% do seu valor final: 

frt = tr. (3) 

 

C. Tempo de acomodação 

O tempo de acomodação ts é definido como o 

tempo exigido para a resposta ao degrau decair e per-

manecer em uma porcentagem especificada do seu 

valor final. Geralmente utiliza-se um tempo de aco-

modação de 5%: 

fst = ts. (4) 

 

D. Erro de controle absoluto integral 

A integral da magnitude absoluta do erro de con-

trole (IAE) é descrita como: 





0

)( dttef iae . (5) 

 

E. Função objetivo 

O projeto ótimo de controladores PID pode ser 

formulado da seguinte maneira. Para uma dada planta 

de um processo, deve-se encontrar os parâmetros Kp, 

Ki, e Kd dos sistema de controle que minimiza os índi-

ces de desempenho durante a resposta transiente. Ou 

seja: 

minimizar   f = fmo + frt + fst + fisa. (6) 

  

3  Algoritmo da Busca Harmônica  

O algoritmo de Busca Harmônica, do inglês Harmony 

Search (HS), é uma metaheurística baseada no proces-

so de desempenho musical que acontece quando um 

músico procura atingir um melhor estado da harmonia 

(Geem et al., 2001), assim como durante uma impro-

visação do jazz. Na improvisação musical, cada músi-

co toca um som qualquer do seu instrumento dentro de 

uma extensão possível, produzindo junto um vetor de 

harmonia. Se todos os sons produzirem uma boa solu-

ção, esta experiência é armazenada em cada memória 

de variável e a possibilidade de produzir uma boa so-

lução é aumentada na próxima vez. O algoritmo HS 

inclui uma quantidade de operadores de otimização, 

tais como a memória harmônica (HM), o tamanho da 

memória harmônica (HMS, número de vetores solução 

na memória harmônica), o número de improvisações 

(NI), a taxa de consideração de memória harmônica 

(HMCR), e a taxa de ajuste do som (PAR). 

No algoritmo HS, a memória harmônica (HM) 

guarda os vetores factíveis, os quais estão todos no 

espaço factível. O tamanho da memória harmônica 

determina quantos vetores podem ser armazenados. 

Um novo vetor é gerado pela seleção aleatória de 

componentes de diferentes vetores da memória har-

mônica. Se a nova harmonia é melhor que a pior har-

monia existente na HM, a nova harmonia substitui a 

pior harmonia da HM. Este procedimento é repetido 

até que uma harmonia fantástica é encontrada. 

Quando um músico improvisa um som, geralmen-

te ele segue uma das três regras: (1) tocar um som de 

sua memória, (2) tocar um som próximo a um som de 

sua memória e (3) tocar um som completamente alea-

tório dentro de uma escala possível. Similarmente, 

quando cada variável de decisão escolhe um valor no 

algoritmo HS, segue uma das três regras: (1) escolher 

qualquer valor da memória HS (definido como consi-

derações de memória), (2) escolher um valor próximo 

a um valor da memória HS (definido como ajustes de 

som), e (3) escolher valor completamente aleatório da 

possível extensão de valores (definido como aleatori-

edade). As três regras no algoritmo HS são dirigidas 

efetivamente usando dois parâmetros, que são a taxa 

de consideração da memória harmônica (HMCR) e a 

taxa de ajuste de som (PAR). 

Os passos no procedimento da busca harmônica 

são como descritos a seguir: 

 Passo 1. Inicie o problema e os parâmetros 

do algoritmo. 

 Passo 2. Inicie a memória harmônica (HM). 

 Passo 3. Improvise uma nova harmonia a par-

tir da HM. 

 Passo 4. Atualize a HM. 

 Passo 5. Repita os Passos 3 e 4 até que o cri-

tério de terminação seja satisfeito. 

Maiores detalhes sobre esta metaheurística e seu 

algoritmo completo podem ser consultados em (Lee & 

Geem, 2005). 

O algoritmo HS tem sido utilizado com sucesso 

em vários problemas de otimização matemáticos em 

aplicações das áreas de engenharias civil, mecânica e 

elétrica, tais como projeto estrutural (Lee & Geem, 

2004; Saka, 2007), projeto de ancoragem de platafor-

mas marítimas flutuantes (Ryu et al., 2007), despacho 

econômico de carga (Vasebi et al., 2007), projeto de 

redes de dutos (Geem, 2006) e operação de represas 

(Geem, 2007). 

4   Resultados experimentais e discussão 

Quatro sistemas de controle típicos foram escolhidos 

para ilustrar o desempenho e a eficiência das técnicas 

evolutivas selecionadas. As funções de transferência 

das plantas dos quarto sistemas de controle de diferen-

tes ordens são mostradas a seguir. 
 

Caso 1 (sistema de segunda ordem): 

11.0

1
)(

21



ss

sG .    (7) 
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Caso 2 (sistema de terceira ordem): 

122

1
)(

232





sss

s
sG .  (8) 

 

Caso 3 (sistema de quarta ordem #1): 

ssss
sG

573

5
)(

2343


 .   (9) 

 

Caso 4 (sistema de quarta ordem #2): 

1343

6
)(

2344



ssss

sG .  (10) 

 

Para cada um dos quatro casos de estudo, simula-

ções computacionais foram realizadas utilizando os 

controladores PID implementados com HS, PSO e 

GA. Nesses experimentos, a entrada do sistema foi o 

sinal de degrau unitário. 

Nos experimentos os seguintes parâmetros da HS 

foram usados para verificar o desempenho do contro-

lador na determinação dos parâmetros (ganhos) do 

controlador PID: o tamanho da memória harmônica 

(HMS) foi estabelecido em 10; a taxa de consideração 

de memória harmônica (HMCR) colocada em 0,8; a 

taxa de ajuste do som (PAR) foi 0,4; e o número de 

improvisações (NI) em 2000. 

Para o controlador PSO foram utilizados os se-

guintes parâmetros. O tamanho da população foi 20. O 

fator de inércia (w) e o fator de constrição () foram 

colocados em 1. As constantes de aceleração foram c1 

= c2 = 2. O número de iterações do algoritmo foi esta-

belecido em 1000 passos. 

Para o algoritmo genético foram usados os se-

guintes parâmetros: número de gerações igual a 1000; 

tamanho da população com 50 indivíduos; taxa de 

mutação de 1%; taxa de recombinação de 90%; elitis-

mo com preservação dos dois melhores indivíduos; e 

método de seleção de indivíduos pela roleta. 

Os limites inferior e superior dos três parâmetros 

(ganhos) dos controladores foram estabelecidos em [0, 

5] para todos os métodos evolutivos. 

Sob as mesmas condições, as simulações foram 

realizadas usando todos os controladores propostos 

para comparar as suas características de convergência. 

A Tab. 2 indica os parâmetros do controlador PID 

obtido para cada técnica evolutiva para as plantas em 

malha fechada. 

As respostas ao degrau unitário do sistema de 

controle realimentado para as quatro plantas são exi-

bidas nas Fig. 2a-d. Nestas figuras, a linha sólida re-

presenta a resposta obtida pelo controlador com o 

algoritmo HS, a linha tracejada indica a resposta obti-

da com o uso da técnica de PSO e a linha pontilhada 

exibe a resposta obtida com o uso de algoritmos gené-

ticos. 

O controlador PID sintonizado por HS apresentou 

resposta mais rápida tanto na subida quanto no estado 

estacionário e um menor sobressinal que o GA para o 

sistema de segunda ordem (G1), como visto na Fig. 2a. 

O desempenho do PSO produziu uma resposta muito 

próxima da HS. 

Para o sistema de terceira ordem (G2) (Fig. 2b), 

todas as técnicas apresentaram respostas similares, 

porém o GA mostrou um tempo de resposta e um tem-

po de acomodação menores que os demais métodos, e 

o seu sobressinal foi ligeiramente maior que dos ou-

tros. 

 

Tabela 2. Parâmetros PID para os métodos evolutivos. 

Planta G1 

 Kp Ki Kd 

HS 1,1580 0,9412 1,3710 

PSO 1,1583 0,9427 1,3696 

GA 0,8068 1,0535 3,5853 

Planta G2 

 Kp Ki Kd 

HS 2,4659 1,0953 1,9757 

PSO 2,4149 0,8786 1,6302 

GA 2,3920 1,2932 1,8622 

Planta G3 

 Kp Ki Kd 

HS 0,8610 0,0012 0,5446 

PSO 0,8745 0 0,5335 

GA 0,8682 0,0026 0,5514 

Planta G4 

 Kp Ki Kd 

HS 0,1654 0,0545 0,1521 

PSO 0,1770 0,0547 0,1803 

GA 0,1067 0,0693 0,1654 

 

Tabela 3. Medidas de estabilidade para as plantas 

controladas com as técnicas evolutivas. 

Planta G1 

 ymax yss tr ts 
HS 1,0126 1 1,5798 1,8888 

PSO 1,0127 1 1,5784 1,8872 

GA 1,5784 0,9985 2,5159 7,8464 

Planta G2 

 ymax yss tr ts 
HS 1,0345 1 1,5305 3,3452 

PSO 1,0327 0,9981 1,5248 3,8872 

GA 1,0767 1 1,4516 2,2111 

Planta G3 

 ymax yss tr ts 
HS 1,0391 1,0022 1,6626 2,8057 

PSO 1,0477 1 1,6364 2,7753 

GA 1,0403 1.0004 1,6495 2,7906 

Planta G4 

 ymax yss tr ts 
HS 1,0500 1 2,5700 9,1603 

PSO 1,0500 1 2,5405 10,4355 

GA 1,1154 1 2,8410 12,2922 
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Na Fig. 2c, as respostas dos controladores PSO e 

GA para os tempos de subida e de acomodação são 

um pouco mais baixas que para a HS, mas o sobressi-

nal nesses dois métodos é ligeiramente maior para o 

sistema de quarta ordem #1 (G3). Entretanto, tais dife-

renças não podem ser consideradas significativas. 

A resposta do sistema de quarta ordem #2 (G4) 

para o GA produziu um sobressinal mais alto, porém 

com uma oscilação menor em comparação com HS e 

PSO, como mostrado na Fig. 2d. PSO tem um 

tempo de subida mais rápido, mas oscila mais na res-

posta transiente, atingindo a estabilidade em um tem-

po de acomodação mais longo que o HS e menor que 

o GA. O comportamento do controlador HS é seme-

lhante ao controlador GA. 

Medidas de robustez do sistema em malha fecha-

da para resposta ao degrau unitário dos controladores 

PID para as quatro plantas estão ilustradas na Tab. 3. 

Em geral, o controlador HS mostrou o sobressinal 

mais baixo e o sinal estacionário mais perto da refe-

rência nos casos estudados, seguido proximamente 

pelo controlador PSO, que também mostrou na maior 

parte dos casos o tempo de subida mais rápido em 

comparação com as outras técnicas. 

Os resultados dos controladores HS e PSO para o 

problema da sintonia PID são bastante parecidos. No 

conjunto das medidas de estabilidade, o algoritmo 

genético mostrou o pior desempenho para as respostas 

dos sistemas. Todas as técnicas atingiram o estado 

estacionário nas condições de operação para todos os 

sistemas de controle. 

Deste modo, as técnicas evolutivas mostraram ser 

eficientes no ajuste automático dos parâmetros Kp, Ki 

e Kd, tornando-se uma boa alternativa à escolha destes 

parâmetros, podendo substituir a escolha experiência 

do projetista ou operador. 

5   Conclusão 

Neste trabalho pode-se confirmar que o problema de 

sintonia de controlador PID pode ser tratado como um 

problema de otimização através da minimização de 

índices de desempenho de sistemas de controle em 

malha fechada. 

O principal destaque desta abordagem foi permitir 

uma formulação mais simples do problema do que as 

utilizadas pelas técnicas clássicas de controle moder-

no, tornando a sua implementação mais fácil. 

Os métodos avaliados apresentaram característi-

cas desejáveis, como convergência para a referência 

esperada e eficiência no ajuste dos parâmetros PID. 

O algoritmo de busca harmônica mostrou desem-

penho similar ou melhor que as técnicas evolutivas de 
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a) Planta de segunda ordem (G1) b) Planta de terceira ordem (G2) 
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c) Planta #1 de quarta ordem (G3) d) Planta #2 de quarta ordem (G4) 

Figura 2. Respostas ao degrau unitário do sistema de controle realimentado com diferentes controladores PID evolutivos. 
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PSO e GA, que são métodos bem conhecidos e já con-

solidados pela comunidade científica como ferramen-

tas de otimização. Uma vantagem da aplicação da HS 

sobre PSO e GA é que estes produzem soluções que 

podem variar a cada execução do programa, em virtu-

de dos componentes aleatórios de seus procedimentos 

algoritmos, ao passo que a HS converge sempre para a 

mesma solução. A HS não requer a determinação de 

valores iniciais para as variáveis de decisão. 

Portanto, a busca harmônica demonstrou poten-

cial satisfatório para aplicações na área de controle. 

Por ser ainda uma técnica recente, com campo aberto 

para muitas melhorias, a busca harmônica tem um 

longo caminho para explorar soluções de problemas 

complexos. 
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Abstract  PI and PID controller design (tuning) employ in general classical techniques, such as Ziegler-Nichols and Cohen-
Coon. One disadvantage in this case is the need for knowing the process dynamics. An alternative approach is the use of evolu-
tionary optimization methods. In this work, one of them called Differential Evolution is used for tuning the PI and PID parame-
ters of a controller in a thermal process. The results, compared to those given by the classical techniques, showed that the pro-
posed methodology is promising. 

Keywords  PID controller, Tuning, Differential Evolution. 

Resumo  O projeto (sintonia) de controladores PI e PID é geralmente realizado com técnicas clássicas, tais como Ziegler-
Nichols e Cohen-Coon. Uma das desvantagens é a necessidade de conhecimento da dinâmica do processo. Uma abordagem al-
ternativa é o emprego de métodos evolutivos. Neste trabalho, empregou-se um deles, denominado Evolução Diferencial, para a 
sintonia dos parâmetros PI e PID de um controlador em um processo térmico. Os resultados, comparados com aqueles obtidos 
com as técnicas clássicas, mostraram que a metodologia proposta é promissora. 

Palavras-chave  Controlador PID, Sintonia, Evolução Diferencial.

1   Introdução 

O desenvolvimento de controladores que possuem 
comportamento uniforme em malha fechada para 
grandes variações da dinâmica do processo, e 
robustez, tem acelerado a alta competição do 
mercado nos dias atuais. 

A exploração de novas alternativas de sistemas 
de controle pode resultar em um fator importante na 
conquista de mercado. Além disso, aspectos como 
aumento da demanda por processos e produtos de 
qualidade, responsabilidade ambiental e demandas 
por um mercado variável e dinâmico, motivam a 
busca por sistemas de controle com flexibilidade 
operacional, sem o conservadorismo dos métodos 
existentes. 

Tradicionalmente, em projeto de controladores, 
métodos clássicos como Ziegler-Nichols (ZN) e 
Cohen-Coon (CC) são frequentemente empregados 
com essa finalidade (Souza, 2007). Apesar da 
simplicidade de aplicação destas metodologias, elas 
apresentam, como principal desvantagem, a 
necessidade de conhecimento da dinâmica do 
processo, o que, em problemas reais, se configura 
como uma tarefa árdua. 

Recentemente, estratégias baseadas em técnicas 
heurísticas de otimização têm sido propostas para o 
projeto de controladores, dentre as quais pode-se 
citar Lobato e Souza (2008) e Solihin et al. (2011). 

Dentre as modernas técnicas heurísticas, o 
algoritmo de Evolução Diferencial (ED), proposto 
por Storn e Price (1995), se configura como uma das 
metodologias mais utilizadas para a resolução de 
problemas de otimização. Este método consiste 
basicamente em utilizar operações vetoriais para a 
geração de soluções candidatas. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é 
avaliar a aplicabilidade do algoritmo de ED no 
projeto de controladores PID. Além disso, comparar 
os resultados obtidos com aqueles oriundos da 
aplicação dos métodos de ZN e CC. Este trabalho é 
estruturado como segue. A seção 2 apresenta uma 
revisão das técnicas clássicas para a sintonia de 
controladores. Uma breve revisão sobre o algoritmo 
de ED é mostrado na seção 3. Nas seções 4 e 5 são 
apresentados os critérios de desempenho empregados 
e um estudo de caso. Finalmente, na seção 6, são 
apresentados os resultados e os trabalhos futuros. 

2   Sintonia de Controladores 

Na literatura, a grande maioria dos trabalhos que 
envolvem o projeto de controladores faz uso dos mé-
todos de ZN e CC. O princípio desses métodos é a 
correlação entre os parâmetros do controlador (Kc, τI 
e τD) com os parâmetros do modelo (K, τ e θ), atra-
vés da resposta temporal do sistema em malha aberta 
(denominada curva de reação do processo), frente a 
uma perturbação degrau (Tabela 1). 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           106

Tabela 1. Sintonia de controladores pelos métodos de ZN e CC, 
através da curva de reação do processo, em malha aberta (Fonte: 

Seborg et al., 1989). 

Controla-
dor/Método 

Ziegler-Nichols 
(ZN) 

Cohen-Coon 
(CC) 

P ( )θ
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( ) 3
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Outro método clássico bastante utilizado é o ZN 

por meio de sensibilidade limiar (Seborg et al., 
1989). Este procedimento é válido apenas para plan-
tas estáveis em malha aberta, e conduzido com os 
seguintes passos: (I) Fixação do parâmetro propor-
cional com um ganho muito pequeno; (II) Aumento 
do ganho até a obtenção de uma resposta oscilatória 
com amplitude e período constantes; (III) Registro do 
ganho crítico (Ku) e do período crítico (Pu); e (IV) 
Ajuste dos parâmetros, conforme a Tabela 2. 
 

Tabela 2. Sintonia de controladores pelo método de ZN, através da 
sensibilidade limiar, em malha fechada (Fonte: Seborg et al., 

1989). 

Controlador/ 
Parâmetro 

Kc τi τd 

P 0,5Ku ‒ ‒ 

PI 0,45Ku Pu/1,2 ‒ 

PID 0,6Ku 0,5Pu Pu/8 

 
Apesar da grande maioria dos projetos de con-

troladores PID serem sintonizados pelos métodos 
clássicos ZN e CC, eles trazem algumas dificuldades, 
tais como: a necessidade de conhecimento da dinâ-
mica do processo em malha aberta, e no caso do mé-
todo de sensibilidade limiar, a necessidade de traba-
lhar próximo ao limite de instabilidade do sistema. 
Sendo assim, a partir deste cenário, caracteriza-se a 
necessidade de novas alternativas para a sintonia de 
controladors PID. 

3   O Algoritmo de Evolução Diferencial 

Dentre os vários algoritmos de otimização não de-
terminísticos propostos na literatura, o algoritmo de 
Evolução Diferencial (ED), proposto por Storn e 
Price (1995), se configura como uma das principais 
abordagens para a resolução de problemas de otimi-
zação. 

A idéia principal por trás desta técnica é o es-
quema proposto para atualização do vetor de variá-
veis de projeto de uma população. Basicamente, a 
diferença ponderada, via taxa de perturbação F, entre 
dois indivíduos (

2r
x
r e 

3r
x
r ), é adicionada a um terceiro 

indivíduo (
1r

x
r

), como mostrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Fundamentação teórica do algoritmo de ED (Fonte: 

Reproduzido de Storn et al., 2005). 

 
O indivíduo gerado através deste esquema (

i
ν
r

) é 

avaliado pela função objetivo e pode inclusive substi-
tuir indivíduos mal sucedidos nas gerações seguintes. 
Desta forma, nenhuma distribuição de probabilidade 
em separado deve ser usada, o que torna este esque-
ma completamente auto-ajustável. 

De maneira resumida, nessa abordagem pura-
mente estrutural, o valor de cada variável é represen-
tado por um valor real e a geração de candidatos é 
feita através do uso de operações vetoriais como a-
presentado e detalhado a seguir (Storn e Price, 1995): 
 
Inicializar (aleatoriamente) e avaliar a população P enquanto nenhum 
critério de parada for satisfeito faça {  
  para ( i = 0; i < NP ; i ++) {  
   Rotina Candidato C[ i ] 
    Avalie o candidato C[ i ] 
     se ( C[ i ] é melhor que P[ i ]) 
      P’ [ i ] = C[ i ] senão P’ [ i ] = P[ i ]}  
     P = P’ }  
 

em que NP é o tamanho da população, P é a po-
pulação da geração atual, e P’ é a população da pró-
xima geração. O procedimento para a criação do 
candidato (C[i]) é mostrado a seguir: 
 
Candidato C[i] 
   Aleatoriamente selecione os pais P[ i 1], P[ i 2] e 
P[ i 3], ( i ≠ i 1 ≠ i 2 ≠ i 3).  
   Geração do candidato: C1[ i ] = P[ i 1] +  F ×( P[ i 2] -
P[ i 3]). 
   C [ i ] por cruzamento dos genes de P[ i ] e C1[ i ] 
como segue: para ( j = 0 ; j < NP ; j ++) { 
     se ( r  < CR) C[ i ][ j ] = C1[ i ][ j ] senão C[ i ][ j ] 
= P 1[ i ][ j ]}  
 

em que C[i] é a solução candidata i da popula-
ção, C[i][j] é a j-ésima entrada no vetor solução de 
C[i], r é um número aleatório entre 0 e 1, CR é a pro-
babilidade de cruzamento e F é a taxa de perturba-
ção. 
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O algoritmo implementado por Storn e Price 
(1995) possibilita a escolha do tipo de estratégia que 
será utilizada durante o processo evolutivo. Tais es-
tratégias dependem do vetor escolhido para ser per-
turbado, do número de vetores que serão considera-
dos para a perturbação e do tipo de cruzamento que 
será utilizado. Storn e Price (1995) aconselham uma 
população em torno de 5 a 10 vezes o número de 
variáveis do problema, e taxa de perturbação e pro-
babilidade de cruzamento iguais a 0,5. 

Na literatura, pode-se encontrar inúmeras aplica-
ções do algoritmo de ED em áreas distintas da ciên-
cia, dentre as quais pode-se citar: estimação de parâ-
metros térmicos em reator de leito (Babu e Sastry, 
1999), síntese e otimização de sistemas integrados de 
energia aplicados a destilação (Babu and Singh, 
2000), estimação de parâmetros cinéticos em proces-
sos de fermentação a batelada alimentada (Wang et 
al., 2001), projeto de sistemas de engenharia (Lobato 
e Steffen, 2007), determinação da difusividade térmi-
ca aparente na secagem de frutas (Mariani et al., 
2008), projeto de sistemas de engenharia com enfo-
que multi-objetivo (Lobato, 2008), estimação dos 
parâmetros da equação de Page e do coeficiente de 
perda de calor de um secador rotativo em escala pilo-
to (Lobato et al., 2008), estimação de parâmetros 
térmicos em transferência radiativa (Lobato et al., 
2010), além de outras aplicações (Storn et al., 2005). 

4   Critérios de Desempenho  

Com o objetivo de comparar a técnica proposta com 
os métodos clássicos ZN e CC, aplicou-se o seguinte 
Índice de Desempenho (ηd): 
 

s

d

( t / t ) OS

2

+
η = , (1)

 
em que ts é o tempo de assentamento, OS, o o-

vershoot, e t, o tempo total de simulação. O Índice de 
Desempenho está contido no domínio [0, 1]. Na Fi-
gura 2, ilustra-se o cálculo de ts, dado pelo tempo de 
assentamento na faixa 0,95b e 1,05b. enquanto OS é 
obtido de acordo com: 
 

a
OS

b
= . (2)

5   Aplicação 

O estudo de caso deste trabalho consiste de um tro-
cador de calor do tipo casco-tubo em contra-corrente. 
Na Figura 3, Qc,i e Tc,i representam, respectivamente, 
a vazão e a temperatura de entrada do fluido quente, 
e Qt,e e Tt,e, a vazão e a temperatura de entrada do 
fluido frio. Tc é a temperatura do fluido no lado do 
casco e Tt é a temperatura do fluido no lado dos tu-
bos. 

 

Figura 2. Medidas de desempenho do sistema de controle (Fonte: 
Seborg et al., 1989). 

 
Tc,s Qc,s

Tc,e Qc,e

Tt,e

Qt,e

Tt,s

Qt,s

Tt

Tc

 

Figura 3. Desenho esquemático do trocador de calor (Fonte: Gar-
cia, 2005). 

 
O objetivo desse sistema é aquecer uma corrente 

de água a 40 oC a partir de uma corrente de água 
quente. As trocas térmicas consideradas são: a trans-
ferência de calor entre os fluidos circulando nos tu-
bos e no casco, a transferência de calor entre o fluido 
circulando no casco e suas paredes, e o transporte de 
energia (entalpia) devido ao escoamento dos fluidos 
nos tubos e casco. Maiores informações sobre a for-
mulação e as considerações estão em Garcia (2005). 

A descrição matemática do sistema de troca tér-
mica resultante da combinação das equações do sis-
tema com as relações constitutivas são dadas pelas 
equações a seguir: 
 

( ) ( )
aptt

ctstetapetetst

cV

TAUTTcQ

dt

Td

,

,,,,,,

⋅⋅

∆⋅⋅+−⋅⋅⋅
=

ρ

ρ
, (3)

 

( ) ( )
apcc

ctscecapececsc

cV

TAUTTcQ

dt

Td

,

,,,,,,

⋅⋅

∆⋅⋅−−⋅⋅⋅
=

ρ

ρ
, (4)

 

( ) ( ) o o 40 C 74,4 Ct ,s c ,sT 0 T 0  =     , (5)

 
onde ρt,e e ρt são as massas específicas da água 

quente de alimentação e nos tubos, respectivamente 
(constantes e iguais a 998,21 kg/m3 e 995,65 kg/m3); 
ρc,e e ρc são as massas específicas da água fria de ali-
mentação e no casco, respectivamente (constantes e 
iguais a 965,31 kg/m3 e 971,79 kg/m3); Vt é o volume 
externo dos tubos e Vc é o volume interno disponível 
no casco (constantes e iguais a 3,385·10-3 m3 e 
4,557·10-3 m3, respectivamente); cp,a é o calor especí-
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fico da água (constante e igual a 1,0 kcal/(kg·C); U é 
o coeficiente global de transferência de calor (cons-
tante e igual a 1.089,7 W/(m2·K); A é a área média de 
troca térmica (constante e igual a 0,8822 m2); e 

( )ctct

ctct

ct
TT

TT
T

min,max,

min,max,

ln ∆∆

∆−∆
=∆  é a média logarítmica da 

diferença de temperatura, com 
etscct TTT ,,max, −=∆  e 

stecct TTT ,,min, −=∆ . 

A equação do conjunto sensor-transmissor se 
comporta como um sistema de 1a ordem e a tempera-
tura transmitida (Tt, em oC) é dada por: 

 

( ) ( ) ( ) 14,6 mAt t m.mV t

t

t

d T K T 1,019 T
, T 0

dt

− −
= =

τ
, (6)

 
em que Kt é o ganho do transmissor (igual a 10,2 

mA/mV); Tm,mV é a temperatura medida pelo sensor 
em mV; τt é a constante de tempo do conjunto (igual 
a 2s); e a temperatura transmitida em mA é dada por 

4, += tmAt TT . 

A equação do conjunto conversor I/P-válvula de 
controle é modelado como um sistema de 1a ordem e 
a posição da haste da válvula (X, em p.u.) é dada por: 

 

( ) ( ) ( )  0,6p.u.AT

AT

d X K v 3 X
X 0

dt

− −
= =

τ
, (7)

 
em que KAT é o ganho estático do atuador (igual 

a 1/12 p.u./psig); v é o sinal de saída do conversor I/P 
(igual a ( )[ ] 34 +−⋅ mAmK IP

, em que KIP é o ganho 

do conversor e m é o sinal de 4 a 20 mA recebido 
pelo conversor); e τAT é a constante de tempo do con-
junto (igual a 10 s). 

Por fim, a equação que define a vazão através da 
válvula (Qc,e, em m3/s) é dada por: 
 

ecV

X

VVec PRCKQ ,
1

, ρ∆⋅⋅⋅= − , (8)

 
em que KV é o fator de ajuste de unidades (igual 

a 7,6·10-3); CV é o coeficiente de vazão (igual a 27 
gpm/psi1/2); R é a "rangeabilidade" (igual a 30); e 
∆PV é a queda de pressão através da válvula (constan-
te e igual a 0,2 bar). 

Com a combinação da modelagem do processo, 
do cálculo dos parâmetros do modelo, das modela-
gens da transmissão do sinal de temperatura e do 
conjunto conversor I/P‒válvula de controle, e da de-
finição das condições iniciais do sistema, apresenta-
se, na Fig. 4, a representação gráfica do modelo do 
trocador de calor não-linearizado em malha fechada. 

A Tabela 3 apresenta, para a simulação do sis-
tema de troca térmica em malha fechada com um 
controlador PI, o resultado disponível na literatura 
(Garcia, 2005) com aqueles sintonizados pelos méto-
dos: Ziegler-Nichols por sensibilidade limiar (ZN-

SL) e por curva de reação (ZN-CR), Cohen-Coon 
(CC-CR) e método de Evolução Diferencial (ED) 
(com uma população com 40 indivíduos, taxa de per-
turbação igual a 0,8 e probabilidade de cruzamento 
igual a 0,5). Apresenta-se também, para o mesmo 
sistema em malha fechada, os resultados da sintonia 
de um controlador PID, sintonizado pelos métodos: 
Ziegler-Nichols por sensibilidade limiar (ZN-SL) e 
por curva de reação (ZNCR), Cohen-Coon (CC-CR) 
e método de Evolução Diferencial (ED). 

Pode-se observar, através da análise do índice de 
desempenho proposto (ηd), a qualidade do projeto de 
controladores obtida com o algoritmo de ED, que 
comparando com as técnicas clássicas demonstrou 
equivalência. A Tabela 4 apresenta os valores dos 
parâmetros para os controladores analisados. O mé-
todo evolutivo foi aplicado ao sistema localmente 
linearizado, e então implementado no modelo não-
linear (Figura 4), o que ressalta a sua eficiência. Na 
Figura 5, são apresentadas as respostas do sistema 
frente a uma perturbação degrau unitária no set-point, 
isto é, de 40 para 41 oC, para cada uma das sintonias 
dos controladores PI e PID. Pode-se observar a efi-
cácia da metodologia proposta quando comparada 
com os métodos clássicos de ZN e CC. 

 

Tabela 3. Comparativo entre os métodos de sintonia analisados. 

Método Erro Quadrático Médio ηd 

PI (Garcia, 
2005) 

35,81 0,127990 

PI (ZN-SL) 22,58 0,079193 

PI (ZN-CR) 38,48 0,008692 

PI (CC-CR) 24,91 0,062792 

PI (ED) 39,79 0,009491 

PID (ZN-SL) 23,75 0,237793 

PID (ZN-CR) 22,09 0,006494 

PID (CC-CR) 19,90 0,043793 

PID (ED) 22,65 0,006993 

 

Tabela 4. Parâmetros dos controladores PI e PID. 

Parâmetros 
Método 

KC τI τD 

PI (Garcia, 
2005) 

0,40 2,50 ‒ 

PI (ZN-SL) 4,41 50,00 ‒ 

PI (ZN-CR) 2,52 44,95 ‒ 

PI (CC-CR) 2,72 16,63 ‒ 

PI (ED) 1,00 13,38 ‒ 

PID (ZN-SL) 5,88 30,00 7,50 

PID (ZN-CR) 3,36 27,00 6,75 

PID (CC-CR) 4,43 26,02 4,25 

PID (ED) 2,93 21,57 6,16 
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Figura 4. (a) Modelo do trocador de calor não-linearizado em malha fechada e (b) subsistema com o modelo do trocador de calor. 
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Figura 5. Resposta do sistema de troca térmica, frente a uma perturbação degrau unitária no set-point de 40 para 41 oC, para cada uma das 

sintonias dos controladores PI e PID. 
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6   Conclusão 

Este trabalho objetivou a aplicação do algoritmo de 
ED para o projeto de controladores PI e PID. A me-
todologia proposta foi aplicada na sintonia de um 
controlador em um sistema de troca térmica em ma-
lha fechada. Os resultados obtidos foram comparados 
com a sintonia realizada através dos métodos tradi-
cionais de Ziegler-Nichols (ZN) e Cohen-Coon (CC). 
Como pode ser observado na Tabela 2, o resultado 
com o algoritmo de ED foi o esperado, e a metodolo-
gia proposta se configura como uma promissora al-
ternativa para o projeto de controladores. 

Como propostas de trabalhos futuros, pode-se ci-
tar a aplicação da metodologia em plantas industriais, 
a análise de sensibilidade dos parâmetros do algorit-
mo de ED na qualidade da solução, e a hibridização 
do algoritmo com outras técnicas clássicas e heurísti-
cas. 
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Abstract— Identification of Piecewise Affine (PWA) Hybrid Systems is not an easy task since both the
parameters determining the discrete modes and the parameters of the submodels have to be obtained. In this
way, this work presents a new approach for identifying these parameters simultaneously. PWARMAX (PieceWise
Autoregressive Moving Average eXogeneous) will be identified using Genetic Algorithms for finding the discrete
modes parameters (gaussian mixture model) and using the proposed estimator Extended and Weighted Least
Squares Algorithm to estimate the ARMAX submodels parameters. Results show that the proposed approach
can properly identify such Hybrid Systems.

Keywords— Hybrid Systems, Genetic Algorithms, Piecewise, ARMAX.

Resumo— A identificação de sistemas h́ıbridos do tipo PWA (PieceWise Affine - Afim por Partes) é uma
tarefa complexa uma vez que é necessário a obtenção dos parâmetros dos seus submodelos e a obtenção dos
seus estados discretos. Sendo assim, este trabalho apresenta uma nova abordagem para estimação simultânea
dos parâmetros e modos de sistemas PWA, mais precisamente de sistemas PWARMAX (onde os submodelos
são pseudo linear-nos-parâmetros - ARMAX), utilizando os Algoritmos Genéticos para obter os parâmetros de
um modelo de mistura de gaussianas (estados de modo do sistema) e uma variação do algoritmo de Mı́nimos
Quadrados Estendido, chamado Mı́nimos Quadrados Estendido e Ponderado, para estimar os parâmetros dos
submodelos ARMAX (estados base do sistema). Os resultados mostram que é posśıvel identificar de forma
satisfatória tais sistemas utilizando os algoritmos propostos.

Keywords— Sistemas Hı́bridos, Algoritmos Genéticos, Afim por partes, ARMAX

1 Introdução

Um sistema h́ıbrido, ou sistema dinâmico h́ıbrido,
envolve componentes que variam de forma con-
t́ınua, conhecidos como estados base, e compo-
nentes que podem apenas apresentar estados dis-
cretos, conhecidos como estados de modo (Li
et al., 2005). Um sistema h́ıbrido é, portanto,
um sistema dinâmico heterogêneo cujo compor-
tamento é definido pela interação de seus estados
base e de modo (Paoletti et al., 2007).

Quando modelos lineares não são apropria-
dos para descrever de forma eficaz a dinâmica
de um sistema, modelos não-lineares devem ser
utilizados. Normalmente é dif́ıcil obter modelos
não-lineares que descrevam de forma eficiente as
plantas em todos os seus regimes. Além disso,
esforço considerável é requerido no desenvolvi-
mento de modelos não-lineares e diferentes téc-
nicas para identificação e controle de sistemas li-
neares são dispońıveis. Dessa forma, uma alter-
nativa para representar sistemas com dinâmica
não-linear é utilizar uma combinação de mode-
los lineares mais simples (Paoletti et al., 2007).
Esta representação de sistemas não-lineares talvez
seja a aplicação de maior impacto de modelos
h́ıbridos atualmente (Lin and Antsaklis, 2009),

sendo também conhecida como abordagem multi-
modelos (Li et al., 2005), onde um conjunto de mo-
delos é escolhido para cobrir os posśıveis padrões
ou estruturas de comportamento de um sistema
e a sáıda final é obtida por uma combinação das
sáıdas de cada modelo individual.

O uso de sistemas h́ıbridos em identificação de
sistemas dinâmicos não-lineares e em sistemas de
controle não é nova (Sontag, 1981), mas vêm ga-
nhando espaço nos principais meios de publicação
de trabalhos na área de controle e automação
e, consequentemente, nas indústrias (de Best
et al., 2008; Nandola and Bhartiya, 2008; Goebel
et al., 2009; Lin and Antsaklis, 2009). A identifi-
cação desses sistemas passa a ser parte integrante
do desenvolvimento dos sistemas atuais de con-
trole avançado.

Recentemente, um grande número de traba-
lhos foi desenvolvido na estimação de sistemas
h́ıbridos por modelos decompostos em partes afins
sem sobreposição. Tais descrições matemáticas
são referidas na literatura como modelos PWA,
como sugerido por diversos autores (Sontag, 1981;
Johansen and Foss, 1993). Grande parte dos
métodos de identificação têm sido desenvolvidos
para essa classe, dentre eles destacam-se os sis-
temas PWARX (PieceWise Auto-Regressive eX-
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ogenous) (Ferrari-Trecate et al., 2003; Roll et al.,
2004; Bemporad et al., 2005; Juloski et al., 2005;
Nakada et al., 2005; Amaral et al., 2006; Gegúndez
et al., 2008), ou seja, modelos no qual o espaço de
regressores é dividido em poliedros com submode-
los afins (ou ARX mais uma constante) para cada
divisão.

Por conseguinte, o objetivo deste trabalho
é apresentar uma nova abordagem para identi-
ficação de sistemas h́ıbridos do tipo PWA que
utiliza algoritmos evolucionários, sendo, portanto,
menos suscept́ıvel a mı́nimos locais.

Este trabalho está organizado da seguinte
forma. Na Seção 2 os modelos afins por partes
e uma breve revisão sobre sua identificação na li-
teratura são apresentados. Na Seção 3 os algo-
ritmos propostos são descritos e na Seção 4 eles
são avaliados em alguns problemas simulados. Por
fim, discussões finais são apresentadas na Seção 5.

2 Caracterização do Problema

Sistemas PWA são obtidos particionando o con-
junto de estados e entradas em um conjunto finito
de regiões poliedras e considerando os subsistemas
afins, que compartilham os mesmos estados con-
t́ınuos em cada região (Bemporad et al., 2005).
Trata-se de uma estrutura de modelo atrativa por
ser uma simples extensão de modelos lineares.

Devido à propriedade de aproximação uni-
versal de mapas PWA (Bemporad et al., 2005),
modelos PWA formam uma estrutura não-linear
que pode descrever qualquer dinâmica não-
linear (Nakada et al., 2005). Dada a equivalên-
cia de sistemas PWA e diversas classes de sis-
temas h́ıbridos, como MDL (Mixed Logical Dy-
namical) e LC (Linear Complementary) (Heemels
et al., 2001), identificação de sistemas PWA é útil
na estimação de modelos h́ıbridos a partir de da-
dos do processo (Bemporad et al., 2005).

Um modelo PWARX pode ser descrito como:

y(k) = f (x(k)) + e(k), (1)

sendo y a sáıda do sistema, e o erro, x ∈ Rn é o
vetor de regressores

x(k) = [y(k− 1) . . . y(k−ny), u(k− 1) . . . u(k−nu)]

u a entrada e f (·) a seguinte função mapa,

f (x) =


θ1

[
xT

1

]
se Ψ ∈ X1

...
...

θs

[
xT

1

]
se Ψ ∈ Xs

definida em todos os posśıveis valores do vetor de
regressores x, X ⊆ Rn+1, em que s é o número de
submodelos e Ψ = [x 1]T. As regiões Xi formam

uma partição completa de X , ou seja,
⋃Xi = X

e Xi
⋂Xj = �.
Dessa forma, o problema de identificação de

sistemas PWA é uma tarefa complexa (Wen et al.,
2007) que engloba a estimação simultânea dos pa-
râmetros de cada submodelo, θi, e a obtenção das
partições Xi, em que i = 1, 2, . . . s. Assim, o de-
safio na identificação de sistemas h́ıbridos deve-se
ao fato de que os parâmetros dos submodelos de-
pendem do modo ou partição (Roll et al., 2004).

Dentre os métodos de identificação de mode-
los PWARX, os principais são: i. procedimento
baseado em programação inteira mista (Roll et al.,
2004); ii. procedimento baseado em agrupa-
mento (Ferrari-Trecate et al., 2003); iii. procedi-
mento bayesiano (Juloski et al., 2005); iv. procedi-
mento por erro limitado (Bemporad et al., 2005).

Além desses métodos, (Nakada et al., 2005)
apresentaram um método simples e eficiente
baseado em agrupamento por mistura de gaus-
sianas, treinada pelo algoritmo de Esperança-
Maximização (EM), utilizando os posśıveis regres-
sores (x(k)) e suas respectivas sáıdas do sistema
y(k) no processo de agrupamento. Depois de agru-
par cada vetor de regressores, Máquinas de Ve-
tores Suporte (SVM) foram utilizadas para obter
as regiões.

3 Identificação de Sistemas PWA

3.1 Estimação dos parâmetros dos submodelos

Considerando o modelo PWARX, dado que as
regiões X são conhecidas a priori, pode-se aplicar
o algoritmo de Mı́nimos Quadrados (MQ) uti-
lizando os vetores de regressores pertencentes ao
submodelo e estimar seus parâmetros. Porém,
no caso de modelos PWARMAX, não é posśıvel
a utilização do algoritmo MQ pois é necessário
obter o modelo do rúıdo (parte MA). Partindo
dessa premissa, uma simples abordagem é pro-
posta neste trabalho, fazendo uso do algoritmo de
Mı́nimos Quadrados Estendido (MQE) e do algo-
ritmo de Mı́nimos Quadrados Ponderado (MQP),
como apresentado a seguir.

Primeiramente, matrizes de peso (Wi) devem
ser definidas para cada submodelo i. Para o caso
de mapas sem sobreposição (como nos modelos
PWA) os vetores pertencentes a um submodelo
recebem peso igual a 1 enquanto que os não per-
tencentes recebem peso 0. No caso de mapas com
sobreposição, ao invés de pesos 1 ou 0, são usa-
dos pesos definidos pelo classificador dos dados em
regiões (em uma etapa anterior à de estimação de
parâmetros dos submodelos), sendo que a soma
dos pesos entre os submodelos para um determi-
nado vetor deve ser 1.

Após a obtenção de Wi, uma estimativa ini-
cial deve ser obtida por meio do algoritmo de
MQP, para cada um dos submodelos de forma in-
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dependente:

θ̂MQPi = [ΨTWiΨ]−1ΨTWiy (2)

em que Ψ ∈ Rm×n+1 é a matriz de regressores
constrúıda por meio do vetor de regressores x ∈
Rn mais um termo constante, em m observações,
Wi ∈ Rm×m a matriz de pesos do submodelo i e
y o vetor de medições.

A partir dessa estimativa inicial, o modelo
deve ser simulado um passo à frente:

ŷ =
s

∑
i=1

θ̂T
MQPiΨ

TWi. (3)

Com os valores simulados, calcula-se o vetor
de reśıduos:

ξ = y− ŷ. (4)

A partir de ξk−τ (τ depende do modelo de
rúıdo desejado) monta-se a matriz de regressores
estendida Ψ∗ assim como no caso do algoritmo
de MQE. Aplica-se novamente o algoritmo de
MQP utilizando essa matriz estendida (a partir
da segunda iteração, Ψ∗ deve ser utilizado em
3), calcula-se ŷ e o respectivo reśıduo e repete-se
este procedimento até o algoritmo convergir. Vale
ressaltar que diferentes modelos de rúıdo podem
ser utilizados para cada submodelo. Nesse caso,
cada submodelo terá sua própria matriz estendida.

3.2 Obtenção das partições - estados de modo

Na seção anterior, alguns algoritmos para es-
timação de modelos h́ıbridos foram citados.
Em todos eles foram considerados modelos
PWARX (Ferrari-Trecate et al., 2003; Roll et al.,
2004; Bemporad et al., 2005; Juloski et al., 2005;
Nakada et al., 2005) ou HHARX, mas em nenhum
deles modelos PWARMAX foram considerados.
Apenas (Roll et al., 2004) é imune aos mı́nimos
locais do problema exposto, sendo que os outros
não. Uma alternativa interessante nesse ponto é
a utilização de algoritmos evolucionários. Tais al-
goritmos têm apresentado resultados importantes
em identificação de sistemas não-lineares como
mostrado em alguns trabalhos recentes (Aguirre
et al., 2010; Barbosa et al., 2011). Sendo assim, a
fim de obter um algoritmo que seja mais robusto a
mı́nimos locais, e que, diferentemente de (Nakada
et al., 2005), já obtenha ao final de sua execução
um classificador baseado apenas nos regressores,
um algoritmo evolucionário é aqui proposto.

A estrutura base do algoritmo é um modelo
de mistura de gaussianas (cada modelo na mis-
tura representa um modo discreto do sistema),
porém, com parâmetros ajustados pelos Algorit-
mos Genéticos (Goldberg, 1989) – o número de
misturas é fixo e escolhido pelo usuário. Cria-
se, então, uma população de indiv́ıduos com os

seguintes parâmetros a serem evolúıdos: as mé-
dias de cada modelo da mistura (modo) e a ma-
triz de covariâncias. A partir das médias e co-
variâncias, os dados representados pelo conjunto
de regressores são classificados para o compo-
nente que obtiver a maior probabilidade a pos-
teriori para a determinada amostra (ou pode-se
utilizar ponderações). Após o agrupamento dos
dados, o algoritmo de MQ ou MQEP é utilizado
para estimar os parâmetros dos submodelos ARX
ou ARMAX, respectivamente, correspondente a
cada modo. Com os modos e os submodelos
dispońıveis, o sistema h́ıbrido é simulado e o erro
médio quadrático (MSE) um passo à frente obtido.
Os indiv́ıduos são então avaliados e a evolução
da população continua por um número determi-
nado de gerações. O algoritmo proposto, chamado
AGPWA, é uma implementação dos Algoritmos
Genéticos cuja função de avaliação dos indiv́ıduos
é descrita a seguir:

Entradas: Indiv́ıduo ind, ordem dos submodelos,
número de partições, dados de identificação

1. Implementar uma mistura de gaussianas a par-
tir das variáveis de ind (médias e covariâncias)

2. Agrupar (ou atribuir pesos) os dados de iden-
tificação em cada modo definido pela mistura,
a amostra pertencerá (ou terá peso maior) à
componente da mistura que obtiver a maior
probabilidade a posteriori

3. Utilizar o algoritmo de MQ para estimar parâ-
metros dos submodelos ARX, ou MQEP para
estimar parâmetros dos submodelos ARMAX

4. Avaliar o desempenho (MSE) de ind, simu-
lando um passo à frente o sistema h́ıbrido for-
mado

Sáıda: Avaliação de ind.

Observe que os parâmetros dos submodelos
são calculados a cada avaliação dos indiv́ıduos,
apenas os parâmetros da mistura, pertencentes
ao genótipo dos indiv́ıduos, são evolúıdos. Com
isso evita-se a evolução de um número grande de
variáveis, focando o algoritmo evolucionário no
problema de classificação uma vez que existem
soluções eficientes para a estimação de parâme-
tros, seja pelo MQ ou pelo MQEP. Porém, essa al-
ternativa aumenta o custo computacional da etapa
de avaliação dos indiv́ıduos por estimar os parâ-
metros dos submodelos a cada avaliação.

Como o foco deste trabalho é a identificação
de sistemas PWA do tipo PWARMAX, uma sim-
plificação na matriz de covariâncias das misturas
de gaussianas pode ser realizada, qual seja a uti-
lização de uma matriz de covariâncias igual à ma-
triz de identidade. Assim sendo, apenas as mé-
dias dos componentes da mistura precisam ser es-
timadas pelo AGPWA, reduzindo seu custo com-
putacional. Além disso, o peso atribúıdo a cada
amostra é zero ou um, a amostra pertence ou não
a determinada região.
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O algoritmo AGPWA pode ser utilizado em
uma variedade de problemas. Por exemplo, pode
ser empregado apenas como um combinador de es-
pecialistas já conhecidos. Assim, deseja-se obter
apenas os pesos da combinação desses especialis-
tas e suas respectivas regiões de atuação. Além
disso, nada impede a presença de submodelos
não-lineares (NARMAX). Se o objetivo é encon-
trar regiões não linearmente separáveis, outros sis-
temas poderiam ser utilizados no lugar da mistura
de gaussianas, como uma rede neural, por exem-
plo.

4 Experimentos Simulados e Resultados

O algoritmo proposto AGPWA foi testado em três
experimentos simulados descritos a seguir. Em
todos os experimentos foram usados submodelos
ARMAX para que fosse também posśıvel testar
o algoritmo MQEP. Caso o objetivo fosse a esti-
mação de parâmetros de modelos ARX, o algo-
ritmo de MQ poderia ser prontamente usado.

4.1 Sistemas PWARMAX Simulados

4.1.1 Exemplo 1

Neste exemplo, foi implementado um sistema
h́ıbrido apresentado por (Bemporad et al., 2005).
A única diferença é que em (Bemporad et al.,
2005) o sistema foi simulado como do tipo
PWARX e, no exemplo aqui mostrado, ele é do
tipo PWARMAX:

y(k) =



[−0, 4 1 1, 5]Ψ(k) + 0, 4e(k− 1) + e(k),
se Ψ(k) ∈ X1 = {Ψ : [4 −1 10]Ψ(k) < 0}
[0, 5 −1 −0, 5]Ψ(k)− 0, 5e(k− 1) + e(k),
se Ψ(k) ∈ X2 e

X2 =

{
Ψ :

[
4 −1 10
−5 −1 6

]
Ψ(k) ≥

[
0
0

]}
[−0, 3 0, 5 −1, 7]Ψ(k) + 0, 3e(k− 1) + e(k),
se Ψ(k) ∈ X3 = {Ψ : [5 1 −6]Ψ(k) > 0}

sendo Ψ(k) = [x(k) 1]T, com x(k) = [y(k −
1) u(k − 1)], e os sinais de entrada u e rúıdo e
uniformemente distribúıdos nos intervalos [-4 4]
e [± µe], respectivamente. Foram geradas 200
amostras do sistema para estimação dos parâme-
tros dos submodelos.

4.1.2 Exemplo 2

O seguinte problema foi adaptado de (Fantuzzi
et al., 2002) para testar o algoritmo proposto:

y(k) =


[−0, 5 0, 5 0, 5]Ψ(k) + 0, 5e(k− 1) + e(k),
se Ψ(k) ∈ X1 = {Ψ : [1 −1 0]Ψ(k) ≥ 0}
[0, 5 −0, 5 0, 5]Ψ(k)− 0, 5e(k− 1) + e(k),
se Ψ(k) ∈ X2 = {Ψ : [1 −1 0]Ψ(k) < 0}

sendo Ψ(k) = [y(k − 1) u(k − 1) 1]T, u é uma
variável aleatória uniforme no intervalo [0,1] e o

rúıdo e(k) ∼WGN(0, σ2
e ). Foram geradas 500

amostras do sistema para estimação dos parâme-
tros.

4.1.3 Exemplo 3

O último sistema PWA implementado foi sim-
ulado com uma entrada aleatória bi-normal de
forma que o algoritmo fosse testado em dados cuja
entrada não fosse do tipo mais usual, ou seja nem
normal nem uniformemente distribúıda. Esse sis-
tema é representado por:

y(k) =


[0, 7 0, 1 −0, 5]Ψ(k) − 0, 7e(k− 1) + e(k),
se Ψ(k) ∈ X1 = {Ψ : [1 −1 0, 8]Ψ(k) < 0}
[−0, 8 0, 4 −0, 5]Ψ(k) + 0, 8e(k− 1) + e(k),
se Ψ(k) ∈ X2 = {Ψ : [1 −1 0, 8]Ψ(k) ≥ 0}

sendo Ψ(k) = [y(k − 1) u(k − 1) 1]T, u é uma
variável aleatória bi-normal u(k) ∼ WGN([-0,5
0,5], 0, 12) e o rúıdo e(k) ∼WGN(0, σ2

e ). Foram
geradas 500 amostras do sistema para estimação
dos parâmetros.

4.2 Resultados e Discussões

O algoritmo AGPWA (com MQEP) foi executado
100 vezes em cada problema simulado, para di-
ferentes realizações de rúıdo, e validado em um
conjunto de 10.000 amostras sem rúıdo.

Na Tab. 1, são mostradas as médias das es-
timativas dos parâmetros dos submodelos que
foram obtidas pelo algoritmo MQEP para o Exem-
plo 2. Analisando-se os parâmetros estimados em
todos os exemplos, pode ser dito que as estima-
tivas obtidas são não-tendenciosas, comprovando
que o algoritmo MQEP é uma boa opção para
estimar parâmetros dos submodelos de sistemas
PWARMAX.

A Tab. 2 apresenta o acerto médio de classi-
ficação do algoritmo para os três problemas simu-
lados. Como pode ser observado, o algoritmo pro-
posto obteve um acerto percentual de classificação
dos modos elevado em todos os problemas.

Para ilustrar a eficácia da abordagem pro-
posta, os estados de modo obtidos em uma exe-
cução de cada exemplo são mostrados nas Fig. 1
(a), (b) e (c). A Fig. 1 (d) apresenta os esta-
dos de modo obtidos por meio do algoritmo pro-
posto por (Nakada et al., 2005) para o Exemplo
3, como forma de mostrar que técnicas baseadas
apenas na distribuição dos dados podem não obter
boas soluções quando os regressores não possuem
uma distribuição adequada ao modelo proposto.
Como em (Nakada et al., 2005) pressupunha-se
distribuição normal (modelo de mistura de gaus-
sianas), os estados de modo não foram correta-
mente encontrados.

Com relação ao seu custo computacional, o
AGPWA, quando aplicado em um problema com
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Tabela 1: Simulação de Monte Carlo, 100 execuções. Estimativa dos parâmetros dos submodelos do
Exemplo 2 utilizando o algoritmo proposto MQEP para diferentes ńıveis de rúıdo.

MQEP X1 X2

θ̂11(-0,5) θ̂12(0,5) θ̂13(0,5) θ̂21(0,5) θ̂22(-0,5) θ̂23(0,5)

σe = 0, 01 -0,4999 ± 0,0094 0,5004 ± 0,0070 0,4996 ± 0,0071 0,4999 ± 0,0055 -0,4999 ± 0,0030 0,5000 ± 0,0039

σe = 0, 03 -0,4982 ± 0,0283 0,4983 ± 0,0200 0,5001 ± 0,0211 0,4998 ± 0,0171 -0,4998 ± 0,0090 0,5000 ± 0,0120

σe = 0, 05 -0,4972 ± 0,0464 0,5012 ± 0,0358 0,4975 ± 0,0364 0,4984 ± 0,0279 -0,4997 ± 0,0150 0,5011 ± 0,0196

(a) (b)

(c) (d)

Figura 1: Estados de modo identificados pelo algoritmo AGPWA para os exemplos simulados - (a) Exem-
plo 1, (b) Exemplo 2 e (c) Exemplo 3. O algoritmo proposto por (Nakada et al., 2005) foi implementado
no Exemplo 3 com resultado apresentado em (d). As linhas tracejadas representam a divisão ideal
enquanto que os diferentes marcadores representam as classificações obtidas pelos diferentes métodos.

Tabela 2: Resultados de simulação de Monte
Carlo, 100 execuções, do algoritmo AGPWA para
os 3 exemplos apresentados. Os valores represen-
tam o acerto (porcentagem do número de vetores
corretamente classificados) e o desvio padrão, em
dados de validação.

Acerto (%)

Exemplo 1 97,00 ± 1,52

Exemplo 2 96,44 ± 1,66

Exemplo 3 96,61 ± 1,47

três submodelos e 200 amostras, como no caso do
Exemplo 1, gasta aproximadamente 10s para en-
contrar uma solução evoluindo uma população de
50 indiv́ıduos por 20 gerações (implementado em
um computador Pentium Core Duo, 2,4GHz, 2GB
de memória RAM).

5 Conclusões

Neste trabalho, uma abordagem para identificação
de sistemas h́ıbridos do tipo PWA foi apresentada,
utilizando o algoritmo aqui proposto (MQEP)
para estimação dos parâmetros dos submodelos
e utilizando modelos de mistura de gaussianas
treinados pelos Algoritmos Genéticos para estimar
os estados de modo (partições) de sistemas h́ıbri-
dos, em um novo algoritmo chamado AGPWA.

Para estimar parâmetros de submodelos
ARMAX, a menos que seja usada uma configu-
ração de erro na equação (rúıdo branco), a es-
timativa por MQ é tendenciosa e uma posśıvel
solução não-tendenciosa é a utilização do algo-
ritmo MQEP, uma combinação dos algoritmos de
mı́nimos quadrados estendido e mı́nimos quadra-
dos ponderado.

O AGPWA se mostrou robusto na identifi-
cação de sistemas PWARMAX e apresentou algu-
mas vantagens em relação a algoritmos de agru-
pamento aplicados nesses sistemas, por exemplo,
por não precisar de obter um classificador final
por já distinguir as partições baseando-se ape-
nas no conjunto de regressores, não obter regiões
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sem definição de partição (“buracos”) e encon-
trar regiões separáveis. Uma cŕıtica é ter um
custo computacional mais elevado pela utilização
de uma função de avaliação que deve estimar parâ-
metros dos submodelos por MQ ou MQEP e por
não obter diretamente os parâmetros dos hiper-
planos de separação conforme apresentado na Eq.
(1), podendo estes serem obtidos, por exemplo,
por meio de Máquinas de Vetores Suporte. Como
trabalhos futuros, pode-se testar o AGPWA em
problemas cujo número ou ordem dos submodelos
não sejam escolhidos apropriadamente.
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Abstract⎯  This paper presents the development of a prototype smart sensor, whose architecture is based on cyberphysical sys-
tem denominated CIBERFLORESTA. The sensor, in addition to performing all the functions of a data acquisition system has 
functions of intelligent real-time processing of an intelligent agent, whose database contains the expert knowledge of the behav-
ior of environmental variables of urban forest ecosystem. The system triggers events alerts to detect changes in behavior that are 
risk or without risk in crop productivity.  

Keywords⎯  Cyberphysical System, Intelligent Sensor, Real-time Systems, Agricultural Productivity.  

Resumo⎯  Este artigo apresenta o desenvolvimento de um protótipo de sensor inteligente, cuja arquitetura é baseada em siste-
mas ciberfísicos denominado de CIBERFLORESTA. O sensor, além de executar todas as funções de um sistema de aquisição de 
dados, tem funções de processamento inteligente em tempo real de um agente inteligente de software, cuja base de dados contém 
o conhecimento especialista do comportamento de variáveis ambientais do ecossistema de uma floresta urbana. O sistema dispara 
alertas de eventos, através de mensagens eletrônicas ao detectar mudanças de comportamento que apresentem risco ou segurança. 

Palavras-chave⎯  Sistemas Ciberfísicos, Sensor Inteligente, Sistemas de Tempo Real, Produtividade Agrícola.

1    Introdução  

O uso de sensores ciberfísicos na agricultura é uma 
prática emergente para solução dos problemas de 
áreas antropizadas. O uso deste tipo de dispositivo 
resulta no aumento da produtividade do campo, pois 
prove maior autonomia, confiabilidade e integração 
com a aquisição e tratamento de informações senso-
riais de processos agrícolas. Isto é possível, pois 
sensores deste tipo contém o conhecimento especia-
lista do meio físico que é monitorado. Em ciberfísica, 
dispositivos eletrônicos com elementos de computa-
ção inteligente e comunicação estão integrados a 
componentes físicos da natureza.  A arquitetura de 
uma plataforma sensorial é comumente organizada 
pela integração de dispositivos com recursos de 
computação embarcada, sensores e comunicação. 
Este tipo de sensor processar um agente inteligente 
de software, cuja base de dados contém o conheci-
mento da natureza da variável especificada, em mo-
nitoramento e/ou controlada [3]. Partindo deste prin-
cípio, tem-se um sistema capaz de fazer análises de 
padrões e comportamentos, assim como o controle 
inteligente do processo. 

Os sistemas baseados em ciberfísica ou compu-
tação física (termo menos conhecido) [4] se referem 
à junção de elementos de computação com processos 
físicos da natureza. O projeto de tais sistemas, por-
tanto, requer a compreensão da dinâmica conjunta de 
determinados elementos. Entre este elementos estão 
os do tipo: computacionais, agentes inteligentes, 

redes e processos físicos. Em uma breve abordagem 
um sistema ciberfísico é definido como: “A Ponte 
entre os Mundos Real e Virtual” [5]. 

O objetivo deste trabalho é o de apresentar a 
configuração e uso de um protótipo ciberfísico. Esse 
modelo foi denominado de CIBERFLORESTA e 
cuja principal contribuição é o projeto de uma arqui-
tetura de sensor inteligente baseada nos conceitos de 
computação física. Feito com esta arquitetura, a qual 
permite confiabilidade, pode-se creditar resultados 
aos seguintes aspectos: estrutura física reconfigurável 
ao ambiente onde é imerso e processamento embar-
cado com restrições de tempo real. Além do que, 
embarca a configuração de agente inteligente de 
software o qual contém o conhecimento especialista 
do processo.  

O CIBERFLORESTA tem como base de medi-
ções o conhecimento do cenário descrito. Ente suas 
principais tarefas, estão: a detecção de estados do 
comportamento do ambiente e alerta sobre eventos 
de situações críticas que apresentem risco ou suces-
so. O cenário utilizado para essa aplicação foi o 
ecossistema de um ambiente antropizado. Assim, 
além desta introdução, o restante do artigo é organi-
zado da seguinte forma: na seção 2, são apresentados 
os conceitos sobre ciberfísica; na seção 3, é apresen-
tada a arquitetura e desenvolvimento do modelo 
descrito; na seção 4, é apresentado o sistema ciberfí-
sico CIBERFLORESTA. Os resultados experimen-
tais e as conclusões são apresentados nas seções 5 e 6 
respectivamente. 
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2   Sistemas Ciberfísicos 

O termo “ciberfísica” ou “computação física” surgiu 
em 2006, criado por Helen Gill da fundação nacional 
de ciências dos Estados Unidos da América – NSF 
EUA [3]. Os termos “ciberespaço” e “ciberfísica” 
devem ser vistos como decorrentes da mesma ori-
gem, “cibernética” do grego Kybernets – que signifi-
ca piloto ou governador, ao invés de ver uma como 
proveniente da outra. O termo “cibernética” foi cria-
do durante a segunda guerra mundial pelo matemáti-
co estadunidense Norbert Wiener [10]. 

Os sistemas ciberfísicos devem ser confiáveis e 
seguros, com relação ao tempo crítico e por estarem 
diretamente conectados a um ambiente físico. Com 
isto, a ativação de alerta e de tomada de decisões em 
determinadas situações deverá ser imediato. Tome-se 
como exemplo a rede de sensores de um modelo 
projetado pela indústria automotiva, cuja função é 
detectar padrões de movimento que possam otimizar 
e tornar mais seguro o funcionamento de um veículo. 
Por outro lado, os sistemas embarcados geralmente 
não seguem tais requisitos e são embutidos em dis-
positivos que não demandam destas necessidades, 
um exemplo disto são os eletrodomésticos, cujo 
funcionamento é processar informações feitas pelo 
usuário. Estes exemplos demonstram a aplicação de 
sistemas embarcado e ciberfísico. O processamento 
de informações nestes sistemas tem muitas caracte-
rísticas em comum, mas fisicamente são diferentes 
na maneira de interagir com o ambiente que os cir-
cunda [4]. 

2.1 Arquitetura de um Sistema Ciberfísico 

Um sistema ciberfísico tem a segurança como 
um fator crítico, portanto deve ser confiável [4]. As 
usinas nucleares são um exemplo de um sistema de 
segurança crítica, portanto, são em parte controlados 
por um sistema de computação baseado em ciberfísi-
ca. Confiabilidade é, no entanto, importante também 
em outros sistemas, tais como automóveis, trens, 
aviões, etc. Uma das principais razões para ser de 
segurança crítica é que esses sistemas estão direta-
mente conectados ao meio físico e têm um impacto 
imediato sobre o ambiente e a vida. A confiabilidade 
engloba os seguintes aspectos: 

1. Confiabilidade: é a probabilidade de que o 
sistema não irá falhar. 

2. Manutenção: é a probabilidade de que a fa-
lha do sistema seja reparada em um interva-
lo de tempo estabelecido. 

3. Disponibilidade: é a probabilidade de que o 
sistema está disponível. Tanto a confiabili-
dade quanto a facilidade de manutenção de-
vem ser fatores prioritários, a fim de alcan-
çar uma alta disponibilidade de funciona-
mento do sistema. 

4. Segurança Física: é a propriedade de que o 
sistema não causará dano algum ao ambien-
te e a vida que o habita. 

5. Segurança Lógica: é a propriedade de que 
dados permaneçam confidenciais e que a 
comunicação seja garantida. 

6. Restrições de Tempo Real: O sistema deve 
processar informações e cálculos dentro de 
um determinado espaço de tempo, caso con-
trário isto pode resultar em uma perda séria 
da confiabilidade e segurança do sistema. 

No projeto de sistemas é comum concentrar-se 
apenas em sua funcionalidade, inicialmente, assu-
mindo que a confiança pode ser adicionada uma vez 
que o projeto está funcionando. Normalmente, essa 
abordagem não funciona, uma vez que certas deci-
sões de projeto não permitirão atingir a confiabilida-
de necessária. Mesmo um sistema perfeitamente 
projetado pode falhar se as suposições sobre a carga 
de trabalho e possíveis erros não forem levados em 
conta desde o início do projeto. Por exemplo, um 
sistema pode falhar se for operado fora da faixa de 
temperatura inicialmente assumido. 

Os sistemas ciberfísicos também são sistemas 
híbridos, no sentido de incluírem em sua arquitetura 
componentes analógicos e digitais. Os componentes 
analógicos usam valores de sinais contínuos em 
tempo contínuo, enquanto que componentes digitais 
usam valores de sinal discreto no tempo discreto. O 
sistema deve conter o conhecimento de todos os 
estados possíveis de comportamento do meio físico 
pelo tempo, ao detectar uma transição de estado há 
um registro e disparo de um evento, conforme a 
aplicação. Deste modo, o projeto de um sistema 
ciberfísico deve ser mantido de acordo com: 

1. Modelo – ênfase na junção do modelo di-
nâmico do meio físico com elementos de 
computação; 

2. Projeto – ênfase na construção de elemen-
tos de computação embarcada com recursos 
de processos concorrentes e tempo real; 

3. Análise – ênfase em métodos para especifi-
cação de comportamentos de risco e sucesso 
e checagem da implementação conforme es-
ta especificação. 

Da mesma forma, a modelagem é o processo de 
se obter um entendimento mais profundo do meio 
físico. Assim, sua modelagem tem o objetivo de 
refletir as propriedades do meio físico especificando 
– o que pode ser feito ou não. Por outro lado,  o pro-
jeto é a criação estruturada dos elementos de compu-
tação especificados para o meio físico. Por fim, a 
análise é o processo de ganhar uma compreensão do 
sistema como um todo. A figura 1 apresenta o dia-
grama  que caracteriza um sistema ciberfisico. 

A Figura 1 apresenta um exemplo de um sistema 
estruturado pela interação entre os mundos virtual e 
real. Isto é justificável pelo conhecimento especialis-
ta executado por um agente inteligente de software 
contido na camada eletrônica que monitora em tempo 
real as variáveis ambientais da camada física. Isto 
torna possível a interação entre as camadas, através 
de sensores e atuadores virtuais (disparo de eventos 
por mensagens) ou físicos (chaveamento de disposi-
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tivos inseridos no processo). No caso de abordagens 
relacionadas com o meio ambiente, a definição de 
um sistema ciberfísico leva em conta dispositivos 
eletrônicos com elementos de computação inteligen-
te. Com isto, a comunicação fica integrada aos agen-
tes físicos da natureza.     

 

 
Figura 1. Funcionamento de um Sistema Ciberfísico. 

3   Mudanças Climáticas 

As primeiras percepções do fenômeno da in-
fluência antrópica sobre o equilíbrio climático da 
Terra constaram em estudos científicos na década de 
1960. Os modelos pioneiros de análise temporal da 
variação de temperatura demonstravam tendência de 
elevação anormal em comparação com parâmetros 
observados em períodos anteriores [5]. O PNUMA 
(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambien-
te) firmou no ano de 1988 o tratado para mitigação 
da emissão de gases danosos à camada de ozônio, 
principalmente os cloro-fluor-carbonos. O sucesso 
dessa iniciativa alimentou os anseios pela adoção de 
medidas semelhantes em relação aos gases do efeito 
estufa – dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); 
óxido nitroso (N2O) e outros.  

A conferência das Partes da Convenção Quadro, 
órgão gestor da UNFCCC, definiu mudança climáti-
ca como “uma mudança de clima que possa ser direta 
ou indiretamente atribuída à atividade humana, que 
altere a composição da atmosfera mundial e que se 
some àquela provocada pela variabilidade climática 
natural observada ao longo de períodos compará-
veis”; firmou-se um tratado universal; determinou 
como meta estabilizar a concentração atmosférica de 
gases de efeito estufa; e criou, por conseguinte, a 
necessidade de se limitar e manter em níveis supor-
táveis as emissões líquidas globais de gases de efeito 
estufa. A Convenção-Quadro possibilitou a criação 
de protocolos que regulamentassem a maneira pela 
qual se alcançariam as metas estabelecidas para a 
manutenção de estabilidade climática. Segundo a 
ONU (Organização das Nações Unidas), a tempera-
tura da Terra teria aumentado 0,74 graus Celsius nos 
últimos cem anos, e demonstra tendência de elevação 
para os próximos anos. 

O Brasil não está imune às consequências das 
mudanças do clima. A elevação do nível do mar, o 
aquecimento de áreas da Amazônia, a transformação 

do semi-árido em árido e inundações no Sudeste 
provocam reações em cadeia, que vão desde o deslo-
camento de populações para regiões menos secas à 
movimentação de culturas agrícolas para outras áreas 
à procura de condições climáticas ideais.  

3.1 O meio físico e suas variáveis ambientais 

As florestas são mais úmidas mesmo que a tempera-
tura do ponto de orvalho e a pressão do vapor de 
água ambiente sejam aproximadamente iguais às da 
área externa (cidade). Com o uso e análise destas 
informações é possível identificar comportamentos 
climáticos nas regiões florestais quando comparadas 
a dados climáticos das cidades.  

Um exemplo é se detectar altas temperaturas e 
baixa umidade na região de floresta, isto indica um 
forte risco de incêndio. A vantagem de se detectar 
estes comportamentos antecipadamente é que assim 
se pode prevenir e evitar possíveis acidentes ambien-
tais, para que tais situações não se alastrem para a 
região urbana. Como exemplo das utilidades deste 
sistema, cita-se o uso em ambientes antropizados, as 
quais são áreas rurais como pequenas cidades ribeiri-
nhas ou encravadas na floresta e em centros de pes-
quisa do campo [6].  

Uma análise do comportamento climático de flo-
restas tropicais é feito através do índice do ponto de 
orvalho ( dT ), que é obtido a partir da combinação 
sensorial das informações de temperatura (T ) e umi-
dade relativa do ar ( RH ). A combinação é feita com 
uso da técnica de aproximação August-Roche-
Magnus, que é dada por (1):  
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e cujo ponto de orvalho é a temperatura em que o ar 
fica saturado, ou seja, à qual o vapor de água presen-
te no ar ambiente passa para o estado líquido na 
forma de pequenas gotas [7]. Esta técnica é válida 
somente se obedecer as condições: 
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     Para se detectar comportamentos relacionados ao 
risco de incêndio é usado o índice de Angstron: 
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          B = 0,05!RH " 0,1! (T " 27)         (5) 

Este índice desenvolvido na Suíça na década de 
1950 tem como base fundamentalmente os dados de 
temperatura e umidade relativa do ar, ambos medidos 
diariamente às 13 horas. Não é um índice cumulati-
vo, pois sempre que o valor do índice de Angstron 
for menor do que 2,5 haverá risco de incêndio, isto é, 
as condições atmosféricas do dia estarão favoráveis à 
ocorrência de incêndios [7].  

A detecção do restante de outros comportamentos 
é feito através de conhecimento empírico por regras 
de classificação e associação com base de dados 
criada pela vivência, estudos e observações do com-
portamento climático da região amazônica. 

4  CIBERFLORESTA  

O sistema ciberfísico CIBERFLORESTA tem 
em sua camada eletrônica elementos de computação 
dos tipos sensor e atuador que se intercomunicam e 
agem no meio físico em que estão imersos. Cada 
elemento de computação tem recursos de processa-
mento, comunicação, aquisição e atuação. Tudo isto 
supervisionado por um agente que contém o conhe-
cimento do comportamento temporal das variáveis 
ambientais de sua camada física. A figura 2 apresenta 
arquitetura do sistema. O sistema é composto de três 
partes principais. A primeira, o meio físico é a parte 
física (mundo real), cujo cenário é visto na figura 3 
em uma plantação de alface no parque de manejo 
florestal da Universidade Federal Rural da Amazônia 
(UFRA).  A segunda, a rede agrícola é a parte que 
engloba todas as plataformas em seu domínio de 
comunicação sem fio com uso das normas IEEE 
802.15.4, IEEE 802.11 e GSM/GPRS. A terceira é a 
parte que contém as plataformas um e dois que fazem 
a interface física entre as camadas analógica e digital. 

A plataforma 1 – é um nó do tipo sensor/atuador 
virtual, cuja estrutura é composta por: sensor de 
temperatura e umidade (sensor 1); módulo de comu-
nicação sem fio; e um computador embarcado com 
processador de 8 bits, que contém uma rotina de 
programação no formato de um agente (processa-
mento 1), cuja função é detectar padrões de risco ou 
sucesso relacionados a comportamento de incêndio, 
seca ou fertilidade do solo e transmitir estas informa-
ções sensoriais a plataforma 2 ao detectar mudança 
de comportamento ou quando solicitado.      

 
      

 
Figura 2. Arquitetura funcional do CIBERFLORESTA  

A plataforma 2 – é um nó do tipo sensor/atuador 
virtual e físico, cuja estrutura é composta por: sensor 
de temperatura e umidade (Sensor 2); módulo de 
comunicação sem fio; e um computador embarcado 
com processador de 8 bits, que contém as rotinas de 
programação para processamento de agentes de sof-
tware, cuja função é detectar padrões de risco ou 
sucesso relacionados a comportamento de incêndio, 
seca ou fertilidade do solo (processamento 2), e 
comparar o resultado com os elementos de computa-
ção da plataforma 1 com objetivo de manter a consis-
tência da informação sensorial (processamento 3), e 
como resultado desta integração disparar eventos por 
mensagens sinalizando incêndio ou sucesso (Atuador 
Virtual), ou acionar o dispositivo de irrigação do 
plantio (Atuador 1). 
 

 
Figura 3. Plantação da cultura de alface 

A adição de mais nós sensores é possível, e as 
plataformas são monitoradas pelo servidor da rede 
agrícola, que também conta com a função de apre-
sentar pela internet a leitura das coletas com recursos 
de georeferênciamento, conforme mostra a figura 4. 
Cada nó imerso no parque de manejo florestal tem 
gravado em sua memória a longitude e latitude (Pla-
taforma1: −48°43490",−1°45959") do local de sua 
fixação no ambiente.  

 

 
Figura 4. Georeferênciamento da área antropizada 

4.1 Agente e Conhecimento da Camada Física 

O agente é do tipo classificador. Os agentes classifi-
cadores percebem e agem no ambiente através de 
sensores e atuadores virtuais e físicos respectivamen-
te [8]. O seu núcleo é composto por uma população 
de regras de inferência do tipo antecedente-
consequente (isto é, Se-Então), A parte antecedente é 
composta por uma condição, a ser satisfeita, e o con-
sequente é formado por uma ação. Todas as regras 
seguem, então, o seguinte modelo: SE <condição> 
⇒ ENTÃO <ação>, conforme mostra a tabela 1.  
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Tabela 1. Regras para detectar risco de incêndio 

Antecedente Operadores com 
atributos  Antecedentes Ação 

SE E E ENTÃO 
Temperatura Umidade Vento Risco 

Quente Alta Falso Não 
Quente Alta Verdadeiro Não 
Quente Normal Falso Não 
Quente Normal Verdadeiro Sim 
Quente Baixa Falso Sim 
Quente Baixa Verdadeiro Sim 
Amena Alta Falso Não 
Amena Alta Verdadeiro Não 
Amena Normal Falso Não 
Amena Normal Verdadeiro Não 
Amena Baixa Falso Não 
Amena Baixa Verdadeiro Sim 

 
A variável “risco” é um atributo do tipo ação es-

colhido para fazer a classificação que determina a 
classe de saída das decisões, cujo objetivo é detectar 
se há (sim) ou não risco de incêndio. As variáveis 
“Temperatura”, “Umidade” e “Vento” são atributos 
do tipo condição, cujas combinações de suas confi-
gurações são feitas por operações lógicas do tipo “E” 
(& ou AND) e resultam no modelo de comportamen-
to ambiental mais suscetível ao risco de incêndio. As 
classes de cada atributo são definidas da forma: 
“Quente” e “Amena” compreendem aos intervalos 
“33ºC a 60ºC” e “25ºC a 32ºC” respectivamente do 
atributo “Temperatura”; “Alta”, “Normal” e “Baixa” 
compreendem a “80% a 100%”, “60% a 79%” e 
“20% a 59%” respectivamente e pertencem ao atribu-
to “umidade”; e por vim “verdadeiro” e “falso” com-
preendem aos estados de “estar ventando” ou “não 
estar ventando” e pertencem ao atributo  “vento”.  A 
nebulização da leitura dos valores numéricos das 
variáveis do sensor para conversão em atributos é 
feita por álgebra nebulosa (fuzzy).  

A tabela é analisada com base em árvores de de-
cisão do tipo 1R na escolha de um único atributo para 
fazer a classificação dos padrões com o menor erro 
possível. O algoritmo ID3 é usado neste estudo, cuja 
aplicação é identificar o atributo !" que causa maior 
influência na determinação da classe de saída das 
decisões, através do seu ganho de informação 
!(!(!")) em (6) por entropia da informação !(!"), 
através das equações: 

  
!(! !" ) = !"#$ − !(!") (6) 

 

!"#$ =
!
!
log!

!
!
+
!
!
log!

!
!

 (7) 
 

  

! !" =
!"
!

!

!
!(!") 

 

 
(8) 

Em (7) é calculada a pré-informação da tabela 1 
com base em seu espaço amostral (! = 12) das ocor-
rências positivas (!"#:  4) e negativas (!ã!:  8). Em 
(8) se calcula o grau de pureza de um atributo, o que 
representa a quantidade de informação esperada que 

seja necessária para especificar se uma nova instân-
cia seria classificada em “Sim” ou “Não”. Quanto 
maior a entropia, maior a informação. A entropia é 
uma medida estatística que mede o quão confuso é a 
distribuição das instâncias entre as classes [9]. 

Segundo Norbert Wiener, toda organização 
apresenta anomalias e desvios de suas próprias dire-
ções. Tal perversão da ordem orgânica de um setor 
ou conjunto recebe o nome de entropia, cujo signifi-
cado é: “a soma de informação em um sistema é a 
medida de seu grau de organização; a entropia é a 
medida de seu grau de desorganização; um é o nega-
tivo do outro” [10].  

4   Resultados Experimentais 

Os testes são feitos da seguinte maneira: A platafor-
ma 1 executa a rotina de processamento do índice de 
Angstron com base na informação sensorial de tem-
peratura e umidade. A plataforma 2 executa a rotina 
com o agente baseado em regras baseadas em conhe-
cimento especialista com o algoritmo ID3. 

 Tudo isto com objetivo de fazer à comparação e 
consistência da informação de ambas as soluções, 
pois o índice de Angstron é uma equação de recor-
rência baseada em conhecimento empírico e nas 
condições do ecossistema florestal suíço, logo sua 
confiabilidade é baixa para se determinar um com-
portamento climático amazônico. Porém o procedi-
mento para se detectar risco de incêndio às 13h00min 
pelo intervalo de uma hora é uma condição padrão da 
atmosfera de todo ecossistema terrestre. A tabela 2 
apresenta a janela de tempo de uma hora (entre às 
13:00hs e 14:00hs), com aquisições feitas em um 
período de 5 minutos, pelo fato de processos térmi-
cos serem lentos, o que não exige períodos de aquisi-
ção menores. 

Tabela 2. Informação Sensorial da Aquisição 

Hora Temperatura (ºC) Umidade (%) Vento 
13:00 38.2 67.2 V 
13:05 36.4 65.1 V 
13:10 34.2 69.0 V 
13:15 32.6 71.7 V 
13:20 32.0 73.9 F 
13:25 31.8 74.6 F 
13:30 31.3 74.2 F 
13:35 31.2 75.0 F 
13:40 31.3 75.6 F 
13:45 31.3 75.6 F 
13:50 31.3 75.6 F 
13:55 31.3 75.6 F 
14:00 31.3 75.6 F 
 
A ocorrência de vento é verdadeira entre os ins-

tantes 13:00 e 13:15 e falsa nos instantes posteriores, 
não é levado em conta a direção e velocidade do 
vento. A figura 5 mostra o gráfico de risco de incên-
dio pelo índice de Angstron. No instante 13:05 há a 
configuração das variáveis ambientais mais próxima 
de um risco de incêndio ! = 2,81. Porém de acordo 
com o índice, não há risco algum de incêndio caso o 
resultado do processamento seja maior que 2,5.   
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Figura 5. Evolução do Índice de Angstron pelo tempo 

Com o processamento do algoritmo ID3 é possí-
vel verificar os ganhos de informação dos atributos 
“Umidade” com 0.377!"#$, e “Temperatura” e 
“Vento” ambos com 0.311!"#$, logo o atributo 
“Umidade” com maior ganho de informação é a 
variável que tem maior influência no meio físico para 
se determinar o risco de incêndio. Logo a variável 
umidade é a escolhida para a análise de estados e 
evento do comportamento climático na detecção do 
risco de incêndio e sua evolução pelo tempo, como 
mostra a Figura 6. 

 

 
Figura 6. Evolução de estados e eventos do risco de incêndio 

  Nas figuras 5 e 6 é notável a influência da 
variável umidade na configuração dos padrões e na 
determinação da classe de saída que valida a situação 
de risco de incêndio ou não. Entre os instantes 13:00 
e 13:10, cujo o risco de incêndio é “SIM”. A partir 
do instante 13:15 há a transição de estado para 
“NÃO”, ou seja ocorreu um evento onde o estado 
atual do risco de incêndio não representa perigo. Para 
ambos os casos o CIBERFLORESTA deve disparar 
eventos de alertas. Ao término do intervalo de tempo 
as variáveis se mantiveram pelo restante da tarde 
com pequenas variações que não chegaram a gerar 
um evento.  

6   Conclusão 

A análise ecossistemas florestais (meio físico) por 
agentes inteligentes baseados em conhecimento es-
pecialista se mostrou mais confiável e realista que o 
modelo numérico do índice de Angstron que não foi 
desenvolvido para a região onde se localiza a planta-

ção de alface. Pois mesmo sem um modelo matemá-
tico em específico, o conhecimento empírico quando 
convertido em linguagem algorítmica com uso das 
técnicas nebulosa e principalmente de entropia da 
informação torna-se uma solução confiável e segura. 
Ao identificar os níveis de influência de cada atributo 
é possível também determinar estratégias para a 
criação de modelos matemáticos de comportamento 
ambiental para a região.  

O Sistema Ciberfísico CIBERFLORESTA se di-
ferencia de outras soluções em aquisição de dados 
pelo fato de conter o conhecimento e poder fazer 
análises do ambiente que monitora e o circunda, isto 
se justifica pela interação que há entre as camadas 
eletrônica e física. As próximas adições ao sistema 
são de atuadores físicos para irrigação e controle de 
!" do solo, com intuito de aumentar o nível de inte-
ração com o ambiente podendo atuar diretamente de 
maneira física.  
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Abstract— This work focuses on the implementation of a Fuzzy pose stabilitzation controller for humanoid
robots’ equilibrium, relying only on the actuation of the hip, foot and knees of the robot. Expert knowledge is
translated into Fuzzy sets and rules, using angular speed and inclination as the inputs of the controller. Results
show that the Fuzzy controller is an interesting alternative to traditional non-linear controllers when a model is
not available or when the complexity of such implementation is considered.

Keywords— Fuzzy control, humanoid robotics, bipedal robotics, robot equilibrium.

Resumo— Esse trabalho implementa de um controlador Fuzzy de pose para o equiĺıbrio de robôs do tipo
humanóide, atuando apenas nos quadris, pés e joelhos do robô. O conhecimento especialista é traduzido em
conjuntos Fuzzy e regras para equiĺıbrio, com a velocidade angular e inclinação do robô como entradas. Os resul-
tados mostram que o controlador Fuzzy é uma alternativa interessante aos controladores não-lineares tradicionais
quando o modelo é não está dispońıvel ou quando se considera a complexidade de tal implementação.

Palavras-chave— Controle Fuzzy, robótica humanóide, robótica b́ıpede, equiĺıbrio de robôs.

1 Introdução

O robô humanóide sempre foi um dos principais
representantes do estado da arte no campo da ro-
bótica - robôs que se parecem com humanos e mui-
tas vezes agem como tais são, para muitos, fasci-
nantes em vários aspectos, tornando-os excelentes
objetos para pesquisas na área de controle. Dentro
do universo de tópicos que podem ser abordados
no campo da robótica b́ıpede, uma área que re-
cebe destaque é o controle de postura, considerada
parte essencial de um robô humanóide autônomo
(Hirai et al., 1998).

Na classe de robôs com pés, os robôs b́ıpe-
des apresentam uma vantagem clara na questão da
manobrabilidade - eles precisam de pouco espaço
para se locomover. Entretanto, isso prejudica o
equiĺıbrio, exigindo um bom sistema de controle
de postura para viabilizar o seu uso. Os robôs
humanóides também combinam as vantagens do
robô b́ıpede com as de um robô manipulador, per-
mitindo uma interação muito grande com o ambi-
ente e as ferramentas utilizadas por seres huma-
nos. Uma das principais restrições dos robôs mó-
veis equipados com rodas é a limitação de locomo-
ção em ambientes acidentados ou projetados para
seres humanos, locais onde os robôs com pés, es-
pecialmente os robôs b́ıpedes, são claramente mais
apropriados (Prahlad et al., 2008).

Além disso, a solução do problema de esta-
bilização do robô humanóide pode ser adaptado
para controlar próteses de forma ativa, auxiliando
pessoas com restrições de locomoção.

O desafio de controlar a postura do robô hu-
manóide já vem sendo estudado desde o final da
década de 60 (Vukobratovic and Borovac, 2004),
o que levou a criação de várias abordagens para

a solução do problema. Nota-se que todas exigem
uma grande quantidade de medidas sobre o estado
atual do robô e seu ambiente - informações nor-
malmente disponibilizadas por meio de uma rede
de sensores instalada no próprio robô, e algumas
vezes no ambiente onde este se encontra. Nota-
se também que um modelo dinâmico é necessário
para a implementação de uma estratégia de con-
trole convencional.

A estabilização estática do robô é o primeiro
passo para se realizar um controle completo de
marcha. O principal objetivo desse trabalho é o
estudo e a implementação de um sistema de con-
trole de estabilização do robô humanóide baseado
em lógica Fuzzy, melhorando sua resposta a pertu-
bações, como forças externas, colisões e variações
no ambiente tais como degraus ou inclinações.

Este trabalho utiliza o robô Bioloid (Robotis,
2009), ilustrado na Figura 1, da empresa coreana
Robotis. Ao robô foram acrescentados sensores
para ser uma plataforma completa de pesquisa
(Cavalcanti and Borges, 2009) (Globo, 2011), e os
estimadores de orientação e um controle propor-
cional foi desenvolvido em (Cavalcanti and Bor-
ges, 2010). O robô conta com 18 graus de liber-
dade, Linux embarcado com a extensão em tempo
real Xenomai (Xenomai, 2011), sensores de Zero
Moment Point (ZMP), unidade de medidas iner-
ciais e uma Application Programming Interface
(API) completa de aquisição de dados e controle.

Este trabalho está organizado da seguinte ma-
neira: a seção 2 trata da descrição da plataforma
de pesquisa utilizada; a seção 3 apresenta a im-
plementação do algoritmo de controle Fuzzy, os
resultados são apresentados na seção 4, e na seção
5 estão relatadas as conclusões.
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Figura 1: A plataforma Bioloid, da Robotis, acres-
cida de instrumentação UnB.

2 A plataforma Bioloid/UnB

2.1 Construção mecânica

A plataforma Bioloid/UnB conta com 18 servo-
motores AX-12+, capazes de fornecer 16,7 kgf·cm
de torque, além de fornecer dados de posição, tor-
que e velocidade em tempo real (Robotis, 2006).
Cada junta conta com um servo-motor dedicado.

Para este estudo de estabilidade, a plataforma
original foi modificada através da remoção dos
braços do robô, diminuindo em 6 a quantidade de
juntas a serem atuadas. Esta modificação foi feita
visando a construção de um sistema de controle
que dependesse somente da ação abaixo do torso
do robô, permitindo que os braços manipuladores
fossem dedicados a outra tarefa. Além disso, todo
o estudo foi feito somente no plano sagital, tendo
em vista que podemos considerar os pertubações
nos planos frontal e sagital independentes.

A plataforma como utilizada conta então com
6 juntas executando o controle de estabilidade -
os dois pés, os dois joelhos e as duas juntas do
quadril. Na prática, como os movimentos de cada
par de servos são idênticos, o sistema conta com 3
graus de liberdade efetivos, o que facilita bastante
o ajuste dos controladores Fuzzy e a captura do
conhecimento especialista em equiĺıbrio. Um mo-
delo ilustrativo do robô, substituindo as estruturas
por massas pontuais, pode ser vista na Figura 2.

2.2 Arquitetura de sistema

O que viabilizou a implementação do controlador
de postura na platarma Bioloid/UnB é o traba-
lho de instrumentação, descrito em detalhes em

Figura 2: Modelo enumerando as juntas da plata-
forma Bioloid/UnB.

(Cavalcanti and Borges, 2009). A principal modi-
ficação foi a parte de software - o código do contro-
lador original foi substitúıdo por um código cuja
única função era de repassar as referências do sis-
tema de controle, com garantia de determinismo
e o acesso às funcionalidades mais avançadas dos
servo-motores das juntas.

Além do software do controlador, um compu-
tador embarcado Gumstix Verdex XL6-P foi insta-
lado no robô. O sistema foi preparado com Linux
modificado pela extensão em tempo real Xenomai,
e drivers apropriados foram desenvolvidos a fim de
garantir a operação em tempo real. Esse sistema
embarcado é o responsável por toda estimação e
controle da plataforma. Essa abordagem permite
o controle em intervalos de até 1

33 s.

A fim de suprir os dados necessários para o
controle do robô, uma unidade de medidas inerci-
ais (Inertial Measurement Unit - IMU), com girô-
metros e acelerômetros de 3 eixos foi instalada no
torso do robô, permitindo que a inclinação em re-
lação a gravidade fosse estimada através de um
Filtro de Kalman. Uma visão geral da arquite-
tura do sistema do Bioloid/UnB pode ser vista na
Figura 3.

Esta arquitetura permitiu a implementação de
todos os algoritmos em C. Os controladores Fuzzy
foram projetados, validados e sintetizados utili-
zando o XFuzzy 3.0 (Xfuzzy Team, 2003). A ar-
quitetura também permite a aquisição de dados
offline e online, facilitando a avaliação dos resul-
tados obtidos.

3 O controlador Fuzzy

3.1 Funcionamento do processo de controle

O controlador proposto atua diretamente sobre a
referência de posição e o módulo da velocidade de
cada junta do robô, que já contam com controla-
dores PIDs locais. O controlador Fuzzy tem como
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Gumstix Verdex XL6P

CM-5

ATMega8

Placa de Sensores

Dynamixel AX-12+ - Junta 1

...

Girômetros

Acelerômetros

IMU

Dynamixel AX-12+ - Junta 2

Dynamixel AX-12+ - Junta 18

Sensor de ZMP - Pé 1

Sensor de ZMP - Pé 2

Bioloid Bus
(TTL)

RS232

TTL 3.3V

RS232

Controlador de Alto Nível
/ Computador

Filtro de Kalman

Figura 3: Arquitetura de sistema do robô Bio-
loid/UnB.

entrada a velocidade e posição angular do robô em
relação ao vetor gravidade. A ação de controle
(ou seja, a referência do controlador PID local da
junta) é a soma entre o ângulo da junta deter-
minado pela pose atual, e a componente Fuzzy
multiplicada por uma constante:

ui = θref +Kiδfuzzy(v, φ) (1)

γi = K ′iγfuzzy(v, φ) (2)

onde,

• ui é a referência ângular da i-ésima junta

• γi é a velocidade da i-ésima junta

• θref é o ângulo planejado da i-ésima junta

• δfuzzy é o fator de modificação da referência
(controlador Fuzzy)

• γfuzzy é o fator de modificação da velocidade
(controlador Fuzzy)

• v é a velocidade angular

• φ é a estimação da inclinação do torso do robô
em relação à vertical

• Ki e K ′i são constantes de atenuação da i-
ésima junta

O sistema se baseia em levar o robô como um
todo para uma pose de referência, ou seja, uma
pose marginalmente estável. Quando uma pertu-
bação é detectada através dos sensores de acele-
ração e velocidade angular, o controlador Fuzzy
modifica as referências das juntas, a fim de man-
ter o equiĺıbrio do robô. Quando a pertubação
deixa de existir, o controlador Fuzzy volta lenta-
mente a ter ação zero - ou seja, o único sinal de
atuação nas juntas passa a ser a referência angu-
lar da pose original. Esse controle atua nas juntas
dos pés, joelhos e quadril do robô. Tal arranjo é
ilustrado na Figura 4.

3.2 O Controlador

O controlador utilizado foi um controlador Fuzzy
do tipo Mamdani (Aguiar and Junior, 2007), o
qual permite uma facilidade maior em definir re-
gras e conjuntos de pertinência baseados em co-
nhecimento especialista sobre o processo. Utili-
zando como base funções de pertinência diferen-
ciadas para cada entrada ou sáıda do sistema de
controle foi obtida uma dinâmica espećıfica para
cada junta.

As funções de pertinência escolhidas para a
posição angular de entrada (ou seja, o erro em re-
lação a gravidade) se resumem a apenas 5 posições
diferentes. Tais funções de pertinência se encon-
tram evidenciadas na imagem a seguir onde o ân-
gulo mı́nima apresentado é de -90◦ e o máximo
é de 90◦. As funções a seguir estão respectiva-
mente da esquerda para a direita nomeadas como:
“Muito Negativo”, “Pouco Negativo”, “Equiĺıbrio”,
“Pouco Positivo” e “Muito Positivo”, como ilustra-
das pela Figura 5. O alinhamento do robô com a
gravidade (ou seja, 0◦) é a posição de equiĺıbrio
do robô.

Figura 5: Funções de pertinência para a inclinação
do robô.

Tabela 1: Legenda da Figura 5.
Legenda Mnemônico

1 Muito Negativo
2 Pouco Negativo
3 Estável
4 Pouco Positivo
5 Muito Positivo

A influência do módulo da velocidade angu-
lar instantânea do robô foi definida pelas seguintes
funções de pertinência respectivamente mostradas
na Figura 6: ”Muito Devagar”, ”Devagar”, ”Nor-
mal”, ”Rápido”, ”Muito Rápido”.

Tabela 2: Legenda da Figura 6.
Legenda Mnemônico

1 Muito Devagar
2 Devagar
3 Normal
4 Rápido
5 Muito rápido
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Figura 4: Diagrama do controlador Fuzzy.

Figura 6: Funções de pertinência para o módulo
da velocidade angular do robô.

Para as sáıdas do sistema foram projetadas
funções de pertinência para a referência de posi-
ção e velocidade angular desejada para o contro-
lador PID local do pé, joelho, e quadril. Dessa
forma, foram desenvolvidos os seguintes grupos de
funções de pertinência para a sáıda angular cor-
respondente ao quadril, apresentados na Figura
7: “Muito Negativo”, “Pouco Negativo”, “Ligei-
ramente negativo”, “Parado”, “Ligeiramente posi-
tivo”, “Pouco Positivo” e “Muito Negativo”.

Figura 7: Funções de pertinência para a angulação
de sáıda para pé e joelho.

Para o joelho e pé as funções de pertinência
utilizadas para o ângulo de sáıda (referência do
controlador PID local) são as semelhantes às uti-
lizadas para o erro angular de entrada.

Para a velocidade de deslocamento das jun-
tas dos joelhos e pé foram escolhidas 5 funções de
pertinência semelhantes as apresentadas para ve-
locidade de entrada. Para as funções de pertinên-
cia constam os mesmos mnemônicos apresentados
para a entrada de velocidade porém com apenas a
diferença de escala para os valores. Dessa forma se
torna dispensável a apresentação gráfica da sáıda
de velocidade para pé e joelhos.

O conjunto de regras que definem o modelo
segue uma lógica emṕırica de forma a descrever
ao sistema o que um ser humano usualmente faz
quando sobre as mesmas influências e condições.

A base de todo o sistema de equiĺıbrio imple-
mentado consiste em levar o centro de massa do
sistema para um ponto de equiĺıbrio. Dessa forma,
quando o sistema sofre uma perturbação na velo-
cidade a reação implementada é de o robô primei-
ramente levar seu centro de gravidade para uma
posição de altura inferior proporcionalmente a ve-
locidade adquirida. Para isso seus joelhos e pés se
inclinam para a frente mantendo seu tronco está-
vel. Caso o sistema seja levado para um ângulo di-
ferente do referencial (no caso, o vetor gravidade)
esse agirá de forma a compensar o deslocamento
com um deslocamento do tronco (e.g. caso o robô
caia para trás esse há de inclinar seu tronco para
a frente proporcionalmente à inclinação sofrida e
proporcionalmente à velocidade adquirida).

Dessa forma o conjunto de regras que se apli-
cam a movimentação do joelho se resumiu as re-
gras indicadas pela Tabela 3.

Tabela 3: Conjunto de regras para o pé e joelho.
Módulo da Velocidade Delta do pé/Joelho Velocidade de sáıda

Muito Devagar Estável Muito Devagar
Devagar Pouco Positivo Pouco Devagar
Normal Pouco Positivo Normal
Rápido Muito Positivo Pouco Rápido

Muito Rápido Muito Positivo Muito Rápido

Quanto ao posicionamento do quadril foi ne-
cessária uma quantia maior de regras (Tabela 4).
Basicamente as regras servem para definição para
o sistema que esse deve se posicionar na direção
oposta a inclinação que esta sendo sofrida pelo
sistema de forma a levarmos seu centro de massa
para um ponto de equiĺıbrio. Observa-se que o
robô corrigirá sua postura de forma mais brusca
quando estiver mais desestabilizado e deverá agir
de forma mais sutil quando levemente deslocado
da referência ou deslocado mais porém com velo-
cidade angular relativamente reduzida.

Após a definição das funções de pertinência
e regras apropriadas houve um processo iterativo
de forma a determinar os coeficientes de atenua-
ção para cada junta obtendo uma resposta mais
satisfatória quanto ao equiĺıbrio e à dinâmica do
sistema.
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Tabela 4: Conjunto de regras para o quadril.
Erro do ângulo Módulo da Velocidade Delta do Quadril
Muito para trás Não é devagar Pouco Positivo
Pouco para trás Não é devagar Pouco Positivo

Estável Não é devagar Parado
Pouco para frente Não é devagar Pouco Negativo
Muito para frente Não é devagar Pouco Negativo
Muito para trás Devagar Pouco Positivo

Muito para frente Devagar Pouco Negativo
Muito para trás Muito devagar Muito Positivo

Muito para frente Muito devagar Muito Negativo
Estável Devagar Parado
Estável Muito Devagar Parado

4 Resultados

4.1 Análise Qualitativa

Após várias iterações nas funções de pertinência e
no conjunto de regras, um controlador com bom
desempenho foi derivado. O método inicial de
análise foi a resposta a pequenas pertubações -
nesse caso, pequenos empurrões no torso do robô.
O robô agia como esperado - em um primeiro mo-
mento, o controlador fazia com que o robô cedesse
a pertubação, enquanto abaixava o centro de gra-
vidade através da atuação nos joelhos e pés. Com
o tempo, o robô voltava a sua posição de referên-
cia. Contudo, a pertubação não era suficiente para
desestabilizar o robô sem o sistema de controle.

Para pertubações muito pequenas, o robô sim-
plesmente não reagia, pois a própria inércia do
robô já era o suficiente para estabilização.

Os melhores resultados foram para grandes
pertubações e para quando os pés eram manti-
dos em algum ângulo em relação ao solo e o robô
era solto no plano. Nesses casos, o robô desceu o
centro de gravidade, e a ação do quadril tendeu
a diminuir o efeito da pertubação. Após a absor-
ção do impacto, o robô voltava lentamente a sua
referência.

O sistema de controle aparentou aumentar as
oscilações do sistema em geral, mas aumentou a
faixa de rejeição de pertubações do robô - ou seja,
a resposta transiente foi sacrificada em nome da
estabilidade.

4.2 Análise Quantitativa

A análise quantitativa foi realizada aplicando uma
pertubação controlada e analisando os gráficos de
atuação (Figura 8) e inclinação do robô (Figura
9). A pertubação escolhida foi a força exercida
por uma pequena massa, acelerada por uma mola,
no torso do robô. Podemos classificar a pertuba-
ção como pequena, ou seja, o robô era capaz de
se estabilizar sem a ação do sistema de controle
Fuzzy. As Figuras 8 e 9 só mostram os servos do
lado direito do robô, pois a ação do lado esquerdo
é análoga. O momento da pertubação está mar-
cado no gráfico.

O que nota-se é que os controladores internos
das juntas tentam manter a referência a todo custo

na ausência do controlador Fuzzy - ou seja, as re-
ferências dos controladores locais não mudam e as
pequenas pertubações nas juntas sem controle na
Figura 8 são devido a rúıdos no sistema. Já com
o controlador Fuzzy, observa-se a ação de controle
nos pés e joelhos, e algumas pequenas ações de
controle no quadril.

Pelo gráfico de inclinação, observa-se que o
robô sem controle cede a pertubação, e depois
volta a referência pela inércia - a oscilação se deve
a configuração natural de pêndulo invertido do
robô humanóide.

Já o sistema de controle fez com que o robô se
inclinasse de forma contrária ao pertubação, osci-
lasse um pouco, e voltasse lentamente ao ponto de
operação (com um pequeno erro de regime pema-
mente). Essa ação de assemelha a ação de um ser
humano, e confirma a suspeita que o regime tran-
siente foi sacrificado em nome de uma maior faixa
de estabilidade. Esses gráficos mostram que o sis-
tema de controle está agindo como esperado, mas
também mostram que ainda existe muita margem
para melhoria na base de regras e nas funções de
pertinência.

5 Conclusão

Os resultados obtidos mostram claramente que a
presença do sistema de controle aumenta a faixa
de estabilidade do robô ao custo de oscilações no
regime transitório. Tal comportamento era o es-
perado, pois é bastante semelhante ao comporta-
mento do ser humano.

No balanço geral, a inserção do controlador foi
considerada vantajosa, salvo nos casos extremos
(pequenas pertubações e necessidade de mudança
de região de apoio).

A principal dificuldade encontrada na solução
Fuzzy é a captura do conhecimento especialista,
pois o equiĺıbrio do ser humano é algo feito de
forma autônoma. A ausência dos braços do robô
também dificultaram muito a estabilização e a cri-
ação da base de regras.

Outra dificuldade encontrada foi o custo com-
putacional introduzido pelo controlador Fuzzy -
em torno de 30 milisegundos, o que limitou a taxa
de amostragem do robô.

Trabalhos futuros devem focar no uso dos bra-
ços como aux́ılio na estabilização de postura, e na
captura mais sistemática do conhecimento especi-
alista. O uso de informações extráıda da cinemá-
tica direta e dos sensores de ZMP também podem
ser incorporados para implementação de um sis-
tema de controle completo.
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Figura 8: Gráfico de atuação dos servos.

Figura 9: Gráfico de inclinação com uma pertubação controlada.
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Abstract In almost all cases, the goal of the design of automatic control systems is to obtain the parameters of the controllers, 

which are described by differential equations. Takagi-Sugeno (T-S) fuzzy models can perfectly represent the nonlinear system. In 

general, the controller is artificially built and it is possible to update its initial conditions. In the design of optimal quadratic regu-
lators, the initial conditions of the controller can be changed in an optimal way and they can improve the performance of the con-

trolled system. Following this idea, an LMI-based design procedure to update the initial conditions of PI controllers, considering 

the nonlinear plant with polytopic uncertainties, described by T-S fuzzy models, is presented. The importance of the proposed 
method is that it also allows other specifications, such as, the decay rate and constraints on control input and output. 

Keywords automatic control, initial conditions, IVC, quadratic regulator, PI controller, optimal control, LMIs, polytopic un-
certainty. 

1    Introduction   

In the design of automatic control systems, the goal is 

to obtain a control law that supplies the inputs of a 

process, so that the system has an acceptable perfor-

mance. In the vast control literature, it can be verified 

the use of allocation of poles of the controlled system. 

However, the correct location of the zeros, for instance, 

of a transfer function, can also be indispensable to 

obtain a good transient response. It is possible to allo-

cate zeros of transfer functions, by using available 

dynamic feedback structures (Kientiz and Grubel, 

2000). In many aerospace control systems, which re-

quest high precision, the design of optimal control has 

been considered a very important subject. For instance, 

a method that has been very much used is optimal 

control based on the minimization of quadratic perfor-

mance indexes. In Ogata (1997), it was observed that 

the initial condition of a controlled system influences 

the quadratic performance index. 

Many servo control schemes in mechatronics sys-

tems, such as hard disk drives, must meet the specifica-

tions of both fast movement and precise positioning on 

a known reference. To meet this requirement, one 

servo structure for fast access and other for precise 

positioning are designed. Then, the control is switched 

between these two servo structures. This type of servo 

system is called Variable Structure Control (VSC). 

Each servo mode can be optimally designed by the 

minimization of its desired performance index. There-

fore, the remaining problem is how to switch from one 

mode to other. In Yamaguchi et al. (1996) is proposed 

the method called Initial Value Compensation (IVC) to 

improve the performance of the transient response after 

switching. This method was also used with the inten-

tion of reducing the stabilization time of the controlled 

system (Johansson, 2000). In these references, the 

design goal was to minimize a quadratic performance 

index (denominated IVC I), with the reference signals 

equal to zero. The plants and controllers in these re-

searches are discrete-time systems.  

In Teixeira et al. (2002), it is considered a controlled 

system, consisting of the plant and one or more dynam-

ic controllers, continuous in the time, with a step refer-

ence signal, and it is shown that the initial conditions in 

the controller can be modified and improving the tran-

sient response of the system according to a quadratic 

index. A modification of the initial conditions in the 

controller can be interpreted as a change in the posi-

tioning of the zeros of the system.  

This paper presents a method for optimal updating 

of the initial conditions in the controller, in the consid-

ered case of the integral type, for uncertain  non-linear 

systems with polytopic uncertainties. In this method, 

the nonlinear system is represented by Takagi-Sugeno 

(T-S) fuzzy models. The proposed method is based on 

LMIs (Tanaka and Wang, 2001) to design of optimal 

fuzzy controllers, for solving an optimization problem 

that minimizes the upper bound of a quadratic perfor-

mance index, considering the initial conditions as a 

new degree of freedom. In this manuscript, the method 

proposed in Teixeira et al. (2006) is extended for sys-

tems with polytopic uncertainties. Theoretical analysis 

and simulation results show that the proposed method 

can improve the performance of the controlled system. 

The application in the control of a ball and beam sys-

tem illustrates the effectiveness of proposed method.  

2  Takagi-Sugeno Fuzzy Models with Uncertainties  

To considerer a class of uncertain nonlinear dynam-

ic systems described by: 

 (t)  y(t)

     ,)(),)((),)(()(

Cx

xxx



 tuptgptft
       (1) 

where  ( )      is the state vector,    ( )    is the 

input vector, and       is the uncertain parameter 

vector, nNn:).( f and  ( )            

are uncertain nonlinear function and )(ty  is the 

output vector. 

We assume a  polytopic   representation of  (1):
  

)(tx ∑  ̅ ( ) (  ( ( ))    ( ( )) ( ))
 
    (2) 
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For ,,2,1 lk    ,0pk  ∑  ̅ ( )   
 
   , where 

(.)kf  
e (.),kg ,,2,1 lk   define the called vertex 

systems, with the number of vertexes equal to l

;2( Nl  N is the number of uncertain parameters of the 

systems).  

The final form of TS fuzzy model with polytopic un-

certainties for system (2) is given below. More details 

can be found in Arrifano and Oliveira (2005).  Let )(tz


nx1  

be the premise vector, r is the number of infer-

ence rules and for ,,2,1 ri    0≥)(ti z , 

   


r

i i t
1

1z . Then it is considered the following 

TS fuzzy model of  (2):  

 

  )()())(()(
11  


r

i ikikki

l

k
tuttt BxAxx  .     (3) 

2.1 Fuzzy control design for T-S fuzzy  

Consider, as in Teixeira (2006), the following control 

 input vetor: 

 ( )   ∑   
 
   ( ( ))   ( )    ( )x(t)   (4) 

where 
n

i
 1

K , ,,2,1 ri   are the local state feed-

back gains to be designed with ) (. , ,,2,1 ri   as 

defined before. Substituing (4) em (3), we obtain:  

∑∑
 

1

 

1

2 )()())(()(
l

k ikk

r

i i tptxt


 xHx   

   )()())(())(( ∑∑
1

tptxtx
l

k ijkk

r

ji

ji xG










         (5) 

where for  ,,2,1 ri  and  ,,2,1 lk  : 

        ikH  =                                                   (6) 

         ijkG  =  (         )  (         ).       (7)               

A sufficient condition for the stability of feedback T-S 

fuzzy systems (5) is: 

Theorem 1: The equilibrium 0x )(t  of the state 

feedback T-S fuzzy (5) is globally asymptotically sta-

ble if there exists a common symmetric positive defi-

nite matrix P of appropriate dimensions satisfying: 

.,...,2,1;,...,2,1  ,T lkriikik  0PHPH      (8) 

)9(  ,...,2,1;,...,2,1, ;∀,T lkrjijiijkijk  0PGPG

 where ikH  and ijkG ,for l,...,,k;r,...,,j,i 2121   as 

already defined. 

Proof: See  Arrifano (2005). 

3 Statement of the Problem 

Problem 1: Consider the nonlinear plant given by (1). 

Suppose that (1) can be represented in the form given 

in (3). Let ),( ee ux ,ux DD   be an equilibrium point 

of (1) and r0 a known constant. Then, a tracking prob-

lem is to design a control law ),(tu given in (4), such 

that  

 0)()( rtty Cx   when   t ,          (10) 

)(tu  e )(tx  must be bounded ( ,(t)  and  )( xtu

).0for   t
 

Assumption 1: Suppose that, in (1), there exist only one 

pair ),(),( ssss uu xx   ux DD   such that: 

            
0 

0),(),(

0ss

ss









r

upgpf ssss

xC

xx
          (11) 

In the design of the controller, considering the spec-

ification (10), it was added a new state variable   in 

(1), as given below, to meet the requirement (12): 















 (t).y(t) 

),()(

),()),(()),(()(

0

Cx

Cx

xxx

trt

tuptgptft





        (12) 

where )()( 0 trt pCxe  , is the tracking error. 

Therefore, of (3), (12) can be written as: 

 )()( ))(()( ∑ ∑
l 

1

  

1
tuttt ikaikkk

r

i ia BxAxx 
 

  

               0
T

1 r0                                               (13)                                                                                                  

where:  











)(

)(
)(

t

t
ta



x
x ;  ̅   [

    
   

];  ̅   [
   
 
]  (14) 

]1  ,0[))(( ti x ,     


r

i i t
1

1x  and )(tu  .   

Define: 

      (15) 

Then, the control law is specified as follows: 

 ( )    ( )    ( )   ∑   ( ( )) ̂   ( )
 
    (16) 

where ]K  [ˆ i
Iii  KK  and  TT )()()( ttta xx  . 

From (13) and (16) we have: 

0
T

1

1
1

2

]1[

)()())(())((

)()())(()(

r

tpttx

tptxt

a

l

k ijkk

r

ji

ji

a

l

k ikk

r

i

ia

0

xGx

xHx





























        (17) 

where: iikikik KBAH ˆ

















0C

BKBA
i
iikiikik K

 

  )ˆ()ˆ( ijkjkjikikijk KBAKBAG  .             (18)   

Theorem 2: When 00 r , the equilibrium point   

)0,(),( 0x   of the system (13) and (14) is asymptoti-

cally stable if   there   exists a  common symmetric 

positive definite matrix  P of appropriate dimensions 

satisfying: 

 ,,...,2,1;,...,2,1      ,T lkriikik  0HPPH     (19) 

,T
0GPPG  ijkijk   ,,...,2,1;,...,2,1, lkrji     (20) 

     ; excepting the pairs (   ) such that  

).(  ,0))(())(( ttt ji xxx 
 
 

Proof: Follows directly from Theorem 1. 

     The next theorem is important for the solution of the 

proposed Problem 1.  

∑

∑
 

12

 

11

)())(()( 

 ),())(()(

r

i

i
Ii

i

r

i i

tKttu

tttu













x

xKx
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Theorem 3: Suppose that Assumption 1 holds for the 

nonlinear systems (1). Consider also that the system 

(17)-(18) satisfies the following condition: the equilib-

rium point 
1),(  n

e xx  with ssxx  , is such 

that  for ri ,...,1   and lk ,2,1 : 

                        
0 ssikik uBxA .                         (21) 

So, in this case, the equilibrium point of fuzzy closed-

loop system described by (13) - (14) is asymptotically 

stable if there is a common positive definite symmetric 

matrix that it satisfies the conditions (19) and (20). 
 

Proof: Defining: ea tt xxε  )()( ; sse ututu  )()( , so 

as in Teixeira et al. (2006), when the system does not 

present the type polytopic uncertainties, we can verify 

that: 

)(tε   ( ∑   ( ( )) ̅ 
 
   ( ))  ( ) 

         
  (∑   ( ( )) ̅ 

 
   ( ))   ( )                      (22)

 

with 
    

))(())(( eii tt xεε  ,  .,...,1 ri    and 

    ikk

l

k

i pp AA ∑
1

 ,      ∑
1

l

k

ikki pp



 BB   .      

Thus, specifying the control law as 

)(tue   ∑   ( ( )) ̂ 
 
    ( )                       (23)        

which is equivalent to (16) we have  that if there exists 

a common positive definite symmetric matrix satisfy-

ing (8) and (9) then the origin of the fuzzy system 

described by (17)-(18) is asymptotically stable. 

    Moreover, of (16) 

)(lim tuu
t

ss


    

(24) )()((ˆ)(
11  


r

i ii
i
Iie

r

i ii K xKxxxKx 

and therefore: 

 







 
r

i

i
Ii

r

i iiss Ku
11

)()( xxKx 

  

 (25) 

 

 Suppose that the error ea tt xxε  )()(
 

can be 

written as in (22). 

3.1   Optimum Fuzzy Controller Design Optimal 

Following the ideas presented in Wang (2001), the 

gains iK̂ , ri ,...,2,1  will be designed such that the 

upper bound of the performance index below is mini-

mized:  





0

TT dt )]( )()( )([ )( tuRtuttuJ eee εQε  .     (26)           

The following theorem presents sufficient conditions 

for designing the fuzzy controller gains in order to 

stabilize the system (12) and find an upper bound for 

the performance index J(ue). 

Theorem 4: The fuzzy system (13)-(14) can be stabi-

lized by the fuzzy controller (16) if a common positive 

definite matrix X and matrices, iM , i=1,…,r satisfying:

 

  ,0 T

TTT























i
i

ikiiikikik

R M

X

0

0Q
MX

BMMBXAAX

       (27) 

  

,,...,1;,...,1 lkri        

ijkjkijkjkikik MBBMXAAXXAAX  TTTT                                         

  


















j
jjikikj

R M

X

0

0Q
MXMBBM  TTT  

  ,0 T 

















i
i

R M

X

0

0Q
MX                     (28) 

,,2,1 lk  , rji ,...,1,  , ji  , excepting  the pairs 

),( ji  such that )(  ,0))(())(( ttt ji xxx  .  

Moreover, the performance index J(ue) satisfies: 

(0),(0))( T
PεεeuJ                            (29) 

where 1 XP , and .ˆ PMK ii   

Proof: Note that conditions (27) and (28), by Theorem 

2 ensures that the system (22) can be stabilized by 

controller (23). From (23) the  index (26) can be writ-

ten by: 







0

r 

1i i
Tr 

1i i dt )()]ˆ()ˆ( [)( ∑∑ tRuJ iie εKKQ 

 Using the fact (Jadbabaie, 1998): 

       
iiii

ˆˆˆRˆ KKKK ∑∑∑ r 

1=i

T
r 

1=i
i

Tr 

1=i
i R<)β()β(  

similarly we obtain the proof presented in Teixeira et 

al. (2006) when the system does not present the type 

polytopic uncertainties: (0).(0))( T
PεεeuJ  

 The next theorem presents a procedure, based on 

Theorem 4, for the design of the controller (16)   in 

order to minimize the upper bound of )( euJ ,  defined 

in (26). 

Theorem 5: Consider the conditions of Theorem 4. 

Then, given the systems matrices, , , ikik BA ri ,...,1 , 

l,...,k 1=  and the initial condition ),0(ε  suppose that 

there exist matrices T
XX  , iM  ri ,...,1 , such that 

the LMIs below hold. Then the equilibrium point 

),( xx e  of the controlled system (13)-(14) and 

(16) is asymptotically stable and the upper bound of 

J(ue) defined in (26), is minimized. 

   
,...,2,1,

minimize
rMMMX

 

    0,X                             (30)                    

                        












Xε

ε

)0(

)0(T
 >0                     (31)                                                                                               

0

1

TTTT





























0M

0IXQ

MQXBMMBXAAX

ik
R

R
ikikiiikikik

 

i=1,2,…,r;  k=1,..l,                                                 (32)  

0

1

1

TT

TTT

TTT


























































000M
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 (33) 

for the pairs ),( ji , ,ji   such that  

0))(())(( tt ji xx   for some xDx . From the 

solution of these LMIs, the controller gains are ob-

tained by: ,ˆ 1 XMK ii  for .,...,2,1 ri   

 Then, the performance function satisfies the condition:  

              )0( )0()( T
εPεeuJ .                 (34) 

Proof: Note that for (27) is equivalent to: 

    

  0 
1

 T

TTT



























i

i

ikiiikikik

R
R

M

XQ

0

0I
MQX

BMMBXAAX

    

(35) 

ri ,...,1   and .,2,1 lk                                         

From the Schur complement (Boyd, 1994), it follows 

one  inequality that is equivalent to (32). Following the 

same idea, (28) can be written as in (33). 

 Finally, observe that: 

              )0()0(T
Pεε ,   0)0()0(T  Pεε , 

and from the Schur complement one can obtain (31). 
 

Remark 1: From the definition in (22),  

;
)(

)(
)()( 














 t

t
tt ea

xx
xxε

  

1)1( 







 n

e


x
x , 

and then  















 )0(

)0(
)0(

xx
ε 









l

0x
.                          (36) 

Remark 2: Note that, from (11) there exists only one 

equilibrium point ),( ξxx e , and so 0x  is known and 

it is not a function of iK̂  or l . Therefore l  can be 

arbitrary chosen and offers a new degree of freedom in 

the design of the controller.  

3.2 Optimal Compensation of the Initial Conditions of      

the Controller 

Consider the following problem: 

Problem 2: Consider the system described by (13)-

(14), with the control law (16) and satisfying Assump-

tion 1 and (21). Suppose that the reference input )(tr (a 

step function with value equal to 0r ) is applied in 

:0t  

                   
)(tr









,,
,

 0     para    0 

0,     para      0

t   

t  r
                 (37) 

where 0r   is a known real constant.  Determine lo , the 

compensation in )(tl  in 0t , such that there exists 

0T  PP , for the solution of the following LMIs: 

(i) 0,    )ˆ()ˆ( T  iikikiikik KBAPPKBA
  

 ri ,...,1   and lk ,2,1 ; 

(ii)    



















  PKBAKBA

T
)ˆ()ˆ(

ijkjkjikik
   

        0)ˆ()ˆ( 













 

ijkjkjikik
KBAKBAP   

 

 for the pairs  jiji    ),,(  such that  

0))(())(( tt ji xx   for some  xDx ; 

(iii) the upper bound of the performance function be-

low is minimized: 

        )( euJ  



0

TT  )( dtR uu eeεQε ,           (38)                             

where Q  is a symmetric  and real positive definite (or 

semipositive definite) matrix and R  is a real constant, 

and 0R .  

Theorem 6: The Problem 2 has solution when the 

following LMIs are feasible:  





   

,2,...,22,21,1,...,12,11, 22,12,11 

minimize

lrr MMMMMMXXX 

 

                                subject to 
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2212

11
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                        (39) 
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for   ri ,...,1   and lk ,2,1                                (41).   

,0

1000

0100T
22

T
12

T
21

T
11

0010

0001
22

T
12

12
T

11

222122211212

12111211

T

12

T

121111

21

21

T

2

T

2

T

1

T

1

























































00MM

00VV

00I000VV

00MM

00VV

00000IVV

MVVMVV0UU

MVVMVVUUUU

jj

ii

ji

ji

RR

RR

RR
jkik
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(42) 

for all pairs   ),,( ji ji   such that 

0))())((  t(t ji xx ,  for some xD∈x , where: 

1
TT

1
T
1211

T
11

T
11 12 iikikiikik
ik

MBBMCXAXXCXAU  ; 

;TT
222

TT
12

TT

12 ikiik
ik

BMXCXAU 
12

T
12111111 QXQXV  ; 

22
T
12

T
121112 QXQXV  ;

1222111221 QXQXV  ; 

2222
T
121222 QXQXV  . 

When the LMIs given in (39)-(42) are feasible, then 

the gains of the controller (16) can be obtained by the 

expression 1ˆ  XMK ii , ri ,...,2,1 , where  

 21 iii MMM  ;













2212

T

1211

XX

XX
X ;














2212

T
1211

QQ

QQ
Q , 

  Tl
T

0)0( xε  .                      (43)
 

    The compensation value follows from the fact: 

                         
 )()0(  l                          (44)                             

 

Furthermore, the optimal compensation of the initial 

condition in the controller, lo , is given by 

)0()(   llo , where )0(   is the initial condi-
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tion of the controller before the compensation. Finally, 

the following condition holds: 

 )0()0()( T
PεεeuJ .                                                                    

Proof: The LMIs (39)-(43) are obtained from the LMIs 

(30)-(33) by rewrite them using (43). 

4 Example: Design of a Robust Fuzzy Regulator 

 

 
Figure 1. Beam-and-ball system. 

 Consider a ball-and-beam system  shown in Figure 1 

and given by (Wang, 1997):  

),()( ,0))((sen  )()( )( 2 tuttttrtr    (45)                     

where )(tr is the ball position, )(t is the beam angle, 

 tu is the control law and    ,  are constant plant 

parameters. Suppose that the parameter is unknown, 

but  2.1,2.0 . So, given an , then there exist 

constants 1  and 2 , such that: 

21α+20α=α 21 .. with 0, 21   and .121 
 
(46)            

Consider also that 81.9  and define the following 

state variables: );()(1 trtx  )(2 tx )(tr ; )()(4 ttx   

and the system output )()( 1 txty  , the equations of 

state of the system are described by: 

 )()( 21 txtx  ,                                                 (47)  

    )),(()()() 31(2
2

4 txsentxtxtx          (48)                                     

)()( 43 txtx  ,                                                 (49) 

)()(4 tutx  .                                                   (50) 

Next the non-linear system (47)-(50) will be processed 

in  the generalized form of fuzzy system T-S (Tanigu-

chi, 2001). The fuzzy system T-S in the form general-

ized, with polytopic uncertainties may be constructed 

of (47)-(50) to be  rewrite : 
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(51) 

From (46), the system (51), with polytopic uncer-

tainties, can be described as: 

 )()())(( )( ∑
2  

1
tuttt kk kk BxxAx 


 ,         (52)  
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A , k=1,2,    (53)  

          
 T4321 )()()()()( txtxtxtxt x  .                 

  Suppose that the state variables of the plant are in the 

following intervals: 

1)(1 1  tx ; ;1)(1 2  tx ;12)(12 3   tx
 

           
2)(2 4  tx .                   (54)       

The functions that contains the nonlinearities are 

(55) )()())((;)())((sen  ))(( 41243323 txtxtftxtxtf  xx 

According to the method proposed in Taniguchi 

(2001), the nonlinear functions can be represented as: 

;))(())(())(())(())(( 232423132322231123 atatatattf xxxxx  

242424132422241124 ))(())(())(())(())(( atatatattf xxxxx  

with:
  

-0.4)}(( {;4.0)}(( {
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)(

24224
)(
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)(

23223
)(
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tfmínatfmáxa

tfmínatfmáxa

txtx

txtx

xx

xx

So, a T-S fuzzy model with polytopic uncertainties for 

the system (51) can be represented as in (6) by:
 

 )()( ))(()( k

2 

1

4 

1
∑ ∑ tuttt ikikk i i BxAxx 

 
 ,  (56)  

where ))(( ti x , 4,3,2,1i ; k=1,2, were obtained 

previously and the matrices ikA  and ikB , 4,3,2,1i  

and 2,1k  are given as: 

,

0000

1000

00

0010

241231
1






















aaaa kk

kA























0000

1000

00

0010

241232

2

aaaa kk

kA
 

,

0000

1000

00

0010

242231

3






















aaaa kk

kA
  























0000

1000

00

0010

242232

4

aaaa kk

kA

  

 T1000ikB ; 4,3,2,1i ; 20= 1 .a  and 2.1 2 a . 

For the design of the controller such that the steady-

state system output is equal to ,0r  one considers the 

augmented system: 

 )()())(()( ∑ ∑
 2 

1

4 

1
tuttt ikikk i ki BxAxx 

 
  (57)     

)()( 0 trt Cx  .                                               (58) 

where  0001C . So, the augmented system (57)-

(58) can be represented as: 
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  Since the conditions of the Problem hold for the sys-

tem (51), with  T0 000rss x  and ,0ssu  the 

stated Problem for the system (59)-(60) has solution 

from Theorem 6. Therefore, the solution can be ob-

tained from Theorem 6, for instance, with 

  ,0001 T
0 x  since it was considered in (36)  

 T0000)0( x and r0 =1. Since ,ˆ 1 XMK jj

from the solution obtained with the software LMISol 

(Oliveira et al., 1997), one has: 4395.169 ;  

 ξl= - 13.8847
 
and 
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In general,   is a function of 0r  because usually  
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)( 0ruu ssss   and  ̅= ̅(  ). Since, in this case, 

0.0001065,)(1 x 0.0001065,)(2 x 0.4999,)(3 x  

0.4999)(4 x  and 0ssu , from (25), it follows that 

.9568.15 So, considering ,0)0(   one get the 

optimal actualization  of the initial conditions  

  9568.158847.13)0()(  llo  2.0721. 

  In the simulations, Q=diag{100,1,1,1,0.01} and R=1. 

 

Figure 2: Unit step response and control law for the ball-and-beam  

                 system with polytopic uncertainties and optimum compen 

                 sation of the initial conditions. 
  

Remark 3. To solve the Problem, the condition (21) 

allows the output tracking, with error equal to zero, for 

a step input. This condition considers constraints on the 

local dynamics of the T-S fuzzy model. There exist 

cases where it is possible, during the modeling, given 

in Taniguchi et al. (2001), to choose a suitable fuzzy 

realization such that (21) holds. 

5 Conclusions 

The method for designing fuzzy regulators, with track-

ing error equal to zero for step inputs in Teixeira et al. 

(2006), is extended to nonlinear  plants with polytopic 

uncertainties. This procedure can be apllied to nonline-

ar plants described by T-S fuzzy models. It is based in 

LMIs and the initial condition compensation is such 

that the upper bound of a quadratic performance index 

is minimized. A PI controller was used, for tracking 

step inputs with steady-state error equal zero. A theo-

retical analysis (Theorems 3-6) and simulation results 

(Figs. 2 and 3) show that the initial condition compen-

sation is a new degree of freedom that can improve the 

performance index of the controlled systems (Hirose et 

al., 2011). This design method also allows other speci-

fications described by LMIs, for instance: decay rate, 

constraints in input and output. 
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Abstract:::: Severe slug flow has been presented as a problem in the oil and gas industry, generating losses and increased produc-
tion costs. A lot of effort has been spent to develop techniques to avoid this flow regime. Recently, the control of the choke 
opening, through feedback control systems, has been presented as an alternative capable of stabilizing the severe slug flow. This 
work investigates the potential of the Generalized Predictive Controller to stabilize the slug severe flow. The proposed controller 
has been implemented in a pilot-scale plant built in the Industrial Process Control Laboratory at UFMG, with the capability of 
representing the severe slug behavior. 

Keywords:::: Severe Slug, Active Control.  

Resumo: Golfadas severas têm se apresentado como um grande problema para a indústria do petróleo, gerando perdas e 
aumento do custo de produção. Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos com o intuito de mitigar os efeitos deste regime de 
fluxo. Recentemente, a utilização do controle da abertura do “choke”, por meio de sistemas de controle realimentado, tem se 
mostrado como uma alternativa capaz de suprimir a golfada severa. Neste trabalho é investigado o potencial da utilização do 
Controlador Preditivo Generalizado como algoritmo de controle para mitigação da golfada severa. Para garantir a estabilidade do 
sistema de controle adaptativo foi necessário implementar um sistema de supervisionamento do estimador. O controlador foi 
implementado em uma planta de pequena escala construída no Laboratório de Controle de Processos Industriais da UFMG, 
capaz de representar o comportamento da golfada severa. 

Palavras-chave: : : : Golfada Severa, Controle Ativo.

1    Introdução 

Golfadas severas têm se apresentado como um 
grande problema para a indústria do petróleo 
offshore, gerando perdas e aumento do custo de 
produção. Diversas metodologias têm sido 
desenvolvidas com o intuito de mitigar os efeitos 
deste regime de fluxo ou mesmo eliminá-lo. Algumas 
se baseiam na mudança dos parâmetros de produção, 
como mudança na vazão de gas-lift ou abertura do 
choke (Jansen e Shoham, 1994), outras utilizam de 
equipamentos instalados na base do riser para 
modificar o padrão de fluxo (Almeida e Gonçalves, 
2000) e outras alteram o comportamento da planta de 
processamento para receber a produção dos poços de 
forma eficiente (Nunes, 2004; Godhavn, et al., 2005). 

Recentemente a utilização do controle 
automático da abertura do choke tem despertado 
interesse na comunidade científica, apresentando-se 
como uma alternativa capaz de eliminar o regime da 
golfada severa (Hedne e Linga, 1990; Courbot, 1996; 
Dalsmo, 2002; Storkaas, 2005; Sivertsen 2008; 
Ogazi, et al., 2009; Reinsnes, 2009). Esta estratégia 
tem como vantagens a simplicidade da solução e o 
reduzido número de equipamentos necessários. 

Um sistema de produção de petróleo está sujeito 
a mudanças ao longo do tempo como variação na 
fração  de água do fluido produzido, redução da 
pressão do reservatório e variação na vazão de gas-

lift , quando este método de elevação é utilizado. 
Essas variações modificam o comportamento 
dinâmico do sistema de escoamento, que podem levar 
a incapacidade do sistema de controle de eliminar o 
regime da golfada severa caso os seus parâmetros não 
sejam robustos o suficiente. Por outro lado, um 
sistema de controle adaptativo seria capaz de ajustar 
os parâmetros do controlador com o intuito de 
garantir o desempenho do sistema de controle frente 
as variações do processo. 

O comportamento da golfada severa torna um 
algoritmo de controle adaptativo convencional 
incapaz de garantir estabilidade. Para garantir o 
funcionamento adequado do sistema de controle foi 
necessário implementar uma técnica de 
supervisionamento no algoritmo de estimação.  

Neste trabalho é apresentado o resultado obtido 
ao se utilizar um choke ativo controlado por um 
Controlador Preditivo Generalizado (GPC), como 
estratégia para mitigar os efeitos da golfada severa. O 
controlador foi testado em uma planta experimental 
em pequena escala desenvolvida e instalada no 
Laboratório de Controle de Processos Industriais 
(LCPI) da UFMG capaz de representar o 
comportamento de uma golfada severa. 

2    Golfada Severa 

A golfada severa é um regime de produção 
encontrado em alguns poços de produção de 
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petróleo. A golfada severa é um regime cíclico que é 
dividido em 4 partes, como mostra a Figura 1. Ela é 
caracterizada por uma grande produção de líquido 
seguida de uma grande produção de gás que ocorre 
após um período sem produção significativa de 
fluidos.  

 
Figura 1 – Formação da golfada severa (Sarica e 

Tengesdal, 2000) 
O início do regime começa com o bloqueio do 

gás por meio da acumulação de líquido na base do 
trecho vertical (riser), Figura 1a. Após o bloqueio, a 
pressão do gás bloqueado e a coluna de líquido 
crescem continuamente. Quando a coluna de líquido 
atinge o topo do riser observa-se o início da 
produção de líquido, Figura 1b. Após o início da 
produção de líquido, a pressão do gás bloqueado 
aumenta continuamente até um valor máximo, 
indicando que o gás atingiu a base do riser. Quando 
isso ocorre, o gás age como um pistão expulsando o 
líquido presente no riser para o separador, Figura 1c. 
À medida que o diferencial de pressão entre base e 
topo do riser cai há uma redução da velocidade do 
gás e, com isso, uma queda na sua capacidade de 
carrear a fase líquida. Assim, o líquido presente no 
riser cai para a base (efeito conhecido como fall-
back) bloqueando o gás novamente, Figura 1d, 
reiniciando o ciclo. 

A Figura 2 apresenta o comportamento das 
pressões na base e no topo do riser durante um 
regime de golfada severa, destacando os períodos 
equivalentes aos apresentados na Figura 1. Essas 
medidas foram obtidas na planta construída no 
Laboratório de Controle de Processos Industriais 
(LCPI), que será apresentada na seção seguinte.  

 
Figura 2 – Comportamento das pressões nas fases 

da golfada severa 
A ocorrência deste regime de fluxo está 

condicionada a existência de um trecho descendente 
anterior ao riser, além da existência de um regime de 
fluxo estratificado nesse trecho. A golfada severa 
gera diversos problemas operacionais durante a 

explotação de um campo, dentre os quais: pior 
separação entre as fases; sobrecarga dos 
compressores; aumento da queima de gás no flare, 
propagação das oscilações de pressão para outros 
poços; oscilações na planta de processo; fadiga 
mecânica nos equipamentos e, eventualmente, 
paradas de produção (Courbot, 1996; Ogazi, et al., 
2009). 

Neste trabalho, é tratada a questão da utilização 
de um choke ativo como forma de eliminar a golfada 
severa. Esta metodologia foi originalmente sugerida 
no final da década de 70 por Schmidt, et al. (1979), 
entretanto, só recentemente a utilização desta 
metodologia tem ganhado atenção da comunidade 
acadêmica e da indústria de petróleo (Hedne e Linga, 
1990; Courbot, 1996; Dalsmo, 2002; Storkaas, 2005; 
Sivertsen 2008; Ogazi, et al., 2009; Reinsnes, 2009). 

Storkaas (2005) observou que o regime de 
golfada severa apresenta uma bifurcação de Hopf 
(Monteiro, 2006). Para construir o diagrama de 
bifurcação do sistema são utilizadas as pressões 
máximas e mínimas obtida em estado estacionário em 
função da abertura da válvula.  

O diagrama de bifurcação obtido com os dados 
da planta contruída é apresentado na Figura 3. O 
mapa mostra que para aberturas fixas inferiores a MV 
= 13% o sistema não apresenta oscilações. O regime 
de fluxo observado no trecho riser para tal faixa de 
abertura é o regime de golfadas hidrodinâmicas, 
representado esquematicamente na Figura 4, que, por 
si só, não apresenta problemas operacionais. 
Entretanto, para aberturas superiores a MV = 13%, as 
vazões de gás e líquido na saída passam a oscilar 
conforme descrição da golfada severa.  

 
Figura 3 – Diagrama de bifurcação obtido com os 

dados da planta do LCPI 
Observa-se que, neste sistema, para a maior 

abertura fixa que o regime de fluxo não apresenta o 
comportamento da golfada severa (MV=13%) as 
pressões na base e no topo do riser são maiores que a 
máxima pressão obtida quando a válvula se encontra 
totalmente aberta (MV = 100%). Isso indica que ao 
se utilizar uma abertura fixa para eliminar o regime 
(MV ≤ 13%) têm-se grandes perdas de 
produtividade. 

A eliminação da golfada severa por meio de um 
choke ativo deve garantir que as pressões no topo e 
base do riser permaneçam dentro do intervalo de 
pressão máximo e mínimo obtido quando a abertura 
do choke é plena (MV = 100%). Entretanto, deve-se 
ressaltar que a eliminação do regime obtida por meio 
de um sistema de controle não levará a abertura 
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média do choke a valores próximos de 100%. A 
abertura máxima que será obtida depende de fatores 
como resposta da válvula de controle (choke ativo), 
algoritmo de controle, condições operacionais do 
processo (vazão de líquido e gás na entrada do 
processo). Na prática os valores médios de abertura 
observados situam-se próximos do valor de abertura 
crítica, no caso MV = 13%. 

 
Figura 4 – Esquemático do comportamento do 

sistema na região estável 
 
Na seção seguinte será descrita a planta montada 

para estudar a estratégia de controle para eliminação 
da golfada severa. 

3    Descrição da Planta Experimental 

Uma planta em pequena escala foi construída no 
LCPI da UFMG para estudos de eliminação da 
golfada severa por meio de sistemas de controle 
realimentado utilizando como variável manipulada a 
abertura da válvula de entrada do vaso (choke). A 
planta é constituída de uma tubulação onde ocorre o 
fluxo multifásico, de um vaso capaz de separar as 
fases líquida e gasosa, além de sensores e atuadores. 
A Figura 5 apresenta um esquemático da planta 
montada. 

 
Figura 5 – Esquemático da planta – estrutura e 

instrumentação 
No experimento, o fluxo multifásico é 

constituído de água e ar e se desenvolve no interior 
de uma tubulação transparente de 1" (2,54cm) de 
diâmetro. O trecho vertical (riser) possui 2,5m de 
comprimento e o trecho horizontal (flowline) 8m, 
com uma inclinação média de 20º.  

A alimentação de ar do sistema foi obtida por 
meio de um compressor de ar. O compressor fornece 
ar com uma pressão que varia entre 80 e 120 psi. Por 
meio de uma válvula reguladora de pressão (HV-1) a 
pressão de alimentação foi mantida constante em 40 
psi. A jusante da válvula reguladora de pressão foi 
instalado um registro do tipo agulha (HV-2) com o 

intuito de garantir uma baixa vazão de ar na entrada 
do sistema.  

Uma bomba centrífuga foi utilizada para 
alimentar o sistema com água. Há um registro a 
jusante da bomba (HV-3) que permite regular a 
vazão de líquido de entrada, garantindo assim o 
regime de fluxo desejado. Por meio de uma 
derivação, do tipo "T", as correntes de água e ar são 
unidas e direcionadas para a tubulação.  

Para que ocorra o regime de golfada severa, é 
necessário que, no trecho inclinado (flowline), haja 
um volume de gás suficientemente grande, capaz de 
expulsar o líquido do trecho riser. Entretanto, o 
trecho flowline utilizado não possui comprimento 
necessário para armazenar um volume de gás capaz 
de expulsar o líquido do trecho riser. Devido ao 
espaço limitado do laboratório, optou-se por instalar 
um vaso pulmão a jusante das válvulas na entrada da 
corrente de ar, ao invés de aumentar o comprimento 
da tubulação. 

No topo do riser foi instalado um vaso separador 
bifásico. A corrente de água, na saída do vaso 
separador, retorna para o tanque de água enquanto o 
ar é liberado para a atmosfera. A Figura 6 mostra 
uma foto do vaso separador. A entrada está 
localizada à direita do vaso e as saídas de água e ar 
estão à esquerda. 

 
Figura 6 – Vaso Separador 

O sistema é instrumentado com sensores de 
pressão instalados na base do riser (PT-1), a 
montante do choke (PT-2) e no interior do vaso (PT-
3). Os sensores de pressão utilizados são da marca 
Freescale/Motorola, modelo MPXH6400A. Os sinais 
dos sensores foram condicionados, utilizando 
amplificadores de instrumentação, de forma a 
apresentarem saídas entre 0 e 5V para a faixa de 
pressão de interesse. Os sensores foram calibrados 
para apresentarem a saída em cmH2O com o intuito 
de apresentar medições que fossem facilmente 
correlacionadas aos fenômenos observados. 

Para atuar no processo, foram construídas 
válvulas de controle utilizando válvulas do tipo 
gaveta e motores de passo. A válvula instalada na 
entrada do vaso (PCV-1) é utilizada para estabilizar o 
regime de fluxo na tubulação. Na saída do vaso 
foram instaladas duas válvulas, uma para controlar a 
pressão no interior do vaso (PCV-2) e outra para 
controlar o nível de líquido no interior do vaso 
(LCV-1), durante os resultados aqui apresentados 
utilizou-se uma abertura constante de 50% para PCV-
2 e LCV-1. 

A aquisição dos dados dos sensores e o controle 
da abertura das válvulas foram realizados por meio 
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da plataforma CMUF® (Jota et al, 2006). A 
plataforma CMUF® consiste de um conjunto de 
microcomputadores (de baixo custo e baixo consumo 
de energia) com capacidade de realização de funções 
de conversão analógico-digital e comunicação por 
meio de uma rede de computadores própria. Este 
sistema recebe e transfere informações e ações de 
controle de um PC que possui um aplicativo 
desenvolvido em linguagem C#, onde foram 
implementadas as funções de aquisição e 
armazenamento de dados, bem como, as estratégias 
de controle utilizadas.  

A planta construída é simples, não sendo capaz 
de representar alguns fenômenos observados num 
sistema de produção de petróleo. Na planta do 
laboratório não há dissolução da fase gasosa na fase 
líquida, ou ela é desprezível, o processo no 
laboratório é isotérmico, as pressões envolvidas são 
baixas, o tempo de residência no vaso é pequeno e só 
há um “poço”, no sentido figurado, interligado ao 
vaso separador. Entretanto, a utilização deste tipo de 
montagem experimental tem contribuído em estudos 
para compreensão de fenômenos que ocorrem em 
fluxo multifásico encontrados na indústria de 
petróleo (Schmidt, et al., 1985; Silvertsen, 2008). 

4    Projeto do Controlador 

Neste estudo foi utilizado o Controlador 
Preditivo Generalizado (GPC) (Clarke, 1987). A 
pressão na base do riser foi utilizada como variável 
manipulada, conforme proposto por Storkaas (2005). 
Os objetivos do controlador são: operar sem as 
oscilações características de um regime de golfada 
severa e maximizar a abertura do choke ou minimizar 
a pressão controlada, o que leva a maximização da 
produção.  

Os experimentos iniciais mostraram que o 
comportamento do regime de fluxo desenvolvido 
quando o sistema de controle está habilitado é 
semelhante ao presente quando a válvula está com 
um valor fixo na região sem golfada severa (MV ≤ 
13%), ou seja, observa-se um regime de golfadas 
hidrodinâmicas. O sistema de controle atua na 
válvula de controle de forma a garantir que o volume 
de gás que entra no trecho riser seja limitado, 
formando assim pequenas golfadas hidrodinâmicas. 
Por outro lado, observa-se que as próprias golfadas 
hidrodinâmicas constituem-se na principal 
perturbação do sistema de controle; isso porque, 
quando a golfada de gás atinge a válvula de controle, 
há uma redução drástica da perda de carga na mesma. 
Devido à redução da perda de carga, observa-se uma 
aceleração do fluido quando a bolha de gás atinge a 
válvula de controle, levando assim a entrada de mais 
gás no trecho riser. Caso o sistema de controle 
(algoritmo de controle e atuador) não possua 
capacidade de rejeitar essa perturbação a planta 
passará a apresentar um comportamento oscilatório. 

Mesmo quando o sistema encontra-se numa 
região estável (MV ≤ 13%), as golfadas 
hidrodinâmicas causam oscilações bruscas nas 
pressões da base e topo do riser quando as bolhas de 
gás atingem a válvula de controle, como mostra a 
Figura 7. 

 
Figura 7 – Perturbações causadas pelas golfadas 

hidrodinâmicas observadas nas pressões da base e 
topo do riser. 

No caso de se utilizar algoritmos de controle 
adaptativo, as variações bruscas nas pressões 
deterioram a qualidade do estimador de parâmetros 
(cálculo de parâmetros incorretos para o modelo de 
predição), o que pode levar a instabilidade do sistema 
de controle. Daí a necessidade de um sistema de 
supervisionamento capaz de garantir a estabilidade 
do algoritmo de controle. 

Na planta desenvolvida enfrenta-se ainda um 
problema de saturação de velocidade de atuação  
(slew-rate). Como veremos a seguir, esta limitação 
reduz o desempenho do sistema de controle, 
limitando a abertura máxima do choke possível para 
eliminar a golfada. 

Na implementação do GPC optou-se por utilizar 
o Estimador de Mínimos Quadrados Recursivo com 
Fator de Esquecimento como algoritmo de 
identificação dos parâmetros do modelo, pelo fato 
deste algoritmo apresentar boas características de 
convergência, relativa simplicidade e capacidade de 
adaptação com relação às mudanças de 
comportamento do sistema. Com o intuito de garantir 
estabilidade numérica do estimador, implementou-se 
a técnica de fatoração UD (Jota, 2004). 

Além disso, os dados de entrada e saída (uk e yk) 
foram normalizados de forma a permanecerem no 
intervalo entre 0 e 1, com o propósito de garantir 
melhores propriedades numéricas ao algoritmo de 
estimação (Ioannou e Sun, 1996). 

Durante os experimentos iniciais utilizando o 
controlador adaptativo observou-se que, na maioria 
dos testes, o sistema perdia a capacidade de eliminar 
o regime da golfada severa. Foi verificado que este 
fato ocorria toda vez que o ganho do modelo era 
estimado com o sinal trocado. Normalmente, ao 
reduzir a abertura da válvula, espera-se que as 
pressões a montante da mesma aumentem. 
Entretanto, em algumas situações, observa-se uma 
queda da pressão mesmo quando a válvula está 
fechando. Isto ocorre devido à baixa velocidade de 
resposta da válvula de controle utilizada e pela 
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variação brusca da perda de carga na válvula quando 
as golfadas de gás passam por ela.   

Para solucionar este problema foi implementado 
um algoritmo de supervisão do estimador de 
parâmetros, que garante que o modelo estimado 
possua um ganho adequado, garantindo assim a 
estabilidade do algoritmo de controle adaptativo. A 
supervisão do estimador foi implementada com base 
na técnica denominada Projeção de Parâmetros 
(Ioannou e Sun, 1996), equação 1. O algoritmo 
restringe os valores dos parâmetros estimados dentro 
de uma região convexa de interesse, ou seja, ele só 
permite a atualização dos valores caso os novos 
parâmetros permaneçam dentro da região pré-
estabelecida, no caso, a restrição é que o ganho do 
modelo seja negativo.  
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onde θ∆  corresponde a atualização dos parâmetros, 

kk ao ganho do modelo estimado, kK ao ganho de 

Kalman, ky à variável de processo, kx à matriz de 

regressores no instante k, 1−kθ ao último conjunto de 

parâmetros estimados e considerado válido. 
Adotando estas regras e inicializando-se o 

estimador com valores de parâmetros dentro da 
região de interesse, garante-se que os parâmetros 
permanecerão dentro desta região (Ioannou e Sun, 
1996). 

Além disso, visando aumentar a robustez e o 
desempenho do controlador adaptativo, foi 
implementado o algoritmo descrito a seguir para 
tratar dos casos em que ocorria saturação no sinal de 
controle (Harris e Billings, 1985), uma vez que este é 
utilizado tanto na estimação de parâmetros, quanto 
no cálculo das próximas ações de controle.  

• Calcular a saída de controle diferencial ∆uk; 
• Integrar uk = uk-1 + ∆uk; 
• Limitar uk no valor máximo ou mínimo e 

aplicar no processo; 
• Recalcular ∆uk = uk – uk-1 
• Guardar ∆uk e uk para a próxima estimativa 

de parâmetros e determinação da ação de 
controle seguinte. 

Utilizando o modelo CARIMA descrito na 
equação 2, um período de amostragem de Ts = 
500ms, um horizonte de previsão de 10 amostras e 
um horizonte de controle de 1 amostra, obteve-se o 
resultado apresentado na Figura 8.  

∆+++−−= −−− /2110211 kkkkkk ububyayay ζ  (2) 
Inicialmente a referência da pressão na base do 

riser foi ajustada para um valor onde o sistema 
apresenta um comportamento não oscilatório em 
malha aberta. Em seguida, o set-point foi reduzido 
até o sistema apresentar um comportamento 
oscilatório, que visualmente aparentava dificuldades 

de manter o sistema estabilizado. A menor pressão de 
referência obtida foi de 200cmH2O. 
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Figura 8 – Estabilização da golfada severa 

utilizando um GPC. 
Posteriormente, o sistema foi colocado em modo 

manual, na abertura média obtida com o sistema 
estabilizado. Se compararmos a pressão (Pbase) 
média estabilizada com as pressões observadas 
quando o sistema permanece com uma abertura 
constante de 15%, nota-se que a pressão estabilizada 
obtida encontra-se em torno da média entre as 
pressões máximas e mínimas. Entretanto, se a pressão 
média estabilizada (200cmH2O) for comparada com 
as pressões obtidas com a válvula totalmente aberta, 
verifica-se que a pressão estabilizada obtida está 
abaixo da pressão máxima, entretanto, ainda próxima 
da pressão máxima que é de 250cmH2O. A pressão 
média obtida no topo do riser com o sistema em 
automático foi de 41cmH2O, o que dá um indicativo 
da possibilidade de se reduzir ainda mais a pressão 
de referência. Entretanto, as limitações de velocidade 
de resposta do atuador não permitiram eliminar a 
golfada severa em pressões menores. Isso porque 
quando a bolha atinge a válvula ela não é capaz de 
fechar a quantidade suficiente em tempo hábil para 
eliminar as perturbações causadas pelas bolhas de 
gás. Quanto menor a pressão estabilizada, mais 
aberta encontra-se a válvula e por isso, maior a 
dificuldade de se rejeitar esta perturbação. 
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Figura 9 – Estabilização da golfada severa, com 

ênfase na pressão no interior do vaso. 
A Figura 9 mostra o comportamento da pressão 

no interior do vaso (Pvaso) com e sem a supressão da 
golfada. Observa-se que quando o sistema encontra-
se em modo manual (MV = 100%), sujeito ao regime 
de golfada severa, a pressão no interior do vaso varia 
bruscamente atingindo picos de pressão em torno de 
100cmH2O. Por outro lado, quando o sistema de 
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controle está ativo, os valores de pico permanecem 
em torno de 10cmH2O.  

Esse resultado mostra que a mitigação da golfada 
por meio de choke ativo atinge o objetivo de reduzir 
a severidade das oscilações causadas no processo, o 
que permitirá uma melhor separação das fases e 
redução de queimas devido à sobrecarga de 
compressores. 

5    Conclusões 

A planta construída no LCPI foi capaz de 
representar o comportamento da golfada severa. Para 
eliminação do regime de fluxo foi utilizado um 
controlador adaptativo, mas especificamente o GPC.  

Para utilização de um algoritmo de controle 
adaptativo, mostrou-se imprescindível a adição de 
um recurso de supervisionamento para o sistema de 
estimação de parâmetros, devido as características do 
processo. A técnica de Projeção de Parâmetros 
possibilitou a utilização de algoritmos de controle 
adaptativo em conjunto da técnica de controle ativo 
como metodologia para eliminar a golfada severa. 
Verificou-se, por meio de medições da pressão 
interna do vaso, que a eliminação da golfada por 
meio de choke ativo é capaz de reduzir 
significativamente as perturbações na planta de 
processamento primário. Atingindo assim alguns dos 
principais objetivos do estudo de técnicas de 
mitigação de golfadas severas. 

Apesar dos benefícios alcançados com a 
eliminação da golfada por meio de controle 
realimentado, os valores de pressão mínimos 
alcançados ainda são altos, indicando a possibilidade 
de melhoria. Acredita-se que a pressão do topo do 
riser possa ser utilizada na verificação do 
desempenho do sistema de controle e que, para se 
obter um desempenho considerado ótimo, a pressão 
do topo deve permanecer a mais próxima possível do 
valor da pressão a jusante da válvula de controle 
devido às baixas vazões presentes em sistemas que 
apresentam regime de golfada severa. O principal 
fator que impossibilitou a obtenção de uma pressão 
estabilizada em patamares mais baixos foi a baixa 
velocidade do atuador utilizado, que não foi capaz de 
rejeitar as perturbações causadas pelas golfadas 
hidrodinâmicas. 
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Abstract— This paper proposes the application of genetic algorithms to the synthesis of filters which modulate

signals of variable structure sliding mode controllers. The modulation of the control signal can reduce the

amplitude of this signal and thus can reduce power consumption and chattering. These filters are also applied to

systems with parametric uncertainties and unmeasured state variables. In these systems, the uncertainties can

impair the accurate estimation of the state by means of observers. For the synthesis of these filters, it is necessary

to obtain the envelope, which is the maximum norm of each impulse response admissible for the system. After

this step, a filter is synthesized to generate an upper bound for the envelope.

Keywords— Filter synthesis, Variable structure control, State observer, Genetic algorithms, Impulse response,

Envelope, Modulation signal.

Resumo— Neste artigo propõe-se a aplicação de algoritmos genéticos para a śıntese de filtros para modular

sinais de controladores a estrutura variável e modo deslizante. A modulação do sinal de controle pode reduzir

sua amplitude e, consequentemente, pode reduzir o consumo de energia para realizar o controle e o chattering.

Esses filtros também são aplicados em sistemas que possuem incertezas paramétricas nos quais nem todas as

variáveis de estado são medidas. Nesses sistemas, as incertezas nos parâmetros podem impedir que seus estados

sejam estimados com precisão por observadores. A śıntese desses filtros necessita da obtenção da envoltória, que

é a norma máxima de cada resposta impulsiva admisśıvel no sistema. Após este passo, é sintetizado um filtro

que majore a envoltória.

Palavras-chave— Śıntese de filtros, Controle a estrutura variável, Observador de estado, Algoritmos genéticos,

Resposta impulsiva, Envoltória, Sinal de modulação.

1 Introdução

Em muitas aplicações de controladores, é dif́ıcil
obter um modelo preciso do sistema a ser contro-
lado por falta de informações sobre a dinâmica,
não-linearidades e parâmetros variantes no tempo.
Por isto, a engenharia de controle é forçada a usar
modelos simplificados que possuem incertezas, o
que reduz o desempenho do sistema controlado
(Li et al., 1996). Para contornar as dificuldades
na modelagem de sistemas, utilizam-se controla-
dores robustos. Um dos métodos mais utilizados é
o controle por modo deslizante (sliding mode con-
trol — SMC), que é usual no controle a estrutura
variável (variable structure control — VSC) (Li
et al., 1996).

Algoritmos genéticos (AGs) já foram usados
para a śıntese de filtros digitais (Dexiang and Mi-
chael, 1995) e analógicos (Grimbleby, 2000). Este
artigo propõe o uso AGs para a śıntese de filtros
usados em funções de modulação em controlado-
res a estrutura variável para sistemas com parâ-
metros incertos. Outro objetivo é sintetizar filtros
com ordem superior a um, que poderão resultar
em melhor desempenho do controle a estrutura
variável do que os filtros de primeira ordem de-
senvolvidos por Cunha et al. (2008). Tem-se em
vista reduzir a amplitude da função de modulação
do sinal de controle e, consequentemente, reduzir
o chattering e o consumo de energia para realizar
o controle.

2 Controle por Modo Deslizante e
Função Modulação

Para apresentar os conceitos de controle por modo
deslizante e função de modulação, considera-se o
sistema dinâmico (Utkin et al., 1999, Seção 1.1)
ẋ = f(x, u) , com estado x ∈ R

n e uma entrada
u ∈ R fornecida pela lei de controle a estrutura
variável

u = −ρ sign(σ) , (1)

na qual sign(·) é a função sinal (Nascimento, 2010,
p. 20). A variável ρ, denominada função de modu-
lação ou sinal de modulação, é a amplitude do si-
nal de controle. O sinal σ é denominado função de
chaveamento (Edwards and Spurgeon, 1998, p. 3).

Como exemplo considera-se o sistema linear e
invariante no tempo (LTI)

ẋ1 = −x1 + x2 , (2)

ẋ2 = x1 + x2 + u , (3)

σ = x2 , (4)

no qual o sinal de sáıda σ é usado como função de
chaveamento em (1).

A condição de existência do modo deslizante
é σσ̇ < 0 (Edwards and Spurgeon, 1998, Caṕı-
tulo 1), então

σσ̇ = x2(x1 + x2 + u)

= x1x2 + x2
2 − x2 ρ sign(x2) < 0 . (5)
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Esta condição de existência do modo deslizante
para o sistema de controle a estrutura variável (1)–
(4) pode ser reescrita como

x1x2 + x2
2 < ρ|x2| , ∀t ≥ 0. (6)

Então, a existência do modo deslizante fica
condicionada à seguinte desigualdade (x2 6= 0)

ρ >
x1x2

|x2|
+

x2
2

|x2|
= x1 sign(x2) + |x2| . (7)

Se a função de modulação for ρ = 1, ∀t, então
esta condição será satisfeita se

x1 sign(x2) + |x2| < 1 . (8)

Caso o estado do sistema (2)–(3) satisfiça a desi-
gualdade (8), este poderá convergir para a super-
f́ıcie de deslizamento. A Figura 1 ilustra o estado
juntamente com o sinal de controle. Neste caso,
as condições iniciais satisfazem a desigualdade (8)
e o estado do sistema converge para a superf́ıcie
de deslizamento antes de um segundo. Por outro
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Figura 1: Simulação do sistema (1)–(4) com fun-
ção modulação ρ = 1 e condições iniciais que sa-
tisfazem a desigualdade (8).

lado, a Figura 2 apresenta um caso em que a desi-
gualdade (8) não é satisfeita e o sistema apresenta
um comportamento instável.
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Figura 2: Simulação do sistema (1)–(4) com fun-
ção de modulação ρ = 1 e condições iniciais que
não satisfazem a desigualdade (8).

Se a função de modulação sempre satisfizer a
desigualdade (7), o sistema de controle será glo-
balmente estável, o que poderia ser realizado se

todas as variáveis de estado fossem medidas, como
na função de modulação

ρ = |x1| + |x2| + 1 . (9)

Uma alternativa é estimar o estado x1 por
meio do observador em malha aberta

˙̂x1 = −x̂1 + σ , (10)

que é obtido da equação de estado (2), na qual
somente o estado x1 é estimado (x̂1) e x2 = σ.
O estado estimado é usado na função modulação
do controlador (ρ) e terá que satisfazer a desigual-
dade (7) excluindo-se termos transitórios. As con-
dições iniciais para os estados x1 e x2 serão as
mesmas para ambos os exemplos, já o estado es-
timado x̂1 terá a condição inicial diferente de x1.
Na Figura 3, a função modulação

ρ = |x̂1| + |x2| + 1 , (11)

usa o estado estimado (x̂1) e pode-se mostrar que o
sistema é globalmente estável (Cunha et al., 2008).
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Figura 3: Simulação do sistema (1)–(4) com fun-
ção de modulação (11) gerada com o estado esti-
mado pelo observador (10).

3 Majorantes da Resposta de Sistemas
Incertos

Em sistemas incertos pode ser dif́ıcil projetar ob-
servadores capazes de estimar precisamente o es-
tado. Por outro lado, o projeto da função de mo-
dulação não demanda o estado, mas apenas ma-
jorantes para certos sinais. Nesta seção são intro-
duzidos dois conceitos importantes para o projeto
de funções de modulação em VSC com realimen-
tação de sáıda: aproximação por filtro de primeira
ordem (first order approximation filter — FOAF)
e envoltória da resposta impulsiva.

Margem de estabilidade é um conceito fun-
damental para o desenvolvimento de FOAFs. O
termo margem de estabilidade foi utilizado por Io-
annou and Tsakalis (1986) para os polos de uma
função de transferência. A seguir define-se a mar-
gem de estabilidade de matrizes de transferência e
de matrizes reais, conforme (Cunha et al., 2008).
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Definição 1 A margem de estabilidade da ma-
triz de transferência G(s) é dada por γ0 :=
minj{−R(pj)}, onde {pj} são os polos de G(s).

Definição 2 A margem de estabilidade de A ∈
R

n×n é dada por λ0 := minj{−R(λj)}, onde {λj}
são os autovalores de A.

As margens de estabilidade são essenciais no
Teorema 1 de (Cunha et al., 2008) apresentado a
seguir, sobre FOAFs para sistemas com parâme-
tros conhecidos.

Teorema 1 Considere o sistema

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t) , y(t) = Cx(t) , (12)

onde y ∈ R
p, u ∈ R

m e x ∈ R
n. Seja γ0 a margem

de estabilidade da matriz de transferência G(s) :=

C(sI − A)
−1

B, λ0 a margem de estabilidade da
matriz A e seja γ1 := γ0 − δ com δ > 0 sendo
uma constante arbitrária. Seja u(t) um majorante
instantâneo de u(t), i.e., ‖u(t)‖ ≤ u(t),∀t ≥ 0.
Então ∃ c1, c2 > 0 tais que a resposta impulsiva
g(t) do sistema (12) satisfaça

‖g(t)‖ ≤ c1e
−γ1t , (13)

e as desigualdades sejam satisfeitas (∀t ≥ 0)

‖g(t) ∗ u(t)‖ ≤ c1e
−γ1t ∗ u(t) , (14)

‖y(t)‖ ≤ c1e
−γ1t ∗ u(t)+

+ c2e
−(λ0−δ)t‖x(0)‖ . (15)

A śıntese de FOAFs é baseada na resposta
impulsiva do sistema. Para sistemas que não pos-
suem incertezas, a śıntese do filtro se torna mais
fácil pois basta projetar um filtro cuja resposta im-
pulsiva seja maior que a norma da resposta impul-
siva do sistema de interesse (Cunha et al., 2008).
Se o sistema possuir parâmetros incertos que influ-
enciam a resposta impulsiva, antes de projetar o
filtro é necessário obter um majorante para todas
as respostas impulsivas admisśıveis. A determina-
ção do majorante consiste em encontrar o maior
valor da norma da resposta impulsiva variando-se
os parâmetros do sistema.

O Teorema 1, para sistemas com parâmetros
conhecidos, pode ser estendido para sistemas com
parâmetros incertos que pertençam a um conjunto
de sistemas incertos

∑
. Por exemplo, sejam A(α),

B(α) e C(α) as matrizes que definem o sistema no
espaço de estado e que são funções dos parâmetros
incertos no vetor α = [α1, . . . , αq]

T
, que satisfaz

as restrições (Cunha et al., 2008)

αmin i ≤ αi ≤ αmax i , ∀i ∈ {1, . . . , q} . (16)

Então, pode-se definir o conjunto de sistemas in-
certos como∑

:= {{A(α), B(α), C(α)} :

αmin i ≤ αi ≤ αmax i ,∀i ∈ {1, . . . , q}} . (17)

A resposta impulsiva g(t, α) = C(α)eA(α)tB(α),
com t > 0 e g(0, α) = 0, pertencerá ao conjunto
das respostas impulsivas do sistema incerto

G := {g(t, α) : αmin i ≤ αi ≤ αmax i ,

∀i ∈ {1, . . . , q}} . (18)

Considerando-se estes conceitos, pode-se es-
crever o Teorema a seguir, sobre FOAFs e envol-
tória para sistemas com parâmetros e ordem in-
certos (Cunha et al., 2008).

Teorema 2 Considere o conjunto de sistemas
LTI com parâmetros incertos

∑
definidos por ma-

trizes reais incertas {A, B, C} limitadas e com
dimensões compat́ıveis e a sua resposta impulsiva
dada por g(t) = CeAtB (t > 0) e g(0) = 0, perten-
cente ao conjunto G. Seja γ0 a margem de estabi-
lidade de G(s) = C(sI − A)

−1
B e seja λ0 a mar-

gem de estabilidade da matriz A, que corresponde
a algum elemento espećıfico dentro do conjunto

∑
.

Assume-se que as margens de estabilidade

γ0 := inf
P

γ0 , λ0 := inf
P

λ0 , (19)

são finitas e todas as respostas impulsivas g(t) ∈ G
são limitadas pela função envoltória

g(t) = sup
G

‖g(t)‖ , (20)

que é uniformemente limitada, i.e., ∃ gsup ≥ 0 tal
que g(t) ≤ gsup, ∀t ≥ 0. Seja γ1 := γ0 − δ com
δ > 0 uma constante arbitrária. Seja u(t) um
majorante instantâneo para u(t), i.e., ‖u(t)‖ ≤
u(t), ∀t ≥ 0. Então, ∃c1, c2 > 0 tais que qualquer
resposta impulsiva g(t) ∈ G satisfaça ‖g(t)‖ ≤
c1e

−γ1t e as inequações

‖g(t) ∗ u(t)‖ ≤ c1e
−γ1t ∗ u(t) , (21)

‖y(t)‖ ≤ c1e
−γ1t ∗ u(t)+

+ c2e
−(λ0−δ)t‖x(0)‖ , (22)

serão satisfeitas ∀t ≥ 0 por qualquer sistema per-
tencente ao conjunto

∑
.

No Teorema 2 nota-se que a determinação da
envoltória g(t) é a chave para a śıntese de FOAFs
para sistemas incertos.

O ganho DC do FOAF deve ser pequeno para
se manter pequena a amplitude da função de mo-
dulação do controlador por modo deslizante. O
ganho DC do FOAF é dado por

S(c1, γ1) =

∫ +∞

0

c1e
−γ1tdt =

c1

γ1
. (23)

Algumas simplificações são adotadas para
determinar a envoltória e sintetizar filtros:
(i) Adota-se um horizonte de busca finito, i.e.,
t ∈ [0, tf ], 0 < tf < +∞, uma vez que a estabili-
dade estrada/sáıda de G(s) implica em g(t) → 0
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exponencialmente à medida que t → +∞. (ii) A
envoltória é amostrada periodicamente no inter-
valo t ∈ [0, tf ]. O intervalo de amostragem h ∈ R

+

e o horizonte de busca tf = kfh devem ser escolhi-
dos de forma adequada conforme recomendações
em (Cunha et al., 2008).

4 Algoritmos Genéticos para Otimização

Nos AGs, o foco principal é a população. A po-
pulação (P ) é formada por indiv́ıduos (Ii):

P = {I1, . . . , Ii, . . . , Iµ} ,

com i = 1, . . . , µ. O tamanho da população (µ)
pode variar durante o processo de otimização ou
busca.

Originalmente os AGs adotaram a represen-
tação binária. Segundo Herrera et al. (1998), a
utilização de parâmetros reais permite que os al-
goritmos genéticos façam melhor a busca dentro
do universo de soluções, o que torna útil a repre-
sentação real na otimização neste trabalho.

A cadeia de dados de cada indiv́ıduo é deno-
minada cromossomo. O cromossomo representa
o conjunto de parâmetros da função objetivo que
será otimizada.

Um indiv́ıduo da população pode ser a solu-
ção da otimização ou busca. Todo o valor que
o cromossomo pode assumir representa seu es-
paço de busca. A função objetivo f(x) (Jamshidi
et al., 2003, Seção 1.3.1) é um valor escalar que
é função do vetor x com n dimensões, ou seja,
se o cromossomo representa n parâmetros de uma
função objetivo, então seu espaço de busca é um
espaço com n dimensões. O vetor x que tem um
conjunto de n variáveis xj (j = 1, . . . , n) repre-
senta um ponto no espaço vetorial R

n. As variá-
veis xj são denominadas genes. Assim, um indi-
v́ıduo é constitúıdo de n genes. Essa constituição
também pode ser denominada genótipo.

Normalmente a representação dos genótipos
de um indiv́ıduo é feita por um vetor de números
binários, inteiros ou reais, onde a combinação dos
elementos de cada vetor determina a maior ou a
menor relevância de um indiv́ıduo dentro da popu-
lação. Dependendo do grau de relevância, pode-se
chegar à solução ou otimização de um problema,
ou seja, o fenótipo do melhor indiv́ıduo.

Neste trabalho foram utilizados os seguintes
operadores genéticos: (1) operador de seleção por
roleta, (2) operador de cruzamento uniforme e
(3) operador de mutação real (Goldberg, 1989;
Jamshidi et al., 2003; Herrera et al., 1998).

5 Algoritmo Genético para Determinar a
Envoltória

O método descrito a seguir utiliza a evolução para
toda a resposta impulsiva em um intervalo de

tempo finito 0 ≤ kh ≤ kfh. Uma vez que o resul-
tado é uma sequência (vetor) em tempo discreto,
é necessário que cada ponto da resposta impulsiva
atual seja comparado com a envoltória anterior e
somente o maiores valores serão mantidos. A en-
voltória evolúıda é dada por

gi(kh) = max{gi−1(kh), ‖gi(kh)‖} , (24)

∀k ∈ {0, 1, . . . kf} e i = 1, 2, . . . . A envoltó-
ria inicial é nula, ou seja, g0(kh) = 0, ∀k ∈
{0, 1, . . . kf}.

Um valor escalar tem que ser atribúıdo à ap-
tidão a fim de orientar o AG. Para isto, a evolução
é obtida pela diferença entre a norma da resposta
impulsiva atual e a anterior, conforme

∆gi(kh) = ‖gi(kh)‖ − gi−1(kh) , (25)

onde se nota que ∆gi(kh) ≥ 0, ∀k ∈ {0, 1, . . . , kf}
e i = 1, 2, . . . . Então, pode-se escolher como fun-
ção aptidão a norma da evolução da envoltória
(25) dada por

F = β‖∆gi(kh)‖1 + (1 − β)‖∆gi(kh)‖
∞

, (26)

na qual β ∈ [0, 1] é o peso que permite combinar
a norma um (‖ · ‖1) com a norma infinita (‖ · ‖∞).

Como exemplo, considera-se o sistema com
função de transferência

G1(s) =
(s+2)2

(s+α1)(s+2+α2j)(s+2−α2j)
, (27)

com parâmetros incertos α1 e α2 pertencentes aos
intervalos 2 ≤ α1 ≤ 5 rad/s e 5 ≤ α2 ≤ 10 rad/s.
A Figura 4 ilustra que a função aptidão segue um
padrão para majorar toda envoltória e em, aproxi-
madamente, 70 gerações chega-se à convergência.
Neste caso, a função aptidão indica a evolução da
envoltória, que naturalmente é reduzida na me-
dida em que a envoltória atual se aproxima da
envoltória final. O critério de parada é o erro má-
ximo permitido (10−6).
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Figura 4: Função aptidão durante a determinação
da envoltória da norma da resposta impulsiva de
(27) por algoritmo genético.

A Figura 5 ilustra as envoltórias obtidas por
três combinações das normas. O detalhe indica
que não há muita diferença nos resultados obtidos
entre as combinações das normas.
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Figura 5: Envoltórias da norma da resposta im-
pulsiva de (27) obtidas por algoritmo genético.
Utilizou-se três normas diferentes para calcular a
aptidão (26).

6 Aproximações por Filtros de Ordem
Superior

Filtros de primeira ordem já foram utilizados com
sucesso por Cunha et al. (2008) para realizar a
modulação do sinal de controle de sistemas VSC.
O projeto de FOAFs a partir da envoltória pode
ser realizado por métodos de otimização convexa.

Tendo em vista reduzir ainda mais a ampli-
tude das funções de modulação, aqui se propõe o
projeto de filtros de ordem superior a um. Uma
vez que este novo problema pode recair em oti-
mização não-convexa, serão utilizados algoritmos
genéticos.

Outros pesquisadores também utilizam fil-
tros de ordem superior como estimadores de per-
turbações não modeladas no sistema (Shendge
et al., 2010). Neste caso usa-se o filtro para redu-
zir o efeito de perturbações no sistema como forma
de melhorar o desempenho de um controlador por
modo deslizante. Os resultados obtidos utilizando
filtros como estimadores são satisfatórios para o
que foi proposto.

Os filtros de aproximações de ordem superior
(higher order approximation filters – HOAFs) são
generalizações dos filtros de primeira ordem que
satisfazem condições similares àquelas dos Teore-
mas 1 e 2. Então, é posśıvel representar o HOAF
de ordem n com polos reais distintos como:

ẏ1(t) = −γ1y1(t) + c1‖u(t)‖ , (28)

...

ẏn̄(t) = −γn̄yn̄(t) + cn̄‖u(t)‖ ,

y(t) = y1(t) + · · · + yn̄(t) , (29)

onde γi > 0 e ci ∈ R (i = 1, . . . , n̄). O si-
nal de sáıda do HOAF deve satisfazer y(t) ≥
‖g(t) ∗ u(t)‖ , ∀t ≥ 0, excluindo-se os efeitos das
condições iniciais.

Definição 3 O filtro com função de transferência

F (s) =
c1

s + γ1
+

c2

s + γ2
+, . . . ,+

cn

s + γn

, (30)

e resposta impulsiva

f(t) = c1e
−γ1t + c2e

−γ2t+, . . . ,+cne−γnt , (31)

t > 0, f(0) = 0, com constantes ci ∈ R e γi > 0
(i = 1, 2, . . . , n) é um HOAF da matriz de transfe-
rência incerta, estritamente própria e estável G(s)
se for satisfeita a desigualdade

g(t) ≤ f(t) , ∀t ≥ 0 , (32)

onde g(t) é a envoltória definida em (20).

Uma vez que a envoltória g(kh) tenha sido de-
terminada, pode-se formular a função escalar para
a aptidão do filtro (31)

∆H = ‖f(·) − g(·)‖1 , (33)

que deve ser minimizada pelo algoritmo gené-
tico tendo-se em vista a minimização do ganho
DC, condicionada ao atendimento da desigualdade
(32). O ganho DC de um filtro é proporcional à
área da sua resposta impulsiva, então a minimiza-
ção será feita através da diferença entre a área da
envoltória e a área da resposta impulsiva do filtro.
Para obter a área, a norma um será utilizada por
ser proporcional à área.

O algoritmo proposto para a śıntese de
HOAFs é descrito na Tabela 1.

Tabela 1: Algoritmo genético para śıntese de fil-
tros de ordem superior.

minimize ∆H = ‖f(·) − g(·)‖1

se ∃ g(·) ≥ f(·) faça

descarte f(·)

fim do se

A inicialização do AG na śıntese dos filtros de
ordem superior é apresentada na Tabela 2. A Defi-
nição 3, pode ser generalizada para filtros com po-
los complexos, por exemplo, com função de trans-
ferência de terceira ordem (third order approxima-
tion filter — TOAF)

F (s) =
c1s

2 + c2s + c3

(s + γ1)(s + γ2)(s + γ∗
2 )

, (34)

na qual γ2 = α1 + α2j e γ∗
2 = α1 − α2j formam

um par de polos complexos conjugados.
Para ilustrar a aplicabilidade de filtros com

polos complexos, considera-se a função de trans-
ferência

G2(s) =
s2 + 4s + 4

s3 + 9s2 + 49s + 145
. (35)

O TOAF com polos complexos projetado por AG
possui a função de transferência

F2(s) =
s2 + 2, 642s + 72, 3

s3 + 6, 687s2 + 126, 1s + 222, 1
. (36)
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Tabela 2: Parâmetros do algoritmo genético para
śıntese de filtros de ordem superior.

População inicial 300 indiv́ıduos

Taxa de cruzamento uniforme 90%

Taxa de elitismo 2 indiv́ıduos

Operador de seleção roleta

Operador de mutação uniforme

Critérios de parada

Máximo número de gerações 100

Máximo número de gerações
sem evolução (stall generations)

50

Tolerância da função aptidão
(function tolerance)

10−6

A Figura 6 apresenta a resposta impulsiva do
TOAF com polos complexos comparado a outros
filtros. Nota-se que o uso de polos complexos,
para certos casos, é melhor se comparado ao uso
do SOAF (second order approximation filter) ou
TOAF com polos reais. Neste caso, se um FOAF
for projetado para o sistema (35), seu ganho DC
(área da resposta impulsiva) será maior que o do
filtro de terceira ordem com polos complexos.
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Figura 6: Resposta impulsiva de SOAF, TOAF
com polos reais e com polos complexos sinteti-
zados através de algoritmos genéticos juntamente
com norma da resposta impulsiva de G2(s) (35).

Há casos em que os HOAFs com polos reais
são melhores que HOAFs com polos complexos
(Nascimento, 2010, Seção 5.1).

7 Conclusões

O uso de algoritmos genéticos (AGs) simplificou
a obtenção da envoltória de respostas impulsivas
de sistemas incertos originalmente proposta em
(Cunha et al., 2008).

Além disso, os AGs possibilitaram a śıntese
de filtros de ordem superior, pois a determinação
dos parâmetros desses filtros requer um algoritmo

de otimização não-convexa. A śıntese de filtros de
primeira ordem recai num problema de otimização
convexa (Cunha et al., 2008). No exemplo apre-
sentado, mostrou-se que um filtro de aproximação
de terceira ordem pode ter ganho DC bem menor
que um filtro aproximação de primeira ordem e,
portanto, poderia resultar em sinais de controle
com menor amplitude em sistemas VSC.
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Abstract— This paper presents experimental results of a helicopter simulator. The system is subjected to

a fault in the power signal of the motor’s propulsion. It was considered access to the system output and the

other states of the system were obtained through derivative filters. Design of a Controller with Sliding Modes is

accomplished to control the system even in the presence of faults.

Keywords— Sliding Mode Control, Helicopter Simulator, Faults.

Resumo— Neste trabalho são apresentados resultados experimentais obtidos de um sistema de simulação de

voo de helicóptero. O sistema está sujeito a uma falha no sinal de alimentação dos motores propulsores. Foi

considerado acesso à sáıda do sistema e os outros estados do sistema foram obtidos através de filtros derivativos.

O projeto de um Controlador com Modos Deslizantes é realizado para controlar o sistema mesmo na presença

da falha.

Palavras-chave— Controle com Modos Deslizantes, Simulador de Helicóptero, Falhas.

1 Introdução

Controle com Estrutura Variável e Modos Desli-
zantes (CEV-MD) é uma técnica de controle ro-
busta a incertezas paramétricas, distúrbios ex-
ternos e a uma classe de incertezas ditas casa-
das (Drazenovic, 1969). Simulações em diferen-
tes plantas já comprovaram a robustez e a eficácia
desta técnica (Garcia et al., 2009a; Spurgeon and
Davies, 1993).

Resultados obtidos em aplicações experimen-
tais são cada vez mais importantes para se com-
provar resultados teóricos e obtidos através de
simulações computacionais (Garcia et al., 2005).
Neste trabalho foi utilizado um sistema de simula-
ção de voo de helicóptero 3-DOF (Quanser, 2007)
para testes experimentais relacionados a ocorrên-
cia de falhas na propulsão da aeronave. Este sis-
tema é proṕıcio para o desenvolvimento de pesqui-
sas na área de controle, pois é um sistema de dif́ıcil
estabilização, o que torna ainda maior o desafio de
aplicação da teoria e testes de novas técnicas de
controle.

O projeto de controle é realizado utilizando o
método CEV-MD, que é robusto a deste tipo falha
na aeronave, já que é uma incerteza casada. A im-
plementação do CEV-MD, com este tipo de falha,
visa comprovar experimentalmente resultados ob-
tidos em simulações (Garcia et al., 2009a; Garcia
et al., 2009b).

2 Sistema de Simulação de Voo de
Helicóptero

O sistema de simulação de voo de Helicóptero 3-
DOF está representado na Figura 1. Dois motores
DC são dispostos nas extremidades de um quadro
retangular e acoplados a duas hélices. Todo o sis-
tema está detalhadamente descrito no manual do
fabricante (Quanser, 2007).

Contra-peso

Ângulo de
Giro Horizontal

Ângulo de
Elevação

ε >0

λ >0

Motor
Dianteiro

ρ >0

Ângulo de
Inclinação

Motor
Traseiro

Corpo do
Helicóptero

Eixo Fixo

Figura 1: Planta simplificada do sistema helicóptero

3-DOF da QuanserR©.

Para uma melhor representação do sistema
real, foi utilizado um modelo matemático não
linear, representado por equações diferenciais
(Maia, 2008),
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ẋ1 = x4, (1)

ẋ2 = x5, (2)

ẋ3 = x6, (3)

ẋ4 = x2
6.{ξ3.sen(2x1) + ξ4. cos(2x1)}+

+ ξ5.sen(x1) + ξ6. cos(x1) + {ξ7(u
2
1+

+ u2
2) + ξ8(u1 + u2)}. cos(x3),

(4)

ẋ5 = ξ16.{ξ1(u
2
1−u2

2
)+ξ2.(u1−u2)−υ2.x5}, (5)

ẋ6 = {ξ13 + ξ14.sen(2x1) + ξ15. cos(2x1)}
−1.

.{υ1 − υ3.x6 + [ξ9(u
2
1 + u2

2) + ξ10(u1+

+ u2)].sen(x2) + x4.x6.[ξ11.sen(2x1)+

+ ξ12. cos(2x1)]},

(6)

ẋ7 = x1, (7)

ẋ8 = x3, (8)

sendo que x1, x2 e x3 representam respectiva-
mente os ângulos de elevação (ε), de inclinação
(p) e giro horizontal (λ); x4 , x5 e x6 representam
as suas derivadas (em rad/s).

Os valores dos parâmetros do modelo do heli-
cóptero são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros do Sistema Helicóptero 3-DOF.

Parâmetro Valor
ξ1 0, 1117 N/V 2

ξ2 0, 0449 N/V
ξ3 −0, 4843
ξ4 0, 1153
ξ5 −1, 0389 N/(m.Kg)
ξ6 −1, 3170 N/(m.Kg)
ξ7 0, 0656 N/(m.Kg.V 2)
ξ8 0, 0264 N/(m.Kg.V )
ξ9 −0, 0718 N.m/V 2

ξ10 −0, 0289 N.m/V
ξ11 1, 0567 Kg.m2

ξ12 −0, 2515 Kg.m2

ξ13 0, 5454 Kg.m2

ξ14 0, 1258 Kg.m2

ξ15 0, 5283 Kg.m2

ξ16 4, 1832 (m.Kg)−1

υ1 0, 107 N.m
υ2 0, 18 N.s
υ3 0, 47 N.m.s

A representação linearizada no espaço de es-
tados é dada na forma

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t),
y(t) = Cx(t),

(9)

sendo que, u(t) ∈ ℜm é o sinal de controle, x(t) é
um vetor de n estados, y(t) é um vetor de p sáıdas,
A ∈ ℜn×n , B ∈ ℜn×m e C ∈ ℜp×n são matrizes
constantes.

O vetor de estado para o Helicóptero 3-DOF
é definido por

xT =

[

ε, p, λ,
∂

∂t
ε,

∂

∂t
p,

∂

∂t
λ,

∫

εdt,

∫

λdt

]

,

(10)
e o vetor de sáıda é

yT =

[

ε, p, λ,

∫

εdt,

∫

λdt

]

. (11)

As correspondentes matrizes no espaço de es-
tados do modelo linearizado em torno do ponto
de operação [ε◦, p◦, λ◦] = [27, 5◦, 0◦, 0◦] são da-
das na Equação (12) e Equação (13). Os
valores numéricos foram obtidos a partir da
Tabela 1 e do comando linmod do software
MATLAB/SIMULINK R©, considerando o ângulo
de elevação em 27, 5◦, que é o ângulo quando
a haste que sustenta o corpo do helicóptero e o
contra-peso está na posição horizontal (MATLAB
user’s guide, 2005).

AT =

























0 0 0 −1, 0389 0 −0, 0234 1 0

0 0 0 0 0 −13, 9126 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 −0, 7330 0 0 0

0 0 1 0 0 −0, 4377 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

























,

(12)

B=

























0 0

0 0

0 0

1, 3384 1, 3384

9, 5331 −9, 5331

0 0

0 0

0 0

























. (13)

3 Controlador com Estrutura Variável e
Modos Deslizantes (CEV-MD)

Nesta seção, o projeto de um Controlador com
Estrutura Variável e Modos Deslizantes (CEV-
MD) cont́ınuo no tempo é revisado (DeCarlo
et al., 1988).

CEV-MD é um controle de realimentação cha-
veado de alta velocidade, tal que esse chavea-
mento é utilizado para conduzir e manter, por
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todo tempo subsequente, a trajetória dos estados
de uma planta sobre uma superf́ıcie especificada
e escolhida no espaço de estados ou por sobre a
intersecção de todas as superf́ıcies. Essa superf́ı-
cie escolhida é chamada de Superf́ıcie de Desliza-
mento (SD) ou superf́ıcie de chaveamento.

O Modo Deslizante (MD) ocorre quando a tra-
jetória dos estados da planta atinge a SD e nela
permanece por todo tempo subsequente fazendo
assim, com que o sistema sofra menor influência
de distúrbios externos, alterações paramétricas e
incertezas no canal de controle, chamadas de in-
certezas casadas (Drazenovic, 1969). A lei de con-
trole CEV-MD fornece então um meio robusto e
eficaz de controlar plantas lineares e não lineares.

Considerando o sistema linear cont́ınuo no
tempo, Equação (9), a superf́ıcie de deslizamento
é dada por S(t) = {x(t)|Gx(t) = 0}, sendo G
∈ ℜn×m uma matriz constante, que é projetada
tal que o sistema no deslizamento seja estável.

3.1 Projeto da Superf́ıcie de Deslizamento

Suponha que a dinâmica da planta, em (9), tem a
seguinte forma regular,

ẋ1(t) = A11x1(t) + A12x2(t),
ẋ2(t) = A21x1(t) + A22x2(t) + bu(t),

(14)

onde x1 ∈ ℜ(n−m)×1, x2 ∈ ℜm×1 e b ∈ ℜm×m. As
demais matrizes têm as dimensões apropriadas e
a superf́ıcie de deslizamento é dada por

S(t) = [G1G2]

[

x1(t)
x2(t)

]

= 0, (15)

sendo que G1 ∈ ℜm × (n−m) e G2 ∈ ℜm×m é não
nula. De (15) para a condição de deslizamento,
tem-se

x2(t) = −G−1
2 G1x1(t). (16)

A dinâmica de ordem reduzida para o sistema
em modo deslizante é

ẋ1(t) =
[

A11 − A12G
−1
2 G1

]

x1(t), (17)

que tem a estrutura de realimentação A11 +A12F
com F = −G−1

2 G1. Se o par (A11, A12) é contro-
lável, então é posśıvel usar a técnica clássica de
projeto de controle com realimentação para calcu-
lar um F tal que A11 +A12F tenha caracteŕısticas
desejadas durante o modo deslizante.

3.2 Projeto da Lei de Controle

Depois de projetar a superf́ıcie de deslizamento, o
próximo passo é garantir a existência de um modo
deslizante. Um modo deslizante existe se na vizi-
nhança da superf́ıcie de deslizamento, em (15), a
tangente ou o vetor velocidade das trajetórias dos
estados sempre apontam em direção à superf́ıcie
deslizante (DeCarlo et al., 1988).

O problema de existência se assemelha a um
problema de estabilidade generalizado e, conse-
quentemente, o segundo método de Lyapunov
pode ser usado para análise. Assim, a estabili-
dade para a superf́ıcie de deslizamento requer a
seleção de uma função de Lyapunov V (t) que é
positiva definida e tem uma derivada negativa no
tempo, na região de atração. Quando uma fun-
ção de Lyapunov existe, é dito que as condições
de alcançabilidade e atratividade são satisfeitas.

Uma estrutura usada para o controle é

u (t) = ueq (t) + u±
n (t) , (18)

sendo que ueq (t) é o controle equivalente (que é
cont́ınuo no tempo) e u±

n (t) é a parte do controle
que mantém os estados no deslizamento, a qual
poderá ser com estrutura variável (chaveada) ou
não. Para o sistema em modo deslizante, a lei de
controle equivalente deve satisfazer a condição

Ṡ (t) = Gẋ (t) = GAx (t) + GBueq (t) = 0. (19)

De (19) segue que

ueq (t) = Feqx (t) ; Feq = −(GB)
−1

GA, (20)

no qual GB é assumido não-singular.
Agora, a lei de controle u±

n (t), que leva o es-
tado para o modo deslizante, é projetada. Supo-
nha que

S (t) = Gx (t) , S ∈ ℜm×1 e G ∈ ℜm×n, (21)

e a candidata a função de Lyapunov é

V (t) =
1

2
S(t)

T
S (t) . (22)

A derivada no tempo de V (t) pode ser escrita

como V̇ (t) = S(t)
T
Ṡ (t). Assim, a condição de

existência para o modo deslizante é satisfeita se

V̇ (t) = S(t)
T
Ṡ (t) < 0. (23)

Para o sistema da equação (9), com o contro-
lador da equação (18), tem-se que

Ṡ (t) = G
[

Ax (t) + B
(

ueq (t) + u±
n (t)

)]

. (24)

Substituindo (20) em (24) vem que

Ṡ (t) = GAx (t)−GB(GB)
−1

GAx (t)+GBu±
n (t) ,
(25)

logo
Ṡ (t) = GBu±

n (t) . (26)

Controladores com Estrutura Variável exigem
um mecanismo de chaveamento infinitamente rá-
pido (no caso ideal) o que não é posśıvel no caso
real. Devido ao chaveamento finito, a trajetória
do sistema sobre a superf́ıcie de deslizamento os-
cila, produzindo um fenômeno denominado tre-
pidação (chattering) (DeCarlo et al., 1988). As
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componentes de alta frequência da trepidação são
indesejáveis, pois podem excitar dinâmicas de alta
frequência não modeladas da planta, resultando
em instabilidades não previśıveis.

Uma escolha suave para a parcela da lei de
controle u±

n (t), tal que, não exista chaveamento
e utilizando apenas o modo deslizante, pode ser
dada por

u±
n (t) = ρ(GB)

−1
S (t) , ρ < 0. (27)

Desta forma, a condição de existência é

S(t)T Ṡ(t) = ρ ‖S(t)‖ < 0, se S(t) 6= 0, (28)

então, V̇ é negativa para x 6= 0 e o vetor de estado
do sistema é transferido para a superf́ıcie desli-
zante S (t) = 0. Assim, segue que a lei de controle,
Equação (18), é dada por

u (t) = −
[

(GB)
−1

GAx (t) − ρ(GB)
−1

S (t)
]

.

(29)

3.3 Aplicação de CEV-MD no Helicóptero

Considerando o modelo linearizado dado nas
Equações (12) e (13), o projeto do controlador,
Equação (29), com a dinâmica no deslizamento
(17), é realizado. Assim, obtêm-se a matriz de ga-
nho da superf́ıcie de deslizamento G e o ganho do
controle equivalente Feq.

GT =

























2, 5031 2, 5029
0, 4181 −0, 4172
−0, 0454 0, 0448
0, 3736 0, 3736
0, 0524 −0, 0524
−0, 0486 0, 0481
1, 5687 1, 5694
−0, 0115 0, 0113

























, (30)

Feq =

























1, 3214 1, 3227
−0, 2577 0, 2523
−0, 0339 0, 0335
−2, 1295 −2, 1293
−0, 3261 0, 3252
−0, 0245 0, 0244
1, 5687 1, 5694
−0, 0115 0, 0113

























. (31)

Uma das caracteŕısticas mais importantes do
CEV-MD é que quando o sistema entra em modo
deslizante, o mesmo permanece insenśıvel às per-
turbações que ocorrem nos canais de entrada, as
quais são chamadas de perturbações “casadas”
(Drazenovic, 1969). Este fato será explorado na
aplicação experimental, através de uma falha nos
sinais de tensão que geram os torques dos motores
do sistema simulação de voo do helicóptero.

4 Resultados Experimentais

O experimento, utilizando o helicóptero 3-DOF,
foi realizado como mostrado na Figura 2, onde foi
utilizado um microcomputador digital para emu-
lar o controlador CEV-MD cont́ınuo. O peŕıodo
de amostragem utilizado foi o menor valor dispo-
ńıvel no equipamento, o de um milisegundo (1ms),
o qual garante uma boa aproximação do sinal con-
t́ınuo.

y(t)

PLANTA

A/DD/A

u(t)

AMPLIFICADORES
DE POTÊNCIA

y(k)u(k)
MICROCOMPUTADOR

COM
MATLAB/SIMULINK

REAL-TIME

Figura 2: Esquema de controle do helicóptero 3-DOF.

Como apenas os estados [ε, p, λ] são medidos,
as suas respectivas derivadas são obtidas através
de filtros derivativos, como na Equação (32).

50s

s + 50
. (32)

O objetivo é o controle do ângulo de eleva-
ção do helicóptero mesmo diante de uma falha nos
propulsores, pois este ângulo é o que sofre maior
influência a esse tipo de perturbação. A falha in-
serida foi um erro no sinal de controle u(k) que
sai do microcomputador e entra no conversor di-
gital/analógico (D/A), fazendo com que o helicóp-
tero sofra perda de potência nos motores.

O experimento foi dividido em dois casos: (i)
a falha no sinal de controle irá gerar uma perda de
potência de 50% somente no motor dianteiro; (ii)
a falha no sinal de controle irá gerar uma perda
de potência de 50% nos dois motores (dianteiro e
traseiro).

4.1 Resultados Obtidos com Perda de Potência
no Motor Dianteiro

O experimento consiste em controlar o voo do he-
licóptero durante 140 segundos e a falha de perda
de 50% da potência no sinal de controle no mo-
tor dianteiro ocorre a partir dos 50 segundos de
simulação.

Na Figura 3 (a) pode ser vista a variação de
tensão entre os motores dianteiro e traseiro envi-
ada para as fontes amplificadoras, e a Figura 3
(b) mostra as tensões dos dois motores medidas
na sáıda do controlador, onde pode-se notar que
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somente a tensão do motor dianteiro aumenta, de
modo a compensar a perda da potência.
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Figura 3: Tensões nos motores com perda de potên-

cia no motor dianteiro: (a)Tensões enviadas às fontes

amplificadoras e (b) Tensões na sáıda do controlador.

O comportamento do ângulo de elevação do
helicóptero e o sinal de referência são apresenta-
dos na Figura 4, onde o ângulo de elevação começa
a oscilar de forma suave em torno do sinal de refe-
rência no ińıcio da ocorrência da falha, e retorna à
referência, com erro despreźıvel, após 17 segundos
aproximadamente.
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Figura 4: Ângulo de elevação e sinal de referência

com perda de potência no motor dianteiro.

4.2 Resultados Obtidos com Perda de Potência
em Ambos os Motores

Os resultados experimentais obtidos quando a fa-
lha no sinal de controle gera perda de potência
de 50% em ambos os motores do helicóptero serão
apresentados.

O experimento foi realizado com um tempo de
voo do helicóptero de 140 segundos. A perda de
potência no motor dianteiro ocorre a partir dos 50
segundos de simulação, enquanto que a perda de
potência no motor traseiro ocorre a partir dos 53
segundos de simulação, ficando assim, a falha nos
dois motores até o final do experimento.

Na Figura 5 (a) são apresentados os sinais de
controle do Helicóptero enviados às fontes ampli-
ficadoras dos motores. A Figura 3 (b) mostra as

tensões dos dois motores medidas na sáıda do con-
trolador. Desta vez as tensões sobem ao mesmo
patamar para manter o sistema estável diante da
perda da potência.
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Figura 5: Tensões nos motores com perda de potência

em ambos os motores: (a)Tensões enviadas às fontes

amplificadoras e (b) Tensões na sáıda do controlador.

A Figura 6 mostra o ângulo de elevação e o
sinal de referência. Assim como no caso anterior,
o ângulo de elevação sofre uma leve oscilação em
torno do sinal de referência nos primeiros segundos
após a ocorrência das falhas, retornando rapida-
mente à referência.
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Figura 6: Ângulo de elevação e sinal de referência

com perda de potência em ambos os motores.

Os valores das tensões apresentados nas Figu-
ras 3 (b) e 5 (b) foram medidos no SIMULINK
em um ponto antes da ocorrência da perda de
potência, com o intuito de mostrar a atuação do
controlador na presença da falha, aumentando o
valor das tensões. Com isso, quando os valores
das tensões sofrem as elevações para compensar a
perda de potência, os valores reais enviados para
os amplificadores dos motores são reduzidos em
50%, ficando assim dentro dos valores nominais
dos motores e não ultapassando o valor máximo
de 24 volts.

5 Conclusões

Neste trabalho explorou-se a caracteŕıstica do
Controlador com Estrutura Variável e Modos Des-
lizantes (CEV-MD) de tornar o sistema imune a
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determinados tipos de incertezas e/ou perturba-
ções, ditas “casadas”. Foi utilizado um simulador
de voo, o Helicóptero 3-DOF da Quanser R©, para
realizar os experimentos. A falha considerada foi
uma perda de potência na alimentação dos propul-
sores da aeronave. Nos experimentos realizados
pode-se comprovar o bom desempenho do sistema
controlado por CEV-MD, mesmo diante da exis-
tência deste tipo de falha no sinal de controle.
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Abstract This paper presents a method for detection and classification of short-circuit faults in real time distribution systems. 

This support tool for decision making accelerates the restoration procedures of normal operation providing greater security, relia-
bility and profitability for the utilities. An intelligent system, based on fuzzy ARTMAP neural network concepts, is applied in 

categorization of short-circuit types and to identify the fault resistance level. Short-circuits were simulated under various fault 

conditions in a real feeder, composed of 134-bus, using the ATP software.  The results show that the diagnosis is realized with 
efficiency, high computational performance and flexibility, essential requirements for the substation automation implementation.  

Keywords Distribution systems, substations automation, fault diagnosis, artificial neural networks. 

Resumo Neste artigo apresenta-se um método alternativo para detecção e classificação de faltas de curto-circuito em sistemas 

de distribuição de energia elétrica em tempo real. Esta ferramenta de apoio à tomada de decisão acelera os procedimentos para 

restabelecimento das condições normais de operação propiciando maior segurança, confiabilidade e lucratividade às 
concessionárias. Um sistema inteligente, baseado nos conceitos da rede neural ARTMAP fuzzy, é aplicado no processo de 

categorização dos tipos de curto-circuito e identificação do nível da resistência de falta. Foram simulados curtos-circuitos sob as 

diversas condições de faltas em um alimentador real, composto por 134 barras, utilizando o software ATP. Os resultados obtidos 
demonstram que o diagnóstico é realizado com eficiência, rapidez e flexibilidade, requisitos primordiais para a implantação da 

automação de subestações. 

Palavras-chave Sistemas de distribuição de energia, automação de subestações, diagnóstico de faltas, redes neurais artificiais.

1    Introdução  

Atualmente, grandes investimentos têm sido 

aplicados visando modernizar os sistemas elétricos 

de potência, em especial os sistemas de distribuição, 

no que concerne à automação de suas operações. 

Neste contexto, duas modalidades de tecnologias se 

destacam: (1) tecnologia digital; (2) tecnologia da 

informação. A primeira refere-se ao uso de compo-

nentes semicondutores de alta velocidade, em siste-

ma de comunicação, controle e proteção. A segunda 

compreende um grande conjunto de procedimentos e 

técnicas de processamento e de análise de informa-

ções (Decanini e Minussi, 2010; Salim et al., 2008). 

Dentro desta perspectiva, faz-se necessário, então, 

desenvolver um sistema integrado, combinando a 

aquisição, processamento e a análise de dados a fim 

de proporcionar a assistência necessária para realizar 

o controle e a tomada de decisão no ambiente de 

subestações de distribuição de energia elétrica. 

As tradicionais práticas de diagnóstico de defei-

tos são fortemente baseadas no julgamento dos ope-

radores. Durante a ocorrência de uma falta, sinais de 

alarme, recebidos nas subestações, caracterizam-se 

pelo status de abertura/fechamento dos relés e das 

chaves de proteção. Considerando estes eventos, 

indicativos de anormalidades, os operadores devem 

estimar a situação do defeito com a máxima rapidez. 

Esta tarefa é de difícil solução. Se os procedimentos 

forem tomados baseando-se somente na experiência 

dos operadores, torna-se quase impossível realizar a 

automação de forma eficiente. Neste sentido, as me-

todologias fundamentadas na inteligência artificial 

são procedimentos disponíveis com objetivo de ex-

trair o conhecimento de processos complexos, como 

é o caso da automação de subestações. Estas técnicas 

buscam combinar a experiência dos operadores hu-

manos e a habilidade de executar rotinas de forma 

segura e de alta rapidez de resposta. Trata-se de me-

canismos que, se postos à disposição da operação, 

podem produzir grandes saltos qualitativos.  

Com este propósito, pesquisas vêm sendo reali-

zadas combinando técnicas de processamento de 

sinais e sistemas inteligentes. O trabalho de Baran e 

Kim (2006) propõe um módulo classificador de so-

brecorrentes fundamentado em técnicas de proces-

samento de sinais agregadas às redes neurais artifici-

ais. Mais especificamente, Salim et al. (2008) utiliza 

dos conceitos da transformada wavelet para realizar o 

diagnóstico de faltas em alimentadores de distribui-

ção de energia.  Kezunovic e Edris (2008) discorrem 

sobre a implantação de sistemas automáticos para 

análises de eventos em subestações. Pereira et al. 

(2009) apresentam um método para localização de 

faltas baseado em medições esparsas da tensão. Por 

fim, na literatura especializada encontram-se publi-

cações que utilizam distintas ferramentas para a au-

tomação de subestações. 

Neste artigo, propõe-se um método alternativo 

para realizar a detecção e classificação de faltas de 

curto-circuito em sistemas de distribuição de energia 

elétrica com eficiência, rapidez e flexibilidade, carac-

terísticas imprescindíveis para o auxílio à tomada de 

decisão. O sistema implementado baseia-se nos si-

nais de corrente elétrica na saída do alimentador da 

subestação, dos quais será extraída a assinatura do 

mailto:maurotonelli@gmail.com
mailto:zeguilherme1@bol.com.br
mailto:minussi@dee.feis.unesp.br
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estado operativo do sistema. Esta assinatura é anali-

sada empregando-se uma rede neural artificial da 

família ART, ARTMAP fuzzy, cujo treinamento dar-

se-á de forma supervisionada. 

2   Sistema Teste 

Em geral, as concessionárias e os centros de 

pesquisa não possuem uma base de dados sólida do 

comportamento de sistemas de distribuição de ener-

gia elétrica sob perturbação. Com isso, obtiveram 

estes dados de curto-circuito modelando um alimen-

tador real, trifásico, 13,8 kV, ramificado, composto 

por 134 barras, com fator de potência igual a 0,92 e 

potência de 7,065 MVA (LaPSEE, 2010) no software 

Alternative Transients Program (ATP Rulebook). 

3   Estrutura do Sistema Inteligente para Diagnós-

tico de Faltas de Curto-Circuito 

Apresenta-se na Figura 1 a estrutura do sistema 

inteligente para detecção e classificação de faltas de 

curtos-circuitos. O processo de detecção de distúrbio 

é realizado permanentemente através do cálculo de 

d0. Havendo anormalidade de corrente extraem-se 

três índices característicos do estado operativo do 

sistema (d1, d2 e d3), os quais são transladados, com-

pondo o padrão de entrada da rede neural. Por conse-

guinte, esta fornecerá, em sua saída, as fases envol-

vidas no distúrbio e o nível da resistência de falta. 

Faltas monofásicas e trifásicas são classificadas dire-

tamente pela rede neural ARTMAP fuzzy. Já quando 

houver duas fases ativas na saída da rede, efetua-se o 

cálculo do índice d4 que avaliará a presença ou não 

da terra no distúrbio. Assim, distinguem-se faltas 

bifásicas com conexão à terra de faltas bifásicas sem 

conexão à terra. 
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Figura 1. Estrutura do sistema para diagnóstico de faltas de curto-

circuito. 

4   Detecção de Anormalidades de Corrente 

Considerando que a corrente do alimentador da 

subestação de distribuição de energia elétrica está em 

constante monitoramento, executa-se, permanente-

mente, o processo de detecção de distúrbios em jane-

las de 1 ciclo, ao passo de 0,5 ciclo. Assim, pode-se 

estimar o valor da amplitude dos sinais de corrente 

conforme proposto por Al-Jufout (2007) (Figura 2). 

 
Figura 2. Sinal de corrente discretizado. 

A amplitude da corrente (    ) é obtida através 

da equação (1) (Decanini e Minussi, 2010): 

     |
  

   *     ( )+
| (1) 

sendo: 

     
     (   )

          (   )
  

              

         (radianos elétricos/s); 

k        tempo discreto. 

Calcula-se     
  utilizando a equação (1) para 

         , sendo   um número arbitrado (e.g., 3 

vezes em um ciclo). Portanto, tem-se (Decanini e 

Minussi, 2010): 

     
∑     

  
   

√  
 (2) 

  |                 | (3) 

  
        

 
 (4) 

sendo: 

     :  média aritmética dos L valores 

eficazes do sinal de corrente; 

              :  corrente nominal eficaz das for-

mas de onda (fases a, b e c) 
amostradas; 

             :  índices calculados (fases a, b e c); 

   :  índice global de anormalidade de 
corrente do alimentador. 

Em um sinal senoidal puro, a aplicação da equa-

ção (1) fornecerá o valor exato da amplitude. Caso 

haja qualquer anormalidade, esta será detectada atra-

vés da discrepância em relação ao valor real 

(            ). Deste modo, aplica-se o seguinte crité-

rio para realização do diagnóstico: 

 Se                 

Indica existência de anormalidade 

de corrente; 

(5) 
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 Se                 

Indica que não há anormalidade 

relevante de corrente; 

(6) 

sendo: 

       : parâmetro a ser especificado baseando-se na 

experiência do operador. 

5   Extração das Características do Estado Opera-

tivo do Sistema 

5.1   Determinação das Fases Envolvidas 

Dispondo das oscilografias registradas na saída 

do alimentador, identifica-se o valor máximo da 

corrente elétrica em cada fase (terna {a, b, c}). As-

sim, calculam-se as grandezas: 

   
   

   
    

   

   
    

   

   
 (7) 

sendo: 

MIa : valor máximo absoluto da corrente elétrica na 

fase a; 

MIb : valor máximo absoluto da corrente elétrica na 

fase b; 

MIc : valor máximo absoluto da corrente elétrica na 

fase c. 

Como se buscam índices característicos do esta-

do operativo do sistema elétrico, as grandezas da, db 

e dc são normalizadas e representadas de forma rela-

tiva (Mahanty e Gupta, 2007): 

        *        + (8) 

   
  

    
    

  

    
    

  

    
 (9) 

                           (10) 

Os índices d1, d2 e d3 estabelecem padrões carac-

terísticos do estado operativo do sistema. Analisan-

do-os, tem-se: 

           (11) 

Conseqüentemente pode-se expressar d3 por: 

    (     ) (12) 

A dependência do índice d3 em relação aos índi-

ces d1 e d2 facilita a resolução do problema de classi-

ficação de curto-circuito. 

Os valores destes índices estão compreendidos 

entre -1 e +1 definindo com exatidão as fases envol-

vidas no distúrbio. Sua variação depende do tipo de 

curto-circuito, carregamento do sistema, ângulo de 

inserção, localização e resistência de falta. 

5.2   Determinação da Presença da Terra 

Nos casos de faltas bifásicas, os índices de en-

volvimento das fases não distinguem se há presença 

ou ausência da terra. Desta forma, é necessária a 

inclusão de outro índice para esta função: 

  
   *        +

 
 (13) 

O parâmetro   é baseado nos conceitos da cor-

rente de sequência zero. Havendo faltas que possuem 

ligação com a terra, este índice apresentará valores 

muito superiores àquelas faltas sem ligação com a 

terra. Com isso, utiliza-se o seguinte critério: 

 Se               

Indica a presença da terra na falta; 
(14) 

 Se               

Indica a ausência da terra; 
(15) 

sendo: 

      :  valor estabelecido baseando-se na experi-

ência do operador. 

6   Análise Crítica das Características do Estado 

Operativo do Sistema 

 Operação Normal 

A execução permanente do procedimento de de-

tecção de anormalidades de corrente no alimenta-

dor dar-se-á através do parâmetro d0. Na Tabela1 

apresenta-se o valor do índice global de anorma-

lidade (  ) considerando distintas condições ope-

rativas do sistema de distribuição, e.g., resistência 

de falta (Rf), tipo de curto-circuito, e o valor limi-

te para averiguação de faltas (     ).  

 Envolvimento das Fases 

Os índices d1, d2 e d3 definem, com exatidão, as 

fases envolvidas no distúrbio. Caso o sistema seja 

submetido a uma falta monofásica ou trifásica o 

módulo de classificação realiza o diagnóstico 

com precisão concentrando-se apenas na avalia-

ção destes três índices. Em faltas bifásicas identi-

ficam-se plenamente as fases envolvidas no dis-

túrbio. A Figura 3 mostra a distribuição destes 

índices para os possíveis tipos de faltas sob as 

condições apresentadas na Tabela 3.  

 

Figura 3. Distribuição espacial dos índices indicativos das fases 
envolvidas (estrela: fase a, círculo: fase b, triângulo: fase c, qua-

drado: fases a e b, losango: fases a e c, cruz: fases b e c, ponto: 

fases a, b e c). 

 Envolvimento da Terra 

Como era de se esperar, os curtos-circuitos bifá-

sicos sem conexão à terra e os bifásicos com co-
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nexão à terra possuem as mesmas características 

responsáveis pela identificação das fases sob de-

feito (d1, d2 e d3). Neste sentido, utiliza-se o pa-

râmetro d4, o qual constata a presença ou ausên-

cia da terra na falta, distinguindo-os perfeitamen-

te. A Tabela 1 apresenta o valor do parâmetro   

considerando distintas condições operativas do 

sistema de distribuição e o valor limite para iden-

tificação da presença da terra no distúrbio (    ).  

Tabela 1. Valor dos parâmetros responsáveis pela detecção de 
distúrbios e pelo envolvimento da terra. 

Tipo de 
curto-circuito 

Rf ( )      

a-g 

0,1 440,23 1116,70 

10 80,10 256,05 

100 11,68 30,15 

ac 

0,1 967,14 4,42 

10 58,60 1,44 

100 34,83 0,69 

bc-g 

0,1 532,28 837,49 

10 127,21 239,64 

100 32,40 29,08 

Op. normal - 0,01 0,6 

Limites -        0,3          

7   Redes Neurais da Família ART 

As redes neurais artificiais da família ART (Ca-

penter et al. 1992) possuem duas características fun-

damentais que a habilitam para aplicações em mo-

dernos sistemas de energia elétrica: estabilidade e 

plasticidade. A estabilidade corresponde à capacida-

de de aprender através do ajuste dos pesos e a plasti-

cidade à capacidade de continuar a aprender com a 

inclusão de novos padrões, sem perder a memória 

anteriormente adquirida.  

7.1   Rede Neural ART fuzzy 

A rede neural ART fuzzy incorpora cálculos da 

teoria dos conjuntos nebulosos, com capacidade de 

reconhecimento estável através de auto-organização 

em resposta a padrões de entrada analógicos ou biná-

rios. A estrutura da rede ART é composta por três 

campos (F0, F1 e F2) como mostrado na Figura 1. 

7.1.1   Dados de Entrada 

Os dados de entrada são denotados pelo vetor a, 

M-dimensional, que é normalizado para evitar a 

proliferação de categorias. 

 ̅  
 

| |
 (16) 

sendo: 

| |  ∑  

 

   

  

A codificação do complemento é realizada para 

preservar a amplitude da informação. 

 ̅ 
     ̅  (17) 

Então, o vetor de entrada será 2M-dimensional, 

denotado pela equação (18). 

  , ̅  ̅ -  , ̅   ̅  ̅ 
   ̅ 

 - (18) 

7.1.2   Parâmetros 

Existem três parâmetros para o desempenho e o 

aprendizado da rede neural ART fuzzy de acordo com 

Carpenter et al. (1991): 

 Parâmetro de escolha (   ): atua na seleção de 

categorias; 

 Taxa de treinamento (    ,   -): controla a 

velocidade de adaptação da rede; 

 Parâmetro de vigilância (    ,   -): responsável 

pelo número de categorias criadas.  

7.1.3   Inicialização dos Pesos 

Inicialmente, todos os pesos da rede possuem o 

valor igual a um, indicando que não existe nenhuma 

categoria ativa. 

7.1.4   Escolha da Categoria 

Para cada nó j, a função de escolha    é determi-

nada pela equação (19): 

   
|    |

  |  |
 (19) 

sendo   definido pela equação (20): 

        (     ) (20) 

A categoria é escolhida como o nó ativo J de 

acordo com Carpenter et al. (1991): 

        
        

   (21) 

Se existir mais de uma categoria ativa, a catego-

ria escolhida é aquela que tiver o menor índice. 

7.1.5   Ressonância ou Reset 

A ressonância ocorre se o critério de vigilância 

representado pela equação (22) for satisfeito: 

|    |

| |
   (22) 

Se a equação (22) não for satisfeita, então ocorre 

o reset. Na ação reset,    assume o valor igual a zero 

e então é escolhida uma nova categoria pela equação 

(21) para realizar o processo de ressonância. Este 

processo é executado até que a rede encontre uma 

categoria que satisfaça a equação (22). 

7.1.6   Aprendizado 

O processo de aprendizado é realizado após o es-

tado de ressonância, onde ocorre a modificação do 

vetor de pesos através da equação (23). 

  
     (    

   )  (   )  
    (23) 

Dois tipos de treinamento, dependendo do valor 

de  , são possíveis: 

 Treinamento rápido:     

 Treinamento lento:      . 
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7.2   Rede Neural ARTMAP fuzzy 

A estrutura da rede ARTMAP fuzzy é similar à 

da rede ART fuzzy. Esta rede é composta por dois 

módulos ART fuzzy: ARTa e ARTb, interconectados 

por um módulo de memória associativa (inter-ART) 

como mostrada na Figura 1. O módulo inter-ART 

possui um mecanismo auto-regulador chamado 

matchtracking, onde seu objetivo é maximizar a 

generalização e minimizar o erro da rede (Carpenter 

et al., 1991; Lopes et al., 2005). 

8   Pré-Processamento e Codificação 

8.1   Pré-Processamento 

O padrão de entrada da rede neural é formado 

pelos índices comportamentais d1, d2 e d3 pertencen-

tes ao intervalo [-1, +1]. Os valores dos padrões de 

entrada da rede neural ARTMAP fuzzy devem estar 

compreendidos entre [0, +1]. Assim, efetua-se uma 

translação de eixo, conforme apresentada na equação 

(24): 

  
  

    

 
          (24) 

sendo: 

   : índice característico do sistema; 

  
  : índice característico transladado do sistema. 

8.2   Codificação de Saída 

A rede neural ARTMAP fuzzy fornecerá em sua 

saída um vetor indicativo das fases envolvidas na 

falta e o nível da resistência de falta (  ). A Tabela 2 

apresenta as codificações de saída da rede neural. 

Tabela 2. Codificação de saída da rede neural ARTMAP fuzzy. 

Fases envolvidas 
na falta 

Fase a 
(s1) 

Fase b 
(s2) 

Fase c 
(s3) 

Resistência 
de falta (s4) 

a 1 0 0 
0 

1 

b 0 1 0 
0 

1 

c 0 0 1 
0 

1 

ab 1 1 0 
0 

1 

bc 0 1 1 
0 

1 

ca 1 0 1 
0 

1 

abc(g) 1 1 1 
0 

1 

sendo: 

                     {
       
         

 
 (         ) 

 (           ) 
 

9   Resultados Obtidos e Discussões 

O sistema de diagnóstico de anormalidades de 

corrente é empregado na detecção e classificação dos 

possíveis tipos de curto-circuito. Deve-se concebê-lo 

considerando o dinamismo inerente dos sistemas 

elétricos de potência. Portanto, torna-se necessária 

uma base de dados consistente e representativa do 

comportamento do mesmo. Com este intuito, realiza-

ram-se 1500 simulações do sistema teste no software 

ATP sob uma frequência de amostragem comumente 

disponibilizada nos equipamentos de medição, 15,36 

kHz, considerando as variáveis influentes: resistência 

de falta, carregamento do sistema, localização da 

falta e ângulo de inserção da falta. Mais especifica-

mente, 1050 vetores compõem o conjunto de treina-

mento e 450 vetores o conjunto de teste da rede neu-

ral, os quais são caracterizados pela combinação dos 

valores apresentados na Tabela 3.  

Tabela 3. Parâmetros característicos das simulações de curto-
circuito. 

Resistência 

de falta  
(Ω) 

Carregamento 

do sistema 
(%) 

Localização 

da falta 
(nº da barra) 

Ângulo de 

inserção 
(º) 

0,1 60 4 0 

2 80 29 90 

10 100 78 - 

50 - 120 - 

100 - outras - 

O processo contínuo de detecção de distúrbio 

obteve êxito em todos os diagnósticos com alto de-

sempenho computacional, habilitando-o à operação 

on-line.  

O nível de eficiência na classificação do distúr-

bio está diretamente relacionado à execução de um 

treinamento adequado e à correta especificação dos 

parâmetros da rede neural ARTMAP fuzzy. Dentro 

deste contexto, destaca-se a avaliação executada sob 

cinco distintas topologias da rede. A Tabela 4 apre-

senta os valores dos parâmetros utilizados em cada 

topologia, o tempo de treinamento e o percentual de 

acerto.  

Tabela 4. Resultados obtidos considerando variações nos parâme-

tros da rede neural ARTMAP fuzzy. 

Topologia 1 2 3 4 5 

α 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 

β 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ρa 0,85 0,96 0,85 0,9 0,96 

ρb 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ρab 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Treinamento (s) 6,50 6,60 6,51 6,56 6,58 
Acerto (%) 91,56 98,00 91,56 95,33 98,22 

A especificação ótima obtida corresponde à 

quinta topologia, a qual apresentou índice de acerto 

de 98,22%. Ressalta-se o reduzido tempo de treina-

mento quando comparado às técnicas comumente 

empregadas na literatura especializada. A Tabela 5 

detalha o desempenho do sistema inteligente para 

diagnóstico de faltas de curto-circuito. As simulações 

foram executadas utilizando um desktop Intel Core 2 

Duo 2,93 GHz com 4 Gb de memória RAM.  

A extração de características essenciais do esta-

do operativo do sistema integrada ao sistema inteli-

gente proporcionou alta capacidade de generalização, 
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flexibilidade e eficiência, características imprescin-

díveis para auxiliar à tomada de decisão. 

Tabela 5. Desempenho do sistema inteligente para diagnóstico de 
faltas de curto-circuito. 

Curto-

circuito 

Resistência 

de falta 

Padrões de 

treinamento 

Padrões 

de teste 
Acerto (%) 

a-g 
Baixa 65 25 100,00 

Alta 40 20 100,00 

b-g 
Baixa 61 29 100,00 

Alta 44 16 100,00 

c-g 
Baixa 58 32 100,00 

Alta 43 17 100,00 

ab 
Baixa 65 25 92,00 

Alta 39 21 95,24 

ac 
Baixa 62 28 100,0 

Alta 49 11 100,00 

bc 
Baixa 63 27 100,00 

Alta 48 12 100,00 

ab-g 
Baixa 66 24 95,83 

Alta 41 19 89,47 

ac-g 
Baixa 63 27 100,00 

Alta 46 14 100,00 

bc-g 
Baixa 51 39 100,00 

Alta 43 17 100,00 

abc(g) 
Baixa 63 27 92,59 

Alta 40 20 100,00 

Total - 1050 450 98,22 

10   Conclusão 

Nesta pesquisa foi proposto um método alterna-

tivo moderno e eficiente para diagnóstico do estado 

operativo de sistemas de distribuição de energia 

elétrica em tempo real. Este sistema inteligente foi 

concebido tendo como foco o compromisso existente 

entre as necessidades atuais das concessionárias e 

suas condições técnicas e econômicas.  

Esta estrutura pode ser implementada de forma 

simples e com baixos investimentos. Os principais 

requisitos são: sistema de aquisição de dados capaz 

de efetuar o monitoramento contínuo das correntes 

do alimentador e dispositivos de processamento de 

dados. 

Este método apresentou robustez às diversas va-

riáveis influentes no processo de diagnóstico de 

faltas de curto-circuito, e.g., carregamento do siste-

ma, resistência de falta, ângulo de inserção de falta e 

localização da falta. O índice de acerto do sistema de 

detecção e classificação de faltas de curto-circuito foi 

de 98,22%. A possibilidade de inclusão do módulo 

de treinamento continuado (Marchiori, et al. 2011) 

representa outra vantagem desta arquitetura, ou seja, 

esta nova concepção de rede pode fornecer melhores 

resultados. Ao longo do tempo, este índice de acerto 

tenderá a 100%.  

Por fim, os procedimentos de automação de su-

bestações de energia elétrica fornecem, aos operado-

res do sistema, informações vitais para sua tomada de 

decisão, refletindo diretamente na segurança, confia-

bilidade e lucratividade das concessionárias.  

Agradecimentos 

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo 

apoio financeiro recebido para a realização desta 

pesquisa. 

Referências Bibliográficas 

Al-Jufout, S. A. (2007). One-Line Condition-

Monitoring of Electrical Power System Unbalance. 

International Journal of Energy Technology and 

Policy, Vol. 5, No. 6, pp. 684- 691.  

Alternative Transients Program (ATP), Rulebook. 

Baran, M. E. and Jinsang Kim (2006). A Classifier for 

Distribution Feeder Overcurrent Analysis. IEEE 

Transactions on Power Delivery, Vol. 21, No. 1, 

pp. 456- 462. 

Carpenter, G. A.; Grossberg, S. and Rosen, D. B. 

(1991). Fuzzy ART: Fast Stable Learning and Cat-

egorization of Analog Patterns by an Adaptive 

Resonance Theory. Neural Networks, Vol. 4, pp. 

759– 771. 

Carpenter G. A.; Grossberg S.; Markuzon, N.; Reyn-

olds, J. H. and Rosen, D. B. (1992). Fuzzy ART-

MAP: A Neural Network Architecture for Incre-

mental Supervised Learning of Analog Multidi-

mensional Maps. IEEE Transaction on Neural 

Networks, Vol. 3, No. 5, pp. 698– 713. 

Decanini, J. G. M. S. e Minussi, C. R. (2010). Diagnós-

tico do Estado Operativo de Sistemas de Distribui-

ção de Energia Elétrica. Anais do XVIII Congresso 

Brasileiro de Automática, Vol. 1, pp. 1483- 1489. 

Kezunovic, M. and Edris, A. (2008). Automated Analy-

sis Systems for Monitoring, Maintenance and Con-

trol of Power Systems. 12th International Middle-

East Power Systems Conference, pp. 39- 43. 

LaPSEE “Practical 134 bus feeder data”, available: 

http://www.dee.feis.unesp.br/lapsee/TestSystems/1

35_bus_feeder.pdf, Laboratório de Planejamento 

de Sistemas de Energia Elétrica, 2010. 

Lopes, M. L. M.; Minussi, C. R. and Lotufo, A. D. P. 

(2005). Electric Load Forecasting Using a Fuzzy 

ART & ARTMAP Neural Network. Electric Power 

Systems Research, Vol. 5, No. 2, pp. 235- 244. 

Mahanty, R. N. and Gupta, P. B. D. (2007). A Fuzzy 

Logic Based Fault Classification Approach Using 

Current Samples Only. Electric Power Systems Re-

search, Vol. 77, No. 6-7, pp. 501- 507. 

Marchiori, S.C.; Silveira, M.C.G.; Lotufo, A. D. P.; 

Minussi, C. R. and Lopes, M.L.M. (2011). Neural 

Network Based on Adaptive Resonance Theory 

With Continuous Training For Multi-Configuration 

Transient Stability Analysis Of Electric Power Sys-

tems. Applied Soft Computing, Volume 11 Issue 1, 

January, 2011, pp. 706-715.  

Salim, R. H.; de Oliveira, K.; Filomena, A. D.; Resener, 

M. and Bretas, A. S. (2008). Hybrid Fault Diagno-

sis Scheme Implementation for Power Distribution 

Systems Automation. IEEE Transactions on Power 

Delivery, Vol. 23, No. 4, pp. 1846- 1856. 

Pereira, R. A. F.; Silva, L. G. W.; Kezunovic, M. and 

Mantovani, J. R. S. (2009). Improved Fault Loca-

tion on Distribution Feeders Based on Matching 

During-Fault Voltage Sags. IEEE Transactions on 

Power Delivery, Vol. 24, No. 2, pp. 852- 862. 

http://www.dee.feis.unesp.br/lapsee/TestSystems/135_bus_feeder.pdf
http://www.dee.feis.unesp.br/lapsee/TestSystems/135_bus_feeder.pdf


X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           159

AUTOMAÇÃO DA DETECÇAO DE FRAUDES EM SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZANDO 
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Abstract This article presents a proposal to make automatic the identification of energy thefts in electric energy metering sys-

tems by fuzzy logic and supervisory system. The solution was took of metering data coledted from meters at customer units like 

the following: voltage, current, active power demand, angles conditions of phasors diagrams , gathering and processing these da-

tas into Fuzzy Logic making use expert knowledge. The values collected were computed by fuzzy logic in engineering algorithm, 

and the output shows to  the system user  the membership of the electrical energy customer to be consuming without to pay for. 

This solution has great value to the industry of utilities because the losses by energy thefts already sets more than twenty per 

cent, in such a way that it is an expert system that looks for decision make with assertion and take the distribution companies for 

a low losses-level.    

Keywords Automation, energy thefts, electric energy, fuzzy logic, SCADA. 

Resumo Este artigo apresenta uma proposta para automatizar a identificação dos furtos de energia em sistemas de medição de 

energia elétrica utilizando lógica fuzzy e sistema supervisório. A solução foi coletar dados de medidores nas unidades 

consumidoras tais como: tensão, corrente, demanda de potência ativa, condições angulares de diagramas fasoriais, reunindo e 

processando estes dados via lógica fuzzy , fazendo uso de conhecimento de especialistas. Os valores coletados são computados 

por lógica fuzzy em algoritmo de simulação, e a saída do sistema mostra ao usuário se a unidade consumidora está consumindo 

energia sem pagar  por ela. Esta solução tem grande importância para a indústria da energia elétrica porque as fraudes já 

alcançam mais do que vinte por cento, e desta forma a concepção de um sistema especialista que proporcione tomadas de 

decisão com elevado grau de confiabilidade proporcionará às distribuidoras de energia elétrica reduzir o nível de perdas.  

Palavras-chave Automação, detecção de fraudes, energia elétrica, lógica fuzzy, SCADA.

1    Introdução  

Controle e automação são ações determinantes para o 

monitoramento e otimização de processos, cujas 

vantagens são o aumento da eficiência dos mesmos, a 

diminuição de custos, o aumento da competitividade, 

a melhoria da qualidade e o maior controle e 

segurança da operação (Rosário, 2005). Sistemas de 

leitura e controle remoto de medição de energia 

elétrica em consumidores, associados com adequadas 

análises do comportamento dos dados de medição 

supervisionados formam a proposta de solução para 

que distribuidoras de energia elétrica tenham a 

garantia de que o produto entregue está sendo 

corretamente medido e que assim não esteja 

ocorrendo diferença entre a energia consumida  e a 

energia faturada, que possa causar prejuízos à 

companhia, com a ocorrência de perdas comerciais. 

Objetivando recuperar receita – as perdas de 

energia já alcançam índices superiores a 20% em 

algumas companhias – coibindo o furto de energia e 

mitigando anomalias em sistemas de medição, a 

solução que se propõe é a implantação de 

supervisórios SCADA para coleta de dados elétricos 

como tensão, corrente, ângulo entre correntes e 

tensões, queda de consumo e de demanda entre ciclos 

de faturamento, perfis de curvas de carga, potências 

negativas, inversões de circuitos de corrente ou de 

tensão, dentre outros, e o subseqüente tratamento 

destas informações por controle inteligente.  

Lógica Fuzzy é utilizada para a descrição 

linguística das condições das variáveis quanto às 

pertinências da ocorrência de fraudes,  simulações em 

MATLAB são realizadas e  um algoritmo em C++  

builder é desenvolvido e testado com banco de dados 

real de uma distribuidora de energia elétrica, para 

diversas unidades consumidoras de alta tensão, 

comprovando a eficácia do método. 

2   Lógica Fuzzy 

A teoria de conjuntos fuzzy tem sido utilizada com 

bons resultados para expressar conhecimento 

impreciso e solucionar problemas em áreas onde a 

modelagem tradicional é ineficiente. A possibilidade 

mailto:maitelli@dca.ufrn.br
mailto:telino@ifpb.edu.br
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de descrição linguística do modelo, em contrapartida 

à descrição por equações diferenciais, torna possível 

o aproveitamento do conhecimento dos especialistas 

ou operadores do processo, otimizando as soluções. 

Técnica simples e de grande aplicação, 

particularmente a problemas de tomada de decisão e 

de controle de processos, foi escolhida para aplicação 

à solução do problema aqui apresentado, porque 

trata-se da obtenção de respostas em um ambiente 

onde a análise das variáveis monitoradas apontam 

tendências e possibilidades. Estamos diante de um 

processo que é de difícil equacionamento matemático 

e, portanto, é inadequada a modelagem por equações, 

porém temos subsídio dos especialistas em medição 

de energia elétrica que em manifestando os seus 

conhecimentos do comportamento esperado para as 

variáveis de medição de energia elétrica nos 

permitem emular o raciocínio dos mesmos, e assim 

estabelecemos regras que conduzirão à tomadas de 

decisões via  ferramenta  Fuzzy Tool Box do 

MATLAB.  

       A Lógica Fuzzy  consiste em uma abordagem do 

problema com base em regras do tipo  SE  X  e  Y  

ENTÃO  Z, sem a necessidade de estabelecer um 

modelo matemático, e o mecanismo de inferência 

baseado nestas regras faz uso de conjuntos fuzzy 

(Eksin et al,2006). A inferência consiste em combinar 

as pertinências dos antecedentes e concluir pelos 

conseqüentes em seus resultados fuzzy constituindo-se 

de etapas como a verificação do grau de 

compatibilidade entre os fatos e as cláusulas nas 

premissas das regras e a determinação do valor da 

conclusão por agregação do resultado de cada regra 

(Sandi e Correa,1999) . 

       O método Mandani de inferência, escolhido para 

esta solução, usa conjuntos fuzzy como saídas nos 

consequentes das regras. O método Sugeno usa 

funções lineares nos conseqüentes. Apesar do método 

Sugeno ser computacionalmente mais eficiente, o 

método Mandani é intuitivo e adequado para entrada 

de regras baseadas na experiência de especialistas 

(Sivanandam, 2007), o que pertine ao problema aqui 

abordado, e portanto utilizaremos este método.  

       A partir da representação gráfica na figura 1 

(Sivanandam,2007), observa-se como funciona a 

inferência Mandani. 

 

 
Figura 1. –Inferência Mandani, (Sivanandam,2007) 

       Neste caso foram estabelecidas duas regras. Os 

valores de entrada crisps  x0  e y0 são fuzzificados 

para cada função de pertinência de cada regra, e então, 

para cada regra transporta-se à função de pertinência 

consequente o mínimo valor dos fuzzificados nas 

funções de pertinência antecedentes.  Combinam-se os 

conseqüentes de cada regra para conseguir uma 

distribuição de saída e então defuzzifica-se o valor 

fuzzy para conseguir um valor crisp de controle ou de 

tomada de decisão. 

 

3   Identificação de Fraudes  

 

Fraudes de energia elétrica são identificadas através 

da análise de variáveis elétricas medidas, tais como 

módulo de tensão, módulo de corrente, 

posicionamentos fasoriais das tensões e das 

correntes, queda de energia consumida e de demanda 

de energia entre dois períodos de faturamento, dentre 

outros fatores. A garantia da ocorrência das fraudes 

não é absoluta; são tendências, sendo uma área 

propícia à utilização das técnicas fuzzy para a 

identificação de problemas. 

       A proposta deste trabalho é que as companhias  

de energia elétrica utilizem sistemas supervisórios 

combinados com lógica fuzzy para identificar fraudes 

em sistemas de medição de energia elétrica. Esta 

seção faz a demonstração do método por simulação no 

fuzzy tool box do MATLAB e por algoritmo C++ 

builder.            

       O disparo do processo por análise fuzzy dar-se-á 

a partir da abertura da porta da caixa de medição  e 

para tanto sensores são instalados. Nada impede, 

contudo, que o sistema opere independente da 

sinalização de abertura da porta, desde que disparado 

por regras estabelecidas. As variáveis de entrada 

coletadas em medidores eletrônicos instalados nas 

unidades consumidoras serão:  módulo da tensão na 

fase A,  módulo da tensão na fase B, módulo da tensão 

na fase C, módulo da corrente na fase A,  modulo da 

corrente na fase B, módulo da corrente na fase C, 

ângulo da corrente na fase A, ângulo da corrente na 

fase B, ângulo da corrente na fase C, queda de 

energia-kWh- entre dois meses consecutivos, e queda 

de demanda-kW- entre dois meses consecutivos.  À 

variável de saída denominou-se diagnóstico.                                                                                                      

3.1. Variáveis e suas funções de pertinência 

 

As variáveis e funções de pertinência escolhidas para 

a demonstração foram as seguintes (abcissas:variável 

específica;  ordenadas: pertinência): 

                    

 

 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           161

Baixa                                              aceitável 

 

Figura 2.  Variável 1, Variável 2, e Variável 3:   

Módulo de VA, Módulo de VB ou Módulo de VC 

 Funções de pertinência:  Baixa  (até 220 V);  

Aceitável (acima de 170 V) 

   
muito pequena                                   aceitável                                                                                                                                                         

 

Figura 3. Variável 4, Variável 5 e Variável 6:   

Módulo de IA, Módulo de IB ou Módulo de IC  

Funções de pertinência :  Muito Pequena  (até 15% de 

Inominal); Aceitável(acima de 5% de Inominal)  

 
esp. capacitivo                indesejável                    esp. indutivo 

  

Figura 4.  Variável 7:   Ângulo de IA 

Funções de pertinência:  Esperado Capacitivo (de 0º 

até  100º); Indesejável ( de 80º até 280º); Esperado 

Indutivo( de 260º até 360º) 

 
indesejável_1                      esp. indutivo        esp. cap.    aceitável 

 

Figura 5.   Variável 8:   Ângulo de IB  

Funções de pertinência:  Indesejável_1 (0 a 160º); 

Esperado Indutivo (140 a 250º); Esperado Capacitivo 

( 230 a 340º); Indesejável_2 (320 a 360º) 

 
Indesej_1     esp.ind        esp. cap.                  indesejável_2 

 

Figura 6.   Variável 9:   Ângulo de IC  

Funções de pertinência:  Indesejável_1 (0 a 40º); 

Esperado Indutivo (20 a 130º); Esperado Capacitivo 

(110 a 220º); Indesejável_2 (200º a 360º) 

 
                  aceitável                                       inaceitável 

 

Figura 7.   Variável 10:   Queda de kWh  

Funções de pertinência:  Aceitável  (até 70%); 

Inaceitável (acima de 50%)  

 
          aceitável                                             inaceitável 

 

Figura 8.    Variável 11:   Queda de kW  

Funções de pertinência:  Aceitável  (até 70%); 

Inaceitável (acima de 50%) 

 
     A variável lingüística de saída que será utilizada 

em nossa rotina fuzzy será Diagnóstico  conforme a 

figura 9,   aonde especificam-se também as funções de 

pertinência correlacionadas:  
 
Não tem fraude        % possibilidade de fraude          tem fraude 

 

Figura 9.  Variável 12:   Diagnóstico  

Funções de pertinência :  NTF- Não tem Fraude  (até 

10%); PPF- Percentual de Possibilidade de Fraude (de 

9 a 90% ); TF- Tem Fraude (acima de 89%) 

 
       A variável de saída Diagnóstico é  o indicativo da 

existência de fraude em sistemas de medição de 

energia elétrica. Foram utilizadas funções de 

pertinência trapezoidais para as variáveis de entrada e 

de saída. Os limites que foram estabelecidos  são 

nossa sugestão como especialista em medição de 

energia elétrica, mas outras faixas de valores podem 

ser estabelecidos em função da experiência de outros 

especialistas. 

3.2. Base de regras implementada 

 

Nove regras foram criadas para a simulação em 

Matlab e para o entendimento do propósito do 

método. 

  

Primeira Regra 

SE  |Va| é aceitável  E  |Vb| é aceitável    E  |Vc| é 

aceitável  E     |Ia|   é aceitável  E  |Ib| é aceitável     
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E  |Ic|   é aceitável  E    ^Ia   é esperado indutivo   

E  ^Ib   é esperado induttivo   E  ^Ic   é esperado 

indutivo  E    Queda de kWh   é aceitável  E  
Queda de kW é aceitável 

ENTÃO    NÃO TEM FRAUDE  
 
Segunda Regra 

SE  |Va| é aceitável  E  |Vb| é aceitável    E  |Vc| é 

aceitável  E     |Ia|   é aceitável  E  |Ib| é aceitável     

E  |Ic|   é aceitável  E    ^Ia   é esperado 

capacitivo   E  ^Ib   é esperado capacitivo   E  ^Ic   

é esperado capacitivo  E    Queda de kWh   é 

aceitável  E  Queda de kW é aceitável 

ENTÃO    NÃO TEM FRAUDE 
 
Terceira Regra 

SE   |Ia|   é muito pequeno  OU  |Ib| é muito 

pequeno    OU  |Ic|   é muito pequeno   

ENTÃO    TEM FRAUDE  
  
Quarta Regra 

SE  ^Ia   é îndesejável  OU  ^Ib é indesejável_1     

OU  ^Ic   é indesejável_1   

ENTÃO    TEM FRAUDE  
 
Quinta Regra 

SE  ^Ia   é îndesejável  OU  ^Ib é indesejável_1     

OU  ^Ic   é indesejável_2   

ENTÃO    TEM FRAUDE  
 
Sexta Regra 

SE  ^Ia   é îndesejável  OU  ^Ib é indesejável_2     

OU  ^Ic   é indesejável_1   

ENTÃO    TEM FRAUDE  
 

Sétima Regra 

SE  ^Ia   é îndesejável  OU  ^Ib é indesejável_2     

OU  ^Ic   é indesejável_2   

ENTÃO    TEM FRAUDE  
 

Oitava Regra 

SE  |Va| é aceitável  E  |Vb| é aceitável    E  |Vc| é 

aceitável  E     |Ia|   é aceitável  E  |Ib| é aceitável     

E  |Ic|   é aceitável  E    ^Ia   é esperado indutivo   

E  ^Ib   é esperado induttivo   E  ^Ic   é esperado 

indutivo  E    Queda de kWh   é inaceitável  E  
Queda de kW é inaceitável 

ENTÃO    PERCENTUAL DE POSSIBILIDADE 
DE  FRAUDE  
 

Nona Regra 

SE  |Va| é baixo  E  |Vb| é baixo    E  |Vc| é baixo  

E     |Ia|   é aceitável  E  |Ib| é aceitável     E  |Ic|   

é aceitável  E    ^Ia   é esperado indutivo   E  ^Ib   

é esperado induttivo   E  ^Ic   é esperado indutivo  

E    Queda de kWh   é inaceitável  E  Queda de 
kW é inaceitável 

ENTÃO    TEM FRAUDE  
 

3.3. Resultados 

 

Para validar o método, foram feitas simulações em 

MATLAB com a ferramenta Fuzzy Tool Box, e a 

nível acadêmico de produção foi desenvolvido um 

algoritmo em C++ builder  ao qual denominou-se 

“Detector de Fraudes em Sistemas de Medição de 

Energia Elétrica” e que procede à pesquisa em 

memórias de massa coletadas em medidores de 

energia elétrica, por GPRS, via supervisório SCADA 

(Meneses,2011).  

     O algoritmo faz uma pesquisa seqüencial que 

abrange até 2880 intervalos de 15 minutos em um 

ciclo de faturamento de um mês, e para cada destes 

intervalos de integralização apresenta um diagnóstico 

que pode ser, em função das condições dos dados de 

entrada, um dos seguintes : “Não Tem Fraude” ,  

“NN% de Possibilidade de Fraude” ou “Tem 

Fraude”.  

     O exemplo 1 a seguir apresenta o resultado de 

uma simulação no MATLAB com obtenção de 

diagnóstico para um específico bloco de dados de 

entrada de um único intervalo de integralização de 

demanda escolhido. O exemplo 2 apresenta o 

diagnóstico pelo algoritmo em C++ de um 

processamento em uma memória de massa de um 

determinado mês em uma fábrica de cimento, onde 

pode-se observar que durante todo o dia 20 de 

novembro a corrente da fase C inverteu de sentido 

quando a porta da caixa de medição permaneceu 

aberta, o que preconiza a existência de fraude, visa 

vis as variáveis, funções de pertinência e regras 

estabelecidas pelos especialistas, conforme as 

premissas fuzzy.  

 

Exemplo 1. 

 

VA= 220 V      VB=220 V     VC=220V 

 IA=80% de IA nominal    IB=80% de IB nominal    

IC= 80% de IC nominal 

Ângulo do fasor IA= 300º 

Ângulo do fasor IB= 200º 

Ângulo do fasor IC= 100º 

Queda de kWh= 30% 

Queda de kW = 30% 

 

O resultado na simulação MATLAB  foi  

Diagnóstico= 4,5% , o que denota pela faixa 

percentual estabelecida – vide fig. 10  – que  NÃO 

TEM FRAUDE 
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220         220V    220V      80%Ia    80%Ib     80%Ic 

 

 
 

 

300º         200º        100º       30%       30%         4.5% 

 
Figura 10. Tela de saída do fuzzy tool box no 

MATLAB para o exemplo 1.  

    

Exemplo 2. 

 

A figura 11 apresenta uma parte da memória de massa 

do mês de novembro, com destaque para o dia em que 

a corrente da fase C inverteu de sentido quando a 

porta da caixa de medição abriu. 

 

       
Figura 11. Memória de massa de parte do dia 20 e do 

dia 21/11/2010 do consumidor CIMENTO.  

 

 

Trata-se de uma unidade consumidora com medição 

indireta, corrente nominal 5 ampéres. As figuras 12, 

13, 14 , 15, 16 e 17 mostram as telas de entrada do 

aplicativo sendo selecionadas para o processamento 

desse caso. 

 

 
Figura 12. Tela de entrada do aplicativo e ícone de 

seleção da unidade consumidora a ser pesquisada. 

 

  
Figura 13. Primeiro seleciona-se a unidade 

consumidora e em seguida é pressionado o botão 

“Abrir”. 
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Figura 14. Seleciona-se o mês da  memória de massa 

que se quer pesquisar. 

 

 
Figura 15. Seleciona-se a corrente elétrica nominal do 

sistema de medição, neste caso 5 ampéres. 

 

 
Figura 16. Pressiona-se o botão “Start”. 

 

 

A figura 18 a seguir mostra a saída do algoritmo, com 

destaque para parte do dia 19/11/2010 e para parte do 

dia 20/11/2010. Pode-se observar que a partir de 00 

:00 h do dia 20/11/2010 o diagnóstico apresentado é  

“Tem fraude”, o que é coerente com o ocorrido na 

memória de massa – vide figura 11 – quando naquele 

intervalo de integralização o ângulo da corrente IB 

posicionou-se em um quadrante inadequado, 

sugerindo inversão no sentido da corrente naquela fase  

concomitantemente com a abertura da porta da caixa 

de medição. 

 

 

 
Figura 18. Diagnóstico apresentado pelo aplicativo. 

4   Conclusão  

A utilização de lógica fuzzy associada à coleta de 

dados por SCADA é uma excelente ferramenta para o 

diagnóstico automatizado da detecção de fraudes em 

sistemas de medição de energia elétrica, possibilitando 

às empresas distribuidoras minimizar os impactos 

negativos das fraudes de energia elétrica. A 

implementação do algoritmo desenvolvido em C++ 

builder, testado com banco de dados reais de uma 

concessionária distribuidora de energia elétrica 

comprovou a validade do método. Para trabalhos 

futuros sugerimos a implementação de possibilidades 

para o usuário do aplicativo na alteração de variáveis 

fuzzy, funções de pertinência e conjunto de regras, 

formando então um leque de escolhas em função da 

equipe de especialistas designada para adequar o 

algoritmo às necessidades de cada companhia 

distribuidora de energia elétrica. 
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Abstract This paper presents a fault diagnosis methodology in a synchronous generator. The analysis based in a fuzzy evalua-
tor that uses parameters recursively estimated from the generator. The fault information is given by the fuzzy system with 
the percentage of short-circuited windings. The parameters used by the fuzzy systems were obtained by recursive estimation of 
parametric models of the generator with no fault.  

Keywords Fault Diagnosis, Recursive Parameter Identification, Fuzzy Systems, Synchronous Generator 

Resumo Este artigo apresenta uma metodologia para diagnóstico de faltas em um gerador síncrono baseada na análise inteli-
gente de parâmetros estimados recursivamente, análise esta, feita por meio de um avaliador fuzzy. A obtenção da informação da 
falta é feita pelo avaliador fuzzy, bem como a determinação do percentual de espiras curto-circuitadas no enrolamento de campo. 
Este sistema fuzzy baseia-se em parâmetros obtidos pela estimação recursiva de modelos paramétricos do gerador sem a incidên-
cia da falta e com a incidência da falta. 

Palavras-chave Diagnóstico de Faltas, Identificação Paramétrica Recursiva, Sistemas Nebulosos, Geradores Síncronos

1    Introdução 

Técnicas de estimação de parâmetros e sistemas 
inteligentes tais como sistemas nebulosos,  redes 
neurais artificiais e sistemas neuro-fuzzy estão co-
mumente relacionados às técnicas de diagnóstico de 
faltas. A exemplo de Simani et al (2003), Gertler 
(1998), Patton et al (2000) e Inserman et al (2006) 
pode-se observar o crescente desenvolvimento de 
novas tecnologias empregadas na indústria e no setor 
elétrico. 

Métodos pouco invasivos de detecção de faltas 
em geradores elétricos que permitam um agendamen-
to prévio de paradas para manutenção possuem con-
siderável relevância nas pesquisas tanto para preser-
var a máquina de qualquer dano, quanto para redução 
de custos com multas referentes a paradas não pro-
gramadas. 

De acordo com Simani et al (2003), Gertler 
(1998), Patton et al (2000) e Inserman et al (2006) o 
diagnóstico de faltas pode ser baseado tanto em mo-
delos de sinais, quanto na estimação de modelos 
paramétricos. Em ambos os casos, para que haja a 
detecção efetiva da falta incidente no sistema, onde 
esta perturbação nada mais é do que a existência de 
uma anomalia na operação do sistema, tem sido pro-
posto a geração de resíduos que contenham a infor-
mação sintomática da falta. 

No caso do emprego em geradores elétricos com 
um índice de utilização muito alto, torna-se conveni-
ente a utilização de técnicas recursivas de identifica-
ção paramétrica, onde os parâmetros obtidos possu-
em a informação sintomática da falta e podem ser 
utilizados como resíduos para detecção da mesma. 

Neste caso, o resíduo, sendo um conjunto de pa-
râmetros, traz em si as características da falta que 
atua no sistema. Para que a informação proveniente 
do resíduo gerado seja devidamente interpretada e 
satisfatoriamente empregada na proteção do gerador 
é indicada a utilização de Sistemas Nebulosos que 
serão responsáveis pela avaliação destes resíduos e 
determinação das características mais relevantes da 
falta. 

Neste artigo serão aplicadas técnicas recursivas 
de estimação de modelos objetivando a obtenção das 
informações referentes ao curto-circuito parcial nas 
espiras do enrolamento de campo do gerador síncro-
no. Estas informações serão extraídas por meio de 
um sistema nebuloso, proposto neste trabalho, que 
utilizará como parâmetros de entradas os dados gera-
dos na estimação recursiva do modelo da máquina.  

Uma visão geral desta metodologia de diagnósti-
co de faltas consiste em, primeiramente, fazer uma 
estimação paramétrica de um modelo recursivo para 
o gerador síncrono na condição livre de falta (normal 
de operação). Esta identificação servirá de referência 
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para os demais experimentos. Após o conhecimento 
dos vetores de valores dos parâmetros para o sistema 
livre de falta, serão realizadas outras estimações 
aplicando-se uma falta aos enrolamentos de campo 
do gerador. A intensidade da falta é variada para 
cada simulação e após a observação da influência da 
falta nos parâmetros obtidos na identificação, proje-
ta-se o avaliador fuzzy tendo como entrada os parâ-
metros de maior relevância quanto à sua sensibilida-
de em relação à falta (Maranhão, 2005). 

2    Estimação Recursiva de Modelos Paramétri-
cos 

2.1 Modelo ARX 

O modelo de estimação paramétrica utilizado foi 
o ARX (Modelo Auto-regressivo com Entradas Ex-
ternas) que pode ser observado, segundo Aguirre 
(2007), da forma: 

 

)()()()()( kkuqBkyqA ν+=  (1) 

 
Onde A(q) e B(q) são os polinômios que compõe 

a função de transferência pulsada do modelo. Os 
coeficientes dos polinômios A e B são os portadores 
da informação sintomática da falta que servirão como 
base de análise do avaliador fuzzy. Os sinais discre-
tos y(k), u(k) e v(k) são, respectivamente, o sinal 
discreto de saída do modelo, o sinal discreto de en-
trada do mesmo e o erro de estimação. 

 
2.2 Estimação de Parâmetros de Modelos ARX U-

sando Mínimos Quadrados Recursivo 

 
Partindo-se do modelo apresentado por Aguirre 

(2007), tem-se: 
 

)(ˆ)1()( kkky ξθψ +−=  (2) 

 

Onde )1( −kψ  corresponde à matriz de regres-

sores e, )(kξ  o erro ao se tentar estimar os parâme-

tros do modelo ARX contidos em θ . Em um primei-
ro momento o estimador de mínimos quadrados pode 
ser descrito da forma: 
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De acordo com Aguirre (2007), a principal dife-
rença do estimador recursivo de mínimos quadrados 
(RMQ) é de expressar grandezas em um dado instan-
te k em função de instantes anteriores. Neste caso o 
estimador de mínimos quadrados pode ser descrito da 
forma: 
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Os parâmetros do modelo ARX são estimados, 

portanto, em função de valores anteriores dos mes-
mos parâmetros e podem variar com o número de 
amostras utilizado. 

3    Descrição da Falta no Modelo Dinâmico do 
Gerador Síncrono 

De acordo com Anderson (2002) que considera 
o circuito do estator do gerador síncrono como um 
circuito aberto, e para as análises transitórias aplica 
um degrau na tensão de campo no instante igual a 
zero segundos, a tensão de campo pode ser descrita 
da forma: 

 

)(. tuVv ff =  (8) 
 

Onde u(t) corresponde ao degrau unitário aplica-
do no instante t=0; vf é a tensão de campo com a 
aplicação do degrau e Vf é a tensão de campo corres-
pondente à amplitude do degrau. 

Considerando a variação da corrente após o sub-
transitório da máquina, o que desconsidera a influên-
cia do enrolamento amortecedor no transitório da 
corrente de campo, a equação dinâmica, descrita por 
Anderson (2002) da corrente de campo pode ser 
escrita da forma: 

 

ff

f

ff ir
dt

di
LtuV +=)(  

(9) 
 

 
A constante de tempo que descreve o compor-

tamento transitório no eixo direto em condição de 
circuito aberto é descrita da forma: 
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Observa-se, portanto, uma significativa relação 
entre esta constante de tempo e o enrolamento de 
campo, isto é, uma falta incidindo neste enrolamento 
interferirá nesta constante de tempo. 

Segundo Krause et al (2002), uma redução no 
número de espiras do enrolamento de campo do 
gerador síncrono influenciará as constantes de tempo 
transitória de eixo direto e de circuito aberto na pro-
porção direta a esta redução. Isto quer dizer que para 
fins de simulação, as reduções dessas constantes de 
tempo representam a ocorrência do curto-circuito 
parcial nas espiras do enrolamento de campo descon-
siderando os efeitos de ruídos e de descargas parci-
ais. 

As simulações deste artigo, que utilizaram o 
modelo de geradores síncronos do software compu-
tacional MatLab 7.0, consistiram em reduzir o valor 

de 0
'
dτ  de acordo com o percentual de espiras curto-

circuitadas no enrolamento de campo, ou seja, um 
decréscimo de 10% na constante de tempo representa 
este mesmo valor de espiras curto-circuitadas.  

4    Sistema �ebuloso para Diagnóstico de Faltas 

Wang (1997) apresenta os Sistemas Nebulosos 
(ou Sistemas Fuzzy) como sendo sistemas especialis-
tas baseados em regras do tipo Se-Então. Estes sis-
temas utilizam na sua entrada conjuntos que conside-
ram um determinado grau de pertinência de determi-
nada variável a um conjunto lingüístico. 

Segundo Wang (1997), um conjunto fuzzy deno-
tado por ‘A’, pertencente a um universo ‘U’, pode ser 
representado como um conjunto de pares ordenados 
de um elemento genérico (x) com os valores da fun-
ção de pertinência (µA) correspondente a x. Isto é: 

 

}|))(,{( UxxxA A ∈= µ  (11) 
 

 
A entrada do sistema nebuloso gera pertinências 

que ativam as regras relacionadas àquelas pertinên-
cias. Neste caso, a implicação mandani de acordo 
com Wang (1997) gera uma função de pertinência da 
forma: 

 

)](),(min[ 21 yx FPFPMADAGI µµµ =  (12) 
 

 
Onde µFP1(x) e µFP2(y) são as funções de perti-

nências das funções proposicionais  FP1 e FP2 per-
tencentes aos universos das duas entradas U e V, 
respectivamente. 

Os conjuntos de entradas, bem como o de saída, 
possuem funções de pertinências que podem perten-
cer a um determinado padrão (triangular, gaussiana, 
trapezoidal, etc). Para cada função de pertinência é 
associado um valor lingüístico. Neste artigo serão 
utilizadas apenas funções de pertinências triangula-
res. 

O defuzzifucador  utilizado corresponde à média 
dos centros e pode ser descrito da forma: 
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Onde yl corresponde ao centro do conjunto fuzzy 

l e w a respectiva altura deste conjunto. 

5    Diagnóstico de Faltas Utilizando Equações de 
Paridade 

De acordo com Simani et al (2003), Gertler 
(1998), Patton et al (2000), Inserman et al (2006) e 
outros autores, a detecção de faltas pode se dar basi-
camente de três formas: 

1. Por meio da observação do comportamento 
de valores medidos tendo em consideração 
valores limites de tolerância. 

2. Pela análise de sinais medidos diretamente 
com sensores inseridos na planta. 

3. Por meio da análise do processo utilizando 
modelos matemáticos e estimação de parâ-
metros. 

Neste artigo será utilizada a análise do processo 
com estimação recursiva dos parâmetros do modelo 
ARX usando Mínimos Quadrados.e avaliação destes 
parâmetros para detecção e isolamento da falta por 
meio de um sistema nebuloso. 

Utilizando equações de paridade onde, segundo 
Sinami et al (203), a função de transferência discreta 

da planta corresponde a )(/)()( zBzAzGP =  e a 

função de transferência do modelo estimado pode ser 

dita como )(ˆ/)(ˆ)( zBzAzGM = , o resíduo pode 

ser escrito da forma: 
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De acordo com Patton et al (2000), Simani et al 

(2003) e Gertler (1998), o resíduo gerado quando 
utiliza equações de paridade para o modelo de mini-
mização da equação de erro pode ser descrito da 
forma: 

 

)()()()(
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 (15) 

 

 
Onde r(z) é o vetor de erro (ou vetor de resíduo), 

fu(z) e fy(z) são as faltas observadas na entrada e na 
saída do processo, respectivamente. 
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Neste caso, pode-se observar a relação que exis-
te entre o bloco do modelo estimado multiplicado 
pelos sinais de entrada e de saída com a função de 
transferência do processo com as faltas observadas. 

Com uma falta incidindo no processo, a estima-
ção dos polinômios A(z) e B(z) apresenta parcelas 
∆A(z) e ∆B(z) da função de transferência do processo 
que trará a informação da falta. A obtenção dessa 
informação por meio da análise de ∆A(z) e ∆B(z) é o 
foco de estudo deste artigo. 

6    Aplicação do Sistema de Diagnóstico de Faltas 
em um Gerador Síncrono 

6.1 Introdução ao Sistema de Geração de Energia 

O sistema de geração que será utilizado consiste 
em um gerador síncrono ligado a duas cargas locais e 
a uma barra infinita que corresponde ao sistema de 
distribuição de energia. Um transformador também 
pertence a esse sistema que pode ser observado na 
Figura 1. 

 

 
Figura 1. Sistema de Geração de Energia Elétrica 

 
Primeiramente efetuou-se o cálculo das condi-

ções iniciais por meio do fluxo de carga com o obje-
tivo de desconsiderar as oscilações na partida da 
máquina. Embora estas oscilações sejam de funda-
mental importância para este trabalho devido a falta 
estar relacionada à uma constante de tempo, o transi-
tório de partida da máquina será desconsiderado. 

A variação do ponto de operação do sistema, 
bem como contingências externas também serão 
desconsideradas, visto que estas variações podem 
resultar em alarmes falsos para a abordagem propos-
ta. 

De acordo com Maranhão (2005), os parâmetros 
do gerador foram retirados de um gerador real onde a 

constante de tempo 0
'
dτ  é de 5 segundos. 

A simulação consistiu basicamente nas seguintes 
etapas: 

• Simular a operação do sistema para diferen-
tes condições de falta (livre de falta, 10% 
das espiras curto-circuitadas, 20% e 30%) 

• Realizar a estimação recursiva de um mode-
lo para cada condição de falta. 

• Definir os parâmetros do modelo ARX que 
mais se adéquam para o diagnóstico da fal-
ta. 

• Projetar um avaliador de parâmetros a partir 
do sistema nebuloso que receba esses parâ-
metros e retorne a quantidade de espiras afe-
tadas 

• Testar o poder de generalização do sistema 
nebuloso para valores de faltas desconheci-
das. 

 
6.2 Inserção da Falta no Gerador 

Para cada condição de falta foi utilizado um va-

lor da constante de tempo 0
'
dτ . Isto é: a) Para a 

condição livre de falta utilizou-se o valor nominal da 
máquina; b) Para uma falta de 10% utilizou-se o 

valor de 0
'
dτ  igual a 4,5 segundos; e c) Utilizaram-

se os valores de 4 segundos e 3,5 segundos para as 
condições de 20% e 30%, respectivamente. 

Este tipo de simulação não considerou a varia-
ção da falta no tempo, pois o foco deste trabalho é 
buscar bons resultados de diagnóstico para valores 
incipientes da falta, bem como a própria variação da 
falta, para valores incipientes, acontece em intervalos 
de tempo consideráveis e muito superiores ao tempo 
necessário para as identificações dos modelos. 

 
6.3 Estimação Recursiva de Modelos para Cada 

Condição de Falta 

Para a estimação recursiva do modelo da máqui-
na foi necessário, primeiramente, definir as variáveis 
de entrada e de saída para o modelo. Estas variáveis 
de entrada e de saída são a tensão de campa (Ef) e a 
potência elétrica total oferecida pela máquina (Pe), 
respectivamente. 

Um sinal binário pseudo-aleatório (SBPA) foi 
projetado com o intuito de excitar os modos oscilan-
tes da máquina correspondentes à constante de tempo 
que será analisada. Este sinal foi adicionado na en-
trada (tensão de campo), possuindo amplitude de 0,1 
pu. e freqüências dentro de uma faixa correspondida 
entre 0,0098 Hz e 3,34 Hz. 

As Figuras 2 e 3 apresentam os sinais de entrada 
e saída, respectivamente, para a máquina em condi-
ção livre de falta. 

 

 
Figura 2. Sinal SBPA Somado à Tensão de Campo 
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Figura 3. Potência Fornecida pela Máquina com o Sinal SBPA 
Adicionado à Tensão de Campo 

Um modelo de 8ª ordem foi obtido recursiva-
mente para este par de entrada e de saída. A resposta 
estimada do modelo teve um resultado muito próxi-
mo à saída do sistema e pode ser observada na Figura 
4. 

 
Figura 4. Comparação Entre as Saídas do Modelo Estimado e a 

Saída do Sistema Real 

Alterou-se, portanto, o valor de 0
'
dτ  objetivan-

do-se a simulação do curto-circuito parcial nas espi-
ras do enrolamento de campo. Os valores de falta 
utilizados foram de 10%, 20% e 30%. Para todos os 
modelos estimado tendo em conta as as respectivas 
condições de falta, foram obtidas respostas similares 
relativa à do modelo estimado na Figura 4. 

 
6.4 Observação dos Parâmetros do Modelo ARX 

Quanto à Incidência da Falta. 

Para cada condição de falta foi estimado um 
modelo ARX de 8ª ordem recursivamente. Cada um 
dos parâmetros, tanto do polinômio A(q), quanto do 
polinômio B(q) apresentaram variações considerá-
veis com a falta. As Figuras 5 e 6 apresentam, para 
efeito de exemplo, a variação de a1 que é o primeiro 
parâmetro de A(q) e b1 que corresponde ao primeiro 
parâmetros do polinômio B(q). 

 
Figura 5. Influência da Falta no Parâmetro a1 do Modelo ARX. 

 
Figura 6. Influência da Falta no Parâmetro b1 do Modelo ARX. 

Alguns parâmetros, porém, apresentaram varia-
ções pequenas e ambigüidades quanto à informação 
da falta o que impossibilitou a aplicação destes em 
um sistema nebuloso. Outras técnicas podem ser 
aplicadas utilizando estes parâmetros, as quais estão 
sendo pesquisadas e serão abordadas em artigos 
futuros. 

Os parâmetros utilizados foram: a1, a3, a5, a7, b1, 
b3 e b7. 

 
6.5 Sistema Gebuloso para Diagnóstico de Falta. 

Os conjuntos de pertinências das entradas defi-
nidas foram baseados na média das 100 últimas inte-
rações dos parâmetros. Para cada parâmetro defini-
ram-se funções de pertinências triangulares, onde os 
valores dos centros correspondem aos valores obti-
dos para 10%, 20%, 30% e livre de falta para o dado 
parâmetro. A Figura 7 apresenta o conjunto de entra-
da para o parâmetro a1. 

A tabela de regras utiliza apenas quatro possibi-
lidades. Quando todas as entradas indicarem uma 
condição de falta, esta condição de falta retorna à 
saída podendo ser livre de falta, 10%, 20% ou 30%. 
Sendo assim, a tabela de regras possui apenas 04 
(quatro) regras. 

O defuzzyfucador utilizado foi o da média dos 
centros. 
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Figura 7. Funções de Pertinência para a Entrada Referente a a1. 

6.6 Resultados obtidos  

A Tabela 1 apresenta alguns valores simulados 
para validar o sistema proposto. Observou-se, portan-
to, um resultado satisfatório de diagnóstico do siste-
ma para valores de centro do sistema nebuloso e para 
valores intermediários de falta. 

Tabela 1. Comparativo da Saída do Sistema de Diagnóstico de 
Falta 

Valor da Falta Inserido no 
Sistema em Percentual de 

Espiras. 

Diagnóstico Fornecido pelo 
Sistema de Diagnóstico de 

Falta 

0% 0% 
5% 4,74% 
10% 10% 
15% 14,77% 
20% 20% 
25% 24,72% 
30% 30% 

A Tabela 2 apresenta o diagnóstico para valores 
incipientes de falta. Observa-se, porém, que para 
esses valores, por se tratarem de  valores que o sis-
tema necessita de maior precisão para melhor preser-
vação da máquina, os resultados necessitam ainda de 
uma otimização. 

Tabela 2. Comparativo da Saída do Sistema de Diagnóstico de 
Falta para Valores Incipientes de Falta 

Valor da Falta Inserido no 
Sistema em Percentual de 

Espiras. 

Diagnóstico Fornecido pelo 
Sistema de Diagnóstico de 

Falta 

0% 0% 
1% 0,73% 
2% 1,82% 
3% 2,82% 
4% 3,77% 
5% 4,74% 

7    Conclusão 

Primeiramente, é importante ressaltar que os re-
sultados obtidos relativos às técnicas propostas neste 
trabalho foram bastante satisfatórios. A metodologia 
apresentada possibilitou uma boa aproximação na 
tentativa de diagnosticar as faltas relativas aos casos 
estudados. Porém, existem ainda limitações quanto à 

problemática explorada neste artigo, tal que, propos-
tas de soluções serão abordadas em futuros trabalhos, 
como, por exemplo, o fato de abordar uma única 
falta, visto que outros tipos de faltas elétricas podem 
ocorrer no gerador síncrono de forma a interferir no 
diagnóstico oferecido pelo sistema proposto. 

 Aumentar a complexidade deste problema con-
siderando a variação da carga ou de outras faltas 
incidindo no gerador é um desafio que também deve 
ser abordado em trabalhos futuros envolvendo, so-
bretudo, técnicas de otimização e de inteligência 
artificial, de modo a proporcionar um sistema de 
diagnóstico de falta bastante confiável.  
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Abstract In this work was developed a methodology to identify the energization situations related to power transformers from 
other conditions. First, a study about the operation condition of the transformer for different energization situations was done to 

verify the possibility of differential protection malfunction. Then, an algorithm was developed using Wavelet Transform and 

Fuzzy Logic in order to identify these situations from the other conditions. All the cases used to validate the proposed methodol-

ogy were done using an electrical power system simulated from the software Alternative Transients Program (ATP). 

Keywords Energization, Power Transformer, Wavelet Transform, Fuzzy Logics, Alternative Transients Program. 

Resumo Neste trabalho foi desenvolvido um método capaz de identificar as situações de energização relacionadas ao trans-

formador de potência das demais condições. Inicialmente, foi realizado um estudo sobre as condições de operação do transfor-
mador frente às diferentes situações de energização para verificar se ocorre funcionamento indevido da proteção diferencial a 

partir destes. Em seguida, foi desenvolvido um algoritmo, utilizando-se da Transformada Wavelet e da Lógica Fuzzy, com o obje-

tivo de identificar esta situação das demais. Todos os testes para validação da metodologia proposta foram realizados dispondo 
de um sistema elétrico simulado através do software Alternative Transients Program (ATP). 

Palavras-chave Energização, Transformador de Potência, Transformada Wavelet, Lógica Fuzzy, Alternative Transients Pro-

gram.

1    Introdução  

Dentre os diversos equipamentos que constituem 

os Sistemas Elétricos de Potência (SEPs), destacam-

se os transformadores que, devido a sua importância 

para o funcionamento da rede elétrica, necessitam de 

cuidados especiais tanto de operação quanto de ma-

nutenção. Neste sentido, vários métodos de proteção 

foram propostos e estão em constante avaliação, a 

fim de garantir uma operação normal deste equipa-

mento.  

A filosofia mais aplicada para a proteção dos 

transformadores de potência considera a análise das 

correntes diferenciais (Kindermann, 1999). Entretan-

to, esta técnica está sujeita a algumas imprecisões, 

uma vez que determinadas condições normais de 

operação destes equipamentos possuem característi-

cas semelhantes às de situações indesejadas.  

Entre estas manobras de operação realizadas no 

transformador que podem gerar correntes diferenciais 

indesejadas, encontram-se a energização, que nor-

malmente é realizada a vazio, mas que também pode 

ocorrer sob carga e a energização em paralelo com 

outros transformadores. Outras causas de corrente 

diferencial indesejável, que podem ser citadas, ocor-

rem durante a rejeição de cargas ou condições de 

operação em que o transformador esteja sujeito a 

sobretensões em regime permanente, caracterizando 

a sobre-excitação do transformador (Bernardes, 

2006). Além disso, falsas correntes diferenciais tam-

bém podem ser evidenciadas no caso de uma falta 

externa próxima ao transformador com a consequen-

te saturação dos transformadores de correntes (TCs) 

associados.  

Porém, este artigo irá se concentrar na identifi-

cação e classificação apenas das situações de energi-

zação, no intuito de colaborar na elaboração de rela-

tórios mais completos sobre estes eventos quando 

ocorridos no equipamento.  

Para tal objetivo será utilizada a Transformada 

Wavelet (TW) para a análise dos sinais e a Lógica 

Fuzzy para o tratamento da informação e a tomada de 

decisão que apontarão para a classificação da ocor-

rência. 

2   Tipos de Situações de Energização 

As situações de energização consideradas neste 

trabalho são as seguintes: 

 

2.1 Energização em vazio - EV 

Nesta situação, observada na Figura 1, devido ao 

secundário do transformador permanecer em aberto, 

ocorre o aparecimento de altas correntes diferenciais, 

caracterizadas pela forte contribuição da componente 

de segundo harmônico, que podem sensibilizar e 

operar indevidamente a proteção (Coury et al., 

2007).  

Dos apontamentos consultados, tem-se que a 

componente de segundo harmônico, a qual caracteri-

za a situação de energização, alcança valores de 16% 

da componente de freqüência fundamental e, em 

alguns casos, chegam a atingir a 70% da mesma 

(Pihler et al., 1997). Sendo assim, para uma possível 

assinatura da forma de onda frente a uma energiza-

ção, utiliza-se uma análise deste conteúdo harmônico 

para caracterizar uma restrição de operação do relé. 

mailto:olesk@sc.usp.br
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Figura 1 - Circuito equivalente do modelo monofásico do trans-
formador energizado em vazio. 

2.2 Energização sob carga - EC 

Uma condição passível de ocorrência, mas que 

ocorre raramente (por exemplo, após a limpeza de 

uma falta no sistema) é a energização do transforma-

dor sob carga, ilustrada na Figura 2. Neste caso, a 

presença da componente de segundo harmônico nem 

sempre é suficiente para bloquear a proteção (Xiang 

e Pei, 2005), devido a sua forma de onda pouco dis-

torcida.  

No caso do transformador ser conectado sob 

carga, os picos da corrente de magnetização serão 

afetados até certo ponto pelo fator de potência da 

carga. Quando este é energizado com uma elevada 

corrente de carga e fator de potência próximo ao 

unitário, o pico de corrente tende a ser menor, mas se 

o fator de potência for reduzido, o pico de corrente 

será maior.  

Vale comentar que, este estado reconhecido na 

literatura como ultra-saturação também pode ser 

causado pelo chaveamento de cargas não lineares 

devido à interação destas com fluxo magnético do 

transformador. 

 

 

Figura 2 - Circuito equivalente do modelo monofásico do trans-

formador energizado sob carga. 

2.3 Energização em paralelo - EP 

Usualmente os equipamentos são energizados 

em paralelo com os demais dispositivos provocando 

transientes e sobretensões nos transformadores pró-

ximos, mesmo que estes estejam em operação normal 

(Sengul et al., 2005; Bronzeado e Yacamini, 1995). 

Este fenômeno é denominado energização solidária 

(Figura 3) e também pode comprometer a operação 

correta dos dispositivos de proteção diferencial.  

Essa condição de energização solidária (sympa-

thetic inrush) é muitas vezes ignorada pela literatura, 

pois, apesar das correntes de energização serem ele-

vadas, estas são calculadas assumindo que o trans-

formador está isolado do sistema, não possuindo 

outros equipamentos similares conectados.  

O fato é que este fenômeno, em grande parte das 

vezes, também não caracteriza um componente de 

segunda harmônica suficiente para que haja bloqueio 

por restrição harmônica. Desta forma, o sistema de 

proteção poderá atuar indevidamente para as situa-

ções de energização solidária. 
  

 

 

Figura 3 - Sistema com energização solidária.  

Fonte: (Kulkarni e Khaparde, 2005). 

2.4 Energização sob defeito - ED 

Uma última situação é a energização sob defeito, 

em que o transformador é energizado com algum tipo 

de curto-circuito interno. Tal situação produz uma 

alta corrente diferencial e um baixo conteúdo harmô-

nico de segunda ordem, o que também dificulta a sua 

classificação. 

3  Modelagem do Sistema Fuzzy 

Como notado na descrição de cada tipo de situa-

ção de energização, apenas a observação do conteúdo 

de segundo harmônico para verificar a necessidade 

ou não da atuação da proteção é insuficiente. Desta 

maneira, foi desenvolvido um algoritmo na tentativa 

de se sobrepor a este problema. A Figura 4 ilustra o 

fluxograma do algoritmo implementado. 
 

Id = Ip + Is

Ir = (Ip – Is)/2
TWP de Id e de Ir

Aquisição dos 

Dados

Condicionamento 

dos Dados

Sistema Fuzzy
Classificação do 

Tipo

Cálculos das 

entradas do SF

1 2 3 4

5 6 7

 

Figura 4 - Fluxograma do algoritmo proposto. 

Os dois primeiros blocos correspondem à aquisi-

ção e ao condicionamento dos dados, com janela-

mento de um ciclo do sinal em análise e deslocamen-

to amostra-a-amostra. Estes blocos dizem respeito a 

filtragem do sinal, conversão analógico/digital, cor-

reção de defasagem e eliminação da corrente de 

sequência zero conforme desenvolvido em Branco 

(2009). 

As formas de onda das correntes medidas nos 

dois lados do transformador originadas das simula-

ções computacionais via o software ATP (Prikler e 
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Hoidalen, 1997) são os dados de entrada fornecidos 

ao algoritmo. 

 Após o condicionamento dos sinais de entrada, 

encontra-se a corrente diferencial (Id) e a corrente de 

restrição (Ir) de acordo com as fórmulas do bloco 3 

do fluxograma, onde Ip e Is representam, respectiva-

mente, as correntes no lado primário e secundário do 

transformador. Processa-se então a Transformada 

Wavelet Packet (TWP) de quarto nível destas formas 

de onda, com o intuito de se obter as informações 

sobre os componentes harmônicos presentes nos 

sinais.  

A referência Diego e Barros (2009) ilustra a uti-

lização da TW para análises relacionadas à SEPs. Já 

a biblioteca da TW utilizada neste trabalho pode ser 

encontrada em Guido, et al. (2009). 

Após o processamento das correntes Id e Ir pela 

TWP é possível encontrar as variáveis que servirão 

de entrada para o Sistema Fuzzy (SF), representado 

pelo bloco 5 do fluxograma.  

O SF apresenta quatro entradas, sendo a primeira 

representada pela própria corrente diferencial (Id). A 

segunda entrada (IdF/IrF) corresponde a razão entre o 

valor eficaz do harmônico de primeira ordem (com-

ponente fundamental) de Id e de Ir. A terceira e quar-

ta entrada (Id2 e Id5) referem-se aos conteúdos de 

segundo e quinto harmônico presentes em Id, respec-

tivamente.  

O SF propriamente dito se refere ao bloco 6 da 

Figura 4. Este tem a responsabilidade de classificar o 

tipo de situação de energização que ocorreu no trans-

formador em estudo a partir das entradas apresenta-

das pelo bloco anterior. 

 A Figura 5 ilustra as variáveis linguísticas de 

entrada do SF e a variável de saída fuzzy utilizadas. É 

possível observar na figura que as variáveis fuzzy de 

entrada são compostas por dois termos fuzzy, “Bai-

xa” e “Alta”, cujas funções de pertinência são retan-

gulares. Já a variável de saída é composta por quatro 

conjuntos fuzzy unitários (singletons) que definem a 

situação de energização a ser classificada, que neste 

caso são: energização em vazio (EV), energização 

sob carga (EC), energização em paralelo (EP), e 

energização sob defeito (EV). 

Desta forma, torna-se possível a caracterização 

de 16 regras de inferência. Contudo, apenas nove 

destas serão consideradas, sendo as demais descarta-

das, por não representarem situações passíveis de 

ocorrência no contexto delineado. Portanto, as regras 

de inferência deste sistema são: 

 

1. Se (Id É Baixa) E (Id/Ir É Baixa) E (Id2 É 

Baixa) E (Id5 É Baixa) Então (Tipo É EC).    

2. Se (Id É Alta) E (Id/Ir É Baixa) E (Id2 É 

Baixa) E (Id5 É Baixa) Então (Tipo É EC).    

3. Se (Id É Baixa) E (Id/Ir É Alta) E (Id2 É 

Baixa) E (Id5 É Baixa) Então (Tipo É EC).    

4. Se (Id É Alta) E (Id/Ir É Alta) E (Id2 É Bai-

xa) E (Id5 É Baixa) Então (Tipo É EC).    

5. Se (Id É Baixa) E (Id/Ir É Baixa) E (Id2 É 

Alta) E (Id5 É Baixa) Então (Tipo É EP).    

6. Se (Id É Baixa) E (Id/Ir É Baixa) E (Id2 É 

Alta) E (Id5 É Alta) Então (Tipo É EP).    

7. Se (Id É Baixa) E (Id/Ir É Alta) E (Id2 É 

Alta) E (Id5 É Alta) Então (Tipo É EV).    

8. Se (Id É Alta) E (Id/Ir É Alta) E (Id2 É Al-

ta) E (Id5 É Baixa) Então (Tipo É EV).    

9. Se (Id É Alta) E (Id/Ir É Alta) E (Id2 É Al-

ta) E (Id5 É Alta) Então (Tipo É ED).    
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Figura 5 - Funções de pertinência. 

 

É importante ressaltar que as variáveis de entra-

da, as funções de pertinência e as regras de inferência 

foram definidas através de um conhecimento prévio 

sobre os conteúdos espectrais das diversas situações 

estudadas e inúmeros testes realizados até serem 

alcançados os ajustes apresentados. 

Neste trabalho, o operador de implicação MAX-

MIN foi utilizado por apresentar menor esforço com-

putacional e um rápido processamento quando com-

parado aos demais operadores (Zimmermann, 1996).  

Para o procedimento de defuzzificação foi apli-

cada a técnica do último máximo, que fornece como 

resposta o maior valor do domínio com máximo 

valor do grau de pertinência ao conjunto de saída. 

O último bloco da Figura 4 é responsável pela 

classificação do tipo de energização através das saí-

das do SF aplicadas a cada uma das fases do trans-

formador, para que se tenha uma única indicação. 

Para finalizar, realiza-se uma análise das saídas 

do algoritmo e se conclui com relação ao tipo de 

energização enfrentada, sendo esta indicada pela 

saída de maior valor das três fases.   

4   Simulações Computacionais 

A Figura 6 representa o modelo do SEP simula-

do por meio do software ATP. O sistema é composto 
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por gerador síncrono trifásico de 13,8 kV e potência 

de 90 MVA, conectado em estrela aterrado e ligado 

ao barramento geral com capacidade de transmissão 

nominal de 75 MVA. No barramento estão conecta-

dos três transformadores elevadores (13,8/138 kV), 

de 25 MVA cada, fornecendo energia às três linhas 

de transmissão, sendo duas delas com comprimento 

de 50 km e uma de 100 km de extensão. Ao final de 

cada linha de transmissão estão conectados transfor-

madores abaixadores (138/13,8 kV) seguidos de 

cargas com diferentes potências. Vale comentar que 

os transdutores necessários para a aquisição dos 

dados do sistema também foram modelados, embora 

estes não estejam representados na figura apresenta-

da, assim como os controladores de tensão e veloci-

dade acoplados ao gerador. Na Figura 5 também está 

representado um motor de indução trifásico conecta-

do ao sistema.   
 

 

Figura 6 - Sistema Elétrico de Potência. 

Para gerar as situações de energização em vazio 

(EV) foram inseridas duas chaves, inicialmente aber-

tas, com a primeira isolando o transformador eleva-

dor TR2E da fonte alimentadora e a segunda isolan-

do o mesmo do barramento BLT2. Sendo assim, a 

primeira chave foi fechada em instantes de tempo 

diferentes, variando-se o ângulo de inserção da ener-

gização com passos de 15º, com a primeira inserção 

ocorrendo em 270º e a última em 90º, produzindo um 

total de 13 casos de energização em vazio em TR2E. 

Cabe lembrar que para todas estas situações foram 

observadas também sempre as formas de onda das 

correntes conseqüentes no transformador elevador 

TR3E, o que vem a caracterizar o fenômeno da ener-

gização em paralelo (EP).  

As mesmas situações foram simuladas para o ca-

so de energização sob carga (EC), porém com o 

secundário do transformador TR2E conectado ao 

sistema, ou seja, com a segunda chave permanente-

mente fechada.  

Também foram simuladas situações de energiza-

ção sob defeito (ED) no transformador TR2E. Para 

tanto, em ambos os lados do transformador foram 

aplicadas faltas do tipo: fase-terra, fase-fase ou entre 

enrolamentos da mesma fase que foram particiona-

dos em 5%, 10%, 30%, 50% e 80% do total dos 

valores das resistências, indutância e tensão relativas 

à terra. Deste modo, as simulações foram realizadas 

variando-se a porcentagem do enrolamento envolvi-

do na falta e o ângulo de inserção da falta como feito 

no caso do ângulo de inserção da energização, resul-

tando um total de 325 casos de energização sob de-

feito.  

5  Resultados e Análise 

Nesta seção serão apresentados os resultados com-

putacionais do algoritmo proposto frente às diversas 

situações de energização do transformador. 

5.1 Energização em vazio 

A Tabela I mostra os resultados obtidos pelo algo-

ritmo proposto para cada uma das 13 situações de ener-

gização em vazio consideradas. 

Nota-se pelos dados da Tabela I que o algoritmo 

foi capaz de classificar corretamente todas as situações 

de energização em vazio, detectando uma corrente 

diferencial com forte presença de segundo harmônico 

em um intervalo de tempo menor do que 3,50 ms, o que 

representa um deslocamento de 3 amostras até uma 

correta identificação e classificação por parte do algo-

ritmo. 

 

Tabela I 

Análise de TR2E para as Situações de Energização em Vazio 

Ângulo de  

energização (°) 

Tempo de  

detecção (ms) 
Saída 

0 3,20 EV 

15 3,30 EV 

30 3,30 EV 

45 3,40 EV 

60 3,40 EV 

75 3,50 EV 

90 3,50 EV 

270 3,50 EV 

285 3,50 EV 

300 3,30 EV 

315 3,30 EV 

330 3,30 EV 

345 3,20 EV 

5.2 Energização sob carga 

As mesmas situações foram consideradas para a 

simulação da energização sob carga do TR2E. Na Tabe-

la II encontram-se os resultados obtidos pela aplicação 

do algoritmo para as situações de energização sob carga 

consideradas.  

Fica claro pelos dados da Tabela II que o algoritmo 

foi capaz de classificar corretamente todas as situações 

de energização sob carga, detectando neste caso uma 

pequena corrente diferencial com uma menor presença 

de segundo harmônico em relação ao caso anterior, 

porém, praticamente, no mesmo intervalo de tempo. 

5.3 Energização em paralelo 

Para cada uma das situações simuladas de energi-

zação com TR2E em vazio, verificou-se o comporta-

mento das correntes no transformador que estava ope-

rando em paralelo (TR3E) no momento da energização.  
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Como pode ser observado na Tabela III, há in-

fluência da energização nas formas de onda das corren-

tes do transformador operando em paralelo, em função 

do tempo necessário para a detecção da ocorrência. 

Ainda na Tabela III, nota-se que o algoritmo não 

foi capaz de identificar a ocorrência da energização 

solidária quando do fechamento da chave com ângulos 

próximos a 90º e 270º. Estas situações foram classifica-

das erroneamente como energização sob carga. O que 

sugere que para estes casos as deformações nas formas 

de onda das correntes trifásicas dos equipamentos co-

nectados em paralelo são menores, o que faz que o 

algoritmo venha a confundir estes dois tipos de situa-

ções. Porém, vale comentar que pior seria se o algorit-

mo viesse a classificar como energização sob defeito 

(ED), pois, neste caso, os dispositivos de proteção deve-

riam vir a atuar, isolando a parte defeituosa do sistema. 

 

Tabela II 
Análise de TR2E para as Situações de Energização sob Carga 

Ângulo de 

 energização (°) 

Tempo de  

detecção (ms) 
Saída 

0 3,30 EC 

15 3,30 EC 

30 3,50 EC 

45 3,50 EC 

60 3,50 EC 

75 3,60 EC 

90 3,60 EC 

270 3,60 EC 

285 3,50 EC 

300 3,50 EC 

315 3,30 EC 

330 3,40 EC 

345 3,30 EC 

 

Tabela III 

Análise de TR3E para as Situações de Energização em Paralelo 

Ângulo de  

Energização (°) 

Tempo de  

Detecção (ms) 
Saída 

270 - EC 

285 - EC 

300 - EC 

315 75 EP 

330 76 EP 

345 78 EP 

0 80 EP 

15 82 EP 

30 84 EP 

45 86 EP 

60 88 EP 

75 - EC 

90 - EC 

5.4 Energização sob defeito 

Na Tabela IV estão apontadas 27 situações de 

energização sob defeito no primário do transformador 

que foram apresentadas ao algoritmo. Já na tabela V, 

listam-se 42 situações de energização sob defeito no 

secundário do transformador. As situações consideradas 

para ambos os casos foram aleatórias. Porém, foi garan-

tido que pelo menos 25% do número de simulações de 

cada situação fossem consideradas. 

Como pode ser visto nas Tabelas IV e V, o algo-

ritmo indicou corretamente todas as situações em que o 

transformador estava sendo energizado sob defeito 

interno. Porém com um atraso de quase um ciclo (con-

siderando  60Hz como sendo a frequência fundamental 

da rede) para todas as situações, devido a observação 

inicial de diferentes componentes harmônicos gerados 

pela aplicação da falta interna.  

 

Tabela IV 

Análise de TR2E para as Situações de Energização sob Defeito no 

Lado Primário 

Tipo de 

Falta 

 

Enr. 

(%) 

 

Ângulo 

(°) 

Detecção 

(ms) 
Saída 

Fase-Fase 80 315 12 ED 

Fase-Fase 80 330 13 ED 

Fase-Fase 80 15 13 ED 

Fase-Fase 50 270 12 ED 

Fase-Fase 50 15 14 ED 

Fase-Fase 50 60 16 ED 

Fase-Fase 30 300 14 ED 

Fase-Fase 30 0 13 ED 

Fase-Fase 30 45 12 ED 

Fase-Fase 10 330 13 ED 

Fase-Fase 10 15 14 ED 

Fase-Fase 10 75 15 ED 

Fase-Fase 5 300 14 ED 

Fase-Fase 5 0 15 ED 

Fase-Fase 5 75 12 ED 

Entre Espiras 80-50 315 12 ED 

Entre Espiras 80-50 30 13 ED 

Entre Espiras 80-50 45 15 ED 

Entre Espiras 50-30 285 14 ED 

Entre Espiras 50-30 300 16 ED 

Entre Espiras 50-30 30 12 ED 

Entre Espiras 30-10 285 13 ED 

Entre Espiras 30-10 30 15 ED 

Entre Espiras 30-10 90 14 ED 

Entre Espiras 50-10 270 16 ED 

Entre Espiras 50-10 0 13 ED 

Entre Espiras 50-10 45 15 ED 

6   Conclusões 

Neste trabalho foi desenvolvido um algoritmo ca-

paz de classificar as situações de energização ocorridas 

nos transformadores através da Lógica Fuzzy. Esta 

ferramenta foi escolhida, por ser capaz de trabalhar com 

informações imprecisas e incertas, como de interesse no 

caso estudado. 

A validação do algoritmo foi realizada através de 

dados obtidos da simulação de 361 situações diferentes 

de um SEP, que apresenta dados próximos aos encon-

trados em sistemas reais, via software ATP consideran-

do casos de energização em vazio, energização sob 

carga, energização em paralelo e energização sob defei-

to. 

O algoritmo mostrou-se bastante eficiente visto que 

indicou corretamente a grande maioria das situações 

analisadas em pequenos intervalos de tempo. Abrindo, 
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assim, a possibilidade de ser implementado na prática 

futuramente.  

Porém, o mesmo não pode ser comparado a outros 

métodos encontrados na literatura, pois se observa que 

estes tratam os tipos de situações de energização de 

forma isolada, principalmente, no caso da energização 

em paralelo.  

 

Tabela V 

Análise de TR2E para as Situações de Energização sob Defeito no 

Lado Secundário 

Tipo de 

Falta 

 

Enr. 

(%) 

 

Ân-

gulo 

(°) 

Detecção 

(ms) 
Saída 

Fase-Terra 80 270 13 ED 

Fase-Terra 80 345 13 ED 

Fase-Terra 80 45 13 ED 

Fase-Terra 50 285 14 ED 

Fase-Terra 50 330 12 ED 

Fase-Terra 50 30 15 ED 

Fase-Terra 30 270 16 ED 

Fase-Terra 30 0 15 ED 

Fase-Terra 30 60 15 ED 

Fase-Terra 10 315 14 ED 

Fase-Terra 10 15 14 ED 

Fase-Terra 10 30 13 ED 

Fase-Terra 5 315 13 ED 

Fase-Terra 5 15 12 ED 

Fase-Terra 5 75 15 ED 

Fase-Fase 80 315 14 ED 

Fase-Fase 80 330 12 ED 

Fase-Fase 80 15 13 ED 

Fase-Fase 50 270 16 ED 

Fase-Fase 50 15 15 ED 

Fase-Fase 50 60 15 ED 

Fase-Fase 30 300 14 ED 

Fase-Fase 30 0 15 ED 

Fase-Fase 30 45 12 ED 

Fase-Fase 10 330 12 ED 

Fase-Fase 10 15 12 ED 

Fase-Fase 10 75 15 ED 

Fase-Fase 5 300 14 ED 

Fase-Fase 5 0 12 ED 

Fase-Fase 5 75 16 ED 

Entre Espiras 80-50 315 14 ED 

Entre Espiras 80-50 30 14 ED 

Entre Espiras 80-50 45 14 ED 

Entre Espiras 50-30 285 15 ED 

Entre Espiras 50-30 300 15 ED 

Entre Espiras 50-30 30 14 ED 

Entre Espiras 30-10 285 12 ED 

Entre Espiras 30-10 30 12 ED 

Entre Espiras 30-10 90 15 ED 

Entre Espiras 50-10 270 16 ED 

Entre Espiras 50-10 0 14 ED 

Entre Espiras 50-10 45 14 ED 
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Abstract This paper describes a computational tool for the allocation of normally closed and normally open switches in distri-
bution systems. This tool uses six indexes defined through the feeder data to apply a heuristic based on expert knowledge. An al-
gorithm based on fuzzy logic is used. The main application of the tool is to assist the planning in defining the quantity and loca-
tions of normally closed and normally open switches. Two real feeders are used to evaluate the algorithm. The results show that 
the algorithm is efficient in selecting sections with high potential for switch allocation.  

Keywords Allocation of normally closed and normally open switches, distribution systems, expert knowledge, fuzzy logic, re-
liability.  

Resumo Este artigo descreve uma ferramenta computacional para alocação de chaves NF e NA em alimentadores aéreos radi-
ais de distribuição. Essa ferramenta utiliza seis índices definidos com base nos dados do alimentador para aplicar uma heurística 
baseada em conhecimento especialista. Um algoritmo baseado em lógica fuzzy é utilizado. A principal aplicação da ferramenta é 
auxiliar o planejamento na definição da quantidade e locais de instalação das chaves NF e NA. Dois alimentadores reais são utili-
zados para avaliar o algoritmo proposto. Os resultados obtidos mostram que o algoritmo é eficiente na escolha de seções com 
grande potencial para alocação de chaves. 

Palavras-chave Alocação de chaves NF e NA, rede de distribuição; conhecimento especialista, lógica fuzzy, confiabilidade.

1    Introdução 

A utilização de chaves de manobras nos sistemas de 
distribuição é uma forma usual de se minimizar o 
tempo de desenergização após uma interrupção não 
programada ou promover um menor carregamento 
nos alimentadores através de reconfiguração de sua 
topologia. Essas chaves são divididas em dois gru-
pos: chaves de manobras, destinadas ao secciona-
mento do circuito (chaves NF) e chaves de manobra 
para interligação com outros alimentadores (chaves 
NA). Esta prática tem como finalidade produzir uma 
melhoria significativa da confiabilidade do sistema 
de distribuição. A aquisição e instalação dessas cha-
ves resultam em altos custos que devem ser levados 
em conta ao se decidir à quantidade e localização das 
mesmas no sistema de distribuição. O sucesso da 
reconfiguração/restauração do Sistema de Distribui-
ção de Energia Elétrica (SDEE) está relacionado com 
a quantidade e posição das chaves ao longo do siste-
ma, por isso, a sua instalação deve ser feita em pon-
tos estratégicos, ao longo da rede, que maximizem os 
resultados esperados. A formulação desse problema o 
caracteriza como um problema combinatorial de 
grandes dimensões devido ao alto número de possí-
veis pontos de alocação e ao mesmo tempo requer 
que vários critérios e restrições impostas pelo próprio 
sistema sejam atendidos. 

Ao longo dos anos têm sido publicados vários 
trabalhos com o objetivo de produzir ferramentas de 
apoio ao planejamento no que concerne à alocação 
de chaves de manobras no SDEE, em especial apli-
cando técnicas baseadas em inteligência artificial. 
Como exemplo dessas  aplicações, tem-se Simulated 
Annealing (Billinton e Jonnavithula, 1996), Algorit-
mos Genéticos (Wenyu et al, 2004), Lógica Fuzzy 

(Teng e Lu, 2002), Ant Colony (Teng e Liu, 2003), 
Busca Tabu (Toune et al., 1998), entre outros. 

Diante do exposto verifica-se que devido à di-
versidade de objetivos a serem alcançados simulta-
neamente na alocação de chaves, muitas vezes, a 
satisfação plena de um critério poderá inviabilizar as 
exigências mínimas de outro. Uma heurística que 
tem uma boa adequação para esse tipo de problema é 
a lógica fuzzy. Neste trabalho é proposto um algo-
ritmo para alocação de chaves NA e NF, baseado em 
lógica fuzzy com o objetivo de auxiliar as tomadas 
de decisão durante o planejamento do sistema de 
distribuição. 

2   Algoritmo Proposto 

O princípio básico do algoritmo proposto consiste em 
encontrar de forma eficiente, através da lógica fuzzy, 
os melhores pontos para alocação de chaves NF e 
NA. O algoritmo é realizado em duas etapas. Inici-
almente são definidas as melhores localizações de 
chaves NF considerando índices baseados em confi-
abilidade, prioridade de consumidor e taxa de falhas. 
Posteriormente, com as chaves NF já alocadas (a 
quantidade definida pelo planejador), são definidas 
as melhores localizações de chaves NA considerando 
índices baseados em confiabilidade, carregamento e 
perfil de tensão. 

2.1 Lógica Fuzzy  

A lógica fuzzy é uma técnica poderosa que pode lidar 
com imprecisões e variações vistas no sistema. Ela 
permite uma representação computacional dos co-
nhecimentos heurísticos sobre determinado proble-
ma. Desde que foi proposta por Zadeh (1965) tem 
sido bastante aplicada em diversas áreas do conheci-
mento para resolver principalmente problemas de 
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controle, classificação e de modelagem. Na área de 
sistemas de potência, pode-se citar trabalhos para 
estudo de estabilidade (Huang, 1992), para resolver o 
problema do restabelecimento do fornecimento de 
energia elétrica (Delbem et al, 2000), para compen-
sação reativa em redes de distribuição (Alves et al, 
2002), entre outros.  

A lógica fuzzy busca definir e quantificar termos 
vagos que aparecem na linguagem natural. Esses 
termos são referidos como variáveis lingüísticas ou 
variáveis fuzzy. O universo de diálogo de uma variá-
vel lingüística é a sua faixa de valores possíveis. O 
ponto fundamental da teoria fuzzy é que são usadas 
variáveis lingüísticas que representam uma faixa de 
valores, em vez de uma variável com valor único 
para representar os conceitos imprecisos do proble-
ma. O sistema fuzzy possui quatro componentes 
importantes a serem definidos: codificador, regras 
fuzzy, técnicas de inferência e decodificador. 

A codificação, também chamada de fuzificação, 
é o processo que determina em que região da variável 
fuzzy está incluída a entrada. Esse processo envolve 
os seguintes passos: 

• Leitura dos valores de entrada 
• Normalização das entradas 
• Aplicação da função de pertinência previa-

mente definida para converter os dados 
normalizados de entrada em variáveis lin-
güísticas. 

2.2 Definição dos dados de entrada do sistema fuzzy 

Muitas vezes dentro do planejamento das concessio-
nárias de energia é necessário que decisões sejam 
tomadas para alocação de dispositivos de manobras 
nas redes de distribuição. Essas decisões são basea-
das no conhecimento especialista e influenciadas por 
vários parâmetros que determinam a importância de 
certos consumidores e circuitos. Os procedimentos 
utilizados para a tomada dessa decisão muitas vezes 
variam de concessionária para concessionária, o que 
inviabiliza o estabelecimento de regras exatas a se-
rem seguidas na alocação de dispositivos de mano-
bras. Entretanto, invariavelmente, devem ser consi-
derados aspectos técnicos e econômicos, buscando-se 
o balanço entre: operação segura do sistema, nível 
almejado de confiabilidade e investimentos. 

De forma geral, do ponto de vista da confiabili-
dade, os seguintes critérios podem ser tomados na 
definição dos locais de instalação de chaves (Bandei-
rante, 1987; CELG, 1996; Eletrobrás ,1982): 

• Minimização do número de consumidores 
atingidos na ocorrência de faltas no sistema 
de distribuição; 

• Na ocorrência de interrupções permanentes 
no sistema, restrição do desligamento ape-
nas ao ramal sob falha, permitindo continui-
dade de serviço ou religamento dos demais 
ramais ou tronco do alimentador; 

• Deve-se dar preferência à instalação em cir-
cuitos com alta incidência de faltas perma-
nentes; 

• Em pontos de interligação entre diferentes 
alimentadores; 

• Ao longo do tronco do alimentador, divi-
dindo a carga em blocos. Deve ser conside-
rada a queda de tensão e demanda máxima 
permitida, no restabelecimento de cada blo-
co de carga, através de uma chave NA; 

• Em pontos próximos ao início de circuitos 
com elevado carregamento; 

• Antes e após pontos de onde derivam con-
sumidores importantes, com exigência de 
continuidade elevada; 

• Em locais de fácil acesso. 
Com base nessas heurísticas são definidos no al-

goritmo proposto seis variáveis que agregam a maior 
parte desse conhecimento, sendo três delas para apli-
cação na alocação de chaves NF e as outras três para 
aplicação na alocação de chaves NA. Essas variáveis 
irão influenciar nas decisões a serem tomadas. Os 
seis índices são definidos para cada seção i habilitada 
para alocação no alimentador. 

2.3 Índices aplicados na alocação de chaves NF 

2.3.1 Prioridade do Consumidor da seção i (IPCi) 

Com o intuito de se levar em conta a importância do 
cliente para a distribuidora é definida a variável prio-
ridade do consumidor (PC) que estabelece um valor 
entre 0 e 1 para o cliente de forma a valorar a priori-
dade do consumidor para a distribuidora quanto ao 
fornecimento de energia. Esse dado é importante 
para a alocação de chaves, pois um dos critérios de 
instalação de chaves utilizados na prática é aloca-las 
antes e após pontos de onde derivam consumidores 
importantes, com exigência de continuidade elevada. 
Nesse contexto, se define a função prioridade (fpi) da 
seção i da seguinte forma: 

.                              
ij

j
i Dist

PC
jfp =)(                          (1) 

Onde, 
PCj é a prioridade do consumidor instalado no início 
da seção j; 
fpi é a função prioridade de consumidor da seção i; 
Distij é a distancia entre a seção i e a barra j (as car-
gas estão alocadas nas barras) normalizadas pela 
menor seção encontrada no alimentador (lmin). 

.                          ∑
∈

=

Xk
kij l

l
Dist

min

1
                       (2) 

Onde, 
X é o conjunto das seções que estão entre a seção i e 
a barra j. A seção i e a barra j devem pertencer a uma 
mesma cadeia simples que inicie na raiz (subestação) 
e finalize em uma folha (barra terminal). Isso garante 
que a abertura da chave instalada na seção i isolará a 
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barra j da subestação ou a isolará da respectiva barra 
terminal. 
lk é o comprimento da seção k. 

O índice de prioridade do consumidor da seção i 
é definido por: 

( )ii fpMAXIPC = .                               (3) 

Quanto mais próximo a chave NF estiver de uma 
barra com consumidores com alta prioridade melhor 
resultado ele produzirá para o alimentador. Logo, 
quanto maior o valor de IPC, maiores as chances de 
alocação da chave na seção i. 

2.3.2 Índice da Taxa de Falhas da seção i (ITFi) 

Usando os mesmos critérios do índice anterior, pode-
se definir o índice taxa de falhas da seção i (ITFi)  
pelas equações (4) e (5). 

Quanto mais próximo a chave NF estiver de uma 
seção com alta taxa de falhas melhor resultado ele 
produzirá para o alimentador. Logo, quanto maior o 
valor de ITFi, maiores as chances de alocação da 
chave na seção i. 

.                
ij

j
iTF Dist

jf
λ

=)(                                (4) 

.               ( )iTFi fMAXITF =                                    (5) 

Onde, 
λj é a taxa de falhas anual da seção j; 
fTFi é a função taxa de falhas da seção i. 
 

2.3.3 Índice de Confiabilidade da seção i (ICNFi) 

Índices de confiabilidade tais como DEC e FEC, 
determinam um valor que caracteriza o sistema como 
um todo. No algoritmo proposto é necessário um 
índice de confiabilidade por seção. Dessa forma o 
índice de confiabilidade é definido pela equação (6) 
ou (7) baseados em Levitin et al (1995). O uso de 
uma ou outra equação dependerá da característica 
dos consumidores ao longo do alimentador. Se o 
alimentador é predominantemente residencial ou 
comercial com consumo semelhante ao residencial se 
utiliza a equação (6).  Para alimentadores que possu-
em pequeno grau de homogeneidade (composto por 
consumidores com diferentes perfis de consumos) ou 
que mostram grande variação na amplitude da de-
manda utiliza-se a equação (7). 
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Onde, 
tr: tempo médio para reparo após o chaveamento (h); 
m: número de seções do alimentador; 

CD(i-j): número de unidades consumidoras interrom-
pidas com uma falta na seção j. Se a falta é a jusante 
da chave instalada na seção i, os consumidores a 
jusante da chave serão desenergizados, caso contrário 
todos os consumidores serão desenergizados;  
Ctot: Número total de unidades consumidoras presen-
tes no alimentador; 
ED(i-j): Carga total dos consumidores interrompidos 
por uma falta na seção j. Se a falta é a jusante da 
chave instalada na seção i, a carga a jusante da chave 
será desenergizada, caso contrário todos as cargas 
serão desenergizadas [kVA]; 
E0: Carga total presente no alimentador [kVA]. 

Na avaliação do índice ICNFi considera-se que 
quanto menor o seu valor, maior a chance de aloca-
ção da chave na seção i. 

2.4 Índices aplicados na alocação de chaves NA 

2.4.1 Índice de carregamento da seção j (ICARj) 

Diferente da alocação de chaves NF, onde pratica-
mente todas as seções são potenciais candidatas de 
instalação, a alocação de chaves NA depende da 
proximidade física de pelo menos dois alimentadores 
para que suas seções possam ser interligadas. Dessa 
forma, o grupo de seções candidatas a terem chaves 
NA alocadas é definido com base nessa característi-
ca. O conjunto de seções Y do alimentador em estu-
do que pode ter chaves NA alocadas é definido pelo 
gestor do sistema. Neste trabalho o alimentador no 
qual está sendo feito o estudo de alocação de chaves 
NA é denominado alimentador principal (APR) e o 
alimentador que recebe parte da carga do APR du-
rante uma anomalia é denominado alimentador de 
transferência (ATR). 

O pior caso de carregamento do ATR ocorre 
quando a atuação da chave NA transfere todas as 
cargas do APR. Dessa forma, o índice de carrega-
mento é definido com base na corrente total que 
passa pelo ATR nessas circunstancias. O índice de 
carregamento é definido por: 

.                            
aIc

Itr
ICAR j

j arg
=                         (8) 

Onde,  
j: seção do APR pertencente ao conjunto Y; 
Y: conjunto de seções do APR que pode ter chaves 
NA alocadas; 
Itr: corrente total que passa pelo ATR quando este 
assume toda a carga do APR devido a atuação da 
chave NA alocada em j; 
Icarga: Corrente máxima de carga que o tronco do 
ATR pode estar submetido continuamente. 

As variáveis Itrj e Vminj (citada na próxima se-
ção) são calculadas através de um fluxo de carga 
baseado no método de soma de potência. O cálculo é 
feito sobre o alimentador ATR considerando que a 
chave NA instalada na seção j seja acionada, conec-
tando todas as seções do APR com exceção da sua 
barra da subestação (mantendo-se a radialidade). O 
cálculo é realizado considerando a carga máxima nos 
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dois alimentadores. Dessa forma, todas as cargas de 
APR são transferidas para ATR, configurando-se no 
pior caso de carregamento. Quanto menor o índice de 
carregamento, menos impacto sofrerá o ATR na 
transferência do APR. 

2.4.2 Índice de perfil de tensão da seção j (IPTj) 

Usando os mesmos critérios do índice anterior, pode-
se definir o índice de perfil de tensão no alimentador 
da seção j por: 

SE

j
j V

V
IPT

min
= .                          (9) 

Onde,  
Vminj: menor tensão vista ao longo de ATR e APR 
quando conectados pela chave NA alocada em j; 
VSE: Tensão nominal do alimentador; 

Quanto menor o valor de IPT maior queda de 
tensão ocorreu ao longo dos alimentadores ATR e 
APR com a atuação da chave NA. 

2.4.3 Índice de Confiabilidade da seção j (ICNAj) 

No algoritmo proposto é definido um índice de con-
fiabilidade para cada seção pertencente a Y. O índice 
de confiabilidade é definido pela equação (10) ou 
(11). Como no índice ICNF o uso de uma ou outra 
equação dependerá da característica dos consumido-
res ao longo do alimentador. 
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Onde, 
tr: tempo médio para reparo após chaveamento (h); 
m: número de seções do alimentador; 
C*D(j-i): Número de unidades consumidoras interrom-
pidas com uma falta na seção i após a atuação da 
chave NA da seção j; 
Ctot: Número total de unidades consumidoras presen-
tes no alimentador APR; 
E*D(j-i): Carga total dos consumidores interrompidos 
por uma falta na seção i após a atuação da chave NA 
da seção j [kVA]; 
E0: Carga total presente no alimentador [kVA]. 

Na avaliação do índice ICNAj considera-se que 
quanto menor o seu valor, maior a chance de aloca-
ção da chave NA na seção j. 

Se a falta for numa seção i a jusante da seção j 
(onde está alocada a chave NA) a presença da chave 
NA não produzirá nenhum efeito no valor de ICNAj.  

Se a falta ocorre em uma seção i a montante da 
seção j, a presença da chave NA só diminuirá o valor 
de ICNAj se houver uma chave NF que a isole da 
falta. Dessa forma, quanto mais chaves NF houver 
entre a seção j e a subestação do APR melhores serão 
os valores obtidos para ICNA. Essa característica é 

importante pois as estratégias de alocação obtidas 
com base nesse índice satisfazem à restrição de ra-
dialidade do APR e ATR após o acionamento da 
chave NA. 

Depois de calculados os seis índices normali-
zam-se os valores de IPC, ITF, ICNF e ICNA divi-
dindo-os pelo maior índice encontrado em cada con-
junto respectivamente. 

2.5 Definição das funções de pertinência 

As funções de pertinência de entrada de ICNF, 
ICNA, IPC e ITF são definidas com a mesma carac-
terística e são representadas por funções triangulares 
conforme Figura 1. A função de pertinência de saída 
também possui as mesmas características vistas na 
Figura 1 e determina o grau de sensibilidade para 
alocação de chaves NF ou NA em cada possível 
barra. A função de pertinência de entrada de ICAR  é 
composta de funções triangulares e uma função tra-
pezoidal (Figura 2). A função de pertinência de en-
trada de IPT é composta de funções trapezoidais 
(Figura 3). 

2.6 Regras Fuzzy 

Um sistema fuzzy é caracterizado por um conjunto 
de afirmações lingüísticas baseadas no conhecimento 
especialista. O entendimento claro do problema a ser 
resolvido e de suas formas possíveis de controle são 
a base deste conhecimento. Ela é computada através 
de um banco de dados e de regras. O banco de dados 
provê as informações necessárias que são usadas para 
definir as regras de controle lingüístico e a manipula-
ção fuzzy dos dados. O conhecimento para a geração 
de regras fuzzy geralmente advém do especialista, 
mas também pode ser derivado de métodos automáti-
cos de aprendizagem baseados nas informações sobre 
o problema. 

As regras são freqüentemente expressas usando 
a sintaxe na forma: se <proposição fuzzy> então 
<proposição fuzzy>. Os sistemas fuzzy utilizam as 
regras como associações fuzzy, isto é, para a regra 
“se A então B”, em que A e B são conceitos fuzzy, o 
sistema fuzzy guarda a associação (A,B) em uma 
matriz M (matriz decisão). Esta matriz mapeia as 
relações dentro de um conjunto fuzzy A que irão 
estabelecer um conjunto fuzzy B. 

No algoritmo proposto são criados dois conjun-
tos de regras aplicados respectivamente para aloca-
ção de chaves NF e NA. As três variáveis de entrada 
aplicada para alocação de chaves NF (IPC, ITF e 
ICNF) possuem cinco limitadores lingüísticos cada 
uma (baixo, médio-baixo, médio, médio-alto, alto). 
Logo, é necessária a construção de 125 regras para 
relacionar todas as possibilidades de combinações 
entre as variáveis. Como exemplo de uma dessas 
regras tem-se: “se IC é baixo e IPC é alto e ITF é 
alto então a sensibilidade de alocação é alta”. Das 
três variáveis de entrada aplicadas para alocação de 
chaves NA, duas (ICAR e ICNA) possuem cinco 
limitadores lingüísticos (baixo, médio-baixo, médio, 
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médio-alto, alto) e a outra (IPT) possui três (crítico, 
precário e adequado). Logo, é necessária a constru-
ção de 75 regras para relacionar todas as possibilida-
des de combinações entre as variáveis. Como exem-
plo de uma dessas regras tem-se: “se ICAR é baixo e 
ICNA é baixo e IPT é adequado então a sensibilida-
de de alocação é alta”. 

 

 

Figura 1. Funções de pertinência das entradas ICNF, ICNA, IPC, 
ITF e da saída Sensibilidade de Alocação. 

 

 

Figura 2. Função de pertinência da entrada ICAR. 

 

 

Figura 3. Função de pertinência da entrada IPT. 

2.7 Inferência Fuzzy e decodificação 

A inferência fuzzy é o coração de um sistema fuzzy. 
Ela busca simular as tomadas de decisão humanas 
baseadas nos conceitos fuzzy e nas ações de controle 
fuzzy. Na técnica de inferência fuzzy os princípios da 
lógica fuzzy são usados para combinar as regras “se-
então” do banco de regras e as funções de pertinência 
de entrada com a função de pertinência de saída. No 
algoritmo proposto é utilizado a  inferência denomi-
nada max-prod. 

A decodificação (também chamada de defuzifi-
cação) é necessária para fazer o processo inverso da 
fuzificação. A função de saída obtida para uma de-
terminada entrada é uma parte da função de pertinên-
cia de saída. O decodificador transforma essa saída 
em um valor algébrico que a represente. No algorit-
mo proposto foi utilizado o decodificador centróide 
que define o grau de pertinência de saída (GPSi) de 
uma chave NF ou NA alocada na seção i. 

3   Resultados das Simulações 

O algoritmo proposto foi aplicado ao alimentador 
primário de 358 seções cujos dados são encontrados 
em Ferreira (2009). Para a análise da alocação de 
chaves NA foi considerado outro alimentador cujos 
dados são encontrados em Alves et al (2005) que foi 
utilizado como o ATR. O tempo médio de reparo é 
de 104,2 minutos. No algoritmo proposto se utiliza o 
índice IPC que é calculado com base na variável 
PRIORIDADE (PC) de cada carga (estabelecida 
pelos gestores do sistema). Os valores de PC utiliza-
dos neste estudo são apresentados na Tabela 1. Nesse 
estudo foram selecionadas quatro possíveis seções do 
APR e ATR para alocação de chaves NA (Tabela 2). 

Após a execução do 1º estágio do algoritmo tem-
se o índice de sensibilidade de alocação de chaves 
NF (GPS) para cada seção. A Tabela 3 apresenta (na 
ordem decrescente) os 20 melhores índices obtidos. 
A partir de GPS pode-se escolher um número qual-
quer de seções para alocação, ficando a critério do 
gestor. Após alocação das chaves NF executa-se o 2º 
estágio do algoritmo que determina o GPS de aloca-
ção de chaves NA para cada seção habilitada. Os 
resultados são mostrados na Tabela 4. 

Os resultados do algoritmo com 30 chaves NF e 
1 chave NA alocadas são mostrados na Tabela 5. Os 
índices de confiabilidade SAIDI e DEC calculados 
de acordo com Levitin et al (1995) são utilizados 
para comparar o alimentador somente com chaves 
NF alocadas e com chaves NF e NA alocadas. Veri-
fica-se que a alocação de somente uma chave NA 
produz uma redução nos índices de confiabilidade 
SAIDI e DEC de 52,3% e 56,4% respectivamente. 

5   Conclusão 

Neste trabalho foi apresentado um método para alo-
cação de chaves NF e NA em redes de distribuição 
radiais baseado em lógica fuzzy. Este método consis-
tiu na definição de seis índices que contém informa-
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ções pertinentes para aplicação do conhecimento 
especialista. Foram descritas as principais etapas e 
características da lógica fuzzy e sua aplicação no 
problema proposto. Simulações para validação do 
algoritmo foram realizadas. O algoritmo proposto 
apresentou excelentes resultados para o alimentador 
em estudo e o tempo de processamento é muito pe-
queno (alguns segundos), fazendo com que esta fer-
ramenta tenha grande potencial para auxiliar no pla-
nejamento das redes de distribuição e também para 
realizar melhorias em redes já existentes. 
 

Tabela 1. Prioridade da Carga Definida Pelo Gestor do Sistema. 

Seção PC Seção PC Seção PC  Seção PC 
5 0,3 62 0,5 180 0,6 223 0,3 

11 0,5 64 0,3 181 0,5 228 0,4 
13 0,3 65 0,4 182 0,4 237 0,5 
18 0,4 73 0,3 183 0,6 241 0,2 
21 0,3 76 0,4 187 0,3 242 0,1 
25 0,3 77 0,5 194 0,3 243 0,3 
26 0,6 78 0,3 195 0,4 252 0,5 
34 0,3 80 0,3 198 0,7 254 0,3 
35 0,3 83 0,3 199 0,6 255 0,2 
36 0,3 85 0,3 202 0,3 258 0,3 
37 0,3 86 0,3 203 0,2 260 0,4 
41 0,2 88 0,3 205 0,1 261 0,6 
44 0,3 91 0,3 209 0,4 264 0,5 
45 0,5 92 0,7 210 0,5 265 0,4 
48 0,3 96 0,3 213 0,3 270 0,2 
52 0,3 97 0,3 217 0,5 271 0,4 
54 0,6 98 0,3 219 0,3 275 0,5 
55 0,3 104 0,3 220 0,3 277 0,3 
57 0,3 105 0,3 221 0,4 283 0,3 
59 0,8 110 0,3 222 0,3 285 0,4 

 

Tabela 2. Seções de APR e barras de ATR que podem ser interli-
gadas por Chaves NA. 

Seção APR Barra ATR Seção APR Barra ATR 
198 4460 204 1594 
256 827 331 880 

 

Tabela 3. 20 melhores seções para alocação de chaves NF. 

Sec GPS Sec GPS Sec GPS Sec GPS 
6 0,5 61 0,251 38 0,247 150 0,204 

355 0,466 40 0,25 66 0,224 160 0,202 
109 0,296 37 0,249 120 0,22 250 0,196 
79 0,255 47 0,249 183 0,216 206 0,19 
68 0,252 29 0,249 191 0,213 286 0,189 

 

Tabela 4. Índices GPS para Alocação de chaves NA. 

Sec GPS Sec GPS Sec GPS Sec GPS 
331 0,36 256 0,35 204 0,31 198 0,21 

 

Tabela 5. Resultados obtidos com a alocação de chaves. 

Configurações SAIDI DEC 
Alocação de 30 chaves NF 30 28,8 
Alocação de 30 chaves NF e  1 NA 14,3 12,56 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SENSOR HÍBRIDO PARA APLICAÇÕES EM ROBÓTICA E FISIO-
TERAPIA 
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Abstract⎯  Equipments used to capture sEMG signals are usually expensive and difficult to use in environments outside labora-
tories. This paper describes the development of a hybrid sensor capable of capturing myoelectric and inclination signals, provi-
ded for it with a pair of differential electrodes and a three-axis accelerometer as sensor devices. The information captured by the 
sensor is transmitted via Bluetooth communication, leaving the sensor free of wires and cables. The sensor has applications both 
in robotics as physiotherapy. In robotics it has been used as a standalone system for control of a robotic wheelchair for disabled 
people, through the user’s head movements, and also to control a small robot with gripper, to assist children with severe physical 
disabilities. In physiotherapy it has many applications where the collection of sEMG signals is required. In its final state, the sen-
sor consists of a portable electronic device, wireless, small, lightweight, highly autonomous, with high calculation capacity and 
high data rate transmission. This allows its use outside laboratories, expanding the application area. 

Keywords⎯  sEMG, Accelerometer, Bluetooth, Sensor, Robotics, Physiotherapy. 

Resumo⎯  Equipamentos usados para capturar sinais de eletromiografia de superfície são, em geral, caros e difíceis de serem u-
tilizados fora de laboratórios. Este trabalho descreve o desenvolvimento de um sensor híbrido capaz de capturar sinais mioelétri-
cos e sinais de inclinação, usando para isso um par de eletrodos diferenciais e um acelerômetro de três eixos como dispositivos 
sensores. A informação capturada pelo sensor é transmitida via comunicação Bluetooth, deixando o sensor livre de fios e cabos. 
O sensor apresenta aplicações tanto na área de robótica como de fisioterapia. Na área de robótica foi utilizado para controlar uma 
cadeira de rodas robótica por pessoas com deficiência severa, através dos movimentos de cabeça do usuário, e também para con-
trolar um pequeno robô com manipulador para ajudar crianças com deficiência motora severa. Na área de fisioterapia o sensor 
apresenta várias aplicações onde a coleta de sinais de eletromiografia de superfície é requerida. Em seu estado final o sensor con-
siste de um dispositivo eletrônico portátil, wireless, pequeno, leve, de grande autonomia, com grande capacidade de cálculo e alta 
taxa de transmissão de dados. Isto permite seu uso fora de laboratórios, expandindo a área de aplicação. 

Palavras-chave⎯  sEMG, Acelerômetro, Bluetooth, Sensor, Robótica, Fisioterapia.

1    Introdução 

A evolução tecnológica e seu impacto na área de 
reabilitação humana tem gerado um grande número 
de pesquisas multidisciplinares, resultando no desen-
volvimento de vários mecanismos e técnicas para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas com defi-
ciência, tornando-as menos dependentes e cola-
borando para a integração destes indivíduos de forma 
mais produtiva à sociedade. 

Pequenos sensores são muito úteis nesta área, 
pois podem detectar contrações musculares, inclina-
ções de membros e intenções dos movimentos e, em 
seguida, gerar comandos para acionar dispositivos 
robóticos, como próteses, robôs móveis, cadeiras de 
rodas e outros mecanismos que facilitam a vida de 
pessoas com deficiência. Com este objetivo, este 
trabalho descreve o desenvolvimento de um sensor 
híbrido wireless, capaz de captar sinais de sEMG 
(eletromiografia de superfície) e inclinação. 

A eletromiografia tem sido muito utilizada atu-
almente, permitindo a observação da atividade mus-
cular global durante atividades específicas. Junto 
com o sinal mioelétrico é muitas vezes interessante 
detectar o ângulo de inclinação de uma parte especí-
fica do corpo, para verificar a magnitude da contra-
ção muscular em função da posição do membro. 

O sensor desenvolvido tem a capacidade de cap-
turar inclinação e/ou aceleração em três eixos, e cap-
tar sinais de sEMG através de um par de eletrodos 
diferenciais. Todas essas informações são transmiti-
das sem fio, usando a tecnologia de comunicação 
Bluetooth. 

2   Materiais e Métodos 

Para capturar inclinação, um acelerômetro de três 
eixos é usado. Os acelerômetros são sensores capazes 
de converter a aceleração em sinais elétricos. Para 
este trabalho foi escolhido um acelerômetro de três 
eixos, porque os movimentos humanos são, em geral, 
tridimensionais. O modelo escolhido foi ADXL330, 
fabricado pela Analog Devices. Este pode ser ali-
mentado com tensões de 2,0 a 3,6 V e tem baixo con-
sumo de energia, drenando uma corrente média de 
apenas 300 uA quando em operação. 

Para o sinal mioelétrico foram utilizados eletro-
dos de superfície. O sistema capta sinais diferenciais 
para se tornar mais imune a ruídos e interferências. O 
sinal adquirido pelos eletrodos é amplificado 980 
vezes, utilizando o amplificador de instrumentação 
INA126. Este modelo, fabricado pela Texas Instru-
ments, foi especialmente desenvolvido para aquisi-
ção de micro sinais. Ele possui uma alta RRMC (Ra-
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zão de Rejeição em Modo Comum) e é dedicado a 
sistemas portáteis alimentados por bateria. 

Para a transmissão de dados foi escolhido a tec-
nologia de comunicação Bluetooth devido a sua alta 
taxa de transmissão de dados, além do protocolo de 
comunicação ser projetado para baixo consumo de 
energia com alcance de até 100 metros. No sensor 
desenvolvido foi usado um módulo de comunicação 
fabricado pela empresa Roving Networks. Este pode 
ser alimentado com tensões de 3,0 a 3,6 V, consome 
em média 20 mA quando recebendo ou transmitindo 
dados, tem um alcance de até 100 metros e interface 
serial padrão RS232. 

Para ler os sinais analógicos do acelerômetro e 
sEMG, foi utilizado um microcontrolador com um 
DSP integrado, fabricado pela Microchip, trabalhan-
do com um clock de 30 MHz. Este microcontrolador 
pode ser alimentado com tensões de 2,0 a 5,5 V e 
tem oito entradas de conversão AD de 12 bits. 

O sensor é alimentado por uma bateria de íons 
de lítio por ser pequena, leve e recarregável. Isso 
evita a geração excessiva de resíduos tóxicos e reduz 
o custo de manutenção do sensor. A tensão nominal 
da bateria é de 3,7 V e ela possui uma capacidade de 
200 mAh. 

A saída de tensão da bateria passa por um regu-
lador, sendo mantida em 3,3 V para alimentar o cir-
cuito. Como algumas partes do circuito necessitam 
de alimentação simétrica, foi utilizado um conversor 
para gerar uma tensão negativa de -3,3 V. 

Todos os componentes usados no sensor híbrido 
são SMD, para permitir um tamanho final reduzido. 
Além disso, a placa de circuito impresso desenvolvi-
da é pequena e contém componentes em ambas as 
faces. A Figura 1 mostra o sensor desenvolvido. 

 

 
Figura 1. Sensor híbrido wireless desenvolvido. 

O sinal de sEMG capturado por um par diferen-
cial de eletrodos é amplificado 980 vezes. Em segui-
da o sinal passa por um filtro ativo passa-banda. As 
frequências de corte do filtro foram ajustados para 15 
e 200 Hz, onde se encontra a maior parte do sinal de 
sEMG de interesse (Deluca, 1979).  

O sinal de sEMG é coletado a cada 2 ms por um 
microcontrolador. O valor da conversão A/D de 12 
bits vai de 0 a 4095, e este resultado é armazenado 
em um vetor de memória temporária. Como o sinal 
foi anteriormente deslocado de um nível DC pelo 
hardware (porque o microcontrolador só trabalha 
com níveis positivos de tensão) e amplificado 980 
vezes, o valor 0 digital corresponde a um nível de 

tensão real de aproximadamente -1,68 mV, enquanto 
o valor digital 2048 corresponde a 0 V, e o valor di-
gital 4095 corresponde ao valor de 1,68 mV. Assim, 
o sinal de sEMG que pode ser capturado pelo sensor 
vai de -1,68 a 1,68 mV, com uma resolução de 822 
nV.  

Para o acelerômetro, quando não há aceleração 
em um eixo, o valor da leitura de tensão analógica 
será de cerca de 1,65 V, correspondente à metade da 
tensão de alimentação. Com uma aceleração positiva 
no eixo em questão, o valor da saída analógica dimi-
nui cerca de 300 mV por gravidade. Com uma acele-
ração negativa, o valor aumenta na mesma propor-
ção. Esta tensão de saída passa através de um filtro 
passa-baixa, com freqüência de corte de 50 Hz. De-
pois que os valores de leitura analógica em cada eixo 
são convertidos em um valor digital de 12 bits, eles 
são também armazenadas em uma memória temporá-
ria, assim como o valor do nível de tensão da bateria. 

A cada 50 ms, o sensor envia os dados armaze-
nados na memória para o dispositivo com o qual está 
conectado remotamente. Este dispositivo pode ser 
um computador, um laptop, ou mesmo um telefone 
celular, bastando que este dispositivo possua uma 
interface para a coleta de dados e seja provido de 
comunicação Bluetooth. 

Para os testes com o sensor foram desenvolvidas 
duas interfaces, uma para Windows e outro para tele-
fones celulares. Estas interfaces recebem os dados 
dos sensores conectados remotamente e geram gráfi-
cos dos sinais recebidos, sendo também possível ar-
mazenar esses dados para processamento posterior. 

3   Aplicações e Resultados  

Vários experimentos e testes foram realizados com o 
sensor híbrido desenvolvido para reabilitação de pes-
soas com deficiência severa. Três principais experi-
mentos são detalhados neste trabalho: o controle de 
uma cadeira de rodas robótica, o controle de um pe-
queno robô de tecnologia assistiva para crianças com 
graves deficiências motoras e o uso do sensor em um 
experimento em Fisioterapia. 
 
3.1 Controle de uma cadeira de rodas robótica 

 O Laboratório de Automação Inteligente da U-
niversidade Federal do Espírito Santo desenvolveu 
uma cadeira de rodas robótica a fim de auxiliar a 
mobilidade de pessoas com deficiências severas. 
Uma cadeira de rodas elétrica convencional foi ad-
quirida, e vários sensores eletrônicos e um controla-
dor foram embarcados nela. O hardware embarcado 
consiste de encoders ópticos para a medição da posi-
ção e velocidades linear e angular, ultrassom e sensor 
laser para detecção de obstáculos, sensores magnéti-
cos para detectar faixas metálicas devidamente colo-
cados no ambiente de navegação, como detalhado em 
Guimarães (2008), e sensor RFID permite o sistema 
para saber quando há uma transição entre um e outro 
ambiente (Guimarães, 2008). 
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Para o sistema de controle de baixo nível e acio-
namento dos motores de corrente contínua foi desen-
volvido e implementado um controlador digital. Para 
o controle de alto nível processado em um computa-
dor embarcado, foi projetado um controlador robusto 
baseado na teoria de Lyapunov. A fim de evitar que 
perturbações externas influenciassem na condução da 
cadeira de rodas, um algoritmo de controle robusto 
foi desenvolvido para melhorar a segurança e eficá-
cia contra as perturbações externas. A arquitetura de 
controle inclui tanto o modelo cinemático como di-
nâmica (Soria, 2006). 

O controlador cinemático gera velocidades line-
ar e angular de referência, que são as entradas para o 
controlador dinâmico. O controlador dinâmico gera 
um outro conjunto de comandos de velocidades line-
ar e angular, que são enviados ao controlador de bai-
xo nível para o controle dos motores (Soria, 2006). 

O sensor desenvolvido foi usado para gerar as 
entrada de comandos para o controlador cinemático. 
Por ser pequeno, leve e sem fios, pode ser colocado 
na cabeça do usuário, sem causar qualquer descon-
forto. Com a inclinação da cabeça, o sensor calcula 
os ângulos de orientação espacial, o ângulo α em 
torno do eixo X e o ângulo γ em torno do eixo Z, 
como mostrado na Figura 2. 

 

 
Figura 2. Ângulos de rotação da cabeça. 

Rotações da cabeça em torno do eixo Z são de-
tectados e convertidas em comandos de velocidade 
angular para a esquerda e direita, dependendo se γ é 
positivo ou negativo, respectivamente. Rotações em 
torno do eixo X geram comandos de velocidade line-
ar. Se α é positivo (cabeça inclinada para a frente) a 
cadeira se move para a frente. Por outro lado, se α é 
zero ou negativo, são gerados os comandos que ces-
sam o movimento da cadeira. 

Assim, o usuário pode facilmente comandar a 
cadeira de rodas robótica usando apenas o movimen-
to da cabeça. Isso torna possível que as pessoas com 
deficiência severa possam usar a cadeira de rodas 
autonomamente, tais como pessoas tetraplégicas (Fi-
gura 3) que não podem realizar qualquer movimento, 
exceto a cabeça, e pessoas com distrofia muscular de 
Duchene. 

 

 
Figura 3. Pessoa tetraplégica comandando a cadeira de rodas. 

 
3.2 Controle de um robô dotado de manipulador 

Várias crianças com deficiências severas têm dificul-
dades em explorar o mundo ao seu redor. Eles, em 
geral, têm pouco contato com o meio devido à falta 
de interação social e independência, o que pode tra-
zer a idéia de que eles são incapazes de fazer algo 
por conta própria. Este cenário é muito ruim para 
essas crianças e sua aprendizagem, como também 
para sua vida social. 

Assim, uma outra aplicação do sensor híbrido é 
em um projeto com o objetivo de ajudar estas crian-
ças, dando-lhes um grau de independência e liberda-
de para explorar o mundo a sua volta. Basicamente, 
este projeto ajuda no desenvolvimento cognitivo das 
crianças através da manipulação de objetos espaciais 
e interação com o ambiente. 

Esta tecnologia assistiva usa um pequeno robô 
equipado com garra para agarrar objetos ou realizar 
tarefas simples, como desenhar. O sensor híbrido 
pode ser colocada em um boné na cabeça da criança, 
ou em seu antebraço, por exemplo. Os eletrodos de 
sEMG podem ser colocados na testa, por exemplo, 
para capturar piscar de olhos, ou em outras partes do 
corpo como braços, para captar as contrações volun-
tárias. Quando essas situações ocorrem, o sensor 
envia um comando para o robô, para abrir ou fechar a 
garra. Com movimentos da cabeça, a criança pode 
controlar a navegação do robô. 

Para a tarefa de desenhar, o robô é colocado so-
bre uma grande folha de cartolina presa ao chão. A 
caneta de desenho é presa à garra. Com a caneta em 
contato com o papel, o movimento do robô gera um 
desenho em grande escala no chão (Figura 4). Isso 
pode ser usado para desenvolver as habilidades mo-
toras da criança com deficiência. 
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Figura 4. Robô desenhando em um papel preso ao chão. 

 
3.3 Experimento na área de fisioterapia 

A eletromiografia tem sido amplamente utilizada 
para o estudo do movimento humano. Os equipamen-
tos em uso atualmente são, em geral, caros e não 
permitem a sua utilização fora de laboratórios. Mui-
tas vezes necessitam também de pessoal altamente 
qualificado para seu manuseio. Essas características 
impedem muitas vezes a sua utilização em determi-
nadas tarefas. 

Assim, o sensor híbrido desenvolvido também é 
ideal para uso em fisioterapia, porque ser de baixo 
custo e de operação simples, o que não exige profis-
sionais altamente qualificados. Sendo pequeno, leve 
e portátil, permite a sua utilização fora de laborató-
rios. Assim, ele pode ser usado para avaliar a marcha 
de pessoas com deficiência, a avaliação do desempe-
nho de esportistas, cuidado de idosos, etc. 

Um experimento de fisioterapia realizada com a 
sensor foi avaliar o senso posicional do joelho em 
pessoas saudáveis. Os equipamentos utilizados re-
centemente para esta tarefa são usualmente sistemas 
optoeletrônicos com câmeras de alta velocidade (fo-
togrametria), que tem custo muito elevado. 

Ao avaliar o senso posicional do joelho, as me-
didas de inclinação foram obtidos com o sensor hí-
brido colocado na perna do paciente, como mostra a 
Figura 5. O sensor mostrou-se bastante prático para 
esta tarefa. 

 

 
Figura 5. Sensor híbrido wireless na perna do paciente. 

 
4   Conclusão 

Este trabalho descreveu o desenvolvimento de 
um sensor híbrido wireless capaz de capturar sinais 

de inclinação e sEMG. As principais aplicações do 
sensor são na área de robótica e fisioterapia, para 
reabilitação de pessoas com deficiências severas. O 
sensor também permite a medição de variáveis bio-
mecânicas do movimento humano, mesmo fora de 
laboratórios especializados. 

O sensor sem fio é pequeno, leve, com elevada 
taxa de transmissão de dados e capaz de captar sinais 
e transmiti-los até uma distância de 100 metros. A 
tecnologia de transmissão sem fio utilizada é a Blue-
tooth, pois possui baixo consumo de energia e permi-
te que o sensor possa ser conectado remotamente a 
computadores, laptops, telefones celulares, etc., faci-
litando muito a coleta de dados. 

A bateria de íons de lítio que alimenta o sensor é 
recarregável, reduzindo o custo de manutenção do 
sensor, e evitando a geração de excesso de resíduos 
tóxicos. 

Vários experimentos foram realizados com o 
sensor. Na área de robótica o sensor foi utilizado 
para comandar uma cadeira de rodas robótica. Com o 
pequeno sensor colocado na cabeça do usuário, os 
sinais obtidos com a inclinação da cabeça foram en-
viados ao sistema de controle da cadeira para gerar 
os movimentos. Assim, uma pessoa com deficiência 
pode se locomover de forma autônoma, simplesmen-
te movimentando sua cabeça. 

Foi realizado também um experimento para aju-
dar o desenvolvimento cognitivo de crianças com 
deficiências severas. Um pequeno robô foi comanda-
do pela criança usando o sensor, através dos sinais de 
inclinação e sEMG gerados voluntariamente. As cri-
anças usam o pequeno robô como um brinquedo para 
desenhar em um papel no chão, ou pegar objetos 
específicos em determinados ambientes. 

Na área de fisioterapia o sensor foi usado para 
capturar o ângulo do deslocamento do joelho, em um 
experimento para avaliação do senso posicional do 
joelho. 
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Abstract— Brain Machine Interface (BMI) is an emerging technology that provides alternative channels of
communication without the use of conventional output paths, such as muscles or nerves. In this sense, this
paper proposes an BMI based on the EEG signal to command some movements of a robotic manipulator. The
methodology involves the processing of the EEG signal, its transmission to the robotic manipulator through a
wireless communication technology and modeling the movement of the manipulator through a kinematic model.
The BMI implemented was tested from experiments on a database, available from University of Technology
Graz, Austria. The results show that the proposed BMI is able to discriminate, with a rate hit over 90% of
motor imagination of hands from the EEG signal, commanding some movements of the robotic manipulator.

Keywords— Robot Manipulator, Artificial Neural Networks, Support-Vector Machines, Electroencephalo-
gram, Assistive Technologies.

Resumo— A Interface Cérebro-Máquina (ICM) é uma tecnologia emergente que provê canais alternativos
de comunicação, sem a utilização das vias de sáıda convencionais, como músculos ou nervos. Neste sentido,
este trabalho propõe uma ICM baseada no sinal de EEG para o comando de alguns movimentos de um
manipulador robótico. A metodologia desenvolvida envolve desde o processamento do sinal de EEG, a sua
transmissão até o manipulador robótico através de uma tecnologia de comunicação sem fio e a modelagem dos
movimentos do manipulador através de um modelo cinemático. A ICM implementada foi testada a partir de
experimentos sobre uma base de dados, disponibilizada pela Universidade de Tecnologia de Graz, Áustria. Os
resultados obtidos mostram que a ICM proposta é capaz de discriminar, com uma taxa de acerto superior a 90%,
a imaginação motora de mãos a partir do sinal de EEG, comandando alguns movimentos do manipulador robótico.

Palavras-chave— Robô Manipulador, Redes Neurais Artificiais, Máquinas de Vetor-Suporte, Eletroencefalo-
grama, Tecnologias Assistivas.

1 Introdução

O desenvolvimento de novas tecnologias assisti-
vas tem criado diversas possibilidades ao indiv́ı-
duo com deficiência de interagir com o meio e com
outras pessoas, ampliando o seu espaço de ação
(Wolpaw et al., 2002). De acordo com o grau de
dependência do indiv́ıduo, é posśıvel que o mesmo
digite textos no computador, comande uma pró-
tese robótica ou até mesmo uma cadeira de rodas
robotizada (Ferreira et al., 2010).

Dentre as tecnologicas assistivas em desen-
volvimento, as Interfaces Cérebro-Máquina (ICM)
propiciam um canal de informação alternativo,
que não faz uso das vias normais como nervos e
músculos. As ICMs utilizam sinais puramente ce-
rebrais, transcrevendo a vontade dos usuários em
comandos para diferentes dispositivos, inclusive
robóticos. Desta forma, indiv́ıduos com doenças
neurodegenerativas ou com graves lesões muscu-
lares podem se beneficiar desta tecnologia.

Vários trabalhos de pesquisa vêm sendo pu-
blicados sobre ICMs aplicados ao problema da in-
teração entre o indiv́ıduo e o computador. Neste

contexto, este trabalho propõe uma aplicação que
utiliza uma ICM baseada em eletroencefalograma
(baixo custo, boa resolução temporal, praticidade
na aquisição e não invasivo) para o comando de
um braço robótico. Os padrões no EEG são ge-
rados através da intenção de movimento de mem-
bros superiores, traduzidos em comandos na ICM
e transmitidos até o braço robótico via um canal
wireless. O movimento do braço robótico, por sua
vez, é posśıvel graças ao modelo cinemático imple-
mentado (Silva et al., 2006). Neste sentido, o sis-
tema proposto permite que o usuário, ao imaginar
o movimento de mãos, envie comandos por meio
da ICM, para realizar o movimento de um braço
manipulador robótico. A ação desta ferramenta
amplia as possibilidades do indiv́ıduo de realizar
tarefas e interagir com o meio. A proposta é tes-
tada a partir de registros de eletroencefalograma
(EEG) reais.

2 O Sistema Implementado

Neste trabalho, a metodologia aplicada à ICM de-
senvolvida envolve as seguintes etapas: aquisição
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do sinal de EEG, extração de caracteŕısticas, clas-
sificação dos padrões neuronais presentes no sinal
de EEG, transmissão sem fio e controle do braço
manipulador robótico. A Figura 1 ilustra o sis-
tema completo implementado.

Figura 1: Representação em diagrama de blocos
do sistema implementado.

2.1 Sinal de EEG

O sistema proposto é testado a partir de expe-
rimentos realizados sobre uma base de dados de
EEG (Data Set III), disponibilizada pelo Depar-
tamento de Informática Médica da Universidade
de Tecnologia de Graz, Áustria (Schlögl, 2003).
Esta base de dados de EEG é relativa à imagina-
ção motora de mãos e consiste em um total de 280
registros divididos em dois conjuntos, treinamento
e teste. Cada conjunto contém 140 experimentos
(trials) rotulados, onde 70 são referentes à ima-
ginação motora de mão direita e as 70 restantes
referentes à imaginação motora de mão esquerda.

Os dados são obtidos de forma bipolar no en-
torno das derivações C3, Cz e C4 (diretamente so-
bre o córtex motor), de acordo com o Sistema In-
ternacional 10-20 de posicionamento de eletrodos.

Cada experimento contém aproximadamente
um peŕıodo de gravação de 9 s, a uma frequên-
cia de amostragem de 128 Hz, resultando em 1152
amostras/canal/experimento. Os dados foram fil-
trados, mantendo o espectro de frequências entre
0.5Hz e 30Hz, e durante a gravação da base foi uti-
lizada realimentação visual. A estrutura da base
de dados é representada na Figura 2.

Figura 2: Estrutura da base de dados.

2.2 Extração de Caracteŕısticas

Dentre os diversos métodos utilizados em ICMs
para a extração de caracteŕısticas, o método esco-
lhido é não-paramétrico e definido no domı́nio da
frequência, baseado na densidade espectral de po-
tência (PSD) (del R. Millán and Mourino, 2003).
A análise da PSD do sinal de EEG expressa o ńıvel
de atividade em cada ritmo eletroencefalográfico,
e aqui, a PSD é baseada no método de Welch, vi-
sando diminuir a variância da estimativa final de
densidade espectral de potência.

O sinal de EEG no tempo, é dividido em oito
segmentos, de igual comprimento com 50% de so-
breposição, sobre os quais se aplica a janela Black-
man para atenuação dos lobos laterais com tama-
nho igual ao número de pontos da FFT (neste
caso, metade da frequência de amostragem do si-
nal). Assim, obtêm-se como sáıda dois vetores,
um representativo da densidade espectral de po-
tência e o outro com os valores de frequência linear
correspondente, com resolução de 2 Hz.

Ao calcular a PSD é importante atentar para
o tamanho máximo de cada segmento, tal que o
comportamento do sinal de EEG seja considerado
estacionário (del R. Millán and Mourino, 2003).

As componentes espectrais extráıdas do sinal
e utilizadas como caracteŕısticas estão entre 8 e
30Hz, visto que os ritmos alfa e beta, descritos por
esta faixa de frequências, estão diretamente rela-
cionados à imaginação motora. Como a resolução
é de 2 Hz, são geradas 12 componentes pela PSD,
relativas a cada canal diferencial (a saber, C3, Cz
e C4). Portanto, o vetor de caracteŕısticas, para
cada experimento, é composto por 36 componen-
tes (del R. Millán and Mourino, 2003). Para ilus-
trar, analisou-se o sinal de EEG correspondente às
duas classes de imaginação motora, num intervalo
de tempo de 2 s, e verificou-se as componentes es-
pectrais geradas pela PSD, que constituem o vetor
de caracteŕısticas, de acordo com a Figura 3.

2.3 Classificadores

Neste artigo são avaliados dois classificadores, as
redes neurais artificiais e as máquinas de vetor-
suporte. Tais classificadores têm apresentado
bons resultados em ICMs baseadas em EEG e ima-
ginação motora de membros (Saggio et al., 2010).

2.3.1 Redes Neurais Artificiais

O primeiro classificador baseia-se numa rede Per-
ceptron Multi-Camadas (MLP), composta por
três camadas: duas ocultas (16 e 12 neurônios)
e uma de sáıda (1 neurônio). Os números de ca-
madas e de neurônios que apresentaram os melho-
res resultados foram obtidos através da análise do
desempenho do sistema, considerando-se o custo
computacional envolvido no treinamento, a com-
plexidade dos algoritmos e os requisitos mı́nimos
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Figura 3: Exemplo de extração de caracteŕısticas, com resolução de 2Hz, utilizando a densidade espectral
de potência (12 componentes de 8 a 30 Hz, em dB/Hz). Sinais de EEG associados à imaginação motora
de mãos de acordo com a base de dados de Graz.

de memória envolvidos. Para tal, desenvolveu-se
uma rotina para buscar uma topologia de rede
neural artificial que apresentasse os melhores re-
sultados, analisando como entrada as variações
posśıveis em toda estrutura da rede e verificando
o desempenho obtido. Os neurônios das primei-
ras camadas possuem função de transferência tan-
gente sigmóide e o da última, sigmóide. O algo-
ritmo de aprendizado supervisionado utilizado foi
o backpropagation.

2.3.2 Máquinas de Vetor-Suporte

A aplicação das Máquinas de Vetor-Suporte
(SVM ) às ICMs é recente, mas já tem demostrado
bons resultados (Guler and Ubeyli, 2007; Khachab
et al., 2007). Resumidamente, as principais van-
tagens da SVM são a robustez com grandes ba-
ses de dados e vetores de caracteŕısticas de di-
mensões elevadas, boa capacidade de generaliza-
ção sem tendência ao sobretreinamento e teoria
bem definida e baseada em análise funcional e es-
tat́ıstica.

Dado um conjunto de pares de dados rotu-
lados para treinamento (xi, yi), i = 1, 2, . . . , l

onde xi ∈ RN e yi ∈ {1,−1}l, a SVM requer solu-
ção do problema de otimização

min
w,b,ξ

1

2
wT · w + C

l∑
i=1

ξi (1)

sujeito a

yi(w
T · φ(xi) + b) ≥ 1− ξi ; ξi ≥ 0 (2)

O vetor w é chamado de vetor de pesos e o escalar
b é o parâmetro de polarização (bias). As variá-
veis soltas, ξi, medem o desvio de um elemento do
vetor de caracteŕısticas da condição ideal de sepa-
ratibilidade de padrões. E o parâmetro C controla
o compromisso entre a complexidade da máquina
e o número de elementos não-separáveis. Por isso,
pode ser visto como uma forma de parâmetro de
regularização.

Vetores de treinamento xi são mapeados em
um espaço de dimensão mais elevada pela função
φ. Assim, a SVM encontra um hiperplano linear
de separação com margem máxima neste espaço
de maior dimensão. A função kernel K(xi, xj) ≡
φ(xi)

Tφ(xj) utilizada foi do tipo Base Radial
(RBF ) (Schlögl et al., 2005). O kernel RBF pode
ser definido como:

K(xi, xj) = e−γ‖xi−xj‖2 , γ > 0. (3)

Para a seleção dos parâmetros C e γ do kernel
RBF foi utilizado o método grid search (Chang
and Lin, 2001). Durante a fase de treinamento,
aplicou-se a técnica de validação cruzada para ge-
rar o modelo final do classificador SVM, evitando
o sobretreinamento.

2.4 ZigBee

A necessidade da comunicação sem fio, justifica-se,
primeiramente, devido à possibilidade de localiza-
ção da ICM e do dispositivo a ser comandado por
ela, em ambientes distintos; e em segundo, por-
que a ausência de um meio de transmissão f́ısico
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permite maior flexibilidade do projeto, bem como
mobilidade ao usuário da ICM.

Neste trabalho, a rede wireless ZigBee, pos-
sui topologia em estrela com apenas dois nós, um
coordenador FFD (Full Function Device) e um
dispositivo final RFD (Reduce Function Device).
Os dispositivos ZigBee utilizados são os módulos
XBee, da MaxStream, operando no modo trans-
parente. Neste modo de operação, os dados são
transmitidos e recebidos da mesma forma que em
uma comunicação serial RS232 padrão (UART),
representada na Figura 4.

Figura 4: Frame de dado padrão RS232.

Para integrar os dispositivos ZigBee ao com-
putador, utilizou-se duas placas CON-USBBEE,
convertendo a interface serial 3.3 V dos módulos
XBee ao padrão USB (vide Figura 5).

Figura 5: Placa CON-USBBEE. a) Visão Supe-
rior, b) Visão Inferior e c) Placa conetada à porta
USB.

2.5 Manipulador Robótico

Para a representação de uma neuroprótese foi uti-
lizado um robô manipulador com cinco graus de
liberdade. Quatro articulações do robô possuem
um potenciômetro e um motor, acoplados rigi-
damente através de um sistema de engrenagem
que possibilita a movimentação do braço robó-
tico, como mostrado na Figura 6. A articulação
da garra possui apenas o motor, ou melhor, não
utiliza o potenciômetro como sensor de posição,
portanto não é posśıvel o controle em malha fe-
chada da garra do manipulador.

As demais articulações possuem cada uma um
controlador nebuloso. Esses controladores foram
implementados em um computador padrão IBM-
PC, e as aquisições de dados foram feitas por pla-
cas de conversão AD, com resolução de 12 bits e

frequência de transferência de 330KHz com entra-
das programáveis via software de±10V , e placa de
conversão DA com 12 bits e sáıdas programáveis
por hardware de ±10V , conectadas ao barramento
do PC.

Figura 6: Manipulador robótico utilizado.

Modelagem Cinemática

A evolução temporal das coordenadas das juntas
de um robô representa o modelo cinemático de um
sistema articulado no espaço tridimensional. A
descrição cinemática deste robô manipulador com
5 graus de liberdade é apresentada em (Silva et al.,
2006). A matriz de transformação homogênea, a
partir da representação de Denavit-Hartenberg, é
representada pela Equação 4,

i−1
i T =


cos(θi) − sin(θi) 0 ai−1
sin(θi)β cos(θi)β −γ −γdi
sin(θi)γ cos(θi)γ β βdi

0 0 0 −1


(4)

onde β = cos(αi−1) e γ = sin(αi−1).
Sendo assim, pode-se obter a posição e a ori-

entação do nth link relativo a um link de referên-
cia, por exemplo, o link 0, através da concatenação
das transformações individuais. Como o manipu-
lador robótico utilizado apresenta quatro juntas
revolutas, e considerando a base como link de re-
ferência, obtemos a Equação 5,

0
4T = 0

1T
1
2T

2
3T

3
4T (5)

onde as coordenadas cartesianas x, y e z do úl-
timo link em relação à base são dadas pela Equa-
ção 6.

x = 0
4T(1,4)

y = 0
4T(2,4) (6)

z = 0
4T(3,4)

Os parâmetros da matriz podem ser observa-
dos na Figura 7 que exemplifica as relações ante-
riores do robô manipulador.

O estudo do modelo cinemático permitiu a
compreensão dos movimentos das juntas na ge-
ração de uma tarefa, visto que, as tarefas estão
relacionadas a alguns movimentos espećıficos cor-
respondentes às imaginações motoras de mão di-
reita e esquerda.
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Figura 7: Modelo matemático através da notação
de Denavit-Hartenberg.

3 Resultados e Discussão

Nos testes realizados com o sistema, a base com os
registros reais de EEG serve de argumento à en-
trada da ICM, passando, inicialmente, pela etapa
de extração de caracteŕısticas e, em seguida, pelo
classificador. Após o resultado da classificação dos
dados de EEG, a priori desconhecidos pela ICM
(conjunto de teste), os comandos de movimenta-
ção são enviados ao manipulador, de acordo com o
desejo do usuário. Assim, o movimento executado
pelo manipulador reflete a intenção de movimento
do usuário, para a direita ou esquerda.

É importante ressaltar que, apesar dos tes-
tes do sistema terem sido realizados sobre uma
base de dados de EEG, a ICM foi preparada para
aquisição e processamento online dos sinais de
EEG para o controle de alguns movimentos pré-
definidos do manipulador robótico. As tarefas exe-
cutadas pelo manipulador estão associadas ao nú-
mero de classes da base de dados e envolvem todos
os graus de liberdade do manipulador. Embora as
tarefas realizadas estejam associadas à movimen-
tação do robô para direita ou esquerda, a imple-
mentação de movimentos mais complexos é per-
feitamente fact́ıvel, visto que a plataforma (mani-
pulador e ICM) está preparada para tal.

3.1 Classificação da Intenção do Movimento

Uma matriz de confusão é utilizada para visua-
lizar o desempenho do processo de classificação,
indicando, por exemplo, qual a classe com maior
exatidão, ou de forma inversa, uma indicação de
tendência de erro associada a uma das classes do
sistema. A matriz de confusão é expressa por:[

V P FP
FN V N

]
onde, VP, FN, FP e VN, significam verdadeiro po-
sitivo, falso negativo, falso positivo e verdadeiro
negativo, respectivamente. O total de elementos

de determinada classe (por convenção, imaginação
motora de mão esquerda) é dado por: V P +FN e
o total de elementos da segunda classe (imagina-
ção motora de mão direita) é dado por FP +V N .

Nestes termos, a exatidão (ACC) pode ser
vista como a porcentagem de exemplos relativos à
imaginação motora de mão esquerda, serem classi-
ficados corretamente como imaginação motora de
mão esquerda. Desta forma, a taxa de acertos é
calculada utilizando a quantidade de VP e FP de
cada classe, da seguinte forma:

ACC =
V P

V P + FP
× 100. (7)

Analisando os resultados de classificação apre-
sentados na Tabela 1, verifica-se que a rede neural
proposta possui melhores resultados. Quanto ao
desempenho da SVM, apesar de apresentar taxa
de acerto menor sobre o conjunto de teste, apre-
senta taxa de acerto elevada sobre o conjunto de
treinamento, equiparável à taxa de acerto do clas-
sificador neural.

Tabela 1: Medidas de Desempenho.
Indicador MLP SVM

MatrizConf.

[
31 3
4 32

] [
29 7
6 28

]
PacertoIM direita

91.43% 80%
PacertoIM esquerda

88.57% 82.86%
Pacertoconj. teste

90% 81.43%
Pacertoconj. trein.

91.43% 90.48%

Enquanto neste trabalho os melhores resulta-
dos tenham sido obtidos com as Redes Neurais
Artificiais, em (Nicolaou et al., 2008), um classifi-
cador SVM melhorou a taxa de acerto em 16,3%,
quando comparado a uma classificação com Redes
Neurais, usando o mesmo conjunto de caracteŕıs-
ticas. Uma justificativa para a diferença obtida
reside no processo de inicialização e ajuste dos pa-
râmetros da SVM.

3.2 Teste do Comando Remoto do Manipulador
Robótico

Com o intuito de permitir uma melhor utilização
da ICM proposta, bem como simular adequada-
mente a resposta da mesma em função dos dados
de entrada, criou-se rotinas que integram as se-
guintes etapas: escolha dos dados de origem da
ICM, processo de extração de caracteŕısticas, clas-
sificação online dos dados de entrada, envio de da-
dos por meio da comunicação sem fio e controle do
manipulador.

Para o teste do comando remoto do manipu-
lador robótico, algumas etapas do sistema foram
avaliadas separadamente. Inicialmente, testou-se
a rede ZigBee independentemente do manipula-
dor. Nesta fase, strings de caracteres eram en-
viadas por meio de comandos seriais de escrita e
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leitura no módulo ZigBee associado à porta USB.
Após o ajuste da interface de comunicação e ve-
rificação de confiabilidade da mesma através do
ACK de confirmação de recebimento dos dados,
utilizou-se como informação a sáıda relativa ao
processo de classificação, tal que esta sáıda era en-
viada pelo módulo ZigBee à máquina que realiza
o comando do braço robótico manipulador.

A movimentação do manipulador foi, inicial-
mente, testada separadamente. Os valores de refe-
rência para os ângulos das articulações (referentes
a uma dada tarefa) eram fornecidos e o movimento
do manipulador era avaliado. Verificou-se que os
controladores nebulosos corrigiam quaisquer alte-
rações involuntárias (atrito das articulações, dis-
tribuição espacial de massa do robô) dos ângulos
desejados. No computador associado ao manipu-
lador, tomou-se o cuidado de evitar a execução
simultânea de muitos aplicativos que consumiam
recursos intensos do processador.

Por fim, realizou-se a identificação dos co-
mandos, relativos à imaginação motora de mãos,
enviados por meio da rede ZigBee pela ICM e
executaram-se ações de controle pré-definidas, de-
finindo ângulos espećıficos para as articulações,
para a geração de dois movimentos espećıficos do
manipulador robótico. Assim, quando um co-
mando era enviado pela ICM, primeiro verificava-
se o sucesso no recebimento por meio do ACK
(incremento no tempo de resposta da ICM em
função do intervalo de tempo necessário para a
confirmação) e imediatamente o manipulador re-
produzia um movimento espećıfico relativo àquele
comando, com taxa de acerto dada pelo classifica-
dor.

4 Conclusões

A ICM apresentada neste trabalho destina-se a
indiv́ıduos nos quais o único canal de comunicação
é através de atividade elétrica cerebral.

O sistema implementado demonstra que a
aplicação de uma ICM baseada em imaginação
motora de membros é viável, que pode ser reali-
zada com um número reduzido de eletrodos associ-
ados e com elevada taxa de acerto correspondente
às classes. Além disso, por basear-se somente na
análise do sinal de EEG do usuário, tal interface
representa uma alternativa não invasiva para o co-
mando de um braço robótico.

O sistema wireless utilizado neste trabalho
confere à ICM caracteŕısticas importantes de dis-
positivos portáteis como o baixo consumo de ener-
gia, baixo custo, segurança, confiabilidade e pra-
ticidade, principalmente considerando-se uma tec-
nologia assistiva e os usuários finais da mesma.
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Douglas G. Macharet∗, Alysson A. de Oliveira ∗, Armando Alves Neto∗,
Mario F. M. Campos∗

∗ Universidade Federal de Minas Gerais
Departamento de Ciência da Computação
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Abstract— Nowadays, the interest in telepresence robots has increased gradually. The main goal of these
systems is to represent a particular person that is physically located elsewhere. These robots have mostly not
no power of decision, being most of the time teleoperated. Due to limitations of the information provided to
the operator and possible communication failures, the control becomes a difficult task, thus compromising the
robot’s safety while navigating through the environment. Therefore, this article aims to present a methodology
based on the potential field technique that will assist in the control and navigation of telepresence robots, also
allowing a better interaction with people in the environment.

Keywords— Telepresence, Navigation, Human-robot interation.

Resumo— Atualmente, o interesse em robôs de telepresença tem aumentado gradativamente. O principal
objetivo desses sistemas é representar determinada pessoa que se encontra fisicamente em outro lugar. Esses
robôs em sua maioria não possuem nenhum poder de decisão, sendo totalmente teleoperados. Devido a limitações
das informações passadas ao operador e posśıveis falhas de comunicação, o controle se torna uma tarefa dif́ıcil,
comprometendo assim a segurança da navegação do robô pelo ambiente. Logo, esse artigo tem como objetivo
apresentar uma metodologia baseada na técnica de campos potenciais que irá auxiliar no controle e navegação de
robôs de telepresença, além disso, permitirá também uma melhor interação com pessoas presentes no ambiente.

Palavras-chave— Telepresença, Navegação, Interação homem-robô.

1 Introdução

Os primeiros sistemas robóticos desenvolvidos
possúıam baixa (ou nenhuma) autonomia, sendo
em sua maioria teleoperados. Robôs teleoperados
possuem, ainda hoje, aplicação em diversas áreas
como cirurgias (presenciais ou remotas), desarme
de bombas, inspeção, operações de busca e salva-
mento, aux́ılio a deficientes f́ısicos e mais recente-
mente em sistemas de telepresença.

Embora o conceito de telepresença seja muito
amplo, sistemas utilizados para esse fim são, em
sua maioria, compostos por robôs móveis e tele-
operados. O principal objetivo com o uso desses
sistemas é representar um operador humano (lo-
calizado remotamente), permitindo à esse a capa-
cidade de interagir de maneira ativa com o meio
onde o robô se encontra. Nesses sistemas, o ope-
rador recebe informações do ambiente através de
sensores do sistema robótico e atua sobre esse
mesmo ambiente de forma indireta.

Dentre as principais aplicações de robôs de te-
lepresença podemos mencionar a possibilidade de
utilização em ambientes que contenham eventos
sociais (por exemplo, reuniões ou conferências).
Uma caracteŕıstica fundamental nesse tipo de am-
biente é a interação que ocorre entre as pessoas
reais e também entre as pessoas “virtuais” (repre-
sentadas por seus robôs de telepresença).

Essa interação social aumenta a dificuldade no

controle por parte do operador. Sendo necessário
manter o foco da atenção de forma a realizar o
controle e a navegação segura do robô, ao mesmo
tempo em que não se deve deixar que essa tarefa
interfira com suas demais atividades de interação
sociais (uma conversa, por exemplo).

Entretanto, diversos desafios estão envolvidos
no desenvolvimento e uso de robôs de telepresença.
Dentre as principais dificuldades podemos desta-
car a quantidade restrita de informação que o ope-
rador recebe do ambiente e os problemas de comu-
nicação que podem, eventualmente, ocorrer entre
a central de controle e o robô (uma vez que redes
sem fio são muito suscet́ıveis à falhas).

Assim, torna-se importante atribuir à esses
robôs certo grau autonomia, de forma que eles se-
jam capazes de tomar decisões (em ńıvel local)
durante a navegação sempre que necessário. Isso
é fundamental especialmente em ambientes dinâ-
micos e desconhecidos onde o robô pode (e deve)
interagir com outros robôs e pessoas. Logo, o con-
trole realizado por parte do operador é facilitado
e a navegação se torna mais segura.

Logo, esse artigo possui como principal obje-
tivo a aplicação de técnicas que auxiliem o opera-
dor no controle de um robô de telepresença. Ini-
cialmente, utilizamos a técnica de campos poten-
ciais para introduzir uma camada de segurança à
navegação do robô, dando a este autonomia em
uma tarefa simples como o desvio de obstáculos.
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Em seguida, propomos um método de navegação
completamente autônomo baseado na interação
com outra pessoa presente no ambiente.

2 Trabalhos Relacionados

Robôs teleoperados possuem aplicação em diver-
sas áreas e tarefas. Logo, é posśıvel encontrar na
literatura diversos trabalhos nos mais diferentes
focos a respeito desse tipo de agente.

Em (Casper and Murphy, 2003) discute-se a
utilização desses robôs em missões de busca e sal-
vamento, tendo como principal exemplo a busca
de v́ıtimas do ataque terrorista ao World Trade
Center.

Esses robôs também podem ser utilizados
como forma de aprimorar e reduzir os erros na área
médica, auxiliando em cirurgias e exames (Taylor
and Stoianovici, 2003).

A robótica assistiva também deve ser desta-
cada. Nessa área estuda-se como a robótica pode
ser utilizada como uma ferramenta de aux́ılio à
determinadas limitações f́ısicas de uma pessoa.
Como exemplo, em (Levine et al., 1999) vemos
o emprego de uma cadeira de rodas com aux́ılio à
navegação, sendo capaz de desviar de obstáculos
de forma autônoma. Para isso são utilizadas as
técnicas VFF (Vector Force Field) e MVFH (Mi-
nimum Vector Field Histogram).

Um estudo a respeito da interface de interação
homem-robô é apresentada em (Chen et al., 2007).
São analisadas as várias formas de controle (con-
trole direto, controle semi-autônomo e controle
autônomo), os fatores que afetam a percepção re-
mota e os diferentes tipos de interfaces com o
usuário.

Robôs teleoperados com autonomia para
o desvio de obstáculos são apresentados em
(Cahyadi et al., 2008; Slawinski et al., 2006). Em
(Cahyadi et al., 2008) foi utilizado o método de
campos potenciais em conjunto com a teleopera-
ção. Em (Slawinski et al., 2006), é apresentada
uma abordagem para o problema de desvio de obs-
táculo e comunicação operador-robô com atraso.

A segunda parte de nossa metodologia propõe
dar autonomia ao robô para seguir uma pessoa no
ambiente. Diversos trabalhos na literatura abor-
dam esse problema, que pode ser subdividido em
duas partes, a detecção da pessoa e a parte rela-
tiva ao controle.

Em (Kobilarov et al., 2006) são utilizados
robôs equipados com um laser e uma câmera om-
nidirecional, e são apresentadas duas abordagens
para resolver este problema. Em (Lee et al., 2006),
o robô segue uma pessoa usando as informações
das caracteŕısticas das pernas dessa pessoa. Ca-
racteŕısticas geométricas são extráıdas utilizando
um laser, a frequência e a fase do movimento das
pernas ao andar são analisadas e é utilizado o EKF
(Filtro de Kalman Estendido).

Em (Hu et al., 2007), o robô segue pessoa
usando uma abordagem baseado em visão, o mé-
todo proposto combina caracteŕısticas das rou-
pas como a cor e o contorno da cabeça e om-
bro para rastrear a pessoa e segui-la. Em (Schulz
et al., 2003), o autor apresenta um método pro-
babiĺıstico para rastreamento de pessoas em mo-
vimento com um robô móvel afim de estimar a
posição e velocidade dessas pessoas.

Em (Dai et al., 2008), as pessoas são detecta-
das pelo robô através de um laser, e a pessoa alvo
(aquela que será seguida) é identificada através da
câmera. Um filtro de part́ıculas é utilizado para
estimar a posição e a velocidade da pessoa a ser
seguida.

3 Metodologia

A metodologia proposta neste artigo baseia-se no
uso da técnica de Campos Potenciais. Essa técnica
trata o robô como um ponto sobre a influência de
um campo potencial artificial ~U em um ambiente
W conhecido (Siegwart and Nourbakhsh, 2004).

O robô começa em uma posição inicial ~qinit,
sobre total controle de um operador humano.
Esse, por sua vez, fornece como entrada um con-
junto de dados por intermédio de um joystick. O
sistema é realimentado por meio de um conjunto
de sensores que compõem o robô. Esses dispo-
sitivos capacitam o véıculo a detectar pessoas e
obstáculos no ambiente, além de dar alguma in-
formação sobre o posicionamento do robô.

O robô utilizado é modelado (sem perda de ge-
neralização) como um sistema integrador simples,

ou seja ~̇q = ~u. O sistema de controle proposto for-
nece como sáıda um vetor de controle ~u, composto
pelas velocidades linear v e angular ω do véıculo.

Nesse ponto, é necessário deixar claro que
todo o método é descrito apenas em relação ao
referêncial inercial do robô, o que torna sua apli-
cação mais simples e flex́ıvel em relação ao tipo do
ambiente (externo ou interno). Assim sendo, te-
mos que o campo potencial que governa o sistema
pode ser calculado segundo a Equação 1.

~U(~q) = ~Ua(~q) +

|O|∑
i

~U i
r (~q). (1)

onde ~q representa a posição do robô no espaço de
configurações em Rn, ~Ua é o campo atrativo rela-
tivo, produzido pela configuração alvo ~qgoal, e ~Ur

são campos repulsivos produzidos pelo conjunto O
de obstáculos.

Assumindo que o campo potencial é diferen-
ciável, é posśıvel então calcular uma força artificial
~F (~q) que atua na posição ~q, dada pela Equação 2.

~F (~q) = −∇~U(~q). (2)
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De forma semelhante, as forças também po-
dem ser decompostas em forças atrativas e repul-
sivas, como mostrado na Equação 3.

~F (~q) = ~Fa(~q) +

|O|∑
i

~F i
r (~q)

= −∇~Ua(~q)−
|O|∑
i

∇~U i
r (~q).

(3)

Nesse trabalho, o sistema opera de duas for-
mas diferentes. Chamamos de malha aberta o
modo em que o operador envia comandos de con-
trole diretamente ao robô. Veremos mais a frente
que esse processo se dá de forma assistida. O se-
gundo é o modo em malha fechada, onde o sistema
de controle atua sem a necessidade de intervenção
humana direta.

Quando o operador estiver controlando ma-
nualmente o robô, não existirá um objetivo defi-
nido para a movimentação. Por isso, a navegação
é livre (a menos das restrições do ambiente, como
veremos mais a frente). Dessa forma, também não
haverá força atrativa para o controle de baixo ńı-
vel.

As forças atrativas aparecem apenas a par-
tir da detecção de pessoas presentes no ambiente.
Nesse momento, caso o operador o modo de ope-
ração em malha fechada, a posição daquela pessoa
em relação ao referencial do robô passa a ser um
alvo para a navegação do sistema (tracking). Em
outras palavras, o robô deve acompanhar a pessoa,
sempre a uma distância mı́nima positiva dmin.

Já as forças repulsivas são calculadas com base
na distância medida entre o robô e os obstáculosO
detectados. Essas forças estão sempre presentes,
mesmo quando o sistema está em modo de malha
aberta, e são responsáveis por prover um modo de
operação mais seguro para o operador.

Finalmente, é computada uma ação de con-
trole ~u que transforma essas forças em comandos
de velocidade para o robô. A Figura 1 apresenta
uma visão geral da metodologia. A seguir cada
etapa é descrita em detalhes.

3.1 Cálculo da Força Atrativa

Na técnica de campos potenciais, normalmente
a força atrativa é proporcional à distância que
o robô se encontra de um determinado objetivo
(goal). Esse objetivo surge no sistema quando o
robô encontra e identifica uma pessoa no ambi-
ente com o qual interage. Nesse ponto, a operação
muda de malha aberta para a malha fechada e o
robô passa a seguir aquela pessoa usando a técnica
de campos potenciais.

O sistema possui a capacidade de detectar
pessoas no ambiente de maneira autônoma. Uma
vez que essa detecção aconteça, o centro de massa
da pessoa na imagem da câmera ~ccam passa a ser

escolha do
modo de
operação

malha
aberta?

controlador

tracking

comandos

obstáculos

v, w

Figura 1: Diagrama operacional do sistema: a
força de atração do robô é intercalada entre a ação
direta do operador (comandos) e a interação com
as pessoas (tracking) de acordo com o mode ope-
ração, enquanto a força de repulsão é baseada na
leitura dos sensores do robô.

utilizado como goal para a navegação do robô.
Utilizando-se uma câmera com informações de
cor e profundidade (câmeras RGB-D), temos que
~ccam ∈ R3 (x, y, z) no referencial da câmera.

A Figura 2 apresenta duas imagens, uma de
cor e outra de profundidade, capturadas pela câ-
mera do sistema. Na imagem de profundidade
2(b) é posśıvel observar a forma segmentada de
uma pessoa detectada no ambiente. Um pequeno
ćırculo azul representa a posição de ~ccam na ima-
gem.

(a) RGB (b) Segmentação

Figura 2: Imagens da câmera: (a) imagem captu-
rada em RGB e (b) segmentação de uma pessoa
baseada no mapa de profundidade da cena.

Assim, a força de atração é calculada segundo
a Equação 2 aplicada ao potencial atrativo

~Ua(~q) =
ka
2
‖(~q − ~qgoal)− dmin‖ , (4)
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onde ka é um fator escalar positivo e

~qgoal = g (~ccam) (5)

é a função projetiva g (·) : R3 → R2 que aplica
uma transformação geométrica das coordenadas
da câmera para o referencial do robô.

3.2 Cálculo da Força de Repulsão

Diferentemente da força de atração, que só apa-
rece quando uma pessoa é detectada na imagem,
o campo de forças repulsivas atua sempre que um
obstáculo é detectado pelo robô. Isso independe
do modo de operação do mesmo (malha aberta ou
fechada). A repulsão passa a exercer influência
sobre o robô apenas quando esse chega a uma de-
terminada distância euclidiana (ρ0) do obstáculo.
Quanto mais perto do obstáculo, maior deve ser a
repulsão que esse exerce.

O campo potencial de repulsão para o i-ésimo
obstáculo em O é normalmente calculado pela
Equação 6.

~U i
r (~q) =

kr
2

(
1

ρ (~q)
− 1

ρ0

)2

, se ρ (~q) ≤ ρ0

0, caso contrário.

(6)

onde kr é novamente um fator escalar e ρ (·) :
R2 → R é a distância euclidiana a partir de ~q
para Oi.

Finalmente, a força repulsiva total pode ser
calculada a partir do somatório das forças produ-
zidas por todos os obstáculos com base na Equa-
ção 2.

3.3 Controlador

Após calcular a força resultante ~F (~q) atuando so-
bre o robô em determinada posição (Equação 3),
é necessário transformá-la em valores de entrada
~u (velocidades) para o sistema.

Nós usamos um controlador simples para
guiar o robô, conforme Equação 7.

~u =

[
v
ω

]
=

[
kv ~Fx(~q)

kω ~Fy(~q)

]
(7)

onde kv e kω são ganhos proporcionais para v e
ω, respectivamente, e ~Fx e ~Fy são as projeções de
~F (~q) sobre as coordenadas do referencial do robô.

4 Experimentos

A plataforma robótica utilizada nos experimentos
é composta por um robô Pioneer do tipo P3-AT,
que possui uma boa capacidade de carga. A coleta
dos dados é feita utilizando-se um laptop montado
sobre ele, que também é responsável por enviar os

comandos necessários. O sistema foi implemen-
tado utilizando-se o Microsoft R© Robotics Develo-
per Studio 2008 (MRDS, 2011).

O desvio de obstáculo é realizado utilizando-
se um laser Hokuyo URG-04LX-UG01, localizado
na base do sistema. A detecção de usuários é rea-
lizada a partir dos dados retornados por uma câ-
mera Kinect. Essa câmera também é utilizada
para exibir o local de navegação ao operador do
sistema. Além disso, a central de operação tam-
bém contém um joystick.

A Figura 3 apresenta a plataforma robótica de
telepresença utilizada. Em destaque, os principais
sensores utilizados na metodologia.

Figura 3: Plataforma robótica de telepresença uti-
lizada no trabalho.

Para avaliar a metodologia apresentada são
propostos dois experimentos. O primeiro expe-
rimento tem como objetivo avaliar a navegação
do robô quando este é apenas teleoperado. Em
seguida, o experimento é refeito no mesmo am-
biente, entretanto, agora o robô navega de forma
totalmente autônoma seguindo uma pessoa.

Diferentes tipos de obstáculos foram dispos-
tos ao longo do ambiente onde os experimentos
foram realizados. Os obstáculos foram escolhidos
de forma a evidenciar como determinados obje-
tos no ambiente podem ser de dif́ıcil detecção por
parte do operador.

As imagens da Figura 4 apresentam o local
onde os experimentos foram realizados e a dispo-
sição dos obstáculos (Figura 4(a)), e a imagem
utilizada pelo operador para realizar a navegação
(Figura 4(b)).

É posśıvel observar que a visão do operador é
bastante limitada. Obstáculos que se encontram
próximos ao robô estão fora do campo de visão da
câmera, e isso pode gerar uma colisão. Além disso,
a latência na rede relativa ao envio dos comandos
e ao recebimento da imagem também se mostrou
um fator importante, dificultando ainda mais o
controle por parte do operador.
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(a) (b)

Figura 4: (a) Ambiente de execução dos experimentos e (b) imagem utilizada pelo operador.

As imagens da Figura 5 apresentam as execu-
ções do experimentos propostos e descritos previ-
amente.

Durante a execução do Experimento 1 foi si-
mulada uma falha na transmissão das imagens ao
operador. Nesse caso, o operador continuou envi-
ando comando ao robô para seguir em frente. Foi
posśıvel observar que em momento algum o robô
colidiu com nenhum obstáculo, demonstrando o
ganho na segurança utilizando-se a metodologia.

No Experimento 2 o robô iniciou seguindo
uma pessoa detectada no ambiente. Entretanto,
ao realizar o desvio de um obstáculo, a pessoa sai
do campo de visão do robô e esse a para de seguir.
O operador retoma o controle e move o robô até
que a pessoa retorne ao seu campo de visão. O
controle é novamente passado ao robô que volta a
seguir a pessoa.

Além disso, conforme dito anteriormente, o
robô deve manter uma certa distância da pessoa,
ou seja, ela não pode estar nem muito perto nem
muito longe. Logo, nesse último experimento tam-
bém foi verificado o caso em que a pessoa se mo-
vimenta em direção ao robô. Foi posśıvel verificar
que a metodologia também funcionou nesse caso,
e o robô se afastou gradativamente. Também fo-
ram realizados movimentos laterais, e nesse caso
o robô gira, sempre tentanto manter a pessoa no
centro de seu campo de visão.

Também foram realizados experimentos em
um ambiente mais desafiador e na presença de
mais obstáculos. Nesses casos a metodologia tam-
bém apresentou bons resultados.

5 Conclusão e Trabalhos Futuros

O trabalho aqui apresentado possui aplicação di-
reta em sistemas de navegação de véıculos teleo-
perados, mais especificamente, robôs de telepre-
sença. A seguir são apresentadas as principais
conclusões e os próximos passos a serem tomados
para a extensão do sistema.

A latência decorrente da utilização da rede
sem fio se mostrou um problema grave, compro-
vando a necessidade de prover maior autonomia
aos robôs de telepresença.

Durante os experimentos foi posśıvel compro-
var a eficácia da utilização da técnica de campos
potenciais no aux́ılio à navegação. Foi posśıvel
navegar com o robô de maneira segura por um
ambiente composto por diferentes tipos de obstá-
culos. O controle por parte do operador também
foi facilitado, sendo posśıvel desviar de obstácu-
los não capturados pela câmera. Essa técnica, por
ser reativa, produz bons resultados em ambientes
onde os obstáculos não são exclusivamente estáti-
cos. Entretanto, essa técnica possui o problema
de mı́nimos locais, o que pode deixar o robô sem
movimentos em determinados instantes.

A câmera Kinect se mostrou uma boa alter-
nativa de sensor, sendo posśıvel recuperar a partir
dela informações tanto de cor (RGB) quanto de
profundidade (Depth). A utilização desse tipo de
sensor se mostrou interessante principalmente em
sistemas de telepresença, sendo posśıvel detectar e
interagir com demais pessoas no ambiente de ma-
neira mais simples.

Os passos seguintes consistem em incluir um
sistema de localização e mapeamento (SLAM ) ao
robô. O mapa gerado poderia ser utilizado para
facilitar o controle do operador. Além disso, com
a localização é posśıvel aumentar a autonomia por
parte do robô, realizando um controle mais global
e não apenas local.

Um problema encontrado durante os experi-
mentos foi o fato de o robô parar de seguir a pes-
soa caso ela saia de seu campo de visão. Isso
ocorre principalmente quando o robô realiza um
movimento lateral de forma abrupta (ao desviar
de um obstáculo). Para solucionar esse problema,
pretende-se adicionar ao tracking da pessoa um
histórico, permitindo assim ao robô, após realizar
o desvio, procurar novamente pela pessoa na re-
gião onde essa foi vista pela última vez.
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(a) Experimento 1 (b) Experimento 2

Figura 5: Execução dos experimentos pelo robô.
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Abstract This paper presents a Brain-Computer Interface architecture being implemented in a robotic wheelchair. The inter-

face uses electroencephalographic signals, working with three mental tasks, namely imagination of movements of the right or left 
hand and generation of words beginning with the same random letter.  This research uses a data base to perform a simulation of 

real-time classification (the pseudo-online technique), in order to have a preliminary view of the performance of the proposed 

BCI. The Bayesian classifier is used to recognize the mental tasks, the feature extraction uses the Power Spectral Density and to 
choose the EEG channel and frequency the Kullback-Leibler symmetric divergence is adopted. A reclassification model is pro-

posed to stabilize the classifier, and the Sammon map is used to visualize the class separation in the feature space.  

Keywords Brain-computer interfaces, Kullback-Leibler divergence, power spectral density, Sammon map.   

Resumo Este artigo apresenta uma Interface Cérebro-Computador que está sendo implementada em uma cadeira de rodas ro-

bótica. A interface utiliza o sinal eletroencefalográfico para classificar três tarefas mentais, a saber, a imaginação de movimento 

da mão direita ou esquerda e o pensamento de palavras que comecem com uma mesma letra. Esta pesquisa utiliza um banco de 
dados para realizar a simulação da classificação em tempo-real (técnica pseudo-online), de forma a obter uma visão prévia do de-

sempenho da arquitetura proposta. A classificação das tarefas mentais utiliza o classificador Bayesiano, a extração de caracterís-

ticas utiliza a Densidade Espectral de Potência, e a escolha dos canais de EEG e componentes espectrais utiliza a divergência si-
métrica de Kullback-Leibler. A fim de estabilizar o resultado do classificador, um modelo de reclassificação é proposto e o mapa 

de Sammon é utilizado para visualizar a separação das classes no espaço de características. 

Palavras-chave Interfaces cérebro-computador, divergência de Kullback-Leibler, densidade espectral de potência, mapa de 

Sammon.

1    Introdução 

O grupo de Robótica de Reabilitação da Universida-

de Federal do Espírito Santo (UFES) investiga o 

desenvolvimento de dispositivos para pessoas com 

deficiências. Atualmente, uma cadeira de rodas robó-

tica está sendo desenvolvida nestes requisitos. 

As Interfaces Homem-Máquina (IHM) e Interfa-

ces Cérebro-Computador (ICC) possibilitam o manu-

seio de dispositivos robóticos por pessoas com defi-

ciências.  As IHMs são utilizadas para adaptar siste-

mas robóticos a usuários com diferentes níveis de 

deficiência, mas que ainda possuem algum movimen-

to voluntário, como os portadores de Distrofia Mus-

cular de Duchenne (DMD), Esclerose Lateral Amio-

trófica (ELA) e Ataxia Espinocerebelar (SCA) em 

estágio inicial.  Nesse caso, o sistema robótico pode 

utilizar sinais elétricos musculares (eletromiograma - 

EMG), como os sinais provenientes de piscadas de 

olhos ou movimento do globo ocular (eletroocula-

grama - EOG), como também pode utilizar imagens 

de câmera para o reconhecimento da posição da 

cabeça ou olhos. 

Por outro lado, uma ICC utiliza a atividade elé-

trica cerebral, medida através do sinal eletroencefa-

lográfico (EEG), para adaptar um sistema robótico a 

pessoas que tenham perdido todo movimento volun-

tário, mas preservaram a atividade cognitiva, como 

grande parte dos pacientes em estágio avançado das 

patologias mencionadas. Nesse caso, o usuário deve 

realizar tarefas mentais pré-definidas para controlar o 

dispositivo. 

Nesse contexto, vários grupos de pesquisa têm 

proposto diferentes métodos para o pré-

processamento do sinal de EEG, extração de caracte-

rísticas e classificação dos padrões que identificarão 

a intenção do usuário. Sendo que grande parte realiza 

o processamento de forma offline e se restringe às 

tarefas mentais de imaginação motora (Kim et al, 

2003; Jia et al, 2004; Liu et al, 2005). Já que as tare-

fas mentais motoras estão amplamente estudadas e 

apresentam características bem definidas, como o 

potencial anterior ao movimento (Bereitscha-

ftspotential) e o padrão ERD/ERS (event-related 

desynchronization / event-related synchronization) 

(Pfurtscheller & Lopes da Silva, 1999). Blankertz et 

al. (2007) realiza classificação online de duas tarefas 

mentais motoras com feedback para o usuário e An-

derson et al. (2007) realiza classificação pseudo-

online de três tarefas mentais, envolvendo uma tarefa 

não-motora. 

Para uma abordagem online, parâmetros como 

taxa de amostragem, tamanho das janelas de tempo e 

nível de sobreposição devem ser determinados. As 

ICCs estudadas utilizam valores empíricos para esses 

parâmetros, entretanto, nesse estudo é realizada a 

análise com a Função de Autocorrelação (FAC) e 

Função de Autocorrelação Parcial (FACP) para de-
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terminá-los. Para a extração de características dos 

sinais de EEG, é utilizada a Densidade Espectral de 

Potência (PSD), sendo que a divergência simétrica de 

Kullback-Leibler é utilizada para selecionar as carac-

terísticas mais discriminatórias que serão classifica-

das através de um classificador Bayesiano. 

2   Materiais e Métodos 

2.1 Banco de Dados  

Esta pesquisa utilizou o banco de dados fornecido 

pelo instituto IDIAP/Suiça (Millán, 2004) para reali-

zar a classificação pseudo-online, que é uma simula-

ção da classificação em tempo-real.  

O banco de dados possui gravações de EEG de 

três indivíduos durante a realização de três tarefas 

mentais, que são a imaginação repetitiva de movi-

mento da mão esquerda (Classe 1 - C1) ou direita 

(Classe 2 - C2) e o pensamento de palavras que co-

mecem com uma mesma letra qualquer (Classe 3 - 

C3). O propósito da utilização das tarefas mentais 

sugeridas é testar a capacidade de generalização da 

ICC proposta, que deve ser capaz de discernir entre 

tarefas motoras cujas características estão no córtex 

motor e a tarefa lingüística cujas características estão 

na área de Broca e área de Wernicke. 

Cada indivíduo realizou as tarefas por aproxi-

madamente 15 s e mudou aleatoriamente para outra 

tarefa a pedido do operador e o EEG adquirido não 

foi dividido em épocas já que os indivíduos estão 

continuamente realizando as tarefas mentais. 

Os sinais de EEG do banco de dados foram ad-

quiridos com o sistema Biosemi
®
 utilizando uma 

touca com 32 eletrodos passivos posicionadas no 

sistema internacional 10-20 (Böcker et al, 1994), 

com taxa de amostragem de 512 Hz em full DC. 

Nenhuma técnica de rejeição ou correção de artefatos 

foi empregada. Posteriormente os dados foram pro-

cessados através da plataforma MATLAB
®

 7.6 

(R2008b). 

2.2 Pré-Processamento  

A análise com a Função de Autocorrelação foi reali-

zada para determinar se o sinal está subamostrado ou 

superamostrado. A ACF do sinal de EEG, R(τ), foi 

calculada para os sinais de EEG de todos os eletrodos 

e o período de amostragem, TS, foi escolhido através 

da seguinte regra heurística (Aguirre, 1995) 

 

20 10

m m
ST

 
   ,                           (1) 

 

em que τm = min(tR), com tR sendo o instante de tem-

po correspondente ao primeiro mínimo de R(τ). A 

Figura 1 mostra a ACF calculada em nove eletrodos 

(F7, Fz, F8, C3, Cz, C4, P7, Pz, P8). O primeiro 

mínimo foi obtido no canal Cz para um atraso de 

0,23 s (τm), de modo que 0,011 s ≤ TS ≤ 0,023 s, ou 

44,524 Hz ≤ FS ≤ 89,2857 Hz. Como resultado, o 

sinal foi reamostrado para 64 Hz, que corresponde a 

uma decimação de terceira ordem. 

 

 
Fig. 1.  Função de autpocorrelação dos eletrodos: C3, Cz, C4, F7, 

Fz, F8, P7, Pz and P8.  
 

A simulação de tempo-real utilizou janelas de 

tempo contendo um número fixo de amostras, dado 

pela análise da Função de Autocorrelação Parcial. As 

janelas são continuamente deslocadas por uma amos-

tra, mantendo a taxa de amostragem original do sinal. 

O tamanho das janelas deve ser grande o suficiente 

para conter a influência de uma amostra nas amostras 

seguintes e caracterizar um padrão que possa ser 

reconhecido. Os coeficientes da FACP de todos os 

eletrodos foram calculados para janelas de 10 s com 

75% de sobreposição. A figura 2 mostra a curva 

média obtida de todas as janelas e canais calculados. 

O último coeficiente fora do intervalo de confiança 

de Bartlett é a estimativa do tamanho das janelas de 

tempo, sendo obtido um tamanho de 5 s para os indi-

víduos 1 e 3 e 5,4 s para o indivíduo 2. Portanto, 

foram utilizadas janelas de tempo com duração de 5 s 

para todos os indivíduos. 

 

 
Fig. 2.  Função de autocorrelação parcial dos três indivíduos. 

2.3 Extração de Características 

Para cada janela de tempo é calculada a Densidade 

Espectral de Potência (PSD), que descreve como a 

potência do sinal está distribuída em relação à fre-

qüência (Leon-Garcia, 1994). O PSD é a transforma-

da de Fourier da ACF do sinal, se o mesmo for ao 

menos considerado estacionário no sentido amplo 

(WSS). Como o sinal de EEG foi subamostrado para 

64 Hz, a freqüência máxima será 32 Hz e o PSD foi 

designado para retornar um coeficiente para cada 

valor inteiro de freqüência, resultando em 32 coefici-

entes, descartando a componente DC. 

Para comparar a separação de classes proporcio-

nada pelo PSD em detrimento do sinal de EEG no 

domínio do tempo, os dados foram agrupados com o 

algoritmo k-means, obtendo 20 centróides por classe 

e visualizados com o mapa de Sammon (Sammon, 

1969). O mapa de Sammon é utilizado para propor-

cionar uma representação de baixa dimensionalidade 

do espaço de características, já que cada amostra 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           201

possui 32 dimensões, que são as componentes do 

PSD. A figura 3 (a) mostra o espaço de característi-

cas do sinal de EEG no domínio do tempo do indiví-

duo 1. A figura 3 (b) mostra o espaço de característi-

cas do PSD do sinal de EEG do indivíduo 1 e a figu-

ra 3 (c) mostra o espaço de características utilizando 

algumas componentes selecionadas do PSD (ver 

seção 2.5 - ξ = 50%). As figuras mostram uma pro-

gressiva melhora na separação das classes, o que 

influenciará o desempenho do classificador. 

 

 
Fig. 3.  (a) Mapa de Sammon do EEG; (b) Mapa de Sammon do 
PSD; (c) Mapa de Sammon do PSD (ξ=50%). 

2.4 Teste de Aleatoriedade 

O PSD e o classificador LDA requerem que o sinal 

seja ao menos estacionário no sentido amplo, dessa 

forma, o teste de aleatoriedade Runs Test foi realiza-

do para determinar a aleatoriedade do sinal de EEG 

para tamanhos variados de janelas de tempo. A figura 

4 mostra a média do z-score calculado para janelas 

de tempo com duração de 0,1 s a 10 s. O z-score é 

índice de aleatoriedade resultado da aplicação do 

Runs Test, e este parâmetro foi comparado com o z-

score da distribuição normal padrão a um nível de 

significância de 5%, cujo valor é 1,96. Se o módulo 

do z-score for maior que 1,96 o sinal pode ser consi-

derado não-aleatório.  

A figura 4 mostra que o EEG nunca é considera-

do completamente aleatório, já que o z-score é sem-

pre maior que 1,96. No entanto, a área sombreada 

destaca o z-score mínimo que corresponde a um 

maior grau de aleatoriedade. Para os indivíduos 1 e 3 

o EEG têm maior probabilidade de ser estacionário 

em janelas de tempo menores que 0,6 s e 0,3 s, res-

pectivamente, ou maiores que 4 s. Para o indivíduo 2 

o EEG têm maior probabilidade de ser estacionário 

em janelas de tempo maiores que 4,6 s. Como a aná-

lise com a FACP indicou janelas de tempo de 5 s 

pode-se assumir que o EEG utilizado não é aleatório.   

 

 
Fig. 4.  Curva do z-score do sinal de EEG dos três indivíduos, 

calculado para distintos tamanhos de janelas de tempo. 

2.5 Seleção de Caracterísitcas 

O objetivo do processo de seleção é maximizar a 

distinção entre as classes (tarefas mentais), facilitan-

do o processo de classificação. As características 

utilizadas no classificador são os coeficientes do PSD 

do EEG calculados para cada janela de tempo. 

Os histogramas de cada componente do PSD de 

cada um dos 32 canais são calculados, resultando em 

32x32 histogramas para cada classe. Então, uma 

medida de discriminação entre as classes, D, foi 

utilizada para comparar as diferenças entre os histo-

gramas de cada classe, para a mesma freqüência e 

canal. A figura 5 mostra a matriz canal x freqüência 

(32x32) em que cada célula possui o valor do discri-

minante, Di,j, calculado a partir dos histogramas de 

cada classe (C1, C2 e C3).  

 

 
Fig. 5.  Matriz canal x freqüência. 

 

A divergência simétrica de Kullback-Leibler foi 

escolhida para medir a discriminação, D, entre as 

classes, sendo definida por 
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em que H1 e H2 são os histogramas de duas classes 

distintas, C1 e C2, com n amostras e δ é um pequeno 

valor, selecionado como δ = 0,001, utilizado para 

prevenir o logaritmo de zero ou a divisão por zero 

(Rossow et al, 2010). A versão simétrica da diver-

gência K-L é dada por  

 

     1 2 1 2 2 1, , ,S C C KL C C KL C C   ,           (3) 

 

O discriminante Di,j de cada canal i e freqüência j 

é dado por 

 

     , , 1 2 , 1 3 , 2 3, , ,i j i j i j i jD S C C S C C S C C    .    (4) 

 

A figura 6 mostra a matriz discriminante D calcu-

lada para o indivíduo 2, em que os valores do discri-

minante estão representados na escala de cinza. Os 

maiores valores de discriminação foram obtidos para 

as tuplas (CP1, em 12 e 22 Hz) e (C4, em 12 e 21 

Hz), o que está em conformidade com o conhecimen-

to prévio de que as tarefas mentais motoras afetam as 

bandas de freqüência μ e β sobre o córtex motor 

contralateral à intenção de movimento. As tuplas (F3, 

em 32 Hz) e (Fz, em 28 Hz) também obtiveram valo-

res altos de discriminação, o que acreditamos estar 

relacionado à tarefa mental de associação de pala-
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vras, que ocorre na área de Broca no hemisfério 

cerebral esquerdo.  

Todas as características que possuem valores de 

discriminação acima do percentual estipulado, ξ, do 

máximo valor obtido na matriz serão selecionadas. A 

figura 7 mostra as características selecionadas da 

matriz do indivíduo 2 utilizando ξ = 50%. 

 

 
Fig. 6.  Matriz discriminante D do indivíduo 2. 

 

 
Fig. 7.  Características selecionadas utilizando ξ=50%. 

2.6 Classificador 

O classificador Bayesiano utiliza uma abordagem 

estatística baseada na regra de Bayes em que as dis-

tribuições das classes são modeladas por distribui-

ções normais (Duda et al, 2000).  

A classe de cada amostra é atribuída à classe que 

obteve maior probabilidade, dada pela função dis-

criminante linear. A função discriminante linear é 

calculada com a matriz de covariância média de 

todas as classes. A parcela de 66,67% dos dados foi 

utilizada para a estimação das médias e matrizes de 

covariâncias de cada classe. A parcela de 33,33% dos 

dados foi utilizada para validação do classificador, 

em que todas as classes foram consideradas equipro-

váveis.  

2.7 Método de Reclassificação 

A figura 8 mostra a saída do classificador, que repre-

senta a resposta da interface cérebro-computador. A 

melhor configuração para o indivíduo 1 foi obtida 

utilizando ξ = 50%, que proporcionou uma taxa de 

acerto de 83.77±1.27%. Para o indivíduo 2 a melhor 

configuração ocorreu utilizando ξ = 50%, que pro-

porcionou uma taxa de acerto de 65.75±1.52%. Para 

o indivíduo 3 a melhor configuração foi obtida para ξ 

= 0%, que proporcionou uma taxa de acerto de 

55.53±1.59%.  

Na figura 8 a classe real está representada pela 

linha pontilhada e a classe predita pelo classificador 

está representada pela linha contínua. A classe 1 

representa a tarefa mental de imaginação de movi-

mento da mão esquerda, a classe 2 representa a tarefa 

mental de imaginação de movimento da mão direita e 

a classe 3 representa a tarefa mental de pensamento 

de palavras que comecem com uma mesma letra 

qualquer.  

    

 
Fig. 8. Saída do classificador. 

 

Pode-se notar na figura 8 que a classe predita 

oscila em uma velocidade maior do que o usuário 

poderia mudar de tarefa, o que representa uma insta-

bilidade do classificador. Portanto, foi desenvolvido 

um método para suavizar a resposta de saída do clas-

sificador. Após a classificação da tarefa mental, em 

cada instante de tempo será composto um novo vetor 

de classificação, que armazena as classificações 

anteriores durante um período de tempo estipulado, 

chamado de janela de reclassificação. 

Da mesma forma que as janelas de tempo, a ja-

nela de reclassificação é continuamente deslocada 

por uma amostra, não alterando a taxa de classifica-

ção original do sistema. A reclassificação poderia ser 

feita utilizando a classe de maior ocorrência na janela 

de reclassificação, mas isso acarretaria um atraso 

durante as transições de tarefas mentais, visto que a 

nova classe deveria ocorrer mais vezes que a classe 

antiga na janela de reclassificação para que o classi-

ficador registrasse uma mudança de classe. Para 

minimizar o efeito do atraso, a saída do classificador 

será a classe que obteve maior peso na janela de 

reclassificação, sendo que o peso da classe está rela-

cionado ao tamanho dos subgrupos em que essa 

classe ocorre na janela de reclassificação (Figura 9). 

O peso é dado pelo inverso da probabilidade de 

ocorrência repetida de uma classe. Dessa forma, 

mesmo que duas classes possuam o mesmo número 

de ocorrências dentro da janela de reclassificação, a 

classe que ocorrer repetidas vezes terá maior proba- 
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bilidade de ser a classe atual do que uma classe com 

o mesmo número de ocorrências, mas que tenha 

ocorrido aleatoriamente. Então, para três classes 

equiprováveis uma classificação que pertence a um 

subgrupo de tamanho n terá probabilidade P(s) = 

(1/3)
n
, e o peso atribuído a essa classificação será 

W(s) = (3)
n
.  

A figura 9 mostra um exemplo em que a janela 

de reclassificação é composta por 9 classificações 

anteriores. Nessa janela cada classe possui o mesmo 

número de ocorrências e o método simples de reclas-

sificação utilizando a classe de maior ocorrência na 

janela falharia. 

    

 
Fig. 9. Reclassificação do sinal. 

3  Resultados e Discussão  

O tamanho das janelas de reclassificação, λ, foi 

variado entre 1 a 320 classificações passadas. O 

percentual ξ foi variado até 90% para encontrar o 

melhor parâmetro de cada indivíduo. A figura 10 

mostra as curvas obtidas para cada indivíduo, em que 

o círculo indica os melhores valores de ξ. A figura 11 

mostra a saída do sistema após a etapa de reclassifi-

cação, utilizando o conjunto de valores (ξ, λ) que 

obteve melhor resultado. Nessa figura pode ser veri-

ficada uma significativa melhora na estabilidade da 

resposta do sistema. A tabela 1 contêm os valores de 

taxa de acerto e os parâmetros (ξ, λ) de cada indiví-

duo,e na última coluna, B é a taxa de transferência de 

informação, calculada em [bits/min].  

A Tabela 2 apresenta as medidas estatísticas de 

precisão, sensibilidade e especificidade da melhor 

configuração do sistema para cada classe de cada 

indivíduo. 

 

   
Fig. 10. Taxa de acerto do sistema para diferentes valores de ξ. 

 

 
 
 
 
 

 
Fig. 11. Reclassificação. 

TABELA I 

 Acerto ξ λ B[bits/min] 

Ind. 1 94.93±0.71% 50% 2.5s 29.88 

Ind. 2 78.89±1.31% 50% 1.88s 20.12 

Ind. 3 81.31±1.25% 0% 5s 8.44 

 

Então, nossos resultados foram comparados com 

os melhores resultados submetidos ao BCI Competi-

tion III, que utilizou o mesmo banco de dados forne-

cido pelo instituto IDIAP (Millán, 2004), como mos-

tra a tabela 3 (Anderson et al, 2007). 

TABELA IIII 

 Ind.1 Ind.2 Ind.3 Média 

Autores 94.93 78.89 81.31 85.04 

C. Anderson 62.3 57.6 47.5 55.8 

S. Sun 74. 3 62.3 52.0 62.8 

A. Schlögl 69.0 57.1 32.3 52.7 

E. Arbabi 55.4 51.8 43.6 50.2 

A. Salehi 26.5 32.8 24.5 28.0 

 

 Para uma correta comparação algumas conside-

rações devem ser feitas. As classificações realizadas 

nos trabalhos mostrados na tabela 3 utilizaram o 

método de reclassificação simples, tomando a classe 

de maior ocorrência em janelas de reclassificação de 

0,5 segundos. Esse método apresenta grande probabi-

lidade de ocorrência de atraso durante a classifica-

ção. Os resultados obtidos nesta pesquisa foram em 

média 23% melhores que os demais, porém, foram 

utilizadas janelas de reclassificação com até 5 segun-

dos. Mas, o método de reclassificação proposto na 

seção 2.7 apresenta menor probabilidade de ocasio-

nar atrasos, o que em parte justifica o uso de janelas 

de reclassificação maiores.  

As diferentes técnicas de classificação utilizadas 

por cada grupo também devem ser consideradas. 

Anderson et al. utilizou Short-time Principal Com-

ponent Analysis (STPCA) para extração de caracte-

rísticas e a Análise por Discriminante Linear (LDA) 

 
TABELA II 

 
Precisão Sensibilidade Especificidade 

Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 

C1 0.85 0.54 0.80 1 0.79 0.79 0.95 0.87 0.90 

C2 0.98 0.80 0.80 0.97 0.73 0.79 0.99 0.86 0.91 

C3 0.99 0.93 0.83 0.91 0.85 0.86 0.99 0.95 0.91 
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para a classificação. Sun et al. utilizou remoção offli-

ne de artefatos, e o sinal de EEG foi filtrado entre 8-

13 Hz para o indivíduo 1 e 2 e entre 11-15 Hz para o 

indivíduo 3. Uma abordagem multi-classes da técnica 

Common Spatial Patters (CSP) foi utilizada para 

seleção dos eletrodos e o classificador support vector 

machines (SVM) foi utilizado.  Schlögl et al. suba-

mostrou o EEG para 128 Hz, formou canais bipolares 

e estimou modelos autoregressivos para cada canal, 

considerando a energia das bandas  α e β. Então, a 

característica com maior discriminação foi selecio-

nada para uma classificação estatística. Arabi et al. 

subamostrou o EEG para 128 Hz e o filtrou entre 0.5-

45 Hz, características baseadas em medidas estatísti-

cas e modelos paramétricos de janelas de 1 segundo 

foram extraídas e classificadas por um classificador 

Bayesiano. Salehi utilizou uma combinação da ener-

gia da transformada Fourier em janelas (STFT) e 

características no domínio temporal para serem clas-

sificadas por um classificador Bayesiano. 

Por fim, o presente estudo justificou a subamos-

tragem do EEG para 64 Hz através da FAC; justifi-

cou a utilização do PSD em janelas de 5 segundos 

para a extração de características através da FACP e 

do teste de aleatoriedade Runs Test; utilizou a diver-

gência simétrica de Kullback-Leibler para a seleção 

dos eletrodos e componentes freqüênciais e um clas-

sificador Bayesiano. 

Após a classificação utilizou-se o método pro-

posto para reclassificação e a taxa de classificação 

proposta para o sistema é de 64Hz. Portanto, o tempo 

máximo de processamento para cada janela de tempo 

é de 15,6 ms, no entanto, as simulações mostraram 

que o tempo médio utilizado durante o processamen-

to foi de 3,4  1,8 ms, o que garante a aplicabilidade 

da taxa de classificação proposta. 

4   Conclusão 

A aplicação dos métodos propostos resultou num 

sistema capaz de reconhecer as três tarefas mentais, 

obtendo resultados comparáveis aos resultados obti-

dos na literatura citada. Concluímos que o estudo da 

taxa de amostragem e tamanho das janelas de tempo 

resultou em parâmetros que podem ser utilizados 

para a construção de uma ICC. Finalmente, concluí-

mos que a taxa de acerto do sistema, estabilidade de 

classificação e taxa de transferência de informação 

tornam possível sua aplicação para controle de dispo-

sitivos robóticos, como a cadeira de rodas robótica 

que está sendo desenvolvida. 
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Resumo— Este artigo descreve o projeto e a implementação de um sistema robótico para aplicações em tele

imersão, denominado na literatura como avatar. O sistema desenvolvido é semi-autônomo e é tele-operado por

um usuário remotamente localizado. Para melhor percepção do ambiente remoto, o avatar envia ao usuário áudio

e v́ıdeo streams provenientes de um par de câmeras. O sistema possui a capacidade de desviar-se de obstáculos,

evitar queda em degraus provendo ao usuário a sensação de estar imerso no ambiente remoto. O sistema foi

testado e utilizado em ambientes internos com cobertura wi-fi.

Palavras-chave— Tele-presença, Tele-imersão, streaming de v́ıdeo e áudio, semi-autônomo

1 Introdução

Este artigo descreve um sistema de tele-presença
semi-autônomo que utiliza um avatar robótico de-
nominado DOKbot. Tais avatares robóticos são
controlados remotamente por um usuário, além de
enviarem e receberem v́ıdeo e áudio para prover ao
usuário a percepção de estar imerso no ambiente
onde o robô se encontra. Todas essas caracteŕısti-
cas permitem que o avatar proporcione ao usuário
a possibilidade de participar e interagir em um
ambiente remoto.

O objetivo do projeto foi construir um sistema
que permita tele-presença, Composto de duas par-
tes, o cliente operado localmente pelo usuário,
transmite áudio e v́ıdeo capturados em seu com-
putador e os transmite pela rede sem fio para o
avatar robótico. O servidor, no caso o próprio
DOKbot, em paralelo, envia áudio do local e ima-
gens de duas webcams instaladas na plataforma.
Essas imagens compõem um sistema estereoscó-
pico possibilitando ao usuário visualizar-las em
3D. O robô também obedece a comandos do usuá-
rio como mudar sua posição, ser capaz de evitar
degraus, evitando quedas e automaticamente des-
viar de obstáculos em sua trajetória. Tudo isso
permite uma maior interação do usuário com o lo-
cal f́ısico onde está o avatar robótico. O DOKbot,
mostrado na Figura 1 foi constrúıdo com o obje-
tivo de investigar a área de avatares robóticos.
As principais motivações do projeto são montar
um avatar robótico que possa caminhar sobre lo-
cais ligeiramente irregulares, além da presença das
imagens 3D, que proporcionam uma maior imer-
são do usuário.

Na próxima seção, descrevemos os componen-
tes de hardware e software do sistema de tele-
presença, incluindo o DOKbot. Depois, a co-
municação é discutida na seção 4. A navegação
semi-autônoma é descrita na seção 5. Na seção 6,
apresentamos alguns resultados do sistema de tele-

Figura 1: DOKBot

presença no mundo f́ısico. Os trabalhos relacio-
nados são apresentados na seção 2. Finalmente,
fechamos com a conclusão na seção 7.

2 Trabalhos Relacionados

Observa-se um grande desenvolvimento na área
de tele-presença. Podemos citar projetos similares
desde os primeiros modelos comerciais InTouch

Health que simplesmente aliavam videoconfe-
rências a mobilidade até recente o Texai, um
sistema de telepresença produzido pela Willow

Garage, que também implementa a navegação
semi-autônoma através de sensores laser mon-
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tados no robô. A semi-autonomia mostra-se
uma ferramenta importante para reduzir a carga
cognitiva do usuário (Lee et al., 2008) e viabilizar
uma navegação em ambientes com densa distri-
buição de obstáculos (Takayama et al., 2011).A
empresa Anybots vende desde 2010 o robô
QB (Anybots - Your Personal Avatar, 2011)
capaz de movimentar-se na forma de um pêndulo
invertido, e que possui ainda um laser que per-
mite ao usuário apontar objetos em cena. Outros
projetos nesta área realizam a tele presença sem
o envio de v́ıdeo do usuário, como a webcam
móvel Rovioe o avatar TEROOS.Diferentemente
dos robôs citados acima, a intenção do projeto
não foi a criação de uma plataforma comercial
para telepresença, mas a criação de um sistema
reconfigurável permita a máxima abstração
por parte dos usuários e interlocutores. Nas
interações humanas, posição sentada ou de pé
é importante e em geral pessoas se sentem des-
confortáveis de pé quando outros estão sentados
e vice-versa (Jouppi and Thomas, 2005). Deste
modo, montou-se um robô que em poucos minutos
torna-se similar ao usuário em termos de altura e
expressão facial. A configuração adotada permite
ao usuário maior transparência por reproduzir
seu rosto com tamanho similar ao real. Diversos
trabalhos relacionam o tamanho da tela ao ńıvel
de presença percebido pelos usuários.

A estabilidade de avatares é diretamente rela-
cionada à altura (Lazewatsky and Smart, 2010).
Para minimizar este problema e aumentar a mo-
bilidade do sistema a base escolhida foi o Pioneer

3, um robô robusto e apto a ambientes externos.
Parte da oscilação do avatar foi minimizada com a
aceleração e desaceleração via software, com parâ-
metros estabelecidos empiricamente (Lazewatsky
and Smart, 2010).

3 O DOKBot

3.1 Componentes de Software

Por apresentar diversos processos simultâneos, fo-
ram desenvolvido três aplicações :

• DOKserver : software que é executado no net-
book junto ao avatar robótico. Este software
lida com os streams de aúdio e v́ıdeo prove-
nientes do computador do usuário. Além de
capturar e enviar pela rede os streams das
duas webcams e do microfone embutido no
netbook.

• DOKclient : software executado no computa-
dor do usuário e apresenta uma interface grá-
fica para facilitar seu manuseio. É respon-
sável por reproduzir as duas imagens adqui-
ridas pelas webcams montadas no robô. O
software também processa o áudio capturado

pelos microfones, permite ao cliente configu-
rar algumas opções do modo como é feito o
stream, tais como qualidade de áudio e v́ıdeo
e número de câmeras no robô.

• Navilaservfh: software instalado no computa-
dor do cliente que transmite os comandos de
posição e de velocidade para o netbook mon-
tado no robô. A aplicação também monitora
remotamente os sinais dos sensores instala-
dos no avatar para proteção contra escadas e
depressões no solo e desvio de obstáculos, e
informa ao usuário se há condição de perigo
e os detalhes desta condição.

Abaixo apresenta-se uma descrição mais de-
talhada do funcionamento dos módulos presentes
nos programas utilizados.

Figura 2: Diagrama para DOKBot

Figura 3: Diagrama para Usuário

4 Comunicação

Para implementar a transmissão bilateral de áu-
dio e v́ıdeo utilizou-se a biblioteca Gstreamer,
(Taymans, 2011), por estar presente nativamente
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na maioria das distribuições Linux e, dentre as op-
ções procuradas, como OpenCV e JACK, foi a que
se mostrou mais completa.

Por meio da criação de pipelines pode-se
transmitir áudio ou v́ıdeo pela rede utilizando o
encapsulamento UDP. No DOKserver são inicia-
dos dois pipelines para recebimento de áudio e v́ı-
deo do usuário e logo após são iniciados três pipe-
lines para o envio das imagens de ambas webcams
e o áudio capturado pelo microfone do netbook.

As câmeras Logitech Webcam Pro 9000 tam-
bém possuem microfones embutidos, modificando-
se um dos streams para capturar o áudio de am-
bos microfones e colocando cada um dos sinais em
canais separados, esquerdo e direito, seria posśıvel
criar uma recepção de som estéreo que aumentaria
a imersão do usuário no ambiente em que o robô se
encontra sem a necessidade de grandes mudança
na aplicação DOKserver.

As variáveis do stream como fonte, destino,
qualidade, formato e compactação, podem ser
configuradas no Gstreamer pelas Factorys. Após
definidos os parâmetros, o stream é iniciado.

Utilizou-se para a transmissão de v́ıdeo a for-
matação Theora com resoluções de 320 por 640
pixeis cuja qualidade pode ser ajustada pelo usuá-
rio. Para o áudio utilizou-se a formatação Vorbis

com uma taxa de amostragem de 44100Hz.
Uma conexão UDP é estabelecida entre cli-

ente e servidor para troca de mensagens. Essa
conexão possibilita a sincronização entre os pro-
cessos, além de enviar ao servidor as preferências
para o stream escolhido pelo usuário.

5 Navegação Semi-Autônoma

Nesta seção é descrito o sistema de navegação.
O usuário tele-opera o avatar robótico indicando
para onde ele deve se locomover. Porém, o sis-
tema de tele-presença deve ser seguro, já que o
avatar robótico interage com seres humanos e pode
ser utilizado em ambientes que possuam escadas
e obstáculos. Portanto, o sistema de navegação
possui um algoritmo para evitar degraus e um al-
goritmo para evitar obstáculos, descritos a seguir.

5.1 Prevenção de quedas

Para se evitar posśıveis quedas em escadas, um
sensor laser Hokuyo URG-04LX-UG01 foi insta-
lado à frente do robô. Sua principal finalidade é
servir como sensor para detecção de depressões no
piso à frente do robô. O laser faz leituras em um
setor de 240o retorna valores de distâncias de refle-
xão associados ao ângulo de cada medida. O laser
utilizado é um modelo de baixo custo, que tem
a vantagem de não utilizar fonte energia externa,
mas apenas a fornecida pela porta USB à qual está
conectado. Porém, foi suficiente para uma detec-
ção segura de escadas a uma velocidade de 0.6m/s

com o feixe posicionado a 60 mm à frente do robô.

Cada varredura do laser retorna 682 valores de
distância, cada um associado a um ı́ndice. Para a
estimativa do estado do piso à frente do robô, foi
necessário realizar um pós-processamento que, a
partir dos ângulos máximos e mı́nimos de leitura
do laser, permite calcular a separação angular en-
tre pontos vizinhos. Visto que a leitura do laser
baseia-se no tempo necessário à reflexão de um
feixe de luz infravermelha, este trabalho utilizou
apenas as medidas referentes ao setor correspon-
dente aos 90o frontais do laser. A partir deste
ângulo, o feixe laser e a superf́ıcie de reflexão são
menos ortogonais, de modo que são geradas mais
leituras incorretas pois o ângulo de incidência pro-
porciona a reflexão total do feixe laser que toca o
solo.

Figura 4: Reflexão total do laser Hokuyo para ân-
gulos maiores que 45o.

O plano da leitura em 90o permite que a faixa
de piso coberta seja duas vezes a distância entre o
solo e o sensor, de modo que 70cm de distância en-
tre o laser e o chão permitem que seja coberta uma
largura de 1, 40m no plano do laser. Nos experi-
mentos, essa configuração se mostrou adequada
para um robô-base de 51cm de largura. Para que
as medidas do laser pudessem ser utilizadas para
monitoramento do piso, foi necessária a transfor-
mação das duplas distância-ângulo para o sistema
cartesiano explicitadas nas equações 1 e ilustrado
na Figura 5, retirada de (Macharet, 2009).

[

xi

yi

]

= ri

[

cos(ρi)
sin(ρi)

]

(1)

Figura 5: Esquema de leitura do laser.
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5.1.1 Desvio de Obstáculos

Desvio de obstáculos é uma das principais funções
do sistema. A literatura registra um grande nú-
mero de técnicas: desde algoritmos básicos, que
detectam um obstáculo por proximidade e param
o robô, até métodos sofisticados que realizam a
manobra entre diversos obstáculos. Esses algo-
ritmos são mais complexos, pois requerem como
entrada as dimensões do próprio robô, bem como
a medida das dimensões do obstáculo, e subse-
quentemente a manobra do robô em torno ou para
longe dos obstáculos. Nessa categoria, estão os al-
goritmos que realizam a detecção das bordas dos
obstáculos, porém ao custo de demandar que o
robô permaneça imóvel para que realize as medi-
ções, que são diretamente influenciadas pela pre-
cisão dos sensores utilizados.

Em um robô dotado de sonares, a ângulo de
visada restrita dos sensores faz com que os obs-
táculos sejam mal definidos, e quaisquer medidas
falsas sejam igualmente consideradas obstáculos,
visto que esses métodos não constroem um mo-
delo do mundo baseado em múltiplas medições.

Em outra abordagem, Khatib (Khatib, 1985)
propôs que forças imaginárias podem agir sobre o
robô, resultando numa resultante que representa
a direção de movimento do robô para um determi-
nado instante. Para tanto, um cálculo prévio atri-
bui ao objetivo uma força atrativa para o robô, en-
quanto obstáculos são relacionados a forças repul-
sivas. Neste campo de forcas potenciais, em cada
momento uma força resultante é calculada, cau-
sando então a aceleração do robô na direção desta
força. Este conjunto de métodos tem a grande
desvantagem de trabalhar com a suposição de que
o mundo é previamente conhecido.

Em busca de uma maior flexibilidade nos
meios posśıveis para uso deste avatar robótico,
neste sistema o desvio de obstáculos é implemen-
tado usando-se o algoritmo de navegação local
VFH+, através do driver vfh do Player. Trata-se
de um método que roda em tempo real de desvio
de obstáculos que utiliza uma grade com um his-
tograma de probabilidades de obstáculos como o
modelo do mundo (Borenstein and Koren, 1991).
Esse modelo é continuamente ajustado com base
nas leituras de um sensor de peŕımetro, como um
ranger laser ou um conjunto de sonares. A seguir,
a partir da grade cartesiana utilizado é constrúıdo
um grid polar entorno do robô, de modo que cada
setor neste histograma polar contém um valor cor-
respondente à densidade de obstáculos naquela di-
reção. Esta densidade é utilizada para a escolha
dinâmica do setor mais adequado para a passa-
gem do robô, que é então manobrado na direção
escolhida. A implementação utilizada, (Ulrich and
Borenstein, 1998), tem ainda a vantagem de uti-
lizar uma histerese na determinação das direções
bloqueadas, de modo que o movimento do robô

torna-se suave, sem a possibilidade de um mo-
vimento oscilatório observado no uso de campos
potenciais.

O driver VFH do Player utiliza o driver po-

sition2d, a partir da posição desejada para robô.
Após receber uma posição-objetivo, as velocida-
des necessárias para este objetivo são calculadas
e passadas ao driver position2d. No nosso sistema
as posições a serem seguidas pelo VFH+ são de-
terminadas como deslocamentos infinitesimais na
direção escolhida. Antes do envio dessa posição
desejada para o servidor player no robô, ocorre
a verificação do resultado do algoritmo de detec-
ção de depressões. O algoritmo retorna um valor
binário para a possibilidade de queda, e este va-
lor é utilizado diretamente no cálculo do posśıvel
deslocamento, desabilitando-o caso necessário.

6 Resultados

Foram executados experimentos em ambiente real
e coletado dados de latência e resposta dos pro-
gramas em execução na plataforma.

6.1 Comunicação

Ao se iniciar os programas DOKclient e DOKser-
ver no computador do usuário e netbook presente
no robô, respectivamente, notou-se que os streams

de v́ıdeo e áudio funcionavam corretamente, po-
rém quando a distância entre servidor e cliente
aumentava as aplicações apresentavam lentidão e
pausa nos streams. Como foi utilizada uma rede
sem fio a causa mais provável seria ou latência da
rede ou diminuição de banda, que aumentam pro-
porcionalmente com a distância entre roteador e
computador.

Foi testada a latência da rede sem os pro-
gramas rodando, a cada distância foram adquiri-
das 40 amostras de latência obtidas pelo comando
ping. Os resultados obtidos estão mostrados no
gráfico 6, os pontos de amostragem estão destaca-
dos na Figura 8. Analisando o gráfico do Gráfico 6
podemos observar que a distância não influenciou
significativamente a latência da rede, para todos
os pontos observados a latência não ultrapassou
20ms.
Porém ao executar as aplicações DOKserver e
DOKclient, exemplificadas no gráfico da Figura
7. Utilizando também os pontos de amostra-
gem da Figura 8 pode-se observar um aumento
muito grande nas latências para todas as distân-
cias. Logo é provável que o programa utilizado
no DOKbot para transferência de áudio e v́ıdeo
requisita muita banda da rede.

Apesar de, após uma certa distância, o Han-

doff da rede se tornar um problema e as apli-
cações DOKserver e DOKclient serem muito pe-
sadas, ainda pode-se testar a execução da plata-
forma e todos os streams funcionaram, na Figura
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Figura 6: Gráfico Latência Média com distâncias
relativas com roteador sem carga na rede.

Figura 7: Gráfico Latência Média com distâncias
relativas com roteador com carga na rede.

9 podemos visualizar as aplicações em execução,
chama-se atenção para as imagens estereoscópicas
que permitem ao usuário visualizar o ambiente em
3D.

6.2 Navegação

Nesta seção descrevemos os resultados da parte
de navegação semi-autônoma, que inclui desvio
de obstáculos e prevenção de quedas, presente no
software Navilaservfh.

Após a realização de cada medida, a distân-
cia no eixo X entre o laser e o solo é obtida e
armazenada em um vetor. Durante a inicialização
do programa de navegação, assume-se que o piso
à frente do robô é plano, para que seja medida a
média das distâncias no eixo X. Este valor será
utilizado para análise de pontos que correspondam
a potenciais depressões. O programa de navega-
ção monitora, a cada momento, quantos pontos
à frente do avatar encontram-se a uma distância
além do limiar definido anteriormente, e avisa o
operador do sistema no caso do número de pontos
indicar uma depressão, além de desabilitar a pos-
sibilidade de mover o robô para frente. Nessa situ-
ação o usuário só pode girar o robô ou recuar, po-
rém deve-se observar que não há monitoramento
do piso atrás do robô.

Para ilustrar o funcionamento do algoritmo,
a seguir estão algumas das condições de parada
observadas, bem como o conjunto de leituras do

Figura 8: Mapa com pontos de amostragem usa-
dos no teste.

Figura 9: Programa DOKclient em execução.

laser em cada momento. Na Figura 11 vê-se o
robô alinhado aos degraus da escada, a Figura 12
têm-se o robô parado obĺıquo aos degraus, em 13
a parada defronte obstáculos irregulares e na Fi-
gura 10 frente a um plano sem depressões. Logo,
pode-se perceber que, para a detecção de degrau,
o programa Navilaservfh funcionou como o espe-
rado.

7 Conclusões

Um sistema de tele-presença que utiliza um ava-
tar robótico foi projetado. O sistema possui nave-
gação semi-autônoma, permitindo o usuário tele-
operar o avatar robótico e também inclui funciona-
lidades como prevenção de obstáculos e detecção
de depressão. Com base nos testes para detecção
de degraus, pode-se concluir que o programa Na-
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Figura 10: Parada do robô em um plano sem de-
pressão.

Figura 11: Parada do robô alinhado ao degrau.

vilaservfh impede a queda do sistema caso haja
uma depressão à sua frente.

O sistema de transmissão de áudio e v́ıdeo
mostrou ser estável para pequenas distâncias, per-
mitindo a interação do usuário com o mundo f́ı-
sico.

No futuro pretendemos investigar o refina-
mento das aplicações DOKclient e DOKserver
para que estas possam ajustar a qualidade dos
streams em tempo real, assim com menor dispo-
nibilidade de banda a qualidade seria reduzida,
impedindo o atraso no v́ıdeo e áudio.
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Abstract— This work presents a Brain-Computer Interface (BCI) based on the Steady-State Visual Evoked
Potential (SSVEP) that can discriminate four classes once per second. A statistical test is used to extract the
evoked response and a decision tree is used to discriminate the stimulus frequency. Designed according such
approach, volunteers were capable to online operate a BCI with hit rates varying from 60% to 100%. Moreover,
a robotic wheelchair could be commanded through an indoor environment using such BCI. As an additional
feature, such BCI incorporates a visual feedback, which is essential for improving the performance of the whole
system. All of this aspects allowed to use this BCI to command a robotic wheelchair efficiently.

Keywords— Visual evoked potential, BCI, EEG analysis

Resumo— Este trabalho apresenta um Interface Cérebro-Computador (ICC) com base em Potenciais Evocados
Visuais (do inglês, SSVEP) que discrimina quatro classes, uma a cada segundo. Um teste estat́ıstico é utilizado
para extrair a resposta evocada, e uma árvore de decisão é usada para discriminar a frequência de est́ımulo.
Projetada segundo essa abordagem, os voluntários são capazes para operar a ICC de forma online com taxas
de acerto variando de 60% a 100%. Além disso, uma cadeira de rodas robótica pôde ser comandada por um
ambiente fechado usando tal ICC. Como uma caracteŕıstica adicional, tal ICC incorpora uma biorrealimentação
visual que é essencial para a melhoria do desempenho do sistema. Todos esses aspectos permitiram usar essa
ICC para comandar uma cadeira de rodas robótica de forma eficiente.

Palavras-chave— ICC, SSVEP, Cadeira de Rodas Robótica

1 Introdução

Uma caracteŕıstica que distingue os humanos de
outras espécies é sua habilidade em comunicar.
Comunicação pode ser definida como um processo
para expressar e compartilhar experiências entre
as pessoas. Algumas tendências observadas em
comunicação são as tecnologias de mı́dia e as in-
terfaces entre o homem e a máquina (Ebrahimi
et al., 2003). Apesar de muitas inovações tecno-
lógicas terem acontecido durante nossa era, a in-
teração homem-máquina não tem avançado com
a velocidade esperada. Os principais instrumen-
tos desta interação continua sendo o teclado e o
mouse. Entretanto, algumas pesquisas indicam
que esta interação pode ser estendida a outras
modalidades, tais como visão, tato, cheiro e voz
(Ebrahimi et al., 2003). A solução para um maior
avanço aponta para a fonte de nossos sentidos e
emoções: o cérebro humano. Apesar de sermos
capazes de monitorar processos fisiológicos, como
pressão sangúınea, atividades musculares e card́ıa-
cas, uma interface natural entre o corpo e o moni-
toramento cerebral é necessária. Assim, os sinais
cerebrais indicam um novo modo de comunicação:
a Interface Cérebro-Computador (ICC).

Muitas ICCs já desenvolvidas se destinam a
melhoria de vida de pessoas com deficiência, que
pode se tornar realidade fora do mundo do la-
boratório usando uma combinação da tecnolo-
gia das ICCs junto com a tecnologia assistiva
(del R. Millan et al., 2010). ICCs têm sido
usadas com sucesso em alguns contextos, como

o comando de um robô ou uma cadeira de ro-
das robótica (Ferreira et al., 2008), (Muller, Ce-
leste, Bastos-Filho e Sarcinelli-Filho, 2010) e (del
R. Millan et al., 2009); operação de dispositivos
protéticos (Muller-Putz et al., 2005); seleção de
letras em um teclado virtual (Friman, Lüsth, Vo-
losyak e Gräser, 2007); acesso à Internet (Karim
et al., 2006); navegação em ambiente de realidade
virtual (Leeb et al., 2007) e jogos de computa-
dor (Lalor et al., 2005), (Nijholt et al., 2008).
Mais ainda, ICCs podem ser usadas por pes-
soas saudáveis para aplicações em áreas de co-
municação, jogos e entretenimento computacional
(Nijholt et al., 2008).

Atualmente, alguns estudos mostram que a
maioria da população é capaz de usar uma ICC.
Em (Guger et al., 2003) é apresentado um es-
tudo com 99 pessoas saudáveis que tentam con-
trolar o movimento horizontal de uma barra em
um monitor de computador a partir da imagina-
ção motora. O resultado encontrado é que apro-
ximadamente 93,3% das pessoas conseguiam con-
trolar totalmente com cerca de 59% de precisão.
Um outro estudo similar, apresentado em (Guger
et al., 2009), mostra o resultado obtido com uma
ICC com base no potencial P300 com o propósito
de digitação de palavras. Este estudo foi reali-
zado com 100 pessoas que tiveram 5 min de trei-
namento e, como resultado, 89% dos voluntários
foram aptos para digitar palavras com uma pre-
cisão variando de 80% a 100%, e somente menos
de 3% não conseguiram escolher nenhum caractere
corretamente. Estes estudos mostram que é posśı-
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vel estender o uso das ICCs para grande parte da
população quando essa se tornar um dispositivo
prático e fácil de usar, o que requer uma defini-
ção dos próximos passos no desenvolvimento das
ICCs.

Entre os paradigmas usados no desenvolvi-
mento de uma ICC, existe aquele que toma por
base os Potenciais Evocados Visuais em Estado
Permanente (do inglês, Steady-State Visual Evo-
ked Potential - SSVEP). A componente funda-
mental e os harmônicos da frequência de emissão
de um est́ımulo visual estarão presentes no sinal de
EletroEncefaloGrama (EEG). As ICCs com base
nesses potenciais são chamadas de ICC-SSVEP, e
o interesse em desenvolver este tipo de ICC é de-
vido principalmente à robustez deste fenômeno, já
que este potencial é uma resposta inerente do cé-
rebro humano. Isto leva a um rápida adaptação
do indiv́ıduo em operar tal ICC (Friman, Volosyak
e Gräser, 2007).

As ICCs-SSVEP suportam um número maior
de comandos do que as ICCs com base em ima-
ginação motora (Wolpaw et al., 2002), e tam-
bém podem alcançar uma alta Taxa de Tran-
ferência de Informação (TTI). Por exemplo, as
ICCs que não são baseadas em SSVEPs alcançam
uma TTI de 10 a 25 bits/min, enquanto que as
ICCs-SSVEPs atuais alcançam até 100 bits/min
(Vialatte et al., 2010). A alta TTI em uma ICC-
SSVEP é devido ao alto número de comandos (até
13 comandos simultâneos (Cheng et al., 2002),
(Wang et al., 2006)), e porque os SSVEPs são
induzidos por est́ımulos visuais externos que são
mais robustos e fáceis de controlar que um est́ı-
mulo gerado internamente. Portanto, de acordo
com (Martinez et al., 2007), as vantagens deste
tipo de ICC são a alta TTI com uma mı́nima
requisição de treinamento, robustez em relação a
rúıdos e artefatos e a relativa facilidade para au-
mentar o número de comandos. Entretanto, a es-
timulação com pequenos quadriculados piscando
pode causar fadiga se a ICC é utilizada por um
longo peŕıodo de tempo.

Neste contexto, este trabalho apresenta uma
ICC-SSVEP desenvolvida para comandar uma ca-
deira de rodas robótica de forma eficiente. Para
isso, é necessário implementar alguns passos no
desenvolvimento da ICC, como apresentado na Se-
ção 2. Os resultados qualitativos são mostrados na
Seção 3, enquanto a Seção 4 apresenta as conclu-
sões finais do trabalho.

2 Sistema Desenvolvido

2.1 Experimentos

Nos experimentos desenvolvidos, os voluntários se
sentaram em uma cadeira confortável, a uma dis-
tância de 0,7 m de um monitor LCD de 17 polega-
das. Foi pedido aos mesmos para visualizar uma

tela de estimulação formada por 4 tarjas de qua-
dŕıculos piscando, geradas por uma FPGA. Essa
tela de estimulação de quatro tarjas é apresen-
tada simultaneamente para o usuário. São tam-
bém usados quatro LEDs dispostos nas extremi-
dades da tela, os quais funcionam como uma bi-
orrealimentação visual (Figura 1). Doze canais de
EEG foram registrados, com um eletrodo de re-
ferência situado na orelha esquerda, amostrados
a 600 amostras/s e filtrados com um filtro passa-
banda de 0,1 a 100 Hz. O equipamento utilizado
para a gravação do sinal de EEG foi o BrainNet-
36, da EMSA Equipamentos Ltda. O sinal foi
adquirido em intervalos de 1 s usando um sistema
proxy chamado de EEGProxy. O eletrodos foram
colocados de acordo com o sistema internacional
10-20 estendido e suas posições foram P7, PO7,
PO5, PO3, POz, PO4, PO6, PO8, P8, O1, O2 e
Oz. Na fase de pré-processamento foi usado um fil-
tro digital passa-bandas eĺıptico de quinta ordem
na faixa de 3 a 60 Hz. Além disso, foi implemen-
tado um filtro espacial com base no método de
Referência de Média Comum (do inglês, CAR).

Figura 1: Sistema de aquisição com sistema de
biorrealimentação visual.

No primeiro experimento, foi realizada uma
aquisição de sinais onde era pedido aos voluntá-
rios para mirar a tela sem nenhum est́ımulo, etapa
esta que foi chamada de estado de repouso. De-
pois da aquisição do estado de repouso de dois
minutos, uma única rodada de 160 s foi executada
por cada voluntário. Nesta rodada era pedido ao
indiv́ıduo para mirar cada tarja por 10 s quatro ve-
zes. As frequências de est́ımulo foram 5,6 rps (em
cima), 6,4 rps (direita), 6,9 rps (em baixo) e 8,0
rps (esquerda). Um aviso sonoro foi utilizado para
avisar ao voluntário sobre a mudança da tarja a
ser observada. O experimento foi conduzido sem
o uso do sistema de biorrealimentação, e quatro
voluntários masculinos saudáveis, com idades en-
tre 23 e 36, chamados de Vol15, Vol21, Vol25 e
Vol28, participaram deste primeiro experimento.
O segundo experimento foi realizado usando reali-
mentação visual, e somente três voluntários Vol1,
Vol10 e Vol28 participaram. Novamente, o sinal
de EEG durante o estado de repouso foi adqui-
rido seguido da livre escolha da tarja observada
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por parte do usuário.

2.2 Extração de Caracteŕısticas

Considere que f(n) é a resposta evocada associada
ao SSVEP, e y(n) corresponda às oscilações indu-
zidas no sinal de EEG (Liavas et al., 1998). Então,
o sinal de EEG gravado durante o peŕıodo de re-
pouso antes da estimulação, xpre(n), e durante a
estimulação, xpos(n), são descritos por

xpre(n) = ypre(n)

xpos(n) = f(n) + ypos(n).

Como demonstrado em (de Sá et al., 2006),
o periodograma de Bartlett pode ser usado para
aumentar a significância estat́ıstica da estimativa
do espectro, isto é,

P̂B(f) =
1
M

M−1∑
m=0

P̃ (m)
xx (f),

onde M é o número de todos os segmentos de
x(n) que são independentes e têm a mesma dura-
ção, e P̃ (m)

xx (f) é o espectro estimado do m-ésimo
segmento. Portanto, P̂B(f) tem uma distribuição
chi-quadrada com 2M graus de liberdade, ou seja,
χ2

2M . Assim, este teste-F , chamado de Teste F-
Espectral (TFE) (de Sá et al., 2006), pode ser
expresso como

TFE(f) =
P̂xxpos(f)
P̂yypre(f)

,

cuja hipóteses nula e alternativa são: H0 : f(n) =
0, and H1 : H0 é falsa. Sem a resposta evocada,
sob H0, tem-se que

My

Mx
TFE(f) ∼ F2Mx,2My

,

onde Mx é o número de segmentos usados para
estimar o espectro durante a estimulação, e My

é o número de segmentos usados para estimar
o espectro durante o peŕıodo de repouso (de Sá
et al., 2006). Consequentemente, H0 é rejeitado
(α = 0, 05) usando o valor cŕıtico dado por

TFEcrit = F(2Mx,2My,α).

Ou seja, o valor cŕıtico corresponde à hipótese nula
H0 de ausência de resposta. Portanto, a presença
da resposta evocada será considerada para valores
do espectro que estão acima deste valor cŕıtico.

2.3 Classificação

A partir do teste-F desenvolvido na Seção 2.2,
os parâmetros do classificador são selecionados

de acordo com os picos que ultrapassam o valor
TFEcrit. Como não existe nenhuma métrica para
os pontos que se desejam classificar, foi escolhido
então um classificador baseado em regras. Para
isso, uma árvore de decisão foi desenvolvida e os
seus parâmetros foram relacionados com a ampli-
tude destes picos e o valor de frequência associado.
Esses parâmetros são convertidos em atributos ca-
pazes de modelar o sistema de forma adequada.

Para cada amostra a árvore de decisão pos-
sui três atributos, A1, A2 e A3, relacionados aos
dez primeiro picos (se existirem) que rejeitam H0

no teste estat́ıstico. Mais detalhes podem ser
conferidos em (Müller, Bastos-Filho e Sarcinelli-
Filho, 2010). A árvore de decisão desenvolvida
é mostrada na Figura 2. Observe que há uma
classe para cada frequência de est́ımulo, e quando
a árvore classifica a amostra como pertencente à
classe X significa que aquela amostra não foi clas-
sificada. A fase de treinamento não é necessária,
o que representa uma grande vantagem devido à
redução do custo computacional.

Figura 2: Árvore de decisão implementada.

2.4 Interface Gráfica

Com o objetivo de facilitar a interação entre o sis-
tema e o usuário, uma interface gráfica foi desen-
volvida usando a ferramenta GUI (Graphical User
Interface) do Matlab, como ilustrado na Figura 3.
Assim, o usuário pode ajustar alguns parâmetros,
tais como o seu nome, as frequências de est́ımulo,
e como o usuário pode observar os resultados da
classificação.

Figura 3: Interface gráfica desenvolvida.

A configuração da interface é dividida em três
etapas. A primeira está relacionada ao sinal de
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repouso. Esta parte é preenchida com o nome do
usuário e o tempo de aquisição deste sinal. Então,
a barra Status informa o progresso dessa aquisi-
ção. Na segunda parte é posśıvel configurar as
frequências de est́ımulo usadas na ICC. Na ter-
ceira e última parte, é configurado o processo de
exibição do resultado da classificação. O primeiro
ajuste é sobre o uso ou não da porta serial. Esta
porta é responsável por operar o sistema de bi-
orrealimentação, que pode ser o acendimento de
LEDs ou mesmo movimentar uma cadeira de ro-
das robótica. Mais ainda, o modo de visualização
dos resultados pode ser configurado. Em Mode 1 o
resultado da classificação é mostrado de forma as-
śıncrona, de acordo com a classe determinada pela
ICC. Já no segundo modo, Mode 2, é mostrada a
taxa de acerto da tarja selecionada no menu Strip.
O processo de classificação começa quando o bo-
tão Start é pressionado.

2.5 Cadeira de Rodas Robótica

A cadeira de rodas robótica utilizada neste tra-
balho foi desenvolvida na Universidade Federal do
Esṕırito Santo e foi implementada a partir de uma
cadeira de rodas motorizada cujo joystick foi tro-
cado por um sistema que permite o controle da
cadeira de rodas por uma ICC. Um circuito com
base no microcontrolador MSP430 é responsável
pelo controle de velocidade das rodas, assim como
pela comunicação com o sistema inteiro da ca-
deira. Mais detalhes podem ser encontrados em
(Ferreira et al., 2008) e (Muller, Celeste, Bastos-
Filho e Sarcinelli-Filho, 2010). A cadeira de rodas
robótica junto com o sistema de aquisição de sinal
de EEG é mostrado na Figura 4.

Figura 4: Cadeira de rodas robótica utilizada.

A ICC-SSVEP desenvolvida também foi im-
plementada na cadeira de rodas robótica usando

um computador compacto e de baixa potência
(computador mini-ITX EPIA com 1 GHz de
frequência de clock e 1 GB de memória RAM).
Na ICC desenvolvida, este computador é respon-
sável por processar o sinal de EEG registrado e
classificá-lo para geração de comandos para a ca-
deira de rodas. O mini-ITX está localizado na
parte traseira da cadeira de rodas robótica, assim
como a FPGA responsável pela geração de est́ı-
mulos, ilustrado na Figura 5.

Figura 5: Mini-ITX e FPGA utilizadas na ICC.

2.6 Biorrealimenação

Neste trabalho, a biorrealimentação é essencial,
tanto para motivar o usuário quanto para aumen-
tar sua concentração. Em um primeiro momento,
foi aplicada uma realimentação visual usando
LEDs, como mostrado na Figura 1. Para isso,
a interface gráfica utiliza cinco letras que repre-
sentam os seguintes comandos: s - todos os LEDs
estão desligados, t - LED superior aceso, r - LED
direito aceso, b - LED inferior aceso, e l - LED
esquerdo aceso. Um circuito usando o microcon-
trolador PIC18F4550 é responsável por interpre-
tar o comando vindo da porta USB para acender
o LED corretamente.

Um processo de realimentação similar foi im-
plementado na cadeira de rodas robótica, com
base em seu movimento. Ou seja, a percepção
do movimento da cadeira por parte do usuário
pode servir de motivação para o mesmo aumen-
tar a sua concentração. O caractere enviado pela
porta USB é usado para movimentar a cadeira
para frente (t), para a esquerda (l), para a direita
(r), ou pará-la (t ou s).

3 Resultados

Com base nos bons resultados obtidos com ex-
perimento offline (ver (Müller, Bastos-Filho e
Sarcinelli-Filho, 2010)), os sinais de EEG do pri-
meiro experimento online descrito na Seção 2.1
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Tabela 1: Matriz de confusão, TTI e Precisão do Classificador (PC) para o primeiro experimento.

Vol15 Vol21
CX C1 C2 C3 C4 CX C1 C2 C3 C4

C1 0% 73% 3% 0% 24% 0% 81% 0% 0% 19%
C2 0% 27% 73% 0% 0% 0% 30% 70% 0% 0%
C3 0% 0% 30% 68% 3% 0% 0% 27% 73% 0%
C4 0% 8% 3% 19% 70% 0% 8% 3% 27% 62%

TTI: 40,3 bits/min PC: 71% TTI: 42,0 bits/min PC: 72%

Vol25 Vol28
CX C1 C2 C3 C4 CX C1 C2 C3 C4

C1 0% 78% 5% 3% 14% 0% 81% 0% 3% 16%
C2 0% 16% 81% 0% 3% 0% 30% 70% 0% 0%
C3 0% 0% 24% 76% 0% 0% 0% 27% 73% 0%
C4 0% 3% 8% 22% 68% 0% 5% 0% 27% 68%

TTI: 49,5 bits/min PC: 76% TTI: 43,8 bits/min PC: 73%

(sem realimentação) foram utilizados com inter-
valos de análise de 4 s com sobreposição de 3
s, cujos resultados são apresentados na Tabela
1. Um estudo usando outros valores de intervalo
de tempo para o processo de análise foi desenvol-
vido em (Müller, de Sá, Bastos-Filho e Sarcinelli-
Filho, 2011).

Devido ao bom desempenho obtido no pri-
meiro experimento, o segundo experimento foi
implementado usando a biorrealimentação visual.
Os voluntários Vol1 e Vol10 apresentaram taxas
de acerto de aproximadamente 60% e 70%, pro-
vavelmente porque eles não se adaptaram aos va-
lores das frequências de est́ımulo. O outro volun-
tário, Vol28, apresentou taxa de acerto de apro-
ximadamente 100%. Para esse voluntário, a taxa
de acerto mudava de acordo com sua concentra-
ção sobre o est́ımulo. Mais ainda, este voluntá-
rio conseguia realizar uma conversação com uma
pessoa próxima a ele e a realimentação visual se
responsabilizou pelo aviso da posśıvel perda de
concentração. Portanto, este experimento mos-
trou que a biorrealimentação é importante para
melhorar o desempenho da ICC. Um estudo mais
aprofundado sobre a influência do uso da bioreali-
mentação é apresentado em (Müller, Bastos-Filho
e Sarcinelli-Filho, 2011).

Em seguida, a ICC foi instalada no mini-ITX
localizado a bordo da cadeira de rodas. Apenas o
voluntário Vol1 utilizou esse sistema ilustrado na
Figura 6. No uso da cadeira de rodas robótica pelo
voluntário, não foi feita uma medida da taxa de
acerto ou da TTI, mas o mesmo conseguiu guiar a
cadeira de rodas robótica por todo o laboratório.

4 Conclusões

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de
uma ICC-SSVEP prática. Este desenvolvimento
foi dividido em algumas etapas que são importan-
tes para a operação eficiente da ICC. Desde o pro-
tocolo de aquisição do sinal de EEG até a etapa
de processamento, é importante ter em mente que
todas essas etapas têm que ser simplificadas para
se obter um bom desempenho. Uma interface grá-

Figura 6: Usando a ICC-SSVEP para comandar
uma cadeira de rodas robótica.

fica também é importante para a interação com o
usuário, interação essa que é essencial e que foi
complementada pelo uso de uma biorrealimenta-
ção visual. Este trabalho mostrou que a realimen-
tação é importante em uma ICC-SSVEP para a
melhoria do seu desempenho e para sua implemen-
tação prática. Todas essas considerações levaram
a uma ICC-SSVEP apta a comandar uma cadeira
de rodas robótica.

Como continuação deste trabalho, o sistema
será testado com mais voluntários, incluindo aque-
les com deficiência.
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Fortaleza, Ceará, Brasil
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Abstract— In this work, we focus on problems modeled as a set of activities to be scheduled and accom-
plished by mobile autonomous devices that communicate via a mobile ad hoc network. In such situations, the
communication cost, computational efforts and environment uncertainty are key challenges.
It is intuitive to consider that keeping information about tasks globally known by devices can provide better
schedules. However, there are some contexts - such as those where tasks require startup based on location
- where information restricted to coalitions of devices can still produce satisfactory scheduling. The existing
heuristics, however, do not consider this approach.
In this paper, we propose a multiagent system that applies an heuristic for dynamic formation of overlapping
coalitions and a variation of simulated annealing for scheduling of tasks within coalitions. The system is applied
to solve the problem of area coverage in a simulated environment and the results show that good schedules are
obtained with lower cost of communication and computation in comparison with the solution based on globally
known information.

Keywords— Multiagent Systems, Scheduling, Coalitions.

Resumo— Neste trabalho, são tratados os problemas modelados como atividades a serem escalonadas e rea-
lizadas por times de dispositivos móveis autônomos que se comunicam através de uma rede móvel ad hoc. Em
tais situações, o custo da comunicação e a incerteza do ambiente envolvido configuram dificuldades principais.
É intuitivo considerar que manter a informação sobre atividades globalmente conhecida entre os dispositivos pode
proporcionar melhores escalonamentos. Entretanto, há domı́nios de problemas em que informações restritas a
coalizões de dispositivos podem, ainda assim, produzir escalonamentos satisfatórios. As heuŕısticas existentes,
contudo, não consideram esta abordagem.
Neste trabalho, é proposto um sistema multiagentes que aplica uma heuŕıstica para formação dinâmica de coali-
zões sobrepostas e uma variação da simulated annealing para o escalonamento de atividades dentro das coalizões.
O sistema é aplicado para a solução do problema da cobertura de área em um ambiente simulado e os resultados
mostram que bons escalonamentos são obtidos a um menor custo de comunicação e computação em comparação
com a solução baseada em informação globalmente conhecida.

Palavras-chave— Sistemas Multiagentes, Escalonamento, Coalizões.

1 Introdução

Há diversos problemas que envolvem a coordena-
ção de times de dispositivos móveis que se comu-
nicam através de uma rede móvel ad hoc no in-
tuito de compartilharem e escalonarem atividades
geograficamente dispersas em um ambiente des-
conhecido. Os problemas da cobertura de área
(Choset, 2001) e transporte de carga (Murata and
Nakamura, 2004) são exemplos deste contexto. O
problema da cobertura de área é bem conhecido no
campo da robótica, com diversas pesquisas relaci-
onadas à cobertura realizada por um único robô.
Uma forma de resolver este problema através de
um time é particionar a área original em subá-
reas de forma que a cobertura de cada subárea é
uma atividade a ser realizada por um robô den-
tro do time e o desafio que surge é escalonar tais
atividades. No problema do transporte de carga,
as atividades são decorrentes dos particionamen-

tos da carga e dos caminhos a serem percorridos.
Em ambas as situações, os dispositivos móveis re-
agem ao ambiente e às mensagens recebidas de
seus pares para o compartilhamento de atividades
e dados do domı́nio. Ao passo em que o ambiente
é desconhecido, atividades podem ser atualizadas
dinamicamente.

O controle distribúıdo de dispositivos móveis
autônomos que atuam cooperativamente para o
escalonamento e realização de atividades é um
problema desafiador. Uma razão é o fato de o es-
calonamento distribúıdo de atividades ser um pro-
blema NP-Completo (Tsitsiklis and Athans, n.d.).
A outra razão decorre da comunicação para o com-
partilhamento de dados, a qual pode comprometer
a escalabilidade. Como a comunicação é baseada
em saltos uma mensagem pode requerer O(n) sal-
tos para alcançar seu destino, onde n é a quan-
tidade de agentes envolvidos. Se os agentes en-
viam mensagens concorrentemente, é posśıvel que
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cada canal de comunicação tenha que lidar com
O(n2) mensagens em um intervalo de tempo ar-
bitrariamente curto e, portanto, a rede tenha que
lidar com O(n3) mensagens. Ambas as dificulda-
des aqui apresentadas são senśıveis ao número de
agentes envolvidos e quantidade de atividades.

Neste trabalho, é proposto um sistema mul-
tiagentes (SMA) que adota um mecanismo base-
ado em coalizões sobrepostas que restringe a dis-
tribuição de informação entre os agentes e, dessa
forma, reduz os esforços computacional e de co-
municação envolvidos. Cada agente é capaz de
organizar suas próprias coalizões e calcular escalo-
namentos de atividades a partir do conhecimento
obtido dentro destas coalizões.

No levantamento de trabalhos relacionados,
não foram encontradas soluções que envolvessem
a formação de coalizões sobrepostas e informação
parcialmente distribúıda como mecanismos de re-
dução do espaço de busca dos escalonamentos.
Há algumas heuŕısticas para a redução do es-
paço de busca em escalonamentos nos casos em
que atividades requerem um esforço de iniciali-
zação (Allahverdi et al., n.d.). Tais heuŕısticas
seriam adequadas ao contexto aqui considerado,
pois atividades geograficamente dispersas frequen-
temente requerem um deslocamento inicial. Con-
tudo, esses escalonadores não consideram times
móveis e custos de comunicação. Barbulescu et
al. (Barbulescu et al., 2010) propõem um meca-
nismo de coordenação para o escalonamento de
atividades por dispositivos móveis. Entretanto, os
autores não tratam das questões de comunicação
e formação de coalizões.

O presente artigo está organizado da seguinte
forma. A descrição do problema abordado é apre-
sentada na seção 2. Na seção 3 são descritos tra-
balhos relacionados ao emprego de coalizões em
sistemas multiagentes. A seção 4 descreve o sis-
tema proposto. A seção 5 é dedicada ao estudo de
caso realizado para avaliar o sistema. Por fim, a
seção 6 apresenta as conclusões do trabalho.

2 Definição do Problema

Um time móvel é aqui definido como o conjunto
Γ = {γ1, γ2, . . . , γn}, n ≥ 1, de dispositivos mó-
veis. Cada agente do sistema proposto é associ-
ado a um dispositivo. Formalmente, o problema a
ser resolvido pelo sistema proposto é representado
pela seguinte tupla:

〈(Γ, E), A, S, Fs, R〉

onde:
(Γ, E) é o sistema f́ısico de interesse, formado

pelo time Γ e o ambiente E.
A = {A1, A2, . . .} é o conjunto dinâmico de

atividades, as quais são realizadas de forma indi-
vidual pelos agentes.

S = {s1, s2, . . .} é o conjunto de posśıveis es-
tados dos agentes após a realização de atividades.

Fs : Γ × A → S é a função que associa cada
agente após a realização de uma atividade a um
estado.

R : A × Γ × S → R é a função que associa
cada atividade realizada por um agente em um
dado estado a um resultado.

O resultado do escalonamento Ξ : A→ Γ que
se deseja encontrar é calculado pela expressão 1.

∑
Ai∈A

R(Ai,Ξ(Ai), Fs(Ξ(Ai), Ai)) (1)

3 Trabalhos Relacionados

Os primeiros trabalhos com aplicação de coali-
zões sobrepostas em sistemas multiagentes tem
sido apenas recentemente desenvolvidos. Alguns
destes algoritmos consideram a formação de co-
alizões para a realização conjunta de atividades,
no caso em que tais atividades necessitam de dife-
rentes habilidades para serem realizadas (Shehory
and Kraus, 1998; Lin and Hu, 2007; Cheng and
Dasgupta, 2008; Kraus et al., 2004). A aborda-
gem do presente trabalho, entretanto, considera a
formação de coalizões sobrepostas para a redução
da necessidade da informação envolvida ser glo-
balmente distribúıda.

Lin e Hu (Lin and Hu, 2007) propõem um
algoritmo para formação de coalizões sobrepostas
para a realização de atividades. O algoritmo, en-
tretanto, é baseado em informação completa, ao
contrário do domı́nio de problemas aqui conside-
rado. Kraus et al. (Kraus et al., 2004) por sua
vez, consideram a possibilidade de informação in-
completa. Seu trabalho, entretanto, é direcionado
para a sugestão de protocolos para a formação
de coalizões baseado na divisão dos prêmios entre
agentes envolvidos e não trata de escolanamento
de atividades.

4 Descrição do sistema proposto

O sistema proposto é composto por três módulos
principais. A estrutura de dados principal man-
tém informações sobre os estados dos agentes e
suas atividades. O Módulo de Apoio à Decisão é
responsável pelo cálculo de escalonamentos e for-
mação de coalizões. O Módulo de Coordenação
atualiza a estrutura de dados e coordena o uso dos
mecanismos de apoio à decisão. A arquitetura é
ilustrada na Figura 1.

4.1 Módulo de Coordenação

Cada agente DynaMOC executa um ciclo de con-
trole comum no intuito de coordenar sua atuação.
Este ciclo é modelado pelo fluxograma ilustrado
na Figura 2. Cada passo do ciclo é detalhado
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Figura 1: Arquitetura de cada agente.

abaixo e ou depende de uma interação remota den-
tro da coalizão do agente, ou depende de funções
locais definidas pelo usuário ou depende de fun-
ções definidas pelo DyanaMOC.

1. Depois de iniciado, um agente não possui ati-
vidades escalonadas. O primeiro passo é atu-
alizar sua coalizão através do algoritmo for-
necido pelo Módulo de Apoio à Decisão.

2. O segundo passo do ciclo é a atualização re-
mota da visão subjetiva - um termo utilizado
para denotar as atividades conhecidas por um
agente. A visão subjetiva é atualizada remo-
tamente com atividades não realizadas por
outros agentes em suas coalizões, ou porque
eles falharam, ou porque tais atividades ainda
não foram escalonadas.

3. O terceiro passo busca atualizar a visão sub-
jetiva localmente através da remoção de ati-
vidades realizadas e definição de novas ativi-
dades, quando aplicável, devido à divisão de
atividades existentes. Este passo é realizado
por funções definidas pelo usuário, pois a de-
finição de novas atividades é uma tarefa que
depende do domı́nio.

4. O quarto passo trata do escalonamento de
atividade da visão subjetiva. O Módulo de
Apoio à Decisão provê o algoritmo aplicado.

5. A distribuição das atividades escalonadas
dentro da coalizão é realizada no quinto passo
do ciclo.

6. No sexto passo, mecanismos definidos pelo
usuário são aplicados para a realização das
atividades escalonadas.

7. No último passo, agentes da coalizão são
notificados acerca da realização das ativida-
des. Quanto aplicável, informações de domı́-
nio também são distribúıdas.

Figura 2: O ciclo de controle de cada agente.

4.2 Estrutura de Dados Principal

Há três elementos principais que compõem a estu-
rura de dados: agentes e coalizões, atividades e os
escalonamentos.

Agentes possuem a capacidade de formar coa-
lizões. Cada agente em uma coalizão pode ser um
formador, isto é, aquele que inicia a coalizão, ou
um visitante, o qual é convidado por um formador
para compor uma coalizão.

Atividades representam objetivos menores a
serem alcançados para a solução do problema. As
atividades conhecidas por um agente formam a
sua visão subjetiva, uma vez que representam a
parte do problema que o agente conhece. Ativida-
des são realizadas através de ações, as quais são
atribúıdas tempos lógicos, que ordenam a sua re-
alização. O resultado de uma atividade é repre-
sentado por valores de métricas tais como custo,
qualidade da realização, duração e inicialização.

Um escalonamento é uma sequência de ativi-
dades a serem realizadas por um agente.

4.3 Módulo de Apoio à Decisão

Este módulo provê os mecanismos de formação de
coalizões e realização de escalonamentos.

4.3.1 Formação de Coalizões

Coalizões são empregadas pelo DynaMOC no in-
tuito de limitar o volume de mensagens trocadas,
bem como reduzir o espaço de busca para a reali-
zação de escalonamentos. Neste contexto, quanto
maiores as coalizões, mais informações estão en-
volvidas. No caso das grandes coalizões - as que
envolvem todos os agentes - todas as possibilida-
des de escalonamentos são avaliadas. Contudo,
atividades que dependem de localização pode ser
convenientemente alocadas para agentes mais pró-
ximos, de forma que o escalonador pode se bene-
ficiar de coalizões. Mais ainda, mensagens de do-
mı́nio podem estar fortemente relacionadas com
as atividades e esta é outra razão para manter
a comunicação limitada às coalizões. O sistema
DynaMOC propõe uma heurpistica para estimar
o tamanho das coalizões no ińıcio de cada ciclo
de controle e é baseado em Q-learning (Kaelbling
et al., 1996). Neste método, para cada agente
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γi, a primeira coalizão é a c−vizinhança de γi,
onde c é uma variável definida pelo usuário. A
c−vizinhança de um agente é um conjunto for-
mado pelos c agentes mais próximos. O tamanho
das próxima coalizão é dado pelo idéia principal
da heuŕıstica: cada coalizão a ser formada por γi é
baseada em (i) no tamanho da coalizão anterior e
(ii) nos agentes que contribuiram com atividades
escalonadas para γi no ciclo de controle anterior.
Um fator de aprendizagem li no intervalo [0,1] é
aplicado e provê diferentes pesos para esses parâ-
metros. O tamanho θ(k) de uma coalizão no ciclo
k é dado pela expressão 4.3.1, onde li denota o
fator de aprendizagem, |Ci(k − 1)| é o tamanho
da coalizão do ciclo k − 1 (parâmetro (i)) e α é o
valor que representa o parâmetro (ii). O valor β é
um parâmetro de crescimento: um inteiro não ne-
gativo que permite que coalizões cresçam ao longo
dos ciclos. Em caso contrário, considerando que
α ≤ |Ci(k − 1)|, θ(k + 1) sempre seria menor ou
igual a θ(k).

θ(k)←
{
c, se k = 1.
b(li)|Ci(k − 1)|+ (1− li)α+ βc , se k > 1.

O Algoritmo 1, que é apresentado a seguir, re-
cebe a identificação i do agente, a identificação k
do ciclo de controle, as atividades Ai(k − 1) esca-
lonadas no ciclo de controle anterior, o tamanho c
da primeira coalizão, o parâmetro de crescimento
β e o fator de aprendizagem li. Neste algoritmo,
o valor α é calculado como a distância (em saltos)
de γi para o agente mais distante que contribuiu
com uma atividade escalonada para γi no ciclo
anterior. O algoritmo usa esse valor como parâ-
metro para a formação de uma coalizão baseada
em saltos.

Algoritmo 1

1: procedimento DefineCoalizao(i, Ai(k −
1), k, c, β, li)

2: InicializaParâmetros(c, β, li, CA)
3: se k = 1 então
4: Ci ← c−vizinhança.
5: senão
6: Identifica γj ∈ Ci tal que δd(γj , γi) =

maxγj∈Ci
(δ(γj , γi)) : γj forneceu uma ativi-

dade A′ ∈ Ai(k − 1).
7: α← |δd(γj , γi)|
8: θ ← (li)|Ci(k − 1)|+ (1− li)α+ β
9: Ci ← agentes a uma distância de até θ

saltos.
10: fim se
11: fim procedimento

De acordo com os valores c, β e li, é posśı-
vel construir diferentes abordagens para a defini-
ção de coalizões. O Algoritmo 1 chama o proce-
dimento InicializaParâmetros o qual recebe esses

três parâmetros bem como CA, que indica a abor-
dagem de coalizão. Para grandes coalizões estáti-
cas (que envolvem todos os agentes), c = n − 1,
li = 1 e β = 0, e para coalizões dinâmicas,
c = n− 1, 0 < li < 1 and 1 ≤ β ≤ n− 1, onde n é
o número total de agentes. No estudo de caso, as
coalizões dinâmicas foram avaliadas com valores
li = 0.5 e β = 1.

4.3.2 Escalonamento de Atividades

Uma heuŕıstica bem conhecida para problemas de
otimização é aplicada aqui e adaptada ao contexto
de coalizões: Simulated Annealing. A abordagem
proposta aplica uma importante métrica referente
às coalizões. Trata-se do grau de dispersão dos
agentes, que é uma média das distâncias entre os
caminhos entre agentes, consideran o grafo de co-
municação. O algoritmo 2 apresenta essa aborda-
gem. Ao passo em que as iterações de Simulated
Annealing tenta convergir a solução para um es-
calonamento ótimo, ela aplica o grau de dispersão
como parâmetro para decidir quanto continuar o
busca por melhores esclonamentos: se os agentes
estão se tornando dispersos, o algoritmo decide
parar. Além disso, o algoritmo decide parar se
o escalonamento está piorando. Portanto, o mé-
todo proposto combina uma caracteŕıstica de co-
alizões (o grau de dispersão) com uma caracteŕıs-
ticas das atividades (qualidade do escalonamento)
como mecanismos de apoio à decisão. O algoritmo
recebe como parâmetros a identificação do agente,
sua coalizão e as atividades A =

⋃
γj∈ΓAj da co-

alizão do agente. O grau de dispersão da coalizão
C após realizar o conjunto de atividades A é de-
notado por GD(C,A).

Algoritmo 2

1: função SAAC(i, C, A)
2: k ← 0
3: Sort Ai baseado em Ri
4: enquanto k < |Ai| faça
5: A′ ← NovoEscalonamento(k, i, A)
6: se ρRi(A

′) > Ri(Ai) e GD(C,A′) <
σGD(C,A) então

7: A← A′

8: k ← k + 1
9: senão

10: k ← |Ai|
11: fim se
12: fim enquanto
13: retorne A
14: fim função

O escalonamento inicial de γi é calculado a
partir da ordenação de Ai baseada nos resultados,
ou seja, cada atividade escolhida produz o me-
lhor resultado após a atividade realizada anterior-
mente. O laço principal do algoritmo é repetido,
no máximo, |Ai| vezes, isto é, a quantidade de
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atividades de γi. O novo escalonamento calculado
busca por uma atividade em A − Ai que substi-
tuiria a k-ésima atividade de Ai e produziria um
melhor resultado. O laço é encerrado se o resul-
tado do escalonamento torna-se pior a um fator
ρ do que o anteriormente calculado ou a coalizão
torna-se mais dispersa a um fator σ. Em caso con-
trário, o novo escalonamento calculado substitui o
anterior. No estudo de caso, ρ = σ = 1.1.

5 Estudo de Caso

O sistema multiagentes proposto foi implemen-
tado e avaliado a partir da sua aplicação sobre
o problema da cobertura de área (Choset, 2001),
que consiste do mapeamento de uma extensão em
área utilizando-se um grupo de robôs ou véıculos
não tripulados. Este trabalho adota uma aborda-
gem de cobertura em forma de espirais baseada
no algoritmo BSA (Gonzalez and Gerlein, 2009).
Neste algoritmo, o robô inicia o caminho na forma
de espiral até chegar em um ponto em que ele fica
rodeado por pontos já percorridos ou por obstá-
culos. Neste momento, ele retorna para um back-
tracking point (BP), que é uma coordenada a par-
tir da qual uma nova espiral pode ser constrúıda.
A versão BSA-CM (Gonzalez and Gerlein, 2009)
trata-se de uma versão distribúıda para o algo-
ritmo BSA. Nela, quando um dispositivo necessita
retornar a um BP, a escolha deste ponto envolve
a participação de todos os dispositivos.

Os testes foram realizados em um ambiente si-
mulado em forma de grade com dimensões 80x80
com obstáculos de formas arbitrárias distribúıdos
aleatoriamente. A simulação trata-se de uma apli-
cação multithread executada em um computador
Core i5 com 4GB de memória RAM, onde cada
thread era responsável por um agente. Na simula-
ção, os agentes possuiam velocidades iguais e cons-
tantes.

5.1 Aplicação do sistema no problema da cober-
tura de área

Cada atividade é aqui definida como uma subre-
gião a ser coberta de acordo com o algoritmo
BSA. Inicialmente, portanto, cada agente possui
somente uma atividade. Novas regiões, entre-
tanto, podem surgir a partir dos pontos de retorno
encontrados.

As diferentes abordagens para o cálculo de es-
calonamentos e formação de coalizões permitem
que variações de uma mesma solução sejam cons-
trúıdas dentro do sistema multiagentes proposto.
No estudo de caso realizado, além da versão BSA-
CM original, duas variações, considerando a utili-
zação do DynaMOC, foram avaliadas.

• DynaMOC com escalonamento SAAC e gran-
des coalizões: Esta versão da solução de co-
bertura de área envolve a estratégia BSA, o

algoritmo SAAC para o cálculo de escalona-
mentos e o compartilhamento de dados entre
todos os agentes envolvidos, isto é, a defini-
ção de grandes coalizões. Os parâmetros para
o algoritmo de definição de coalizões foram
c = n− 1, li = 1 e β = 0.
• DynaMOC com escalonamento SAAC e coa-

lizões dinâmicas: Esta versão proposta visa
avaliar o emprego de coalizões dinâmicas.
Desta forma, esta variação adota o algoritmo
SAAC para o escalonamento de atividades,
mas restringe o compartilhamento de dados
às coalizões formadas dinamicamente. Os pa-
râmetros para o algoritmo de definição de co-
alizões foram c = n− 1, li = 0.5 e β = 1.

5.2 Testes de desempenho e resultados obtidos

Testes envolvendo o algoritmo BSA-CM e as suas
duas variações propostas foram realizados a partir
de conjuntos de testes. Cada execução de um con-
junto de testes é uma missão. Para cada conjunto
de testes foram realizadas 8 missões que possuiam
posições iniciais dos dispositivos diferentes e arbi-
trárias. Mais precisamente, o ambiente a ser co-
berto é dividido igualmente em subáreas virtuais
de acordo com o número de dispositivos. Cada
dispositivo é posicionado arbitrariamente dentro
da sua subárea virtual. Os resultados finais, para
cada conjunto de testes, foram calculados como
uma média aritmética dos resultados de cada uma
das missões.

O tempo final de realização de uma missão
aqui considerado corresponde à maior quantidade
de ações realizadas por um dispositivo. No caso
da cobertura de área, cada ação corresponde a
uma unidade mı́nima de área do ambiente simu-
lado percorrida. Em uma situação real, o tempo
final seria um múltiplo deste valor. Os tempos fi-
nais absolutos mostram-se descrescentes em todas
as versões testadas. Tais valores, entretanto, ga-
nham significado quando comparados com limites
inferiores de tempo. Um limite inferior de tempo é
dado pela área livre (sem obstáculos) dividida pelo
número de agentes da missão. Para o estudo de
caso realizado, as áreas livres dos ambientes con-
siderados possuiam aproximadamente 6000 unida-
des de área. Os gráficos da Figura 3 apresentam
estas relações através de percentuais.

A quantidade de mensagens enviadas consi-
dera os saltos decorrentes da comunicação na rede
ad hoc correspondente, porque os recursos de co-
municação e o tempo de transmissão dependem
desta quantidade de saltos. A Figura 4 apresenta
os gráficos das mensagens enviadas.

6 Conclusões

O mecanismo do coalizões sobrepostas do sistema
multiagentes proposto mostrou-se capaz de redu-
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Figura 3: Percentuais de tempos finais em relação
ao limite inferior de tempo.

Figura 4: Quantidades de mensagens enviadas.

zir o espaço de busca referente à construção de es-
calonamentos e o volume de mensagens enviadas.
A redução do espaço de busca não afetou subs-
tancialmente a capacidade de construção de bons
escalonamentos, uma vez que as atividades eram
senśıveis às localizações dos dispositivos, e a for-
mação de coalizões por dispositivos próximos já
possibilitaram escalonamentos satisfatórios. Isto
foi observado a partir dos gráficos de tempo final,
que mostraram tempos finais para as soluções ba-
seadas no sistema proposto não superiores a 150%
do limite inferior de tempo.

Foi posśıvel perceber o efeito do emprego de
coalizões dinâmicas sobre as quantidades de men-
sagens enviadas. Ainda que a necessidade de en-
vio de mensagens seja grande, como ocorre em to-
das as versões do BSA-CM aqui consideradas, o
mecanismo de formação de coalizões permite que,
em média, coalizões de pequeno porte sejam for-
madas, o que reduz singnificativamente o volume
final de mensagens.

Como trabalhos futuros, estão sendo conside-
rados a ocorrências de falhas de comunicação, am-
bientes com diferentes distribuições de obstáculos
e dispositivos com diferentes caracteŕısticas tais
como autonomias e velocidades. Além disso, dife-
rentes fatores de apredizagem para a definição de
coalizões podem ser investigados. Uma avaliação
anaĺıtica da proposta também deve ser conside-
rada no intuito de proporcionar uma validação do
experimentos.
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná
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Abstract— This paper proposes a subsumption architecture based on dynamic cognitive networks (DCN)
applied to robotic navigation. DCN is an evolution of Fuzzy Cognitive Maps, which main characteristic is
to build cognitive dynamic models through qualitative knowledge. The purpose of this study is to develop a
navigation system with features of the subsumption architecture by observing the dynamic behavior of mobile
robot. The main objective is to navigate autonomously (explore, bypass obstacles and collect targets) only
with low level of knowledge but considering the occurrence of events. In this context, a reinforcement learning
algorithm is used for finely tuning the cognitive model in navigation time. The first results aim bypass obstacles
(static and dynamic) and a collection of targets in exploration activity in a partially unknown environment, where
only the position of the targets is previously known. Due to the implementation of different features and possibly
conflicting, architecture for subsumption based DCN is proposed for management of control. This architecture
is the construction of its features based on the work of Braitenberg. Results from experiments with simulated
and real robot attest to the proposed architecture.

Keywords— Dynamic Cognitive Networks, Fuzzy Cognitive Maps, Subsuntion Architecture, Autonomous
Navigation.

Resumo— Este trabalho desenvolve uma arquitetura de subsunção baseada redes cognitivas dinâmicas, do
inglês Dynamic Cognitive Networks (DCN) para aplicações em navegação robótica. DCN é uma evolução dos
Mapas Cognitivos Fuzzy, e tem como caracteŕıstica principal a construção modelos dinâmicos cognitivos através
de conhecimento qualitativo. A proposta desse trabalho é construir um sistema de navegação autônoma a partir
da observação do comportamento dinâmico do robô móvel. O principal objetivo é navegar de forma autônoma
(explorar, desviar obstáculos e coletar alvos) apenas com conhecimento de baixo ńıvel e a ocorrência de eventos.
Neste contexto, um algoritmo de aprendizagem por reforço é utilizado para uma sintonia (ajuste fino) do modelo
cognitivo em tempo de navegação. Devido à execução de funcionalidades diferentes e possivelmente conflitantes,
uma arquitetura de subsunção inspirada nos trabalhos de Braitenberg e baseada em DCN é desenvolvida para
gerenciamento das ações de controle. Resultados obtidos através de experimentos simulados e com robô real
mostram que o robô é capaz de desviar obstáculos (estáticos e dinâmicos) e coleta de alvos em uma atividade
de exploração de um ambiente parcialmente desconhecido, somente a posição dos alvos é previamente conhecida.
Os resultados validam assim a arquitetura proposta.

Palavras-chave— Redes Cognitivas Dinâmicas, Mapas Cognitivos Fuzzy, Arquitetura Subsunção, Navegação
Autônoma.

1 Introdução

Pesquisas na área de navegação autônoma se en-
contram em estágio de ascensão. A complexi-
dade envolvida nas tarefas de geração de traje-
tórias eficientes é reconhecidamente alta e, em
muitos casos, exige que o sistema autônomo seja
capaz de aprender uma estratégia de navegação
através da interação com o ambiente (Fracasso e
Costa, 2005; Calvo e Romero, 2006).

Na robótica móvel, basicamente dois para-
digmas guiam o desenvolvimento dos diversos ti-
pos de arquitetura: o reativo e o deliberativo
(Murphy, 2000). O paradigma reativo busca emu-
lar a reação imediata dos animais aos est́ımulos

do ambiente. As arquiteturas reativas são geral-
mente utilizadas como uma camada de ńıvel infe-
rior na navegação de robôs móveis com a vanta-
gem de responderem em tempo real, por mapea-
rem diretamente a leitura dos sensores em ações
do robô. Já o paradigma deliberativo intercala o
processo da tomada de decisão, desde a percep-
ção até a ação, com uma etapa de planejamento.
Deste modo, a arquitetura deliberativa geralmente
demanda grande tempo de processamento, dificul-
tando a atuação do robô em tempo real. Soluções
h́ıbridas são muito exploradas atualmente, defi-
nindo arquiteturas h́ıbridas (Gudwin, 2002), que
combinam os paradigmas reativos e deliberativos.
De um modo geral, o problema de controle de



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           224

robôs móveis é composto por dois subproblemas
principais:

• Navegação que corresponde à determinação
da posição do robô móvel e sua orientação
em um determinado momento.

• Guiagem que se refere ao controle do caminho
a ser seguida pelo robô móvel.

Outra área de interesse em robótica móvel
é o aprendizado em robôs, e consiste essencial-
mente em fazer com o que o robô execute tare-
fas sem a necessidade de programá-los explicita-
mente. Deste modo, a programação de robôs é
uma tarefa desafiadora, por muitas razões, pois
não basta apenas conhecer o funcionamento dos
sensores e motores, além do modelo cinemático
do robô, mas deve-se também conhecer um mo-
delo do ambiente em que robô será inserido, o que
nem sempre é posśıvel. Ainda que o ambiente seja
conhecido, este pode sofrer mudança de condições
devido ao tempo e/ou intempéries.

Nos anos 80, surgiram trabalhos com capaci-
dade de tomar decisões autonomas através da in-
teração de diversos comportamentos mais simples.
Neste contexto, as tomadas de decisões e inferên-
cias funcionam em processamento paralelo e estão
relacionadas a habilidades humanas como “racio-
cinar sobre o comportamento de objetos”e“explo-
rar” o ambiente. Existem várias propostas conhe-
cidas na literatura para implementar tais compor-
tamentos (Gudwin, 2002). Entre elas, destaca-se
a arquitetura de subsunção proposta por proposta
por Brooks (Brooks, 1986), originalmente ideali-
zada para a utilização em robôs moveis autônomos
capazes de realizar o processamento de informa-
ções complexas em tempo real. Algumas caracte-
ŕısticas desta arquitetura são (Chong et al., 2007):

• Utiliza uma hierarquia que prioriza funções
de acordo com a heuŕıstica de operação do
processo.

• É uma arquitetura baseada na ação-situação.
As decisões dos agentes são realizadas através
de um conjunto de comportamentos direcio-
nados a tarefas a cumprir.

• Tem inspiração na neurobiologia, em especial,
na sinergia que existe entre a sensação e a
atuação de insetos.

Outras caracteŕısticas se destacam na arqui-
tetura de subsunção, dentre as quais a de que a to-
mada de decisão do agente é realizada através de
um conjunto de comportamentos direcionados a
tarefas a cumprir. O agente (robô) continuamente
percebe est́ımulos de entrada e mapeia esses est́ı-
mulos em uma ação para realizar. Outra carac-
teŕıstica é a que muitos comportamentos podem
ser disparados simultaneamente gerando a neces-
sidade de um mecanismo de escolha para seleci-
onar qual ação deve efetivamente ser disparada.

Como resultado os módulos comportamentais são
organizados em camadas, formando uma hierar-
quia dita de subsunção. As camadas mais baixas
permitem inibir as camadas mais altas, ou seja,
quanto mais baixa a camada mais alta é sua prio-
ridade.

Este trabalho propõe a construção de uma ar-
quitetura de subsunção para atividade de explo-
ração. De modo espećıfico, o robô móvel deverá
coletar alvos e se desviar de obstáculos tarefas
de navegação em um ambiente desconhecido, so-
mente a posição dos alvos é conhecida, entretanto
não se conhece posição, quantidade e velocidade
de obstáculos distribúıdos no cenário. Para abs-
tração do conhecimento heuŕıstico será utilizada
uma rede cognitiva dinâmica. A próxima seção
introduz conceitos da ferramenta e a estrutura da
arquitetura Subsunção-DCN.

2 Redes Cognitivas Dinâmicas

Redes Cognitivas Dinâmicas surgiram da evolu-
ção dos Mapas Cognitivos Fuzzy (FCM), os quais
são baseados em modelos cognitivos. Do traba-
lho pioneiro de Kosko (Kosko, 1986), que esten-
deu os mapas cognitivos (CM) de Axerold para a
inclusão de incertezas no modelo cognitivo, atra-
vés da lógica fuzzy, várias aplicações de FCMs
são reportadas na literatura, tais como sistemas
sociais (Papageorgiou et al., 2005), vida artifi-
cial (Dickerson e Kosko, 1993), tomada decisão
na área médica (Papageorgiou, 2011) entre vários
outros. Entretanto, os modelos FCM apresenta-
ram restrições para tratamento dinâmico das in-
formações, como apontado em (Miao et al., 2010),
onde uma DCN simplificada aplicada ao problema
da ameaça terrorista, utilizado originalmente em
(Kosko, 1986), para exemplificar a evolução de
CM para FCM. Uma DCN, como um FCM, é um
grafo cujo nós e arcos assumem valores fuzzy. No
entanto, enquanto o mapeamento causa-efeito do
FCM é estático, a DCN utiliza arcos variantes no
tempo e o grafo torna-se capaz de modelar siste-
mas dinâmicos como os necessários ao desenvolvi-
mento de um robô autônomo.

A DCN utilizada nesse artigo é inspirada em
(Miao et al., 2010). Entretanto, é um modelo cog-
nitivo dinâmico com uma topologia própria com a
inclusão de novos conceitos e relações, que tornam
os nós e arcos dos grafos mais representativos das
relações de causa-efeito que eles devem represen-
tar, bem como dão conta da natureza temporal
desta relação. Maiores detalhes sobre a concep-
ção da DCN proposta podem ser encontrados no
trabalho (Mendonça, 2011).

A Figura 1 mostra dentro da ótica de ar-
quitetura de subsunção, uma hierarquia de ações
que devem ser modeladas pela DCN. Nesta figura
identificam-se dois tipos de relações diferentes: as
relações de tipo causa-efeito, que são invariantes
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e válidas independente da situação e as relações
do tipo est́ımulo-ação que só ocorrem em deter-
minadas situações. As relações causa-efeito são
modeladas por meio de relações puramente cau-
sais (utilizadas nesse trabalho), porém também
podem ser modeladas por relações do tipo fuzzy.
Já as relações do tipo est́ımulo-ação são modela-
das através da ocorrência de eventos planejados
(conhecimento deliberativo) por meio de bases de
regra.

 

*Sintonia (variações ambiente) 

Ações contínuas (causa-efeito) 

Estímulo-ação (eventos) 

Memória de funções 

Conhecimento distribuído em módulos 

Figura 1: Arquitetura Subsunção-DCN.

3 Proposta de Subsunção-DCN

O problema de navegação autônoma de robôs con-
siste em desenvolver mecanismos de tomada de
decisão para um ou mais robôs móveis em um
ambiente arbitrário no qual devem realizar de-
terminadas tarefas de forma autônoma. Em ou-
tras palavras, tais sistemas devem ser capazes de
guiar robôs sem nenhuma externa e definir ações
para estes, como atingir alvos, desviar de obstácu-
los, explorar ambientes, entre outras (Calvo e Ro-
mero, 2006). Originalmente em navegação autô-
noma são modeladas as ações de uma mudança
de direção e velocidade para desvio de obstácu-
los. Esses obstáculos podem ser estáticos ou di-
nâmicos, esses últimos caracterizam as mudanças
repentinas no ambiente. Assim, o sistema de na-
vegação autônoma proposto deve ser capaz de to-
mar decisões dinâmicas, ou seja, mover-se através
do ambiente e às vezes até necessário alterar a tra-
jetória.

No entanto, existem situações espećıficas, tais
como a necessidade de manter uma tendência de
movimento, principalmente nas curvas, quando o
véıculo está virando à esquerda e os sensores acu-
sam um novo obstáculo na mesma direção. Devido
à inércia e restrições f́ısicas, tais como rúıdo nos
sensores, o robô móvel não pode mudar de dire-
ção bruscamente. Este tipo de manobra deve ser
cuidadosamente executado.

Para implementar esta estratégia estabeleceu-
se a hierarquia de tarefas dadas na Figura 2.
Além da organização e gerenciamento hierárquico,
ressalta-se que a execução dessas tarefas ocorre
em paralelo o que é uma caracteŕıstica das ar-
quiteturas de subsunção. O processamento pa-

ralelo possui forte correlação com a proposta de
DCN devido à coexistência de relações cont́ınuas
do tipo causa-efeito e relações est́ımulo-ação mo-
deladas pela base de regra.

Andar em linha reta
Perseguir trajetória 

conhecida

Desviar de obstáculos

Aprendizagem reforço
Tratamento para eventos 

(OPCIONAL)

Entradas Ações 

Encontrar alvos

Aprendizagem reforço

Tratamento para eventos

Figura 2: Hierarquia de tarefas para o navegador
proposto.

A DCN proposta para navegação de robôs é
estruturada em duas camadas. A camada mais
baixa está relacionada com ações diretas, vire à
esquerda, vire à direita e acelerar. Esta camada é
modelada como um FCM clássico por meio apenas
de relações causais, de entrada e sáıda. O modelo
cognitivo na camada de baixo ńıvel tem um com-
portamento reativo com tomadas de decisões com
base em medições de sensores. Na camada supe-
rior, a ocorrência de mudanças dinâmicas (even-
tos) é representada e as reações do robô e as de-
cisões são modeladas por meio de regras do tipo
“declaração condicional”. Esta camada emprega
uma estratégia deliberativa, onde as metas plane-
jadas estão embutidas nas regras.

A arquitetura de controle inteligente para o
sistema de navegação é mostrada na Figura 3. A
interface de entrada tem a funcionalidade ler as
medições dos sensores, que são inversamente pro-
porcionais à distância dos obstáculos. A DCN é o
motor de inferência que reúne os dados de entrada
e o conhecimento (valores de pesosW ) para tomar
uma decisão sobre o movimento do robô.

A base de regras por outro lado representa
o conhecimento heuŕıstico para tomar uma deci-
são na presença de eventos em conflito, ao mesmo
tempo em que considera o planejamento original
estabelecido para o sistema de navegação. Na es-
trutura da DCN apresentada na Figura 3 é pos-
śıvel distinguir exatamente as duas camadas. A
camada 1 (reativa) modelada pelas relações cau-
sais e a camada 2 (deliberativa) modelada por uma
base de regras. Essas duas camadas coexistem e
podem tomar decisões ao mesmo tempo.

4 Construção da controlador

Subsunção-DCN

O desenvolvimento da DCN parte da obser-
vação do problema e suas funcionalidades são
acrescentadas de forma gradativa conforme aná-
lise de comportamento dinâmico do robô, utili-
zando o conceito de “dif́ıcil analise e fácil criação”
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Inferência Dinâmica
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Figura 3: DCN (Estrutura da Arquitetura).

Tabela 1: Descrição das relações de causa e efeito
da DCN.
Causalidade Conexão Efeito Intensidade

W1 (S.R) - (O.L.) P Forte
W2 (S.F.) - (O.L.) P Médio
W3 (S.F) - (O.F.) P Forte
W4 (S.F.) - (O.R.) P Médio
W5 (S.L) - (O.R.) P Forte
W6 (O.L) - (O.R.) N Muito fraco
W7 (O.R) - (O.L.) N Muito fraco
W8 (S.R.) - (O.R.) N Muito fraco
W9 (S.L.) - (O.L.) N Muito Fraco

(Braitenberg, 1986). Neste contexto, inicialmente
são identificados inicialmente 3 caracteŕısticas re-
lacionadas com a descrição do ambiente (presença
de obstáculos à esquerda, a direita ou em frente
da trajetória seguida pelo robô) e 3 sáıdas descre-
vendo os movimentos do robô: virar à esquerda,
virar à direita e seguir em frente. As três entradas
assumem valores medidos pelos três sensores loca-
lizados à esquerda, direita e frente do móvel. Estes
conceitos são conectados por arcos que represen-
tam as ações de aceleração (positiva) e de frena-
gem (negativa). Três decisões são originalmente
modeladas, se os sensores acusam um obstáculo à
esquerda, o véıculo deve virar para o lado direito,
e por outro lado se os sensores da direita acusam
um obstáculo no lado direito, o véıculo vira para
lado esquerdo. A decisão de mudar de direção im-
plica em uma desaceleração suave do robô.

A DCN inicial modela apenas relações do tipo
causal (descritas na Tabela 1), as quais represen-
tam a camada reativa do robô. As funções de
baixo ńıvel são então modeladas pela DCN da se-
guinte forma: os conceitos de entrada são SL, SR
e SF que correspondem respectivamente às leitu-
ras dos sensores laterais (esquerdo e direito) e do
sensor frontal e os conceitos de sáıda são Outleft,
OutRigth e OutFront, que representam os mo-
vimentos a esquerda, a direita e em frente.

A Figura 4 ilustra o mapa cognitivo repre-
sentativo destas relações. Os valores dos concei-
tos são as leituras dos sensores correspondentes.
Como um número Fuzzy, esses valores são norma-
lizados no inter-valo [0, 1]. As relações entre esses

conceitos são modelados pelos pesos W1 até W9.
Vale à pena observar na Figura 5, os conceitos
O.L. (−1) e O.R. (−1), são os valores dos concei-
tos no estado anterior, portanto são conceitos do
tipo memória. Observa-se que nesta aplicação o
conceito de memória tem efeito cont́ınuo em toda
a trajetória do robô móvel.
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S.F.

S.L.

O.L.

O.R.

O.L.
(-1)

OUT 
Left

OUT
Front

O.R.
(-1)

OUT
Right

W 1

W 2

W 3

W 4

W 5

W 6 W 7

W 8

W 9

Figura 4: DCN1 (inicial).

O sistema reativo modelado pela DCN na Fi-
gura 4 tem sempre o mesmo comportamento inde-
pendente de variações no ambiente (por exemplo,
presença de um obstáculo inesperado durante a
trajetória) e/ou no robô (desgaste de engrenagens
e variação de aderências das rodas). Para con-
tornar essas variações, um ajuste dinâmico dos
valores das relações causais (W ) pode ser rea-
lizado através de um algoritmo de aprendizado
por reforço. Esta etapa não corresponde a um
treinamento propriamente dito, mas a um refina-
mento das relações causais dinâmicas dentro de
uma faixa previamente estabelecida pelos especi-
alistas e de acordo com regras heuŕısticas.

Exemplos de aplicações de aprendizado por
reforço na área de robótica e navegação podem
ser encontrados em (Gaskett et al., 2000; Zhu
e Levinson, 2001). Particularmente em (Zhu e
Levinson, 2001), um algoritmo Q-learning ajus-
tado através de regras do tipo antecedente conse-
quente é empregado para ajustar as relações cau-
sais da camada de ações cont́ınuas da DCN. O al-
goritmo de aprendizagem por reforço Q-learning
possui uma relativa simplicidade de implementa-
ção, (Sutton e Barto, 1998), sendo utilizado na
camada de ações cont́ınuas através de uma sin-
tonia dinâmica (ajuste fino) das relações causais
em tempo de navegação. A Equação (1) mostra o
algoritmo A.R.

Wi(k)←Wi(k−1)+α [r + γWlim −Wi(k − 1)] , (1)

onde Wi representa a relação causal após uma
iteração. Wlim são valores limites que delimitam
a ação do algoritmo de acordo com uma estratégia
de recompensa. Por exemplo, o valor da relação
causal dos sensores laterais de entrada deve variar
no intervalo de 0,6 a 1,0. Desse modo, a variável
Wlim assume valores máximo ou mı́nimo dos inter-
valos de acordo com leitura dos sensores e disparo
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de regras do tipo se-então. Os parâmetros α, r
e γ são fatores que ajustam a velocidade de con-
vergência do algoritmo e foram obtidos de forma
emṕırica.

Na Figura 5 há a forma DCN final implemen-
tada. Os conceitos DXR e DXL são as distâncias
relativas (eixo x) entre as posições do robô e os
alvos. Esses conceitos disparam as decisões de en-
contrar alvos a direita e a esquerda (relações WS
4 e WS 5) do robô, conforme a estratégia adotada.
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O.R.

O.L.
(-1)

OUT 
Left
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Front
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W 4

W 5

W 6 W 7

W 8

W 9

DXL

DXR

Factor 
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Factor 
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Right
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WS 2

WS 3

WS 4

WS 5

Figura 5: DCN2 (Final).

O sistema modelado na DCN da Figura 5 con-
fere ao robô/véıculo o seguinte comportamento:

1. Os robôs são autônomos e movem-se em am-
biente desconhecidos desde o ponto de origem
até um ponto final dentro de uma região es-
timada.

2. Caso um obstáculo seja detectado por senso-
res na frente, à esquerda e/ou à direita, o robô
deve tomar uma decisão sobre o novo rumo a
seguir (conceitos S.R.; S.F. e S.L.).

3. A posição de navegação padrão é em linha
reta com velocidade constante e movimentos
laterais são usados apenas como resultado de
detecção de obstáculos e/ou coleta de alvos
(DXL e DXR).

4. A tendência de movimento corresponde a
uma média (O.R.(-1) e O.L.(-1)) entre os va-
lores de movimento em curso e os valores no
instante imediatamente anterior, o que im-
pede qualquer alteração acentuada da direção
de navegação.

5. Quando o robô móvel está em movimento e os
sensores não identificam qualquer obstáculo,
este acelera suavemente e em seguida perma-
nece em uma velocidade constante.

6. Se um alvo estiver a uma distancia menor
que 10 cm da trajetória do robô, o mesmo
irá coletá-lo, porém essa tarefa pode ser ini-
bida pela hierarquia da arquitetura, Figura
2 (desvio de obstáculos tem ńıvel hierárquico
maior).

5 Resultados das Simulações

Um ambiente de simulação com animação 2-D foi
também desenvolvido para testar e validar os dois
sistemas de navegação propostos. No ambiente de
simulação, o rastro com tons em escala de cinza
simboliza a trajetória do robô móvel. Os sinais
“+” simbolizam os obstáculos estáticos, o sinal “∗”
tom mais forte representa obstáculo dinâmico, e
os sinais “N” representam os alvos. A Figura 6
mostra o cenário com os alvos e obstáculos dis-
postos no cenário. O obstáculo representado pelo
“∗” na posição x = −10 e y = 80 é móvel e tem
sua trajetória mostrada na Figura 7. Essa figura
mostra o rastro deixado pelo robô móvel durante a
trajetória pelo cenário. Ainda nessa figura é pos-
śıvel visualizar as tomadas de decisões de desvio
de obstáculos e coleta de alvos. A região de che-
gada no final da trajetória é de (−8, 8) no eixo x

e 200 no eixo y.
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Figura 6: Cenário (disposição alvos e obstáculos)
e posição instantânea do robô.
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Figura 7: Trajetória do robô móvel.

O navegador DCN da Figura 8, contendo ape-
nas a camada reativa, foi codificado em linguagem
C e implementado em um Netbook Intel Atom
N270, 1GB de memória. A plataforma robótica
utilizada é um Dr Robot X-80 com sensores do
tipo ultrassom dispostos nas duas laterais e na
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frente. Um comparativo entre o controlador DCN
e um controlador na tarefa de desvio de obstá-
culo pode ser verificado nos trabalhos (Mendonça
et al., 2010; Mendonça, 2011).

Figura 8: Cenário robô real.

6 Conclusão

Verificou-se que o robô executou a coleta de alvos
e desviou de obstáculos mantendo-se em linha reta
como uma tarefa básica de exploração quando não
havia nenhuma outra tarefa de navegação. No ex-
perimento com robô real, as tarefas de baixo ńıvel
(somente desvio de obstáculos) foram testadas e,
apesar de ainda em estágios iniciais, o algoritmo
apresentou desempenho satisfatório e o robô não
colidiu com os obstáculos. Pôde-se ainda verifi-
car que o gerenciamento das ações de controle em
situações conflitantes para coleta de alvos e des-
vio de obstáculos atendeu aos objetivos especifi-
cados. A portabilidade do navegador baseado em
DCN também foi verificada embarcando a DCN1

no robô. Futuros trabalhos irão tender para a
aplicação da arquitetura proposta em ambientes
com maior complexidade e adicionar novas funci-
onalidades no agente móvel, como por exemplo, a
função de gerenciamento de energia.
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Abstract— The study of infectious diseases opened a whole new area of science, the mathematical epidemiol-
ogy, that considers models that can aid in the study of the spreading of these diseases. These models include the
SIR model (Susceptible - Infected - Removed) and the Cellular Automata (CA). The classic SIR model does not
consider the spatial distribution of the individuals whereas the CA represent the spatial dynamics by considering
local and non-local contacts. The goal of this work is to make, by means of the concepts of complex systems
and CA, the epidemiological traditional mathematical modeling flexible so as to explain the spread of diseases
in different practical situations. The time series originated from the models SIR and CA are also compared
qualitatively and quantitatively. With such comparisons is possible to affirm that the model AC proposed is a
tool adequate for the space propagation of epidemics.

Keywords— Cellular automata, complex systems, local and non local contacts, epidemiology, fuzzy logic.

Resumo— O estudo das doenças infecciosas fez surgir uma nova área da ciência: a epidemiologia matemática.
A epidemiologia matemática propõe modelos que possam ajudar no estudo da disseminação dessas doenças. Esses
modelos incluem o modelo SIR (Suscet́ıvel - Infectado - Recuperado) e o Autômato Celular (AC). O modelo SIR
clássico não considera a distribuição espacial dos indiv́ıduos. Em contrapartida, os ACs representam a dinâmica
espacial, pois consideram os contatos locais e não locais. O objetivo deste trabalho é então introduzir, por meio dos
conceitos de sistemas complexos e ACs, uma flexibilidade na modelagem matemática epidemiológica tradicional,
para atender as diferentes situações de espalhamento de doenças na prática, além de comparar qualitativamente
e quantitativamente as séries temporais do AC com os do SIR. Com tais comparações é posśıvel afirmar que o
modelo AC proposto é uma ferramenta adequada para a propagação espacial de epidemias.

Palavras-chave— Autômato celular, sistemas complexos, contatos locais e não locais, epidemiologia, lógica
fuzzy.

1 Introdução

Diversos sistemas existentes na natureza e na so-
ciedade não podem ser entendidos pela análise do
comportamento dos componentes individuais, mas
pela análise do comportamento global gerado pe-
las interações dos componentes individuais. Tais
sistemas são conhecidos como sistemas complexos
(Monteiro, 2010). Diferente de equações diferen-
ciais ou de diferenças, pois as equações não conse-
guem gerar um comportamento global analisando
as interações locais entre os indiv́ıduos.

O estudo de sistemas complexos tornou-se re-
conhecido nos últimos anos como uma nova dis-
ciplina cient́ıfica. Trata-se de conceitos que vão
desde a psicologia aos estudos das ciências exatas.
Muitos dos sistemas que nos rodeiam são comple-
xos, como os ecossistemas, economias, clima, sis-
temas nervosos, populações de seres vivos, sistema
imunológico e a propagação de doenças em uma
população. Esses sistemas são complexos no sen-
tido em que há um grande número de agentes, que
aparentemente independentes, interagem entre si,
e a riqueza dessas interações muitas vezes permite
que o sistema como um todo seja auto-organizado
(Bar-Yam, 1997; Jesus e Kawano, 2002; Wol-
fram, 2002; Pearce e Merletti, 2006).

Deve ser notado que, embora muitos fenô-
menos sejam complexos, o conceito de “comple-

xidade” é mais espećıfico. Complexidade define
uma coleção de agentes1 individuais com liberdade
para agir de forma nem sempre previśıvel, e cujas
ações estão interligadas de tal maneira que a ação
de um agente mude o contexto de outros agen-
tes (Bar-Yam, 1997; Jesus e Kawano, 2002; Pe-
arce e Merletti, 2006). Uma das mais impor-
tantes propriedades dos sistemas dinâmicos com-
plexos é a de que regras locais produzem com-
portamento global, sendo que estas regras locais
dependem das relações entre os diversos agentes
que compõem o sistema (Bar-Yam, 1997; Jesus e
Kawano, 2002). Os resultados obtidos pelas rela-
ções entre os agentes são conhecidos como efeitos
coletivos (Wolfram, 1994).

Para entender sistemas complexos, várias fer-
ramentas matemáticas são usadas. Dentre elas
encontra-se o autômato celular (AC), que é uti-
lizado como uma alternativa para a modelagem
de sistemas (Wolfram, 1994). Um exemplo de
ACs capazes de representar fenômenos naturais
são ACs para espalhamento de epidemias (Melotti,
2009), objetivo de estudo deste trabalho. ACs são
sistemas dinâmicos compostos de células e cada
célula representa um indiv́ıduo.

Para compreender o espalhamento de epide-
mias e sistemas complexos, este artigo apresenta

1Elementos que compõem o sistema.
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três cenários diferentes usando autômatos celula-
res para analisar a dinâmica de epidemias. Além
de propor regras simples que simulam a propaga-
ção de uma doença genérica entre os indiv́ıduos de
uma população por meio de ACs. Considerou-se
entre os indiv́ıduos que compõem os ACs os conta-
tos locais e não locais. Tais contatos influenciam a
distância que um indiv́ıduo infectado pode-se des-
locar dentro do AC para infectar um suscet́ıvel.
O contato não local será determinado por meio de
regras fuzzy com uma taxa não fixa de desloca-
mento.

A literatura apresenta soluções nessa linha,
mas que leva em conta taxa fixas de contato. En-
tretanto, nos trabalhos de Anderson e May (1992),
percebe-se que as taxas de infecção são dependen-
tes da localização dos indiv́ıduos. Assim, esse tra-
balho usa lógica fuzzy para que a taxa de infec-
ção possa ser dependente da localização dos indi-
v́ıduos.

Para analisar e em alguns casos validar o AC
foi comparado com o modelo epidemiológico SIR.
A comparação foi realizada qualitativamente e
quantitativamente. Com essas comparações rea-
lizadas é posśıvel afirmar que as regras adotadas
fornecem um resultado adequado para o estudo da
epidemiologia.

O restante deste trabalho está organizado da
seguinte forma. Os conceitos e relevância sobre
epidemiologia, modelo SIR e autômatos celulares
foram expostos na seção 2. Na seção 3 explica-se
as regras propostas de espalhamento de epidemias
e os cenários de propagação de doenças, bem como
as regras fuzzy. Por fim, a seção 4 apresenta os
resultados e na seção 5 as conclusões.

2 Conceitos Preliminares

2.1 Modelo SIR

Um dos modelos de propagações de doenças mais
estudados é o modelo compartimental denomi-
nado SIR (Suscet́ıvel - Infectado - Recuperado)
(Hethcote, 2000). O modelo SIR permite analisar
determinadas caracteŕısticas de doenças infeccio-
sas, tais como as constantes de tempo caracteŕıs-
ticas da fase epidêmica, o patamar endêmico, e
a existência de limiares nas taxas de propagação
para possibilitar a erradicação de doenças infecci-
osas pelo mecanismo de extinção dos pontos fixos
não-nulos (Hethcote, 2000).

O modelo SIR é composto por equações di-
ferenciais e utiliza a estratégia de compartimen-
tos (Hethcote, 2000). Esse modelo epidemiológico
analisa a disseminação de doença numa popula-
ção. O modelo divide a população em três classes:
i) suscet́ıvel (S): indiv́ıduos que podem contrair a
doença; ii) infectados (I): indiv́ıduos que podem
transmitir a doença; iii) recuperados (R): indiv́ı-
duos que se recuperaram da doença e não estão

sujeitos a nova contaminação.
O sistema de equações diferenciais pode ser

assim representado:

dS

dt
= µN + dI − µS − β

IS

N
, S(0) = S0 ≥ 0

dI

dt
= β

IS

N
− γI − µI − dI , I(0) = I0 ≥ 0 (1)

dR

dt
= γI − µR , R(0) = R0 ≥ 0.

em que µ é a taxa de novos suscet́ıveis, γ é a taxa
com que os infectados tornam-se recuperados, β
é a taxa de transmissão da doença, d é a taxa
de indiv́ıduos infectados que morrem por causa
da doença2 e N é o número total de indiv́ıduos e
S(t) + I(t) +R(t) = N (constante).

Para modelos epidemiológicos clássicos, um
parâmetro essencial é o valor de reprodutividade
basal, Ro, que dá o número de casos secundá-
rios causados por um indiv́ıduo infectado introdu-
zido numa população totalmente suscet́ıvel. Esse
parâmetro indica em que condições a doença se
propaga na população. Neste modelo pode-se
expressá-lo da seguinte forma (Hethcote, 2000):

Ro =
β

µ+ γ + d
. (2)

A determinação dos parâmetros do modelo
SIR é feita por meio de estudos estat́ısticos de uma
epidemia em uma determinada região.

2.2 Automatos Celulares (ACs)

Uns dos modelos matemáticos capazes de repre-
sentar sistemas e fenômenos são os ACs que for-
mam uma classe geral de modelos de sistemas di-
nâmicos, que são simples e ainda capturam uma
rica variedade de comportamento (Melotti, 2009).
ACs são sistemas dinâmicos discretos, que têm a
capacidade de descrever sistemas dinâmicos cont́ı-
nuos. O significado do discreto é que as variáveis
de estados mudam seus estados em instantes de
tempo discreto (Melotti, 2009).

O AC é composto por um conjunto de célu-
las com determinados valores (estados), que inte-
ragem entre si em função de uma coleção finita
de condições pré-definidas. Os estados das célu-
las são alterados conforme um conjunto de regras
de transição, que depende da vizinhança (às vezes
da própria célula também), ou seja, das células em
torno da célula que será atualizada. Assim, o AC é
composto de três partes: uma estrutura (“lattice”
(tipo da rede de contato), ou seja, a geometria
da célula (formato)), uma vizinhança e uma re-
gra de transição local. De forma geral, a regra de
transição de estados é imposta de forma paralela
e sincronizada a todas as células. Uma configura-
ção inicial de autômato, aparentemente simples,
pode produzir resultados em que a conjuntura da
matemática dos estados apresentará um alto ńıvel
de complexidade (Wolfram, 1994).

2O modelo SIR clássico não inclui o parâmetro que re-
presenta a taxa de indiv́ıduos infectados que morrem por
causa da doença (d).
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A idéia básica de AC não é tentar descrever
um sistema complexo a partir de equações dif́ıceis,
mas simular sistemas por meio de interações entre
as células regidas por regras simples. Em outras
palavras, o objetivo não é descrever um sistema
complexo com equações complexas, mas deixar a
complexidade emergir pela interação de indiv́ıduos
simples seguindo regras simples (Melotti, 2009).

2.3 Lógica Fuzzy

A aplicação da teoria fuzzy permitiu a criação
de sistemas capazes de executar inúmeras tarefas.
Genericamente, um sistema baseado em regras
fuzzy consiste em três componentes: um proces-
sador de entrada (fuzzyficador), um conjunto de
regras lingǘısticas associadas a mecanismo de in-
ferência fuzzy e um processador de sáıda (defuzzy-
ficador), que gera um número real como sáıda
(Zadeh, 1965).

3 Metodologia

3.1 Motivação

O modelo SIR considera a distribuição dos in-
div́ıduos espacial e temporalmente homogênea
(Hethcote, 2000), a partir da premissa de que o
tamanho da população seja tão grande a ponto
de permitir a aproximação por variáveis cont́ınuas
dos diversos compartimentos. Porém, a distribui-
ção espacial de transmissão da doença deve ser
considerada no caso de populações pequenas e dis-
persas ou com alta mobilidade. A dinâmica espa-
cial pode ser modelada por meio de técnicas em
que a população é representada por Autômatos
Celulares (AC) (Holmes, 1997). A dinâmica de
propagação de doenças obtida por AC pode ser
relacionada com os parâmetros do modelo SIR.
Assim, uma forma de relacionar o modelo SIR e o
AC é por meio da lógica fuzzy.

Emmendorfer e Rodrigues (2001) utilizaram
AC para estudar a propagação de doenças infec-
ciosas, considerando contatos locais, que incluem
os vizinhos geometricamente mais próximos e in-
cluindo efeitos não locais que representam os con-
tatos aleatórios que podem ocorrer entre indiv́ı-
duos distantes, conforme a Figura 1. Cada indi-
v́ıduo é representado por uma célula. Já no tra-
balho de Peixoto e Barros (2004) utilizaram ló-
gica fuzzy, baseados em regras lingǘısticas, para
incorporar os efeitos não locais para estudar o es-
palhamento geográfico da doença. O objetivo do
contato não local é garantir que um indiv́ıduo in-
fectado pode-se deslocar dentro de uma região até
uma distância L e ter a possibilidade de infectar
um indiv́ıduo suscet́ıvel. Entretanto tais trabalhos
adotaram todos os indiv́ıduos com uma taxa de
deslocamento fixa. Porém, neste trabalho adotou-
se regras fuzzy com uma taxa de contato não local
(determinada de forma aleatória), Pnl, para cada

indiv́ıduo infectado e diferente em cada instante
de tempo. Assim, a cada instante o deslocamento
L pode ser diferente para cada indiv́ıduo infec-
tado. Além disso, este trabalho propõem regras
diferentes de propagação de doenças.

X X X
X
XXX

X

L

Figura 1: Posśıveis contatos locais (x) e não local
(o) com indiv́ıduo localizado a uma distância L.

3.2 Regras Propostas

As regras propostas foram definidas por um con-
junto de probabilidades de transições de estados.
Cada célula do AC corresponde um indiv́ıduo, que
pode estar em um dos três estados: suscet́ıvel, in-
fectado e recuperado. Assim, a cada instante de
tempo t, tem-se:

• todos os indiv́ıduos (S, I, R) têm uma proba-
bilidade, Pn, de morrer que não seja causada
pela doença;

• todos os indiv́ıduos S têm uma probabili-
dade, Pi, de serem infectados de acordo com

Pi(v) =
β × v

vt
. Onde v é a quantidade de vi-

zinhos infectados e vt é o número total de vi-
zinhos. Considerou-se os oitos vizinhos mais
próximos, conforme Figura 1;

• cada indiv́ıduo infectado, I, tem uma proba-
bilidade Pc de tornar-se curado e uma proba-
bilidade Pd de tornar-se morto por causa da
doença;

• todos os indiv́ıduos infectados tem uma taxa
de deslocamento não local (determinada alea-
toriamente), Pnl. Essa taxa de deslocamento
influencia o valor da distância que o indiv́ıduo
infectado pode-se deslocar dentro do AC.

• para cada indiv́ıduo que morre um suscet́ıvel
nasce em seu lugar. Portanto, a população
permanece constante.

3.3 Regras Fuzzy e o Deslocamento L

A modelagem do parâmetro L por meio de um sis-
tema de regras fuzzy traduz o conhecimento que se
tem sobre a dependência com respeito a Ro (taxa
de reprodutividade basal), ou seja, o quanto a do-
ença é capaz de evoluir em determinado ambiente
e Pnl (probabilidade de contato não local). Por-
tanto, Ro e Pnl são as variáveis de entrada do sis-
tema de regras fuzzy e a sáıda será a distância L,
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como mostra a Figura 2, em que L é dependente
de Ro e Pnl.

R
0

Base de 
conhecimentos

P
nl

L

Figura 2: Sistema baseado em regras fuzzy.

Para as variáveis de entrada (Ro e Pnl), as
funções de pertinência utilizadas foram nomeadas
de muito baixa, baixa, média, alta e muito alta.
Para a variável de sáıda (L), as funções de perti-
nência foram nomeadas pequena, média e grande,
conforme as regras adotadas no trabalho de Pei-
xoto e Barros (2004). As funções de pertinência
de entrada e sáıda podem ser vistas na Figura 3.
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Figura 3: Funções de pertinência: Ro e Pnl são as
variáveis de entrada, L é a variável de sáıda.

Segundo Peixoto e Barros (2004) as regras
fuzzy foram obtidas com o aux́ılio de especialistas
da área de medicina. Para a inferência foi utili-
zado o método de Mamdani (Zadeh, 1965), com
os operadores mı́nimo e máximo. A sáıda geral foi
calculada pelo método de defuzzificação do Centro
de Gravidade.

3.4 Definição de Cenários

Todos os cenários foram gerados em uma ma-
triz de 200 × 200, ou seja, uma população de
N = 40000 indiv́ıduos e possibilidade de desloca-
mento máximo (L) igual a 200 células para os indi-
v́ıduos infectados. As cores cinza, preto e branco
representam respectivamente os indiv́ıduos susce-
t́ıveis, infectados e recuperados. Os ACs foram
simulados com Pc = 0,60, Pd = 0,30 e Pn = 0,10.
O parâmetro Ro foi calculado pela equação 2 para
cada cenário. Os indiv́ıduos infectados foram es-
palhados aleatoriamente na população de suscet́ı-
veis, com exceção do terceiro cenário, que consi-
dera apenas um indiv́ıduo infectado no centro da
população.

4 Resultados

O primeiro cenário adotou a taxa de infecção
β = 3,5 e a condição inicial foi: S(0)/N = 99,5%,
I(0)/N = 0,5% e R(0)/N = 0% de indiv́ıduos.

A Figura 4, primeiro cenário, mostra a evolu-
ção da propagação da epidemia obtida por meio
do AC.

(a) t=0 (b) t=5

(c) t=30 (d) t=100

Figura 4: a) instante de tempo em t = 0, b) ins-
tante de tempo em t = 5, c) instante de tempo em
t = 30 e d) instante de tempo em t = 100, com
relação ao primeiro cenário.

A Figura 5 mostra a comparação por meio de
séries temporais do modelo SIR (–) e do AC (· · · )
para as classes de suscet́ıvel, infectado e recupe-
rado. Este cenário mostra a evolução da epidemia
sem ocorrer erradicação da doença após um pe-
ŕıodo, mesmo o número de infectados sendo bem
menor que o número de suscet́ıveis.

Figura 5: Comparação das séries temporais do AC
(· · · ) com as do SIR (–) com taxa de infecção β =
3,5, com relação ao primeiro cenário.

A Figura 6, segundo cenário, mostra a evolu-
ção da propagação da epidemia por meio do AC
com uma taxa de infecção, β = 1,0. A condição
inicial foi: S(0)/N = 50,0%, I(0)/N = 50,0% e
R(0)/N = 0% de indiv́ıduos.
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(a) t=0 (b) t=5

(c) t=30 (d) t=100

Figura 6: a) instante de tempo em t = 0, b) ins-
tante de tempo em t = 5, c) instante de tempo em
t = 30 e d) instante de tempo em t = 100, com
relação ao segundo cenário.

O segundo cenário, considerou o número de
infectados igual ao número de suscet́ıveis. O obje-
tivo do segundo cenário é mostrar que mesmo uma
população com metade dos indiv́ıduos infectados a
doença se erradica, devido o valor de β ser menor
que a do primeiro cenário. A afirmação anterior
pode ser observada pela Figura 7, que ilustra a
evolução temporal da epidemia dada pelo modelo
de AC (· · · ) e novamente comparada com as do
modelo SIR (–).

Figura 7: Comparação das séries temporais do AC
(· · · ) com as do SIR (–) com taxa de infecção β =
1,0, com relação ao segundo cenário.

Ainda no segundo cenário é posśıvel obser-
var que o deslocamento (L ou contato não local)
não teve muita relevância na propagação da do-
ença, pois o L depende do valor de Ro, e como
Ro tem um valor pequeno então o deslocamento
é pequeno, ou seja, o valor de Ro sendo pequeno
não influencia tanto no espalhamento da doença.

O terceiro cenário, com um taxa de infecção
β = 3,5 e com uma condição inicial de S = 39999
e I = 1, é mostrado na Figura 8.

(a) t=0 (b) t=27

(c) t=30 (d) t=35

Figura 8: a) instante de tempo em t = 0, b) ins-
tante de tempo em t = 27, c) instante de tempo
em t = 31 e d) instante de tempo em t = 35, com
relação ao terceiro cenário.

Com o terceiro cenário é posśıvel ver o apa-
recimento de focos de epidemias (pontos pretos),
uma vantagem com relação ao modelo SIR, como
mostrada na Figura 8. Essa figura pode repre-
sentar uma situação em que uma população de
indiv́ıduos suscet́ıveis recebe um indiv́ıduo infec-
tado que migrou de uma região qualquer para o
centro desta população, como mostrada na Figura
8 a). Com o passar do tempo, a doença começa a
se espalhar, como pode ser visto nas Figuras 8 b),
c) e d), que mostram os focos de epidemias que
surgem. Os novos focos que surgem são devido
à capacidade que um indiv́ıduo infectado tem de
se deslocar, isto é, um indiv́ıduo infectado pode
contaminar um indiv́ıduo suscet́ıvel a uma certa
distância e não apenas os vizinhos mais próximos.

A evolução temporal do AC (· · · ) comparada
com a do modelo SIR (–) pode ser vista pela Fi-
gura 9.

Figura 9: Comparação das séries temporais do AC
(· · · ) com as do SIR (–) com taxa de infecção β =
3,5, com relação ao terceiro cenário.

Observe que quantitativamente as séries tem-
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porais do modelo proposto por meio de ACs com-
paradas com as do modelo SIR não são próximas
nos primeiros instantes, apresentadas pelos três
cenários. Porém, os valores de suscet́ıveis, infec-
tados e recuperados se estabilizam próximos dos
valores do modelo SIR. Esse fato ocorre porque a
velocidade de espalhamento da doença represen-
tada pelo modelo SIR é mais rápido que no AC.

O modelo SIR considera que todos os indiv́ı-
duos estão em contatos uns com os outros. Esse
fato não invalida o AC, pois no espalhamento real,
os indiv́ıduos não estão todos em contatos uns com
os outros. Contudo, qualitativamente mostra que
o modelo de AC captura algumas caracteŕısticas
do espalhamento de doenças, como o pico de indi-
v́ıduos infectados que surge na população. Além
disso, as séries do AC se estabilizarem depois de
um certo instante de tempo como as séries do SIR.

5 Conclusões

O interesse de se estudar o espalhamento de do-
ença por meio da teoria de sistemas complexos
foi explicar como a doença se propaga pelas inte-
rações entre os indiv́ıduos e não pela doença em
cada indiv́ıduo. As interações entre os indiv́ıduos
(suscet́ıveis, infectados e recuperados) que deter-
minam a transmissão da infecção em populações
são frequentemente complexas e não-lineares.

Este artigo apresentou abordagens estocásti-
cas para a modelagem de epidemias. A formulação
matemática é geral e pode levar em conta carac-
teŕısticas f́ısicas e sociais dos indiv́ıduos, tal que
a modelagem obtida reproduza situações práticas
que anteriormente não eram contempladas para
as técnicas convencionais, como o modelo SIR. O
modelo proposto permite analisar diversas situa-
ções de interesse na dinâmica de epidemias (taxas
de infecções e condições iniciais diferentes). Pois
com o AC é posśıvel explicar como a doença se
propaga por meio das interações entre os indiv́ı-
duos e a possibilidade de criar cenários diferentes
que representam as propagações de doenças, como
por exemplo, fazer com que um indiv́ıduo infec-
tado se desloque de uma região para a outra. Note
que essas duas últimas situações evidenciam que o
modelo SIR tradicional não as reproduz adequa-
damente. Utilizando o modelo AC, uma análise
e compreensão da dinâmica do sistema torna-se
mais clara, o que pode levar a um estudo de forma
mais eficiente. Assim, nas estratégias de modela-
gem e estudos dos comportamentos de epidemias,
um modelo feito a partir da técnica apresentada
poderá ser mais adequado, em certos cenários, do
que a partir do clássico modelo SIR. Porém, para
afirmar que um modelo é mais adequado que ou-
tro, deve-se realizar um estudo estat́ıstico de situ-
ações reais em diversos cenários com os modelos
e assim compará-los. Tal estudo não foi contem-
plado neste artigo.
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Abstract⎯  Advances on wireless communication and sensor systems enabled the growing usage of Wireless Sensor Networks. 
This kind of network is being used to support a number of new emerging applications, thus the importance in studying the 
efficiency of new approaches to program them. This paper proposes a performance study of an application using high-level 
mobile agent model for Wireless Sensor Networks. The analysis is based on a mobile object tracking system, a classical WSN 
application. It is assumed that the sensor nodes are static, while the developed software is implemented as mobile agents by using 
the AFME framework. The presented project follows a Model-Driven Development (MDD) methodology using UML (Unified 
Modeling Language) models. Selected metric of the implemented solution, i.e. CPU utilization, memory and energy usage, are 
extracted from the deployed application, allowing a design space exploration in terms of performance, memory and energy 
consumption. 

Keywords⎯  Wireless Sensor Networks; Multi-agents; Overhead; Energy Consumption. 

Resumo⎯  Avanços na área de comunicação sem fio e rede de sensores permitiram um crescimento do uso de Rede de Sensores 
sem Fio. Este tipo de rede está sendo utilizada em diversas aplicações emergentes, o que justifica a importância do estudo de 
novos métodos de programação visando explorar o desempenho destas redes. Este artigo apresenta um estudo de desempenho de 
uma aplicação utilizando uma abordagem alto-nível e agentes móveis. A análise é baseada em um sistema de seguimento de 
objetos alvos utilizando rede de sensores sem fio. Nesta aplicação, os nós-sensores são estáticos enquanto que a aplicação utiliza 
o framework AFME para programação dos agentes. O projeto apresentado segue a metodologia de desenvolvimento baseado em 
modelos (Model-Driven Development - MDD) utilizando modelos UML (Unified Modeling Language). Métricas relacionadas à 
utilização do processador, bem como de memória e energia são extraídas do sistema implementado, permitindo a exploração do 
espaço de projeto em termos do uso de memória, desempenho no processamento e consumo de energia dos nós da rede. 

Palavras-chave⎯  Rede de Sensores sem Fio; Muti-agentes; Overhead; Consumo de energia. 

1    Introdução 

Rede de sensores sem fio (RSSF) são sistemas 
embarcados usados para implementar um grande 
número de aplicações em diferentes áreas, incluindo 
aquelas em que as soluções com fios não são 
adequadas. Seu uso é potencializado quando estas 
redes são utilizadas de forma que os nós sensores 
possam coletar informações de forma colaborativa. 
Alguns exemplos da utilização destas redes são 

monitoramento de animais selvagens, recursos 
hídricos, perímetro de segurança ou coleta de dados 
para prevenção de desastres [1].  

Apesar do enorme potencial de uso destas redes, 
a implementação real de sistemas baseados em RSSF 
apresentam grandes desafios, particularmente em 
relação ao uso dos recursos energéticos dos nós 
sensores. Normalmente, nós sensores têm como  
fonte de energia as baterias, que são recursos de 
energia limitada. Mesmo no melhor dos casos em 
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que os nós sensores são capazes de coletar a energia 
do meio em que se encontram, como por exemplo 
sensores piezoelétricos e fotovoltaicos, a energia 
disponível é ainda uma preocupação. Além disso, a 
capacidade de processamento dos nós sensores é 
limitada, apresentando um desafio para a execução 
de aplicações complexas em um único nó. Com base 
neste aspecto e na própria natureza distribuída das 
aplicações de rede de sensores, artifícios de 
programação distribuída são altamente 
recomendados e utilizados [2].  

Como consequência dessa crescente 
complexidade das aplicações de RSSF, o 
desenvolvimento de novos modelos de programação 
é um passo essencial no sentido de soluções que 
minimizem essa complexidade, porém mantendo a 
eficiência energética. Apesar de existirem modelos 
utilizados para sistemas distribuídos que poderiam 
resolver os problemas relacionados com a natureza 
distribuída das aplicações de RSSF, eles não 
abordam as necessidades relacionadas com a energia 
e os recursos limitados de processamento 
apresentados por nós das RSSF. Assim, esta pesquisa 
visa o  desenvolvimento da adaptação desses 
modelos à realidade das RSSF, sendo a modelagem 
da aplicação baseada em agentes de software móveis 
[4]. Pela própria natureza distribuída dos agentes 
móveis, eles encaixam-se perfeitamente aos 
requisitos distribuídos de aplicações de RSSF. Um 
exemplo deste tipo de uso é apresentado em [5], em 
que os bombeiros utilizam RSSF com agentes 
móveis para monitorar a progressão do fogo. No 
entanto, uma desvantagem de abordagens como [5] é 
a natureza ad-hoc da solução e do paradigma de 
programação de baixo nível usada para implementá-
lo, o que torna difícil evoluir ou adaptar esses 
sistemas. Assim, há uma necessidade de linguagens 
de alto nível de programação e de metodologias que 
permitam a adoção de soluções flexíveis de agentes 
móveis. Esta alternativa está se tornando possível 
com o surgimento de máquinas virtuais para sistemas 
embarcados de recursos escassos, como por exemplo 
Squawk [6], permitindo o uso de linguagens de 
programação com níveis mais altos de abstração  
como a linguagem Java. Esses avanços combinados 
com o uso de métodos para abstração de hardware, 
como o desenvolvimento baseado em modelos 
(Model-Driven Development - MDD) [7], permitem 
que os projetistas de sistemas considerem diferentes 
alternativas para a implementação em fases iniciais 
do projeto do software. Além disso, esses métodos 
permitem a rastreabilidade de mudanças em toda a 
concepção e execução, o que proporciona uma suave 
transição entre diferentes versões de software, 
quando mudanças são necessárias. Assim, uma 
análise sobre estas questões é necessária para indicar 
como a adoção destes métodos de abstração de alto 
nível podem ser melhorados no domínio das RSSF. 

Este artigo visa analisar o desempenho de um 
sistema de RSSF com agentes de software para 
utilizando uma metodologia MDD. Para realizar esta 
análise, uma aplicação de seguimento de objetos 

alvos utilizando RSSF foi escolhida [8]. O objetivo é 
avaliar o desempenho da utilização de agentes 
móveis em RSSF com base em métricas extraídas da 
aplicação implementada que medem o desempenho 
do processamento,  consumo de energia e espaço de 
memória utilizado. O resultado destas métricas 
fornece informações valiosas para a exploração do 
espaço de projeto, auxiliando os desenvolvedores de 
sistemas em suas decisões e escolhas durante a 
concepção e implementação do mesmo. A 
implementação foi realizada utilizando o framework 
AFME [9], que fornece o suporte para os agentes. 
Este framework é desenvolvido em linguagem Java e 
possui suporte para execução nos nós sensores 
SunSPOT [10]. 

O artigo está organizado da seguinte forma: a 
Seção 2 descreve a metodologia utilizada para 
realizar esse estudo. Na Seção 3, a aplicação 
utilizando agentes móveis é apresentada. A Seção 4 
descreve a modelagem da aplicação. As modalidades 
de execução das simulações realizadas com os 
respectivos resultados obtidos são apresentados na 
Secção 5. Finalmente, a Seção 6 apresenta as 
conclusões e trabalhos futuros. 

 
2 Metodologia 

 
O roteiro para o estudo proposto é composto por 

três etapas principais: 1) modelagem da aplicação, 2) 
implementação do aplicativo e 3) métricas de 
avaliação. 

Na primeira etapa, o aplicativo de seguimento de 
objetos alvos é modelado utilizando diagramas de 
caso de uso UML para estudar os requisitos do 
sistema e identificar as suas funcionalidades. Assim, 
com base nas informações obtidas a partir desta 
primeira análise, o sistema foi modelado com base 
nas características fornecidas pelo framework AFME 
[9]. O AFME foi desenvolvido para permitir a 
criação de agentes para execução em dispositivos 
móveis e de recursos limitados. Ele utiliza a 
especificação FIPA que permite a interoperabilidade 
com outros ambientes. 

Baseado no modelo desenvolvido, a segunda 
etapa apresenta o desenvolvimento da utilizando  
linguagem de programação Java e usando a estrutura 
AFME para execução nos nós SunSPOTs. 

A terceira etapa foi realizada através da aquisição 
das métricas dinâmicas da aplicação desenvolvida 
através da instrumentação do código para obter 
medidas de desempenho durante a execução do 
sistema na plataforma SunSPOT. Finalmente, os 
dados adquiridos são apresentados e discutidos. 

3 Descrição da aplicação 

A aplicação utiliza uma rede de sensores sem fio 
para realizar a localização e o seguimento de objetos 
alvos utilizando agentes móveis [3]. Esta abordagem 
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permite a redução da quantidade de dados que 
trafegam entre os nós da rede.
 

Fig.1. Movimentação dos agentes na rede e o 
seguimento do objeto alvo. 

 
A rede é composta por nós distribuídos em um 

ambiente com capacidade de realizar o 
sensoriamento, processamento e a comunicação com 
os nós vizinhos, como demonstra a Figura 1. O nó 
sensor possui um sensor com a capacidade de 
mensurar a distância em relação ao alvo utilizando 
radiofrequência. O objeto alvo emite sinais de 
radiofreqüência, denominados beacons, que serão 
detectados pelos receptores localizados em cada nó 
sensor da rede. Dependendo da potência do sinal de 
radiofreqüência recebido, calcula-se a distância entre 
o nó sensor e o alvo com base no modelo de 
propagação de ondas eletromagnéticas. Este prevê 
que a potência do sinal decai com o aumento da 
distância de separação entre transmissor e receptor. 

Existem três tipos de nós na rede: nó sensor, nó 
coordenador e objeto alvo, sendo que cada nó possui 
uma função distinta para a aplicação. O objeto alvo é 
caracterizado pela emissão de beacons na rede. O nó 
sensor é responsável por realizar o sensoriamento dos 
sinais enviados pelo objeto alvo e encontra-se em 
maior número na rede. O nó coordenador possui a 
função de gerenciar a entrada e saída de agentes na 
rede e centralizar um banco de dados da trajetória do 
objeto alvo. Os algoritmos de localização e o 
seguimento do objeto alvo na rede são realizados 
pelos agentes, sendo estes baseados no Framework. 

Nesta aplicação, os agentes podem ser de dois 
tipos distintos: Agentes Residentes (Resident Agent, 
RA) e Agentes Colaboradores (Colaborative Agent, 
CA). Os agentes RA econtram-se fixos em um nó da 
rede, podendo ser um RA_Coordinator (RAC) 
quando encontra-se no nó coordenador, ou 
RA_SensorNode (RAS) quando encontra-se em um 
nó sensor. Eles comunicam-se com os agentes 
colaboradores quando estes encontram-se no mesmo 
nó. Os Agentes Colaboradores possuem a capacidade 
de movimentarem-se entre os nós da rede, sendo 
responsáveis por realizar o seguimento e o cálculo da 
posição dos objetos alvos. Eles podem ser do tipo 
CA_Master (CAM), quando possuem a função de 
coordenar o cluster de localização solicitando dados 
de outros agentes e verificando quando um agente 
deve migrar para outro nó, ou CA_Slave (CAS) 

quando possuem a função de colaborar com o agente 
CAM com dados de distância. 

A inserção de agentes na rede é realizada pelo nó 
coordenador. Quando um nó sensor detecta um 
beacon de um objeto alvo pela primeira vez, este 
informa o nó coordenador (Figura 1(a)). O nó 
coordenador aguarda receber a notificação de pelo 
menos três nós para injetar o CAM na rede. O nó 
sensor que receberá o CAM será decidido através da 
menor distância recebida entre o nó sensor e o objeto 
alvo (Figura 1(b)). O CAM, ao ser inicializado no nó 
sensor, informa o agente residente que está presente 
no mesmo nó e disposto a cooperar. O agente 
residente então passa a enviar as informações de 
distância ao agente colaborador. Este realiza duas 
clonagens, gerando os CAS, e os envia aos nós 
vizinhos (Figura 1(c)). Os CAS são inicializados nos 
nós sensores e informam ao agente residente, que 
iniciam o envio das distâncias mensuradas. Em 
seguida, os CAS enviam as distâncias ao CAM.  

O cálculo da posição do objeto alvo é realizado 
através da triangulação entre três nós sensores 
vizinhos da rede. Por construção, a rede possui uma 
forma regular, onde os nós são dispostos de uma 
forma triangular equidistantes um do outro. A 
execução do algoritmo é responsabilidade do agente 
CAM. Este possui o conhecimento da posição dos 
dois nós vizinhos e obtém a distância mensurada 
pelos agentes CAS em relação ao objeto alvo. 

Os agentes colaboradores possuem a 
característica de mobilidade entre os nós da rede para 
realizar o seguimento do objeto alvo, minimizando a 
quantidade de mensagens trocadas entre os nós da 
rede, sendo um dos objetivos do processamento 
distribuído ou processamento de informação 
colaborativa. Esta funcionalidade exige que os 
agentes conheçam a distribuição da rede e tenham 
conhecimento para qual dos nós eles devem migrar, 
continuando próximos do objeto alvo. Na Figura 1(d) 
está representada a migração dos agentes entre os nós 
da rede. Este cálculo é realizado pelo agente CAM 
que verifica a distância recebida pelos agentes CAS e 
a sua própria distância, comparando com um valor 
limite pré-estabelecido. 

4 Modelo e implementação da aplicação 

O software foi desenvolvido baseado em modelos 
que descrevem a aplicação. Primeiramente, 
considerando-se a aplicação escolhida como estudo 
de caso deste trabalho como um sistema 
colaborativo, no qual partes distintas são executadas 
de maneira independente em diversos nós da rede, 
cada uma destas partes deve ser modelada. Um outro 
ponto importante se refere a questão da interação 
entre nós da rede através da comunicação de 
mensagens, a qual pode ser modelada de duas 
maneiras: a primeira seria na qual a comunicação se 
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dá através de um objeto representando a rede, através 
do qual todas as mensagens na rede são enviadas; ou 
modelando o canal de comunicação entre objetos 
como associações entre objetos que precisam trocar 
mensagens. Desta forma os objetos podem chamar os 
métodos apropriados de cada um. Esta segunda 
opção traduz melhor a natureza distribuída de 
aplicações de RSSF, como é o caso do seguimento de 
objetos alvos estudado neste trabalho. Além disto, 
esta alternativa é mais simples de ser implementada 
do que a primeira, devido ao fato de evitar um 
elemento intermediário no sistema. Por estas razões a 
segunda opção foi a escolhida para ser 
implementadas. 

O diagrama de classes é um dos mais importantes 
diagramas estruturais da UML [11]. Neste diagrama, 
classes, interfaces, e relacionamentos entre estes 
elementos são representados. O modelo desenvolvido 
foi divido em três diagramas de classes, um para 
cada tipo de nó, como por exemplo o nó sensor, nó 
coordenador e o objeto alvo. Além destes, outros 
diagramas de classes foram criados para os agentes 
CA. O modelo inclui classes pertencentes a aplicação 
além de classes essenciais do framework AFME. 
Note que o framework tem muitas outras classes que 
não são apresentadas neste artigo porque ou elas não 
foram usadas neste projeto ou porque elas não são 
essenciais a compreensão da estrutura do software. 
Em seguida são apresentadas partes dos diagramas de 
classes desenvolvidos, as quais foram escolhidas para 
mostrar as interações mais importantes entre classes 
do framework e da aplicação. A Figura 2 mostra um 
diagrama para as classes que dão suporte a execução 
dos agentes nos três tipos de nós, i.e. objeto alvo 
(Figura 2(a)), nó sensor e coordenador (Figura 2(b)). 

  O diagrama de classes da Figura 2(a) mostra a 
classe RATargetAgentPlatform, a qual 
implementa a interface Platform da API AFME. 
Esta interface provê as funcionalidades básicas para 
o agente que está hospedado em um nó. A classe 
contem uma instância da classe BasicRunnable, 
a qual provê as funcionalidades básicas para 
execução de um agente, atualizando suas crenças e 
prosseguindo seu processo de controle. Esta instância 
é que representa o agente RATarget no objeto alvo. 
A Figura 2(b) apresenta um diagrama de classes 
similar para os nós sensor e coordenador. No caso 
destes nós, a classe RASensorAgentPlatform 
além de implementar a interface Platform, deve 
implementar também a interface 
MigrationPlatform. Esta classe irá instanciar 
um objeto RASensorNode para o nó sensor e um 
objeto RACoordinator para o nó coordenador a 
partir da classe BasicRunnable. A interface 
MigrationPlatform provê  as funcionalidades 
necessárias para os dois tipos de nós serem capazes 
de enviar e receber agentes móveis que compõe a 
aplicação, por exemplo os CA_Master e CA_Slave. 

As classes apresentadas até agora apenas 
proveem suporte para a execução dos agentes nos 
nós. Utilizando-se AFME, a semântica dos agentes é 

realmente expressa em classes representando as 
percepções dos agente, os Perceptors, e as classes 
que implementam as suas ações, os Actuators. A 
Figura 3(a) apresenta as classes que modelam o 
atuador do RA_Target, enquanto a Figura 3(b) 
apresenta o actuator e o perceptor do RA_Sensor. 

Note que o RA_Target não apresenta perceptors e 
apenas um actuator, o BeaconAct na Figura 3(a), 
que é responsável pela ação de enviar os beacons que 
serão percebidos pelos RASensorNode, através da 
funcionalidade implementada na classe 
Check4BeaconPer apresentada na Figura 3(b). 
Esta percepção será armazenada nas crenças do 
agente e será informada a outros agentes residentes 
no nó através da funcionalidade implementada na 
classe InformActuator (Figura3(b)). 

 
(a)         (b) 

Fig. 2. Diagrama para as classes básicas de 
suporte em cada tipo de nó: (a) Objeto Alvo; (b) Nó 

Sensor e Nó Coordenador. 
 

  
                   (a)           (b) 
Fig. 3. Diagrama de classes: (a) RA_Target Actuator; 

(b) RA_Sensor Perceptor e Actuator. 
 

A Figura 4 apresenta o diagrama de classes com 
os perceptors e o actuator do RA_Coordinator, além 
de uma classe auxiliar que extende a classe Module 
da API do AFME. 

A classe CoordinatorModule apresentada na 
Figura 4(a) é responsável por introduzir os agentes 
CA na rede. O resultado desta introcução é percebido 
pelo  CoordinationModPerceptor (Figura 
4(b)), o qual mantém o histórico destes agentes CA 
após sua entrada na rede. Isto é feito através da 
atualização das crenças do RACoordinator a respeito 
do estado dos agentes CA. Como explicado 
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anteriormente, a introdução dos agentes CA apenas 
se dá após os RASensorNodes terem enviado uma 
mensagem sobre o recebimento do primeiro beacon 
do objeto alvo para o RACoordinator, o qual trata 
esta informação através de seu actuator 
DataReceiveAct (Figura 4(c)). 

 

 
           (a)   (b)   (c) 
Fig. 4. Diagrama de classes para o RA_Coordinator: 

(a) Module; (b) Perceptors; (c) Actuators. 
 

A Figura 5 apresenta os perceptors e actuators do 
agente CA_Master. A classe 
ReadBeaconInfoPer é responsável por atualizar 
as crenças do agente quando acontece o recebimento 
de um beacon do objeto alvo, enquanto o 
PositionModPer atualiza a informação a respeito 
da posição do objeto (Figura 5(a)). A classe 
MigrateActuator é responsável pela migração 
do agente quando o objeto algo deixa a região 
coberta pelo nó que atualmente está hospedando o 
agente, enquanto a classe InformActuator é 
responsável por enviar mensagens aos CA_Slaves 
hospedados pelos outros nós sensores. 

           
 (a)   (b)                                

Fig. 5. Diagrama de classes do CA_Master: (a) 
Perceptors; (b) Actuators. 

 
O diagrama de classes para o CA_Slave é muito 

similar ao apresentado para o CA_Master, porém 
com diferenças na semântica implementada em seus 
actuators e perceptors, como o envio de mensagens a 
respeito da posição do objeto alvo para o CA_Master 
e a decisão de migração ao receber a respectiva 
mensagem do CA_Master. 

5 Resultados: Análise das Métricas 

O software desenvolvido foi avaliado através da 
análise de métricas dinâmicas. Estas métricas 
representam informações sobre a execução da 
aplicação e foram extraídas através de 

instrumentação de seu código. As medições 
realizadas proveem informação sobre o custo 
associado a execução da aplicação em termos de 
tempo de utilização da CPU, consumo médio de 
energia e utilização de memória.  
     O protótipo para realização dos experimentos foi 
desenvolvido utilizando-se seis nós SunSPOT: um 
deles representando o objeto alvo a ser detectado por 
outros quatro nós, e um último nó foi utilizado como 
referência. O nó de referência não tinha nenhum 
agente sendo executado durante todo o tempo do 
experimento e sua configuração foi denominada 
Configuração 1. O nó representando o objeto alvo 
executou o agente RA_Target, sendo chamado 
Configuração 2. Os demais nós executaram 
inicialmente o agente RA_SensorNode para realizar 
a detecção do objeto alvo, o qual estava inicialmente 
fora da faixa de cobertura destes quatro nós, e 
tiveram esta configuração denominada Configuração 
3. Em seguida, os nós foram classificados de acordo 
com sua carga de processamento e comunicação, 
dependendo dos agentes que hospedavam e 
executavam. Quando o objeto alvo entrou na faixa de 
cobertura da rede, três nós realizaram a detecção, 
sendo denominados Configuração 4. Finalmente, 
estes três nós realizaram o acompanhamento do alvo, 
dois executando o agente CA_Slave, Configuração 5, 
e um executando o CA_Master, Configuração 6. O 
agente RA_Coordinator foi executado em um PC 
representando a estação base. 

A Tabela 1 apresenta os resultados para a 
utilização de tempo de CPU e corrente consumida, 
medida diretamente ligada ao consumo de energia. A 
Configuração 2 não apresentou significante consumo 
de recursos de processamento, mas sim de energia, o 
que é explicável pelo fato do objeto alvo 
periodicamente enviar beacons para a rede, o que 
requer uso da energia pelo módulo de comunicação. 
A Configuração 3 tem uma utilização de CPU muito 
pequena se comparada a Configuração 1, o que é 
explicável pelo fato de que ela representa um nó que 
está apenas esperando a recepção de beacons. Ela 
também não apresenta um alto consumo de energia. 
No entanto, quando o objeto alvo entra no faixa de 
cobertura da rede, os nós sensores que efetuam a sua 
detecção, Configuração 4, apresentam um maior 
consumo de energia, o que é explicável pelo envio da 
mensagem para o coordenador a respeito do primeiro 
beacon. A utilização de CPU também aumenta, mas 
não significantemente. Com a inserção dos agentes 
móveis CA e consequentes alterações para 
Configurações 5 e 6, nota-se um aumento 
significativo na utilização de CPU e também no 
consumo de energia. Isto é explicável pela execução 
dos cálculos realizados pelo agentes CA, bem como 
pela comunicação entre eles. 

A Tabela 2 apresenta os resultados sobre a 
utilização de memória em cada nó de acordo com sua 
configuração e espaço de memória livre. Em termos 
de memória, o peso da abordagem orientada a 
agentes é pequeno se comparado à utilização de CPU 
e consumo de energia. Como esperado, o sensor 
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executando o agente CA_Master utilizou uma maior 
quantidade de memória, mas a diferença em relação 
as demais configurações não foi muito significante.  

Tabela 1. Resultados sobre a utilização de CPU e 
Consumo de Corrente. 

Configuração Utilização de 
CPU (%) 

Consumo de 
Corrente (mA) 

1 - Sem agente –  
             Nó de Referência  

1,52 59,7 

2 – Objeto Alvo 17,26 74,4 
3 - Sem CA /  
             Sem Alvo presente 

3,44 65,8 

4 – Sem CA/  
             Alvo presente 

15,73 71,7 

5 - CA_Slave 28,32 73,9 
6 - CA_Master 60,85 85,1 

 

Tabela 2.  Resultados sobre a utilização de memória  

 Configuração 
 
Memória 

 
Conf 2 
Alvo 

 
Confs 3, 4 

Sensor 

 
Conf 5 
CAS 

 
Conf 6 
CAM 

Livre  (Bytes)               337164 334852 320300 301164 

Utilizada 
(Bytes) 

106359 108668 123221 142358 

 
Pela análise dos resultados obtidos, é possível se 

avaliar o overhead imposto pela adoção de uma 
abordagem orientada à agentes na implementação de 
uma aplicação RSSF. Esta informação pode ser 
utilizada por um desenvolvedor para avaliar 
alternativas para se reduzir o overhead, como por 
exemplo, observando o alto custo no nó que executa 
do agente CA_Master, o desenvolvedor pode 
considerar a redistribuição da computação nele 
realizada e aloca-la em outros nós que executam o 
CA_Slave. Outro possibilidade é com relação à troca 
de mensagens entre os nós, que terá impacto na 
arquitetura da aplicação. 

6 Conclusão 

Este artigo apresentou a utilização de agentes 
móveis na implementação de aplicações de RSSF. A 
clássica aplicação de seguimento de alvos foi 
escolhida como estudo de caso, a qual foi 
implementada, instalada em nós sensores reais, os 
SunSPOTs, e avaliada. Os resultados alcançados 
indicam o significante consumo de recursos de 
processamento e moderado consumo de energia. A 
utilização de memória não representou peso 
significativo para esta aplicação em especial sendo 
executada sobre a plataforma SunSPOT. Estes 
resultados podem ser utilizados como base para 
novos projetos nos quais decisões de alto nível 
podem ter seu impactos considerados no desempenho 
do sistema.  

Existem várias tarefas a serem executadas para 
dar prosseguimento a este trabalho. Uma delas é a 
implementação da mesma aplicação utilizando outros 
frameworks para agentes, e com isto analisar-se o 
overhead específico imposto pelos diferentes 
frameworks, e compará-los. Além disto, outras 
métricas podem ser extraídas, como métricas 
estáticas para serem compararadas nas diferentes 
implementações. Outro trabalho a ser realizado é a 
divisão do consumo de energia para diferentes cargas 
de processamento, o que vai permitir uma melhor 
análise e entendimento do impacto dos diferentes 
frameworks para agentes no uso do canal de 
comunicação, apontado como o maior responsável 
pelo consumo de energia em RSSF. 
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EPIDEMIOLÓGICOS BASEADOS EM INDIVÍDUOS.
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica

São José dos Campos, São Paulo, Brasil

†Divisão de Ciência da Computação

Instituto Tecnológico de Aeronáutica
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Abstract— Mathematical models are of paramount importance in epidemiology to help in the conception of
effective control strategies. The classical approach to model the patterns of the population’s health condition
is to use differential equations. An alternative model is to consider each individual as a string or vector of
characteristic data and simulate the contagion and recovery processes by computational means. This type of
model, referred in the literature as MBI (Model Based on Individuals), has the advantage of being flexible as
the characteristics of each individual can be quite complex, involving, for instance, age, sex, pre-existing health
conditions, environmental factors, social habits, etc. However, when it comes to simulations involving large pop-
ulations this model may require a larger computational effort as compared to compartimental models such as the
SIR (Susceptible-Infected-Recovered) model. In order to cope with the problem of heavier computational effort,
this paper proposes a parallel implementation of the MBI using a GPU (Graphics Processor Unit) compatible
with CUDA (Compute Unified Device Architecture). It is shown that even for a case study compatible with a
simple SIR model, the computational gains in terms of processing time are significant.

Keywords— Mathematical epidemiology, model based on individuals, SIR model, parallel processing, GPU,
CUDA.

Resumo— O desenvolvimento de modelos matemáticos tem colaborado para a construção de estratégias mais
eficazes de controle epidemiológico. A abordagem clássica consiste em empregar equações diferenciais para
modelar os padrões da condição de saúde de uma população. Uma alternativa consiste em modelar cada indiv́ıduo
por um conjunto de atributos e simular computacionalmente os processos de contágio e recuperação. Tal tipo de
modelo, conhecido na literatura como MBI (Modelo Baseados em Indiv́ıduos), proporciona maior flexibilidade
quanto à caracterização de cada indiv́ıduo da população analisada, podendo-se levar em conta atributos tais como
sexo, idade, hábitos sociais, condições de habitação, profissão, condições de higidez, entre outras. Em comparação
com modelos compartimentais tais como o modelo SIR (Suscet́ıvel-Infectado-Recuperado), o custo computacional
para a simulação de um MBI é tipicamente mais elevado. Neste contexto, a proposta deste trabalho consiste
em explorar o uso de uma GPU (Graphics Processor Unit) para redução do tempo computacional envolvido na
simulação de MBIs. Para esse propósito, emprega-se a arquitetura CUDA (Compute Unified Device Architecture).
Como resultado, mesmo em casos de modelos simples compat́ıveis com SIR, a redução no tempo computacional
gasto foi significativa.

Palavras-chave— Epidemiologia matemática, modelo baseado em indiv́ıduos, modelo SIR, processamento
paralelo, GPU, CUDA.

1 Introdução

Epidemiologia é uma área da ciência que envolve
o estudo quantitativo e qualitativo de fenômenos
associados à saúde das populações humanas, bem
como posśıveis fatores de risco que possam condi-
cionar doenças (Filho e Rouquayrol, 2006), (Kee-
ling and Rohani, 2007). Dentro dessa grande área,
um importante campo de investigação consiste na
chamada epidemiologia matemática, que se carac-
teriza pelo uso de modelos matemáticos para o
desenvolvimento de estratégias de controle e pre-
venção de epidemias (Anderson e May, 1992).

Existem diversas classes de modelos epidemi-
ológicos, que incluem diferentes aspectos da po-
pulação e da doença infecciosa considerada, tais
como a disponibilidade de vacinação, aquisição de
imunidade após uma primeira infecção, possibili-

dade da presença de infectados sadios, entre ou-
tros. Um dos modelos mais utilizados considera
que a população possa ser dividida em três com-
partimentos, ou classes: Suscet́ıveis, Infectados e
Recuperados (SIR). A dinâmica da epidemia é en-
tão representada por um conjunto de equações di-
ferenciais determińısticas que descrevem a evolu-
ção temporal do número de indiv́ıduos em cada
uma das classes (Kermack e Mckendrick, 1927),
(Lu, 2002), (Grenfell et al., 2002), (Soumpasis,
2010). Tal modelo é de valia para a investiga-
ção de aspectos gerais relacionado à propagação
de diversas doenças infecciosas. Contudo, em mui-
tos casos a divisão da população em três grandes
compartimentos (S, I, R) pode não ser suficiente
para tratar heterogeneidades associadas às carac-
teŕısticas dos diferentes indiv́ıduos.

Para contornar as limitações de representa-
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ções compartimentais como o SIR, Nepomuceno
(2005) propôs o uso dos chamados modelos basea-
dos em indiv́ıduos (MBI). Em tais modelos, cada
indiv́ıduo da população é representado como uma
entidade única e discreta, possuindo ao menos
uma caracteŕıstica que muda ao longo do seu ciclo
de vida (Nepomuceno, 2005). Com isso, é posśı-
vel levar em conta atributos tais como sexo, idade,
hábitos sociais, condições de habitação, profissão,
condições de higidez, entre outras (Giancotti et

al., 2010), (Pereira, 2008). Em comparação com
modelos compartimentais descritos na forma de
equações diferenciais, o custo computacional para
a simulação de um MBI é tipicamente mais ele-
vado. Contudo, tal custo está principalmente as-
sociado à repetição de operações simples, similares
e não-sequenciais, o que torna adequado o uso de
plataformas de processamento paralelo.

Neste contexto, a proposta deste trabalho
consiste em explorar o uso de uma GPU (Graphics

Processor Unit) para redução do tempo compu-
tacional envolvido na simulação de MBIs. Para
esse propósito, emprega-se a arquitetura CUDA
(Compute Unified Device Architecture), que faci-
lita o desenvolvimento de rotinas computacionais
para processamento paralelo em GPUs utilizando
linguagens de alto ńıvel. Tal arquitetura tem en-
contrado diversas aplicações no âmbito da com-
putação cient́ıfica, podendo-se citar a solução de
equações diferenciais estocásticas (Januszewski et
al., 2010), simulações de dinâmicas moleculares
(Liu et al., 2008) e modelagem da poluição do ar
(Molnár et al., 2010), dentre outras.

Este artigo está organizado da seguinte forma.
Na Seção 2 são apresentados os modelos SIR e
MBI. Na Seção 3, descrevem-se o material e os
métodos utilizados. Os resultados são discutidos
na Seção 4. A Seção 5 traz as conclusões do tra-
balho.

2 Modelos SIR e MBI

2.1 Modelo SIR

O modelo matemático SIR é constitúıdo por um
sistema de equações diferenciais não-lineares a
tempo cont́ınuo. Este modelo divide a popula-
ção em três classes: suscet́ıveis (S), infectados (I)
e recuperados (R). Os suscet́ıveis são pessoas que
nunca foram infectadas e estão sujeitos a contágio
através do contato com pessoas infectadas. Os
infectados são pessoas que possuem a doença con-
siderada e podem transmiti-la para pessoas susce-
t́ıveis. Por fim, os recuperados são pessoas que já
foram infectadas, mas estão curadas e, por hipó-
tese, adquiriram imunidade.

O diagrama de blocos na Figura 1 apresenta
os principais elementos do modelo SIR (Pereira,
2008). Neste diagrama, µ é a taxa de natali-
dade de novos indiv́ıduos por unidade de tempo.

Considera-se que os recém-nascidos são todos sus-
cet́ıveis, não havendo transmissão vertical da do-
ença ou da imunidade por parte dos pais. Supõe-
se que a taxa de mortalidade, denotada por v, é a
mesma para as três classes. Os coeficientes β e γ
representam as taxas de transmissão da doença e
de recuperação, respectivamente. O número total
de indiv́ıduos é denotado por N .

Figura 1: Representação esquemática do modelo
SIR.

Por simplicidade, considera-se neste trabalho
que o tamanho da população se mantém constante
ao longo do tempo, ou seja, assume-se que as ta-
xas de natalidade (µ) e mortalidade (v) são iguais.
Deste modo o modelo SIR é dado por

dS/dt = µN − µS − βIS/N

dI/dt = βIS/N − γI − µI (1)

dR/dt = γI − µR

em que S(t) + I(t) +R(t) = N .

2.2 Modelo MBI

No MBI, proposto em Nepomuceno (2005), cada
indiv́ıduo da população é descrito por um con-
junto de caracteŕısticas de relevância do ponto de
vista epidemiológico. A principal caracteŕıstica
consiste na condição epidemiológica atual, que
pode seguir, por exemplo, a categorização ado-
tada no modelo SIR (suscet́ıvel, infectado, ou re-
cuperado). Adicionalmente, é posśıvel contemplar
caracteŕısticas como idade, tempo em que o indi-
v́ıduo se encontra infectado e localização espacial
dentro de uma certa região. Tais caracteŕısticas
podem ser levadas em conta nos processos de na-
talidade, contágio e morte ao longo da simulação
do modelo.

Formalmente, o d-ésimo indiv́ıduo é associado
a um vetor de n caracteŕısticas da forma

Id(t) = [Cd1(t) Cd2(t) · · · Cdn(t)]
T (2)

sendo t o instante de tempo considerado. Nesse
instante, a população de N indiv́ıduos é então
representada pela seguinte matriz de dimensões
N × n:

P (t) = [I1I2 · · · IN ]T (3)

A figura 2 mostra o fluxograma para si-
mulação do MBI empregado neste trabalho.
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Figura 2: Fluxograma para simulação do MBI.

Inicialmente, são definidos o tamanho da popula-
ção (N), bem como os instantes de tempo inicial
(t0) e final (tf ) da simulação e o incremento de
tempo entre as iterações (∆t). Também são defi-
nidos os valores dos parâmetros Qp, Pinfec, Prec

e Pmor, que são empregados nas etapas descritas
a seguir.

A simulação do MBI possui caráter estocás-
tico, por envolver eventos aleatórios relacionados
aos processos de infecção, recuperação e morte
(Giancotti et al., 2010). No começo de cada itera-
ção, são sorteados Qp pares de indiv́ıduos a serem
considerados no processo de infecção. Para cada
par da forma (S,I) ou (I,S) gera-se então um nú-
mero aleatório a partir de uma distribuição U [0, 1]
(distribuição uniforme no intervalo [0, 1]). Caso

tal número seja menor do que uma dada proba-
bilidade de infecção Pinfec, o indiv́ıduo suscet́ıvel
(S) do par passa à condição de infectado (I). Vale
salientar que outros tipos de pares não dão ensejo
à ocorrência de infecção. Após a etapa de infec-
ção, o algoritmo prossegue para a etapa de recu-
peração. Para isso, gera-se um número aleatório
a partir de uma distribuição U [0, 1] para cada in-
d́ıviduo infectado. Caso tal número seja menor do
que uma dada probabilidade de recuperação Prec,
o indiv́ıduo em questão passa à condição de recu-
perado (R). Por fim, um procedimento similar é
empregado na etapa de morte, na qual cada um
dos N indiv́ıduos da população pode vir a falecer
com probabilidade Pmor. Os indiv́ıduos falecidos
são substitúıdos por novos indiv́ıduos suscet́ıveis,
considerando que as taxas de mortalidade e na-
talidade são tais que o tamanho da população se
mantém constante.

Os blocos destacados em cinza no fluxograma
são referentes às partes que foram implementadas
empregando processamento paralelo neste traba-
lho.

2.3 Equivalência entre o SIR e o MBI

Como mostrado em (Pereira, 2008), é posśıvel es-
colher os parâmetros Qp, Pinfec, Prec e Pmor do
modelo MBI de modo a obter resultados equiva-
lentes, em média, aos do modelo SIR apresentado
na equação (1). Dado um passo de tempo ∆t a ser
utilizado na simulação do MBI, tal equivalência é
obtida impondo-se:

• Qp = N∆t
2

• Pinfec = β

• Prec = γ∆t

• Pmor = µ∆t

Adicionalmente, o tamanho da população N deve
ser o mesmo nos dois modelos. Maiores detalhes
sobre a equivalência do SIR e MBI podem ser ob-
tidos em (Pereira, 2008).

3 Material e Métodos

Neste trabalho, o algoritmo para simulação do
MBI descrito na Seção 2.2 foi codificado em lin-
guagem C empregando uma implementação intei-
ramente sequencial, bem como uma implementa-
ção paralelizada empregando CUDA. Doravante,
tais implementações serão denominadas MBI-C e
MBI-CUDA, respectivamente. Em ambos os ca-
sos, os modelos foram configurados de modo a ob-
ter equivalência com um modelo SIR com os se-
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guintes parâmetros:

µ = 0, 005

β = 0, 8

γ = 1/15

Os resultados de simulação obtidos com o mo-
delo MBI foram confrontados com os do modelo
SIR equivalente, com o intuito de validar as imple-
mentações MBI-C e MBI-CUDA. Para esse propó-
sito, o modelo SIR foi simulado empregando-se o
método numérico de Dormand-Prince (Dormand
and Prince, 1980).

Para avaliar o ganho computacional obtido
por meio da implementação em CUDA, registrou-
se o tempo médio dispendido em cada iteração do
MBI-C e MBI-CUDA, considerando-se apenas as
operações que foram paralelizadas (blocos desta-
cados em cinza na Figura 2).

Os testes foram realizados em um computador
com processador Intel Core 2 Quad 2, 33GHz, 3
GB de memória RAM com placa de v́ıdeo Nvidia
GeForce GTS 250 dispondo de 1 GB de memória
RAM e 128 processadores operando a 738MHz.

4 Resultados

4.1 Validação das implementações MBI-C e

MBI-CUDA

As Figuras 3, 4, e 5 apresentam os resultados de
três simulações realizadas com diferentes valores
de tamanho da população (N) e passo de tempo
no modelo MBI (∆t). As trajetórias referentes
ao MBI-C e MBI-CUDA consistem na média de
10 realizações da simulação. Como esperado, os
resultados obtidos com o MBI tendem a se apro-
ximar daqueles gerados pelo modelo SIR à me-
dida que N aumenta e ∆(t) diminui. Adicional-
mente, observa-se que os resultados da implemen-
tação MBI-C são similares aos da implementação
MBI-CUDA.
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Figura 3: Resultados da simulação realizada com
N = 1000 e ∆t = 3 .
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Figura 4: Resultados da simulação realizada com
N = 5000 e ∆t = 1, 5 .
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Figura 5: Resultados da simulação realizada com
N = 8000 e ∆t = 0, 3 .

4.2 Avaliação do ganho computacional proporci-

onado pelo MBI-CUDA

A figura 6 apresenta uma comparação entre os
tempos computacionais gastos utilizando as im-
plementações MBI-C e MBI-CUDA para diversos
tamanhos de população.

É posśıvel verificar que o MBI-C requer um es-
forço computacional que aumenta de forma apro-
ximadamente linear com o tamanho da população.
Ampliando o gráfico do tempo gasto pelo MBI-
CUDA, observa-se que o tempo também aumenta
nesse caso, porém com taxa de crescimento me-
nos expressiva. Vale ressaltar, contudo, que para
populações menores que 5000 indiv́ıduos o MBI-C
se mostra mais rápido que o MBI-CUDA. Isso de-
corre do overhead de aproximadamente 1ms asso-
ciado à paralelização das tarefas na placa de v́ıdeo.
Pode-se concluir, portanto, que o MBI-CUDA se-
ria uma implementação mais apropriada, do ponto
de vista de tempo computacional, desde que o ta-
manho da população empregado seja suficiente-
mente grande para justificar o overhead gasto na
paralelização.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           245

0 1 2 3 4 5
x 10

4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Tamanho da população (N)

T
em

po
 m

éd
io

 p
or

ite
ra

çã
o 

(m
s)

 

 

CPU
GPU

0 2 4
x 10

4

0.1

0.102

0.104

0.106

0.108

Figura 6: Tempo médio por iteração - Comparativo entre MBI-C e MBI-CUDA.

5 Conclusões

Modelos baseados em indiv́ıduos oferecem maior
flexibilidade para incorporação de caracteŕısticas
epidemiológicas espećıficas de uma dada popula-
ção. Contudo, a simulação de tais modelos pode
requer um custo computacional elevado, o que jus-
tifica a investigação de implementações em pla-
taformas de processamento paralelo. Neste ar-
tigo, explorou-se o uso de uma GPU empregando
a arquitetura CUDA para paralelização de algu-
mas etapas envolvidas na simulação de um modelo
MBI. Como resultado, constatou-se que a taxa
de crescimento do tempo computacional com o
tamanho da população era substancialmente me-
nor na implementação MBI-CUDA quando com-
parada com uma implementação sequencial. Para
uma população de 50000 indiv́ıduos, a implemen-
tação MBI-CUDA proporcionou uma redução no
tempo computacional por um fator de sete.

O MBI empregado neste trabalho foi relati-
vamente simples, de modo a permitir uma com-
paração direta com um modelo SIR para fins de
validação das implementações realizadas. Em tra-
balhos futuros, pretende-se explorar o processa-
mento em GPUs para implementação de MBIs que
levem em conta aspectos de heterogeneidade da
população. Espera-se que nesse caso os ganhos
computacionais proporcionados sejam ainda mais
expressivos, devido à necessidade de se tratar um
maior número de caracteŕısticas em cada indiv́ı-
duo. Adicionalmente, serão investigadas posśıveis
alternativas à arquitetura CUDA para realização
de estudos comparativos.
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Govindaraju, N., Buck, I., Woolley, C. and
Lefohn, A. (2004). Gpgpu: general purpose
computation on graphics hardware. In: Proc.
SIGGRAPH ’04 Course Notes, New York,
NY.
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Abstract The control solution can be implemented by hardware and software in different architectures and heterogeneous 
specifications. Although several engineering solutions facilitate the development for each application, the integrated design of 
ACS (Automation and Control System) is still considered a complex task, because it is necessary to master different domains. 
Moreover, in practice, most of ACSs are designed in a relatively short time due the competition of companies. ACSs must ensure 
the fulfillment of the current requirements in PSs (Productive Systems), such as flexibility, distributed architecture, and agility in 
response to changes imposed by the market or the inevitable occurrence of faults. In this context, one solution is a combination 
of techniques such as HCS (Holonic Control System) and AFTCS (Active Fault-Tolerant Control System), which allows the reuse 
of models, reconfigurability, autonomy, cooperation, and learning ability. Therefore, this paper proposes a procedure based on 
AHCS (Active Holonic Control System) concept for integrated design of the entire lifecycle of ACS: from requirement specifica-
tions to operation and maintenance, to ensure greater flexibility, efficiency and robustness of the PSs. The procedure combines 
bottom-up and top-down approaches using Petri net technique and its extensions - PFS (Production Flow Schema), through dy-
namic modeling of the system in e-PN (extended Petri net) and the gradual refinement based on PFS. An example of application 
in FMS (flexible manufacturing system), considered a representative class of PS, is used to demonstrate the advantages of the 
proposal. 

Keywords system modeling, reconfiguration, holon, Petri net, multi-agent system, manufacturing system. 

1    Introduction 

The evolution on PSs (Productive Systems) forced 
new solutions in mechatronic technology for product/ 
service transformation or execution. However, to 
ensure that a PS meets its purpose, exploring the 
available technology, it is necessary to update their 
ACSs (Automation and Control Systems) consider-
ing requirements of integration, flexibility and agili-
ty. ACSs are composed of various sub-systems (that 
can be physically installed at different geographical 
locations), in which the productive tasks are divided 
according to the required functionality and 
processing capacity of the equipment. On the other 
hand, to assure that a PS does not suffer interruption 
due to faults, a mechanism must also be considered 
(Silva et al., 2011a, 2011b).  

ACSs' projects depend on specific application 
systems, such as CNC machine, robot, PLC (Pro-
grammable Logic Controller) controlled machine, 
and SCADA (Supervisory Control and Data Acquisi-
tion). These applications have different domains, i.e., 
the control solution can be implemented by hardware 
and software in different architectures and heteroge-
neous specifications (Artist, 2006). Although several 
engineering solutions facilitate the development for 
each case, it is still necessary to master different 
domains and, consequently, it involves a large num-
ber of specialists to understand the whole system, 
which makes the supervision and control of the sys-
tems global behavior complex. Moreover, most of 
these systems are designed in a relatively short time 
due to the competition of companies, but despite this 
it must ensure the fulfillment of the current require-
ments in PSs. 

Based on the productivity aspect of any man-
made systems and their intrinsic feature of faults 
occurrence, the design of new ACS should also con-
sider the reuse of models (Tommila et al. 2005) and 
AFTCS mechanisms (Zhang & Jiang, 2008). The use 
of "components" (a type of control unit or block that 
encapsulate hardware, software and data structures 
and algorithms) allowing definition of a common 
language and reuse of models. Each "component" 
should be autonomous with some level of know-
ledge, intelligence and ability to achieve the planned 
aim, but without a global view of the system which 
results from the interactions between them.  AFTCS 
mechanisms involve fault detection, study of its 
effects, identification of their causes and finally, 
reconfiguration of the system that is done by relocat-
ing and choosing alternative paths between produc-
tive processes. In case of fault occurrence, the strate-
gy is to recover the functionality of the system (also 
called regeneration) or maintain critical operations so 
that parts affected by the fault are disabled without 
affecting other parts of the system (also called dege-
neration) (Silva et al., 2011a). 

In this context, the integration of MAS (Multi-
Agent System) and HS (holonic system) techniques 
with mechatronic technology, called holonic control 
system (HCS), is considered a trend for the intelli-
gent automation of PSs (Sousa et al.; 2004; Colombo 
et al., 2001). The aim is to explore MAS and HS 
concepts, such as autonomy, reactivity, proactivity, 
cooperation, social capacity (i.e., consideration of the 
human interaction on processes), and learning re-
sources; and to take advantage from the complemen-
tary features in the implementation of HSs by means 
of the MASs. 
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A survey of related publications (Leitão & Co-
lombo, 2006; Zhang& Jiang, 2008; Sousa et al., 
2004; Colombo et al., 2001; Scheidt, 2002) shows 
that: (i) there is a small number of works that consid-
er the integration of HCS and AFTCS requirements; 
(ii) there are few practical applications for these 
agent technologies, showing that there is still a long 
way to go to spread these holonic systems, (iii) in 
most of these systems, there is no negotiation me-
chanism between holons, and iv) there is no informa-
tion about the use of a systematic method to structure 
and rationalize the models development, from speci-
fication until operation phase.  

Therefore, this paper introduces a procedure 
based on AHCS (Active Holonic Control System) for 
integrated design of the entire lifecycle of ACS: from 
requirement specifications to machine operation and 
maintenance, to assure flexibility, efficiency and 
robustness in the PSs. AHCS combines bottom-up 
and top-down approaches using PN (Petri Net) tech-
nique and its extensions -- PFS (Production Flow 
Schema), through dynamic modeling of the system in 
e-PN (extended Petri Net) and the gradual refinement 
approach associated to PFS. FMSs (Flexible Manu-
facturing Systems) are considered a representative 
class of PS and an example is used to demonstrate 
the advantages of this proposal. 

2   Petri Net (PN) 

Considering also previous works in the area of PSs 
(Productive Systems) (Silva et al., 2011a, 2011b), we 
adopt in this paper the approach of PSs as a class of 
DES (Discrete Event System) (Reisig, 1985, Miyagi, 
1996), i.e., Petri net (PN) and its extensions can be 
used for description of the system behavior (charac-
terized by productive processes). If compared to 
other description techniques of DES, PN has at least 
an equivalent modeling power and it also has the 
characteristic and advantage of relatively easy sys-
tem visualization (David & Alla, 1994, Hasegawa et 
al., 1999, Reisig, 1985). This is especially useful in 
applications in which fault-tolerant control systems 
are essential.  

As this work considers practical systems includ-
ing abnormal situations the second approach is 
adopted, but in order to avoid the need for specialists 
in a great number of formalisms we considered only 
two PNs based systems. To effectively model the 
dynamic behavior, a class of PNs based on the 
place/transition PN is adopted, called extended PN 
(e-PN), to which timed transitions (terms related to 
PNs are presented in Arial), inhibitor arcs and 
enabling arcs (David & Alla, 1994) were added. 

To construct these models, a method that applies 
a derivation of channel/agent PN called PFS (Produc-
tion Flow Schema) (Miyagi, 1996, Hasegawa et al., 
1999) is used. Modeling of the system starts a high 
level of abstraction in PFS, then successive refine-
ments are applied and the model is more detailed at 

each level. The system’s dynamic models are gener-
ated by means of e-PNs. 

3   Holonic Control System (HCS) 

Koestler (1969) presented the definition of holon and 
holarchy. HMS-Consortium (Christensen, 2003) 
worked on the application of Koestler’s concepts to 
propose a new generation of PSs (Productive Sys-
tems) and their controls, providing the definition of a 
more specific and accurate terminology and showing 
optimal adaptation of these concepts to many tradi-
tional productive activities. According to HMS-
Consortium, a holon in PSs consists of production 
equipment capable of performing productive opera-
tions, and an associated intelligent component. 

An agent is considered to be a software entity 
with enough intelligence capable of autonomous 
control actions in a given environment, and of coop-
eration relationships by participating in association 
agreements with other entities in order to attain its 
designed objectives (Jennings & Wooldridge, 1998). 

The communications and the information 
processing capabilities with which the agent-based 
controls a system component, transforms it into a 
self-reconfiguring, intelligent element, i.e., a holon. 
The result is a distributed intelligent automation 
system associated with the lowest layer of a holonic 
system. This multi-agent based control system is 
called HCS (Holonic Control System) (Colombo et 
al., 2001). 

Leitão & Colombo, 2006 present the conceptual 
model of a generic holon (Fig. 1): a Logical Control 
Device (LCD) and a physical resource capable to 
perform the manufacturing tasks. The LCD device is 
organized in three main components: Communica-
tion (ComC), Decision (DeC) and Physical Interface 
(PIC) Components. The ComC is responsible for the 
inter-holon interaction, supporting the sharing of 
local knowledge by the distributed holons. The DeC 
component regulates the holon behavior, such as 
process planning, scheduling, and plan execution.  

 
Figure 1. Conceptual model for a holon (Leitão &Colombo, 2006). 

4   AHCS Architecture 

The proposed architecture for AHCS and its mechan-
isms are described here. Figure 2a illustrates how the 
holarchies concept is organized in AHCS. The holar-
chies are represented by ellipses, and a holon can 
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belong simultaneously to different holarchies. The 
proposed architecture is divided into the following 
levels: planning, ordination, supervision and local 
control (Fig. 2b): 
 the planning level holon (PrH - Product Holon) 

contains the necessary knowledge for the general 
operation of PSs and for choosing the general 
strategy that attains the planned objectives; 

 the ordination level holon (StH – Strategies 
Holon) contains the knowledge to manage the 
execution of each productive strategy that results 
in a service; 

 the supervision level holon (SuH – Supervisor 
Holon) contains all the knowledge to coordinate 
the holons of lower hierarchical levels, coordi-
nating the tasks list of OpHs (agenda), register-
ing the abilities of each component and provid-
ing services combined with other entities of the 
control system. When a process requests a re-
source, in fact it is requesting functionality and 
SuHs check the available resources to control the 
allocation of the resource. Its main function is to 
prepare and to implement optimized plans for 
holons under its coordination taking into account 
that the system is operating without faults; and 

 the local control level holon (OpH – Operational 
Holon) represents the PS physical resources that 
have specific control devices for its operation, 
and determines the behavior of these resources 
in accordance with its objectives and abilities. 
The switching of control mode is regulated by 

fault tolerant mechanism called "autonomy factor", 
i.e., a discrete variable {low, high} associated to each 
OpH (for more details see Silva et al., 2011b). The 
two operational modes are: 
 the “stationary mode”, at which the control sys-

tem is coordinated in a hierarchical way, i.e., 
StHs coordinate the optimized sequence of activ-
ities executed by SuHs, which in turn supervise 
the activities executed by OpHs (Fig. 2b) during 
normal situations of the system;  

 the “transient mode”, at which OpHs interact 
directly with StHs (Fig. 2c) to assure more flex-
ibility to the system and agile behavior. For the 
allocation of OpH services or commands, during 
the “stationary mode”, StHs interact directly 
with OpHs. 

The application of the fault-tolerance concept in 
AHCS is divided into four phases and they are 
present in each holon independently of hierarchical 
level. 

The “estimation phase” involves: 
 the detection of symptoms, which can identify 

the existence of faults by the supervision of 
processes; and 

 the isolation of faults, which is based on a model 
containing characteristics (type, statistical data, 
etc.) that allow the identification of a fault. 
The reconfiguration is decided in the “planning 

phase”, which is based on predefined priorities such 
as reduction of performance, shorter recovery time, 
etc., and on historical data, from which it is possible 
to measure the statistical significance of each type of 
fault in terms of frequency rate, recovery time, and 
operational cost. 

The “execution phase” involves sending com-
mands for the execution of the selected action plan. 
The last phase is the “learning phase”, which in-
volves the storage of relevant data for use in further 
cases. 

Therefore, the AHCS acts in accordance with the 
following rules: 
 if <symptoms> then <selects fault>; 
 if <selected fault> then <selects action>; 
 if <selected action> then <activates reconfigura-

tion>; and 
 if<executed reconfiguration> then <store rele-

vant data>. 

5   Procedure for AHCS Design 

Here the basic procedure for AHCS development is 
presented. The details of each phase are as follows. 
In the explanation of each phase, some models of a 
FMS (Flexible Manufacturing System) example are 
presented (Fig. 3). 

Phase 1 – analysis of requirements – on this 
phase AHCS’ specifications are defined: aim of the 
system, control object, control devices, definition of 
tasks, strategies and control functions, and descrip-
tion of the interaction between the parts of the sys-
tem, and the cases of reconfiguration. 

In FMS example, the objective is to perform 
work orders on two items (A, B). The system consists 
of three workstations (WS1, WS2, WS3), a robot 
manipulator (R), a buffer of loading (L) and unload-
ing (U), and a storage station pallet (P). A human 
operator (H) is responsible for supervision, inspec-
tion, maintenance, startup and shutdown. Worksta-
tions process one item at each a time, and each sta-
tion has an input buffer (Bin) and an output buffer 

 
(a) holarchies                         (b) normal operation                  (c) with fault occurrence         

                                                       Figure 2.AHCS architecture and example of a FMS                      Figure 3. Layout of an example of FMS. 
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(Bout) considered with infinite storage capacity. R is 
responsible for loading and unloading of items and if 
necessary between stations.  

The operations sequences are: item A: Op_WS1 
→ Op_WS2 and item B: Op_WS3 → Op_WS2, where 
Op_WS1, Op_WS2 are works orders on A and B to be 
executed in WS1 and WS2, respectively. After initia-
lization (setup), WS2 can carry out the operation of 
both WS1 and WS3, i.e., there is some degree of 
redundancy in the system. Thus, according to need, 
the sequences can be: 
A: Op_Set→Op_WS2→Op_Set→Op_WS2 and 
B: Op_Set→Op_WS2→Op_Set→Op_WS2, where 
Op_Set represents the setup operation to adjust WS2 
to do this work orders. 

Sub-phase 1.1 – identification of holons– on this 
sub-phase the holons are identified, i.e., PrH, StH, 
SuH and OpH, according definition in section 4.  

Although holarchies are also created or modified 
dynamically during the execution of the system, 
using this recursive structure (holons made up of 
holons) allows the designer to analyze each holon in 
order to figure out the advantages of decomposing it 
into a new holarchy. This process is repeated until 
every holon is completely defined and there is no 
need for further decompositions. 

In Tab. 1 are listed OpHs of the FMS example, 
representing the resources. In this example, the input 
and output buffers are considered part of their 
workstations, and the set of buffers and station are 
treated as one OpH.  

Table 1. OpHs identification. 
OpH description functionality un. 
R1 robot transports/ loads/ unloads item 

(A,B) 
1 

WS1 Work station executes OpWS1, and after setup 
OpWS2 and OpWS3 

1 

WS2 Work station executes OpWS2 1 
WS3 Work station executes OpWS3 1 
Tr1 transporter transports between Bout of WS1 to 

Bin of WS2 
1 

Tr2 transporter transports between Bout of WS2 to 
Bin of WS3 

1 

H human operator supervision, inspection, mainten-
ance, initialization and finalization 

operations 

1 

There are two PrHs: PrH-ProdA and PrH-ProdB 
that represent product holons related to items A and 
B, respectively, which are worked into FMS.  

The strategies of system control functions are di-
vided into "operational" and "operation mode". StHs 
are not defined during the design phase, but are re-
sponsible for the management of these strategies. 
The operational functions involve "production of A” 
and “production of B". The “operation mode” func-
tion involves the selection between automatic and 
semi-automatic control modes. The difference be-
tween these modes is that in the semi-automatic 
mode the system requests permission of human oper-
ator to realize each operation.  

The identification of SuH can be done by review-
ing the description of levels of plant control. In this 

example, only one SuH (SuH-FMS) is considered for 
the control system. 

Sub-phase 1.2 – AFTCSs specifications – in this 
sub-phase the critical points of the system and the 
faults that may affect the normal performance of 
functions indispensable to the system are identified. 
After that identification it is necessary to analyze 
which critical processes will be subject to reconfigu-
ration. When the symptoms detected do not allow 
any conclusion, the system must be programmed to 
identify the kind of fault detected in similar cases or 
request external intervention.  

Table 2 presents a survey of critical points, treat-
ment fault and reconfiguration or degeneration of 
FMS. The strategies developed based on this survey 
are sent by PrHs to be implemented in both StHs and 
OpHs, depending on the desired level of reaction. 

Table 2. List of AFTCSs specifications. 
critical points fault treatment reconfiguration and/ 

or degeneration 
fault in load/ 
unload  

acts in the control va-
riables and resets the 
controller 

switching to semi-
automatic control mode 
and transporting via 
OpH - H fault in sensor 

and alarms 
changes parameters on 
devices and  free access 
for maintenance 

switching to semi-
automatic control 

lack of energy turns on power generator 
to maintain operations 

if the energy generated 
is not enough to keep 
the whole plant, turn off 
energy into other 
subsystems and 
maintain the priority 
areas 

total loss of 
communication 
between two 
hosts 

determines the best 
strategy to be adopted 
and, if necessary, restarts 
the nodes with fault  

identifying and adopting 
alternative paths which 
have lower MTBF 
(Mean Time Between 
Failures) 

Sub-phase 1.3 – definition of interaction pat-
terns between holons – the interactive processes are 
considered in this sub-phase; for example: "request 
for products/services", "execution" of prod-
ucts/services, “fault treatment” and "reconfiguration" 
due to faults. The synchronization of e-PN models is 
made by enabling arcs and inhibitor arcs. These 
interactions are extracted from UML sequence dia-
gram (Booch et al., 1999).  

Figure 4 shows UML diagram, PFS and e-PN in-
teractions to [execution] activity, which occurs be-
tween StHs and OpH on the work order [require pal-
let]. Observe that OpH can receive execution work 
orders from different StHs, named (StH- prodA, StH 
– prodB). 

Phase 2 – modeling considering reconfiguration 
– the interactions of negotiation between holons are 
represented using PFS models, and the submission of 
orders to OpHs; preparation and performance of 
these orders; and the treatment of faults upon their 
occurrence are explicitly described. The control 
strategies of AFTCS are modeled on this phase, with 
the “diagnoser” and the “decider” to fulfill the re-
quirements of the diagnosis and decision phases. 
Silva et al. 2011b present an example and the steps to 
design the e-PN model of the mechanisms. Figure 4 
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also shows the example where OpH-P receives re-
quests from two StHs and informs the availability of 
pallets. 

 
Figure 4. UML diagram and interaction between holons 

Figure 5 presents the models in PFS and e-PN: (i) 
production plan of product A, (ii) e-PN control object 
robot and its controller considering the influence of 
the transmission network of signals control, (iii) 
refining in PFS and e-PN of  [load A in WS1] activity, 
and (iv) detailing in PFS of the strategies to activity 
[executes OP_WS1]. Figure 6 presents an example for 
treatment fault [lack of energy] and its reconfiguration. 

Figure 5. PFS and e-PN of production plan of product A 

 
Figure 6. Example of fault treatment and its reconfiguration. 
Phase 3 – analysis/ simulation – edition and 

structural analysis are developed with e-PN tools. 
The behavior and the quantitative analysis were car-
ried out by means of simulation techniques and 
checking of e-PN properties.  This type of analysis 
allows re-design and re-engineering of the control 
system during the design phase. This phase is subdi-
vided in: qualitative and quantitative analysis. Qua-
litative analysis allows the verification of structural 
properties and behavioral models, sketching conclu-
sions about the system operation, such as:  (i) live-
ness, that is related to the complete absence of dead-
locks in system operation; (ii) reachability, to study 
the dynamic properties of the system; (iii) reversibil-
ity, to recover from disruptive events of the system 
operation; and (iv) conservation and boundedness 
to verify the resource constraints of the system. The 
quantitative analysis requires the introduction of the 

time parameter associated with the transitions. Thus, 
it is possible to check if the firing is consistent with 
specifications of the models and evaluating the sys-
tem´s performance. To this phase, scenarios also are 
identified with models built for each case - for more 
details see Silva (2008). The models meet the restric-
tions and achieve the objectives outlined in the hypo-
thesis. 

Phase 4 – implementation – for the practical use, 
the resulting models are interpreted as control pro-
gram specifications to be performed by computers 
(supervisory control) and programmable controllers 
(local control level). This phase also comprises the 
codification, parameterization and development of 
wrapper interfaces. Hence, for low-level control 
applications, the code generation will follow one IEC 
61131 (Christensen, 2003; IEC, 2001) graphical 
language (ex. Grafcet), and for high-level applica-
tions, the code generation follows a high-level lan-
guage, such as Java or C.  

For low-level control applications is used the 
code generation in Grafcet (derived of e-PN models), 
and the code generation of a high-level language is 
used Java language. For this task the designer may 
use JADE (Java Agent DEvelopment Framework) 
(JADE, 2011), a software framework fully imple-
mented in Java language. It simplifies the implemen-
tation of multi-agent systems through a middleware 
that complies with FIPA specifications (FIPA, 2011) 
and through a set of graphical tools that supports the 
debugging and deployment phases. Figure 7 shows 
the example of JADE fragment code for the interac-
tion between StH-ProdA and OpH-P. 

 
Figure 7. JADE fragment code 

Figure 8 illustrates how this system should be 
globally implemented and also illustrates the opera-
tion of this control system. The real-time monitoring 
system for supervision and control is accomplished 
by synchronizing the operation of the models in the 
e-PN with sensor signals the state of devices. 
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Figure 8. Global view of implementation and example of operation 

6   Conclusions 

A procedure to design an AHCS (Active Holonic 
Control System) that considers not only the normal 
operations but also the occurrence of faults in PSs 
(Productive Systems) was presented. The develop-
ment procedure of AHCS is divided into five phases: 
phase 1 - analysis of requirements; phase 2 - model-
ing considering reconfiguration; phase 3 - analysis / 
simulation; phase 4 – implementation; and phase 5 - 
operation. The procedure combines bottom-up and 
top-down approaches, through dynamic modeling of 
the system in e-PN (extended Petri net) and the gra-
dual refinement associated to an extension of PN - 
PFS (Production Flow Schema).  

Mechanisms for fault tolerance are proposed, fo-
cusing on reconfiguration, which ensures system 
flexibility, implementation of a hierarchical or hete-
rarchical control structure, and quicker reaction to 
faults. AHCS explores the superposition of control 
system based on multi-agent system and HS (Holonic 
System) techniques, such as autonomy, reactivity, 
proactivity, cooperation, social interface (i.e., con-
sideration of human interaction in processes) and 
learning resources, and takes advantage of the bene-
fits of their implementation characteristics.  

In this article, a FMS (Flexible Manufacturing 
System) is used as an example to demonstrate the 
advantages of AHCS. A larger project is being de-
veloped (Silva et al., 2011a, 2011b), which involves 
in addition to modeling, simulation and validation of 
e-PN models, tools for designer, and the develop-
ment of an experimental case study of AHCS.  
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INFRAVERMELHA

Jonathan Henrique Efigênio de Oliveira∗, Walter Fetter Lages∗

∗ Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Engenharia Elétrica
Porto Alegre, RS, Brasil

Emails: jonathan@ece.ufrgs.br, fetter@ece.ufrgs.br

Abstract— This paper presents an automatic method for detecting faults in transmission lines using thermo-
graphic images. It covers image acquisition and its processing. As the method was developed to simultaneously
provide a diagnostic inspection, an algorithm that requires low processing was used. Thus it can be used in
conjunction with a robot or other automatic mobile device and points a failure as soon as it has been found.
The automated inspection is a good alternative to inspections carried out by people because it allows to diag-
nose a major extension of lines in less time, in places of difficult access and low-light and offers less risk to the
professionals involved, since thermography does not require contact with the material analyzed.

Keywords— Automated inspection, Maintenance, Thermography.

Resumo— Este trabalho apresenta um método automático de detecção de falhas em linhas de transmissão
utilizando imagens termográficas. Ele abrange a aquisição da imagem e seu processamento. Como o método foi
desenvolvido para fornecer um diagnóstico simultaneamente à inspeção, um algoritmo que exija baixo processa-
mento foi utilizado. Assim ele pode ser usado em conjunto com um robô ou outro dispositivo móvel automatizado
e apontar uma falha tão logo ela tenha sido encontrada. A inspeção automatizada é uma boa alternativa em
relação às inspeções realizadas por pessoas, pois permite diagnosticar uma extensão de linhas maior em menos
tempo, em locais de dif́ıcil acesso e com baixa luminosidade e oferece menos riscos aos profissionais envolvidos,
já que a termografia não exige contato com o material analisado.

Palavras-chave— Inspeção automatizada, Manutenção, Termografia.

1 Introdução

Os métodos de inspeção em linhas de transmissão
utilizando pessoas são perigosos e imprecisos. A
inspeção visual de linhas de energia por pessoas,
mesmo que apenas em busca de falhas mais notá-
veis ou de regiões quentes (hotspots) em imagens
infravermelhas, é uma tarefa muito monótona e
tediosa e, portanto, é muito propenso à fadiga do
operador.

Este artigo apresenta um método alternativo
de inspeção baseado em imagens termográficas.
Neste método, um dispositivo móvel automati-
zado percorre as linhas de transmissão. Este
dispositivo estará equipado com uma câmera in-
fravermelho que estará constantemente captando
imagens termográficas. As imagens serão proces-
sadas e o diagnóstico sobre a integridade do mate-
rial naquele segmento de linha inspecionado será
fornecido tão logo a câmera tenha passado por ele,
desta forma é posśıvel rapidamente determinar o
local da falha. É posśıvel notar que caso seja ne-
cessário algum contato com a linha de transmissão
este será feito apenas pelo dispositivo móvel, a câ-
mera não tem contato com as linhas e os técnicos
responsáveis estarão longe das linhas, uma situ-
ação que praticamente exclui riscos de acidente
fatal. Se este dispositivo estiver equipado com um
receptor GPS então, não é nem necessário que as
equipes de manutenção estejam no local.

Normalmente os problemas em linhas de
transmissão acontecem devido a falhas de conduti-
vidade nos cabos e conexões elétricas o que acaba

aumentando a resistência elétrica destes materi-
ais e causando o seu aquecimento. Assim, quanto
maior for a falha maior será o aquecimento que
por sua vez pode aumentar a falha, este ciclo pode
continuar até levar ao rompimento do cabo.

Este artigo descreve os procedimentos para
adquirir as imagens da câmera e o processamento
das imagens para detectar potenciais problemas
nos condutores e isoladores. Detalhes sobre o robô
podem ser encontrados em (de Oliveira and La-
ges, 2006b; de Oliveira and Lages, 2006a; de Oli-
veira and Lages, 2007).

A câmara termográfica é uma câmera IP tra-
balhando como um servidor RTSP (Real-Time
Stream Protocol) (Schulzrinne et al., 1998). As
imagens são fornecidas como fluxos de dados (stre-
ams) para os clientes. Para que cada imagem
possa ser processada individualmente, este fluxo
de dados deve ser captado ordenadamente e orga-
nizado em frames, de forma que cada frame possua
um termograma de um segmento do cabo.

Este artigo é organizado da seguinte forma: a
seção 2 apresenta alguns aspectos que devem ser
levados em conta durante o processamento termo-
gráfico das imagens. A seção 3 mostra como a
imagem termográfica é constrúıda e recebida. A
seção 4 mostra como foi feita a segmentação da
imagem. A seção 5 aborda principais aspectos da
detecção de falhas em si. As seções 6 e 7 apresen-
tam os resultados experimentais e as conclusões.
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2 Imagem Termográfica

Uma imagem termográfica é uma imagem digital
formada por ondas eletromagnéticas na faixa in-
fravermelha do espectro de frequências, fora do in-
tervalo correspondente à luz viśıvel, como as ima-
gens geradas por câmeras usuais. Cada pixel re-
presenta a temperatura de um ponto nos objetos
da imagem ou a energia emitida pelo seu material.

Neste trabalho a câmera termográfica da
FLIR, modelo A320 (FLIR, 2007) foi utilizada.
Seu funcionamento baseia-se em microbolômetros
e gera imagens com resoluções de até 320×240 pi-
xeis. Ela pode operar em duas faixas de tempe-
ratura: de -20 oC a 120 oC ou 0 oC a 250 oC,
com precisão de ±2 oC, fornecendo imagens em
diferentes formatos como v́ıdeo composto (NTSC
or PAL), RAW e MPEG4. Os formatos RAW e
MPEG4 são disponibilizados em diferentes stre-
ams pela câmera sobre conexão Ethernet.

O formato utilizado é o RAW Linear IR
que possui duas resoluções (320×240, 160×120).
Este formato fornece imagens térmicas calibra-
das em graus Kelvin com resoluções radiométri-
cas de 0,1 K ou 0,01 K. O fluxo com resolução
de 320×240 pixeis e 0,1 K é o selecionado para
ser processado automaticamente, já que pode ser
facilmente interpretado e seus dados não sofrem
distorção por compressão.

No formato utilizado cada pixel assume um
valor de 16 bits representando a temperatura em
Kelvin. A resolução radiométrica escolhida foi de
0,1 K, pois permite a representação de uma faixa
maior de valores de temperatura, algo necessá-
rio quando se pretende medir temperaturas altas
como as que podem chegar um cabo energizado.

3 Captura da Imagem

A câmera se comporta como um servidor RTSP
fornecendo uma stream com imagens termográ-
ficas. Uma stream é um fluxo continuo de da-
dos. Estes dados estão sobre a forma de pacotes
RTP (Schulzrinne et al., 1996). Assim, para cap-
turar a stream o cliente RTSP deve utilizar a pilha
de protocolos mostrada na Figura 1.

Figura 1: Pilha de protocolos.

Para receber a stream, o software deve inici-
almente, estabelecer uma sessão RTSP com a câ-
mera. Esta sessão configura alguns parâmetros a
serem utilizados para a transmissão entre o servi-
dor e o cliente. O protocolo RTSP é usado para
controlar a stream e através de comandos para se-
lecionar o fluxo, obter uma descrição do fluxo de
propriedades, iniciar, parar, pausar e reiniciar o
fluxo de dados. A Tabela 1 mostra os comandos
RTSP suportados pela câmera FLIR A320.

Tabela 1: Comandos RTSP da FLIR A320.
Comando Descrição

OPTIONS lista comandos da câmera
DESCRIBE lista as streams da câmera
SETUP estabelece uma sessão RTP
GETPARAMETER pega parâmetros da stream

PLAY inicia o envio da stream

PAUSE pause o envio da stream

TEARDOWN fecha a sessão RTP

O protocolo SDP (Session Description Proto-
col) (Handley et al., 2006) é usado para descrever
os parâmetros da sessão, como o nome da sessão,
se o stream é de áudio ou v́ıdeo, o nome do tipo
de stream, o endereço IP e outras informações da
conexão. O protocolo SDP é usado na fase pre-
estabelecimento da sessão. Nesta fase, o servidor
descreve as streams dispońıveis para o cliente, que
configura os parâmetros para o fluxo desejado. A
Figura 2 mostra a resposta enviada pela câmera
ao se enviar um comando DESCRIBE do RTSP.

RTSP/0.9 200 OK

CSeq: 2

Date: 24 Jun 2010 20:57:18 GMT

Content-Type: application/sdp

Content-Length: 1028

Content-Base: rtsp://10.1.32.1/

v=0

o=- 0 0 IN IP4 10.1.32.1

s=IR stream

i=Live infrared

t=now-

c=IN IP4 10.1.32.1

m=video 13124 RTP/AVP 96 97 98 100 101 103 104

a=control:rtsp://10.1.32.1/sid=96

a=framerate:30

a=rtpmap:96 MP4V-ES/90000

a=framesize:96 640-480

a=fmtp:96

profile-level-id=5;

a=rtpmap:97 MP4V-ES/90000

a=framesize:97 320-240

a=fmtp:97

profile-level-id=5;

a=rtpmap:98 MP4V-ES/90000

a=framesize:98 160-128

a=fmtp:98

profile-level-id=5;

a=rtpmap:100 FCAM/90000

a=framesize:100 320-240

a=fmtp:100 sampling=mono; width=320; height=240; depth=16

a=rtpmap:101 FCAM/90000

a=framesize:101 160-120

a=fmtp:101 sampling=mono; width=160; height=120; depth=16

a=rtpmap:103 raw/90000

a=framesize:103 320-240

a=fmtp:103 sampling=mono; width=320; height=240; depth=16

a=rtpmap:104 raw/90000

a=framesize:104 160-120

a=fmtp:104 sampling=mono; width=160; height=120; depth=16

Figura 2: Descritor SDP retornado pela câmera.

A descrição de sessão SDP retornada pela
câmara iniciou na linha que começa com v=0.
Note que as linhas que começam com a=rtpmap:

são as que especificam cada uma das streams dis-
ponibilizadas pela câmera. A stream utilizada é a
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descrita pelas linhas a=rtpmap:103 raw/90000,
a=framesize:103 320-240 e a=fmtp:103

sampling=mono; width=320; height=240;

depth=16.
A stream é enviada através do protocolo RTP

(Real Time Protocol) (Schulzrinne et al., 1996).
Este protocolo define como os dados devem ser
empacotados antes do envio para que o cliente
possa interpretar as informações recebidas e de-
codificar as imagens.

Este trabalho utiliza as implementações do
protocolo RTSP, SDP e RTP dispońıveis através
da biblioteca Live 555 (Liv, n.d.). Esta biblio-
teca implementa classes C++ que permitem ini-
ciar uma sessão e enviar comando RTSP para con-
trolar o servidor (a câmera). Para receber uma
imagem termográfica, o cliente deve enviar os co-
mandos para escolher o stream (neste caso ima-
gem RAW IR com uma resolução de 320×240) e,
em seguida, enviar o comando para o servidor ini-
ciar o envio dos pacotes RTP. O payload de cada
pacote RTP está de acordo com o RFC4715 (RTP
Payload Format for Uncompressed Video) (Gharai
and Perkins, 2005). Detalhes sobre o hardware
embarcado desenvolvido para o sistema podem ser
encontrados em (Scheeren, 2011).

Após esta etapa uma imagem termográfica
como mostrado na Figura 3(b) é recebida. Esta
imagem termográfica foi feita sobre o cabo de alu-
mı́nio energizado mostrado na Figura 3(a).

(a) Imagem visual.

(b) Imagem termográfica.

Figura 3: Cabo de alumı́nio sem falhas.

A análise das imagens em infravermelho se ba-

seia na detecção de hotspots e uma avaliação do
grau de risco de falha que representam. Depen-
dendo da temperatura dos hotspots será conside-
rado sem falha, com falha de risco médio, risco
grave ou risco iminente.

4 Segmentação

Inicialmente é realizada uma segmentação, que é
um processo pelo qual alguns objetos da imagem,
o(s) objeto(s) alvo(s), são separados levando-se em
consideração alguma caracteŕıstica de interesse. O
resultado da etapa de segmentação é uma imagem
onde só aparecem as áreas de interesse, o resto
da imagem, também chamada de background, é
desprezada.

A segmentação é feita por limiarização, o
background representa os valores no intervalo
[0, Tt] e o foreground os valores do intervalo [Tt +
1, L] com Tt sendo a temperatura limiar e L sendo
a maior temperatura presente na imagem.

Seja α a imagem original (Figura 3(b)), com
largura W e altura H e x e y as coordenadas dos
pixeis, então γ é a imagem segmentada dada por:

γ(x, y) =

{

α(x, y) se α(x, y) ≥ Tt

0 se α(x, y) ≤ Tt
(1)

∀ 0 ≤ x ≤ W, 0 ≤ y ≤ H

O limiar Tt do processo de segmentação é de-
terminado de forma a maximizar a variância entre
o background e o foreground (Otsu, 1979):

T ∗

t = arg max
Tt

σ2
W (2)

onde

σ2
W = wb(µb − µT )2 + wf (µf − µT )2 (3)

sendo wb e wf as probabilidades de ocorrência do
background e do foreground, respectivamente:

wb =

Tt
∑

i=1

pi (4)

wf =

L
∑

i=Tt+1

pi (5)

onde pi é a probabilidade de um pixel assumir um
determinado valor i:

pi =
ni

Nt

(6)

sendo ni o número de vezes que o valor i se repetiu
e Nt o número total de pixeis da imagem.

Os valores µb e µf são as médias do back-
ground e do foreground, dadas por

µb =

Tt
∑

i=1

ipi

wb

(7)
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µf =

L
∑

i=Tt+1

ipi

wf

(8)

onde µT é a média total da imagem:

µT =

L
∑

i=1

ipi (9)

O resultado da segmentação aplicado à ima-
gem da Figura 3(b) é mostrado na Figura 4.

Figura 4: Imagem segmentada.

5 Detecção de Falhas

A imagem segmentada é processada para a ins-
peção, buscando a existência e a severidade das
falhas. O método utilizado é baseado no algo-
ritmo Infrared Thermography Anomaly Detection
Algorithm (ITADA) proposto em (Chou and Yao,
2009) que usa uma imagem pseudo-colorizada ba-
seada em palheta de 8 bits, enquanto neste traba-
lho uma imagem de 16 bits radiométrica é usada.

Os hotspots são detectados no foreground.
Para tanto, todas as temperaturas maiores que
um limiar Tmaxhot são consideradas como as mais
quentes da imagem e, portanto, representam pi-
xeis que pertencem a algum hotspot. Generica-
mente este limiar depende da faixa de tempera-
tura captada pela câmera e foi computado por:

Tmaxhot = Tmax − 0, 04(Tmax − Tmin) (10)

onde Tmax é a maior temperatura presente no fo-
reground e Tmin é a menor temperatura presente
no foreground, ou seja, admite-se uma variação de
4% na temperatura dos pontos pertencentes ao
hotspot.

Os pixeis com valores acima de Tmaxhot são
usados para formar uma imagem binária, Ω0, mos-
trada na Figura 5, e dada por:

Ω0(x, y) =

{

1 se α(x, y) ≥ Tmaxhot

0 caso contrario
(11)

∀ 0 ≤ x ≤ W, 0 ≤ y ≤ H

Se os pixeis de maiores valores estiverem
muito próximos eles podem pertencer ao mesmo

Figura 5: Pixeis mais quentes.

hotspot caso contrário podem ser de hotspots di-
ferentes. Para determinar as áreas quentes conec-
tadas, Ω0 é utilizada como semente de dilatações,
que são computadas por:

Ωk = (Ωk−1 ⊕ B) ∩ C k = 1, 2, 3, . . . (12)

onde B é uma máscara de vizinhança 8 e C é uma
restrição que impede que regiões com valores de
temperaturas consideradas normais sejam inclúı-
das nos hotspots durante o processo de dilatação.
O algoritmo converge quando Ωk = Ωk−1 , Ω∗,
que contém os hotspots presentes na imagem ter-
mográfica.

A matriz C é definida de forma a se estabele-
cer uma variação máxima de 60% entre os pontos
pertencentes ao mesmo hotspot. Com isso tem-se
um limiar dado por:

Thotspot = Tmax − 0, 6(Tmax − Tmin) (13)

ou seja:

C(x, y) =

{

1 se γ(x, y) ≥ Thotspot

0 caso contrario
(14)

∀ 0 ≤ x < W, 0 ≤ y < H

Os hotspots muito pequenos são considerados
como rúıdos e são descartados para efeitos de aná-
lise posterior.

O resultado da dilatação sobre a imagem da
Figura 5 é mostrado na Figura 6.

Figura 6: hotspots.

A criticidade de um hotspot pode ser definida
por uma análise “quantitativa” ou “qualitativa” de
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sua temperatura. Ambas se utilizam de uma ta-
bela de consulta com valores baseados em normas
da IEC (International Electrical Commission) ou
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técni-
cas). A análise quantitativa considera a tempera-
tura medida do hotspot. Este método geralmente
não é o principal, pois a precisão desses valores é
muitas vezes afetada por fatores ambientais como
a temperatura ambiente, umidade, emissividade,
etc.

A temperatura de cada hotspot tem seu valor
definido pelo valor médio de seus pixeis:

Thot =
1

D

W−1
∑

x=0

H−1
∑

y=0

γ(x, y), ∀ (x, y) ∈ A (15)

onde A representa todos os pixeis do hotspot e D
o número de pixeis do hotspot.

Esta média (Thot) é o valor utilizado para
caracterizar a situação do cabo, conforme a Ta-
bela 2, que apresenta valores absolutos de tempe-
ratura usados para decidir a criticidade de cada
hotspot (IEC, 2006).

Tabela 2: Valores limite para análise quantitativa.

Condição Limite de Temperatura (oC)

Normal Thot ≤ 68, 3
Rotina 68, 3 < Thot ≤ 76, 7
Média 76, 7 < Thot ≤ 85, 0
Séria 85, 0 < Thot ≤ 98, 9
Emergência 98, 9 < Thot

A análise “qualitativa“ considera o valor de
temperatura do hotspot em relação a outras partes
do equipamento em condições semelhantes, porém
sem falhas, ou seja, se baseia na diferença entre
a temperatura do hotspot (Thot) e a temperatura
dos componentes operando normalmente (Tref ),
∆T = Thot − Tref , para fazer o diagnóstico.

A Tref é calculada sobre os pixeis do fore-
ground que não pertencem ao hotspot, como mos-
tra a Figura 7.

Figura 7: Referência de temperatura.

Tref =
1

N

W−1
∑

x=0

H−1
∑

y=0

γ(x, y), se Ω∗(x, y) 6= 1 (16)

onde N é o numero de pixeis desta região de refe-
rência.

A Tabela 3 apresenta valores relativos de tem-
peratura usados para decidir a criticidade de cada
hotspot (IEC, 2006).

Tabela 3: Valores limite para análise qualitativa.

Condição Limite de Temperatura (oC)

Normal ∆T ≤ 8, 3
Rotina 8, 3 < ∆T ≤ 16, 7
Média 16, 7 < ∆T ≤ 25, 0
Sério 25, 0 < ∆T ≤ 38, 9
Emergência 38, 9 < ∆T

6 Experimentos

Como as linhas de transmissão são geralmente fei-
tas de alumı́nio, um cabo de alumı́nio foi utilizado
(ver Figura 3(a)). Este cabo foi submetido a uma
corrente de 500 A DC, um valor comum de cor-
rente que uma linha de transmissão tem de trans-
portar. A imagem termográfica é mostrada em
Figura 3(b). Nesta imagem é posśıvel ver uma re-
gião quente no centro do cabo, mas a questão é
se esta região quente acusa alguma falha, ou seja,
tem temperaturas acima das aceitáveis e detectá-
las automaticamente.

A análise desta região acusa a existência de
3 hotspots (ver Figura 6) onde suas temperaturas
são 44,11 oC, 43,99 oC e 43,89 oC respectivamente.
A análise quantitativa resulta em situação normal.
A temperatura de referência é de 41,49 oC, assim
a análise qualitativa também resulta em situação
normal.

O mesmo cabo foi danificado como mostra a
Figura 8(a). A imagem termográfica obtida é mos-
trada na Figura 8(b).

Neste caso foi detectado apenas um hotspot
(ver Figura 9) com temperatura de 49,50 oC, a
análise quantitativa não acusa problemas. A tem-
peratura de referência é de 40,33 oC logo pela aná-
lise qualitativa, que é mais confiável por diminuir
as chances de erro devido às condições ambientes,
existe uma situação fora do normal.

7 Conclusão

Neste trabalho um método de detecção de falhas
a partir de imagens termográficas foi apresentado.
Foi desenvolvido um sistema para captura e pro-
cessamento de imagens termográficas. Reunindo
a utilização de um software aberto e um algoritmo
rápido, foi posśıvel propor um método de detecção
de falhas para linhas de transmissão.
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ção automática de linhas de transmissão
por termografia, Projeto de diplomação no
curso de engenharia elétrica, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre. orientador: Walter Fetter La-
ges, <http://www.ece.ufrgs.br/~fetter/

pir/tcc_scheeren.pdf>.

Schulzrinne, H., Casner, S., Frederick, R. and Ja-
cobson, V. (1996). RTP: A transport pro-
tocol for real-time applications, RFC 1889,
Network Working Group. available at <ftp:
//ftp.ietf.org/rfc/rfc1889.txt>.

Schulzrinne, H., Rao, A. and Lanphier, R. (1998).
Real time streaming protocol (RTSP), RFC
2326, Network Working Group. available at
<ftp://ftp.ietf.org/rfc/rfc2326.txt>.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           259
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Abstract— We propose a new approach for construction of a map of an environment using visual information
provided by a low-cost stereo vision system. Depth information recovered from disparity maps presumably with
noise serve as input for a method that uses probabilistic robotics in order to determine whether a region is
occupied or not coming up with an occupancy grid based map. Experimental results show the efficiency of our
method in comparison to traditional techniques. Through these maps, a Pioneer 3AT robot can detect obstacles
and free regions in the environment, enabling it to further perform autonomous navigationinits environment.

Keywords— Mapping, Occupancy Grid, Stereo Vision.

Resumo— Propomos um novo método para construção de um mapa de um ambiente usando informação visual
provida por um sistema de visão estéreo de baixo custo. Informação de profundidade recuperada de mapas de
disparidade presumivelmente com erro serve como entrada para um método que usa robótica probabiĺıstica para
determinar se uma região está ocupada ou não, resultando num mapa baseado em grade de ocupação. Resultados
experimentais mostram a eficiência de nosso método em comparação com técnicas tradicionais. Através desses
mapas, um robô Pioneer 3AT pode detectar obstáculos e regiões livres no ambiente, permitindo-o a executar
navegação autônoma em seu ambiente.

Keywords— Mapeamento, Grade de Ocupação, Visão Estéreo.

1 Introdução

Mapeamento robótico pode ser compreendido
como a tarefa de aquisição ou de construção de
um modelo espacial de um ambiente usando dados
sensoriais adquiridos do mesmo por um robô. O
mapeamento de um ambiente de forma autônoma
é considerado fundamental para que um robô
móvel tenha autonomia de fato (Thrun, 2002). De
posse de um mapa do ambiente, um robô pode in-
teragir com o mesmo de forma coerente, podendo
navegar com segurança desviando de objetos pre-
sentes no ambiente, e agindo de modo flex́ıvel em
situações inesperadas. Sem um mapa, a determi-
nação das posições dos objetos no entorno do robô,
bem como a dedução da trajetória a ser seguida
pode não ser posśıvel ou pelo menos pode ser
mais complexa. Assim, é importante que a tarefa
de mapeamento seja realizada corretamente, visto
que a aquisição de mapas imprecisos pode implicar
em falhas na inferência do posicionamento correto
do robô, causando a execução imperfeita de suas
tarefas.

A classificação da forma de representação
de ambientes em métrica e topológica é uma
proposta de Thrun (Thrun, 2002), sendo essas
maneiras ainda válidas atualmente. As repre-
sentações métricas armazenam propriedades ge-
ométricas do ambiente, enquanto que as represen-
tações topológicas descrevem a conectividade en-
tre diferentes lugares. Dentro da categoria de rep-
resentações métricas a grade de ocupação destaca-

se por possibilitar uma reprodução relativamente
precisa do ambiente mapeado.

Diversos tipos de sensores podem ser utiliza-
dos para o mapeamento. Os mais comuns são
sonares, lasers e câmeras. Os sonares são atra-
tivos por conta do custo, são sensores relativa-
mente baratos e podem ser facilmente encontra-
dos no mercado. Entretanto, apresentam impre-
cisões significativas nas medições adquiridas. Os
lasers, por outro lado, são altamente precisos e
propiciam a aquisição de mapas de profundidde
bem detalhados. Mas, devido o seu elevado custo
monetário deixam de ser atrativos. As câmeras
são sensores que a cada dia estão ficando mais
baratos e possibilitam a aquisição de grande quan-
tidade de dados no entorno do robô. Por esses mo-
tivos, as câmeras estão alcançando um papel de
destaque dentre os sensores mais utilizados para
mapeamento robótico.

No presente trabalho, propomos o mapea-
mento de ambientes internos e/ou externos
através de um sistema de visão com câmeras es-
téreo baseado na forma de representação métrica
do ambiente, isto é, usando uma grade de ocu-
pação probabiĺıstica. Com o sistema de visão es-
téreo, o robô pode coletar informações de difer-
entes lugares com diferentes tipos de obstáculo,
não ficando dependente do tipo de ambiente em
que se encontra nem tampouco do tipo de carac-
teŕısticas que este lugar possui. O algoritmo de
mapeamento proposto considera uma modelagem
probabiĺıstica para o sistema de visão utilizado
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pelo robô, bem como para os movimentos real-
izados pelo mesmo. Com isso, os resultados obti-
dos (mapas) estarão coerentes com as informações
colhidas pelo robô, principalmente no quesito pre-
cisão.

O trabalho está organizado da seguinte forma.
Após esta introdução geral sobre mapeamento
robótico, a Seção 2 mostra a fundamentação
teórica necessária para o entendimento do mapea-
mento em grade de ocupação. A Seção 3 enfoca o
mapeamento através de câmeras, destacando os
sistemas de visão estéreo. O mapeamento em
grade através de câmeras estéreo é considerado
na Seção 4. A seção 5 demonstra a efetividade
do método com experimentos práticos. Por fim, a
Seção 6 faz uma analise final do método e consid-
erações.

2 Grade de Ocupação

A grade de ocupação é uma das maneiras mais
difundidas de representação de ambientes mapea-
dos. A utilização da grade de ocupação para
mapeamento robótico é proposta no trabalho de
Elfes (Elfes, 1987). O objetivo dessa abordagem
métrica é de representar o ambiente através de
uma grade regular, ou seja, uma matriz de células
que podem estar, de acordo com uma formulação
probabiĺıstica, ocupada, livre ou pode não ter sido
mapeada ainda.

Os estados ou valores das células são estima-
dos pela interpretação de dados provenientes dos
sensores, que retornam medidas de distância em
relação a algum objeto. Através de regras prob-
abiĺısticas Bayesianas é posśıvel atualizar o valor
das células, sempre que novas leituras dos sensores
forem tomadas, a partir de diferentes pontos do
ambiente. O modelo espacial probabiĺıstico resul-
tante serve como um mapa do ambiente do robô e
pode ser usado diretamente para tarefas de naveg-
ação, tais como planejamento de caminho e desvio
de obstáculo, estimativa de posição, entre outras.
A Figura 1 ilustra um exemplo de como a leitura
de um sensor de alcance pode ser representada em
uma grade de ocupação 2D.

Figura 1: Grade de ocupação do campo de visão
de um sonar.

Para criar um mapa em grade de ocupação,
é necessário determinar a probabilidade de ocu-
pação de cada célula. Uma simplificação a ser
considerada é a independência entre as células,
ou seja, a probabilidade de uma célula estar ocu-

pada não afeta na estimação da probabilidade
de ocupação de suas vizinhas. Embora isso não
seja ideal, em especial com células adjacentes que
representam um mesmo objeto, essa consideração
simplifica o algoritmo de mapeamento sem acar-
retar em um aumento significativo do erro. As-
sim, a probabilidade de ocupação de um mapa M,
pode ser fatorado no produto das probabilidades
de ocupação de cada célula individualmente, con-
forme a Equação 1.

P (M|x1:t, z1:t) =
∏
n

p(mn|x1:t, z1:t) (1)

A criação do mapa M depende do histórico
das localizações do robô x1:t e das leituras sensori-
ais z1:t realizadas em cada localização. A atualiza-
ção de cada célula ocorre de acordo com a leitura
sensorial e a localização do robô no instante con-
siderado. Na prática, por uma questão de otimiza-
ção de recursos computacionais, somente as célu-
las que estão no campo de visão do sensor são at-
ualizadas. O valor de ocupação de uma célula mn

é determinado pelo cálculo da expressão mostrada
na Equação 2.

p(mn|x1:t, z1:t) = 1− 1

elt,n
(2)

com

lt,n = lt−1,n+log
p(mn|xt, zt)

1− p(mn|xt, zt)
−log

1− p(mn)

p(mn)

A expressão p(mn) é o valor de ocupação a
priori da célula mn antes de qualquer medição ser
tomada, que é atribúıdo de acordo com a den-
sidade de obstáculos do ambiente. A probabil-
idade p(mn|xt, zt) especifica a probabilidade de
ocupação da célula mn condicionada à medição do
sensor, zt, no tempo t, o cálculo dessa expressão
depende do modelo do sensor utilizado. O algo-
ritmo padrão de mapeamento em grade de ocu-
pação pode ser encontrado com maiores detalhes
no trabalho de Thrun (Thrun, 2003).

Umas das grandes vantagens das grades de
ocupação é a independência de poder utilizar car-
acteŕısticas espećıficas do ambiente. Isto é, com a
grade de ocupação não é necessário que as infor-
mações providas pelos sensores do robô sejam pro-
cessadas para detectar apenas certos tipos de car-
acteŕısticas notáveis espećıficas do ambiente em
questão. A criação de mapas de caracteŕısticas
requer a existência de ferramentas especiais de
extração dessas caracteŕısticas a partir das infor-
mações brutas dos sensores. O uso de grade de
ocupação favorece o mapeamento de ambientes de
forma mais genérica, não importando quais car-
acteŕısticas são mais ou menos viśıveis nos locais
mapeados.
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3 Mapeamento Baseado em Visão

Além das vantagens providas pelo avanço tec-
nológico atual, como compacidade, leveza e econo-
mia de energia que tornam as câmeras adequadas
para incorporar em qualquer tipo de robô, os sis-
temas baseados em visão permitem o desenvolvi-
mento de um vasto conjunto de funcionalidades
essenciais na área de robótica, tais como detecção
de obstáculos, rastreamento de pessoas e servo
visão.

Em mapeamento, os mecanismos baseados em
visão apresentam algumas vantagens essenciais em
relação a outros mecanismos. Através de câmeras
e algoritmos de visão computacional é posśıvel
o robô adquirir uma maior quantidade de dados
de imagens capturadas. A partir desses dados,
é posśıvel não apenas a profundidade, mas tam-
bém outras caracteŕısticas (pontos, retas, cantos,
entre outros) e formas geométricas dos objetos

e obstáculos presentes no ambiente. É posśıvel
também, calcular uma estimativa dos movimen-
tos do robô a partir de seqüências de imagens.
Além disso, como câmeras fornecem dados cap-
turados de regiões cônicas do ambiente, é pos-
śıvel aplicar o conceito de ângulo sólido (área da
calota esférica, num cone), permitindo o desen-
volvimento de abordagens de SLAM 3D (Lamaire
et al., 2007).

Em mapeamento, duas abordagens de sis-
temas baseados em visão são geralmente usadas,
visão monocular (um única câmera) e visão es-
téreo (duas ou mais câmeras). Há trabalhos re-
centes na literatura que atestam a viabilidade
dos sistemas de visão monocular para mapea-
mento e exaltam as vantagens de se utilizar uma
única câmera (Strasdat et al., 2010)(Santana and
Medeiros, 2009). Porém, um dos principais prob-
lemas desses sistemas está na dificuldade de se ini-
cializar as caracteŕısticas detectadas na primeira
imagem tomada. O problema principal é estimar
um fator de escala para determinar a localização
correta em coordenadas de mundo dos dados me-
didos.

O uso de visão estéreo contorna este prob-
lema, proporcionando a obtenção direta da distân-
cia dos objetos em relação ao robô, desde que o sis-
tema esteja calibrado. Com um sistema de visão
estéreo, as coordenadas 3D dos objetos detecta-
dos no ambiente podem ser determinadas a par-
tir da determinação da correspondência (match-
ing) entre pixels no par de imagens estereoscópicas
(Lamaire et al., 2007). O gargalo dos algoritmos
de visão estéreo está justamente no custo com-
putacional envolvido no matching. Porém, com
novos processadores mais potentes (e geralmente
com mais de um core) e com novas otimizações nos
algoritmos de correspondência, acredita-se que os
sistemas de visão estéreo poderão, em um breve
futuro, se destacar em relação aos sistemas de

visão monoculares no mapeamento robótico.
No presente trabalho, propomos uma nova

abordagem para o uso de um sistema de visão es-
téreo com duas câmeras em mapeamento 3D de
ambientes internos e externos, usando uma repre-
sentação em grade de ocupação probabiĺıstica. O
sistema de visão estéreo proporciona a aquisição
direta das coordenadas 3D dos objetos e obstácu-
los encontrados no entorno do robô. Isso torna a
construção do mapa em grade de ocupação imedi-
ata, sem a necessidade de algoritmos especializa-
dos em extrair caracteŕısticas do ambiente.

4 Mapeamento com Visão Estéreo

A determinação da estrutura 3D de uma cena us-
ando visão estéreo é um problema bem conhecido
(Trucco and Verri, 1998), referindo-se aos algorit-
mos usados para inferir medidas de pontos na cena
a partir de seus correspondentes em duas ou mais
imagens tomadas de diferentes pontos de vista.
Formalmente, um sistema estéreo deve solucionar
dois problemas principais: a determinação da cor-
respondência entre pixels e a reconstrução da ge-
ometria da cena, propriamente dita.

Dado um ponto x na primeira imagem, o
problema da correspondência visa determinar a
localização do seu correspondente, x′ na segunda
imagem, capturada a partir de um ponto de
vista diferente. Várias soluções são propostas
na literatura, com uso de restrições que facilitam
essa determinação. Uma dessas restrições refere-
se à geometria epipolar, que restringe o espaço
de busca dos pontos correspondentes(Trucco and
Verri, 1998). O problema da reconstrução da ge-
ometria da cena (estruturas), diz respeito a es-
timar qual a posição do ponto P no espaço 3D,
dados os correspondentes nas duas imagens x e
x′ e as matrizes de câmera M e M ′. Neste cál-
culo, leva-se em conta a geometria do corpo do
sistema estéreo e um mapa de disparidade, esti-
mado a partir das duas imagens. Os fundamentos
teóricos sobre visão estéreo são amplamente expli-
cados no livro de Trucco (Trucco and Verri, 1998).

4.1 Geometria Estéreo

Visando entender melhor o problema de recon-
strução estéreo, consideremos um sistema com
duas cãmeras perfeitamente alinhadas, e que são
conhecidas as medidas da linha de base b (distân-
cia entre os centros de projeção das cãmeras) e dis-
tâncias focais f (a mesma para as duas cãmeras),
como mostrado na Figura 2. Os planos de imagem
das duas cãmeras são coplanares e com eixos óp-
ticos paralelos.

Na Figura 2, O′ e O representam os centros de
projeção das câmeras, a distância focal f é a dis-
tância entre o centro de projeção e o plano de im-
agem, (xo′, yo′) e (xo, yo) representam os pontos
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Figura 2: Geometria estéreo de um sistema de
câmeras coplanares.

pelos quais os eixos ópticos intersectam os planos
de imagens. O ponto P , no mundo, é representado
em ambos os planos de imagens pelos pontos cor-
respondentes (x′, y′) e (x, y). A distância, zc, do
sistema de câmeras estéreo até o ponto P é dada
pela Equação 3,

zc =
fb

d
(3)

onde b é a linha de base, ou seja, a distância
horizontal entre as câmeras e d é a disparidade,
dada por d = x′ − x. Da Equação 3, percebe-se
que a distância zc é inversamente proporcional a
disparidade d. Em situações práticas, d deve ser
limitada considerando-se uma distância máxima e
uma distância mı́nima, atribúıdas de acordo com
medições do sistema estéreo (calibração). As de-
mais coordenadas do ponto Pc = (xc, yc, zc) em
relação ao sistema estéreo podem ser calculadas
pelas Equações 4 e 5.

xc = zc.
(x− x0)

f
(4)

yc = zc.
(y − y0)

f
(5)

As coordenadas do ponto Pc podem ser trans-
formadas em coordenadas de mundo, para isso
deve-se conhecer a matriz de rotação e o vetor de
translação que mapeia o sistema de câmeras em
coordenadas de mundo (Equação 6).

Pw = RT .Pc + T (6)

Os parâmetros b, f , (x′
o, y

′
o) e (xo, yo) são de-

terminados através da pré-calibração do sistema
estéreo. Note que mesmo que sistema estéreo
não possua as caracteŕısticas consideradas para
o sistema simplificado da Figura 2, é posśıvel
formalizar matematicamente um problema geral,
neste caso mais complexo, visando recuperar a
geometria 3D. Além disso, no processo de cali-
bração, é posśıvel corrigir também posśıveis dis-
torções causadas pelas lentes das câmeras.

O processo de aquisição e manipulação de im-
agens insere um fator de incerteza ∆d sobre as
coordenadas dos pixels, o que por consequência,
acarreta no aparecimento de um fator de erro ∆zc
na estimação da coordenada zc a partir do mapa
de disparidade, chamado de depth resolution dado
pela Equação 7.

∆zc =
z2c
b.f

∆d (7)

4.2 O problema da Correspondência

Determinar o matching é encontrar, para todos os
pixels de uma imagem, quais os pixels da outra
imagem que são seus homólogos, isto é, determi-
nar pares de pixels, sendo um pixel de cada im-
agem, que são a projeção em cada imagem do
mesmo ponto tomado na cena. Uma vez encon-
trado cada par de pixel, a disparidade d pode ser
determinada pela diferença de posição entre eles
(em coordenadas de imagem). Entao, realizar o
matching para todos os pixels é um passo funda-
mental para se obter o mapa de disparidade e, por
conseguinte, a profundidade (ou distância do sis-
tema de câmeras) todos os pontos do mundo rep-
resentados nas imagens. Veja que alguns pontos
podem não ter correspondentes devido a proble-
mas de oclusão ou mesmo erros nas imagens. As-
sim, geralmente se obtém um mapa esparso.

Existem vários métodos para determinar os
pixels correspondentes em duas imagens e, conse-
quentemente, o mapa de disparidade. Scharstein
(Scharstein and Szeliski, 2002) faz uma análise de
vários dos algoritmos criados para isso. Neste tra-
balho, realizamos testes com dois dos melhores
métodos citados no trabalho de Scharstein, que
são o block-matching stereo e o graph-cuts.

O algoritmo estéreo Block-matching é con-
siderado rápido e eficaz, e usa a soma da difer-
ença absoluta (SAD) entre janelas na vizinhança
dos pixels em imagens retificadas para encon-
trar pares correspondentes (Bradski and Kaehler,
2008). Este algoritmo determina a corresponência
para pares de pixels com caracteŕısticas bem dis-
cerniveis nas vizinhanças, isto é, correspondentes
a pontos da cena com boa textura na sua vizin-
hançca que aumente a chance de determinar o
matching. Assim, em cenas com bastante tex-
tura, t́ıpicas de ambientes externos, geralmente
encontra-se mais pares de pixels correspondentes,
que podem consequentemente ter a profundidade
do ponto na cena calculada. Em cenas com pouca
textura, geralmente cenas internas como por ex-
emplo um corredor com paredes lisas e pintado
com uma cor homogênea, uma menor quanti-
dade de pixels correspondentes pode ser determi-
nada. O algoritmo realiza três passos fundamen-
tais para calcular o mapa de disparidade: 1) pré-
filtragem para normalizar o brilho e melhorar os
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ńıveis de textura; 2) busca por pontos correspon-
dentes ao logo das linhas epipolares usando SAD
entre janelas; 3) pós-filtragem para eliminar cor-
respondências falsas. A principal vantagem deste
método é a sua rapidez.

O algoritmo baseado em graph-cuts trata o
problema da correspondência como um problema
de minimização de energia, que inclui principal-
mente: (i) energia de suavidade (Es) que mede
quão suave é a disparidade entre pares de pix-
els vizinhos; e (ii) a energia de dados (Ed), que
mede a divergência entre os pixels correspondentes
com base nas disparidades assumidas. Um grafo
ponderado é então constrúıdo, onde os nós repre-
sentam os pixels da imagem, os rótulos (ou ter-
minais) dizem respeito a todas as disparidades
posśıveis (ou todos os valores discretos no inter-
valo de variação da disparidade) e os pesos das
arestas ponderadas correspondem aos termos de
energia definidos. A técnica de cortes em grafos
é usada para aproximar a solução ótima, que
atribui valores de disparidade correspondente (ró-
tulos do grafo) para cada pixel (nó do gráfo)
(Hong and Chen, 2004). A principal vantagem
do método é a melhora na qualidade do resultado
final. Porém, esse resultado melhor vem com um
custo computacional relativamente grande, sendo
esta a principal desvantagem do método. Para
se utilizar o método baseado em graph-cuts em
um sistema de tempo real, como é o nosso caso,
pode-se fazer adaptações e otimizações sobre o al-
goritmo padrão, como sugerido no trabalho de
Zureiki (Zureiki et al., 2007). No presente tra-
balho, usamos o algoritmo do graph-cuts sem esta
otimização.

4.3 Grade de Ocupação a partir do mapa de dis-
paridade

Para construir o modelo do ambiente em uma
grade de ocupação, é necessário realizar uma mod-
elagem do sensor utilizado, o que normalmente é
chamado de modelo inverso de medição. Neste
trabalho, adotamos uma modelagem similar à pro-
posta por (Andert, 2009), porém propomos a in-
corporação dos erros inerentes aos movimentos do
robô nos cálculos relativos à probabilidade de ocu-
pação de uma célula. Com essa modificação in-
serida, conseguimos obter um mapa mais coerente
com as informações sensoriais providas pelo robô.
Ou seja, conseguimos garantir um limite para o
erro máximo encontrado no mapa. Isso é extrema-
mente implortante no tratamento de incertezas da
cena.

O modelo inverso transforma as informações
providas pelo sensor em dados do mapa. No caso,
uma informação de distância medida a partir de
um ponto espećıfico do ambiente, indicará a prob-
abilidade de uma parte do mapa em grade estar
livre ou ocupada. É importante ressaltar, que as

medidas de distâncias são dadas pelo processa-
mento dos mapas de disparidade. Assim, é pos-
śıvel mapear cada ponto do espaço visualizado
pelo sistema de visão com um valor de dispari-
dade válido, em elementos da grade de ocupação.

No modelo de medição, cada pixel da im-
agem de disparidade pode agir como um sensor
de distância medida ao longo de um raio definido
pelas coordenadas do pixel no mundo e a pose da
câmera. Em coordenadas de câmera o ponto em
questão é dado por Pc = (xc, yc, zc) e a distância
da câmera até Pc é calculada pela Equação 8 com
uma incerteza sensorial dada pela Equação 9.

lp =
√

x2
c + y2c + z2c (8)

∆lp = ∆zc
lp
zc

(9)

Cada célula pertencente ao raio definido pelo
centro de projeção da câmera em coordenadas de
mundo e o ponto Pc também em coordenadas de
mundo deve ter sua probabilidade de ocupação at-
ualizada de acordo com a função de densidade de
probabilidade dada pela Equação 10

P (mn|x1:t, z1:t) = Pocc(l) + (10)(
k

∆lp
√
2π

+ 0.5− Pocc(l)

)
e
− 1

2 (
l−lp
∆lp

)2

onde

Pocc(l) =

{
pmin, se 0 < l ≤ lp

0.5, se l > lp
(11)

Nossa proposta é justamente incorporar ao
cálculo da probabilidade de ocupação a incerteza
que se tem à respeito dos movimentos do robô.
Com isso, o mapa em grade de ocupação passa
a ser mais coerente com os informações sensori-
ais adquiridas pelo sistema perceptivo do robô.
Assim, a Equação 9 pode ser modificada, como
(Equação 12):

∆lp = ∆zc
(lp + ε)

zc
(12)

Onde ε é uma função que descreve os erros dos
movimentos lineares do robô (erros sistemático),
modelada a partir de experimentos repetitivos re-
alizados. Essa função ε representa a degradação
que os erros de movimentos de movimentos do
robô produzem na certeza de que uma célula
esta ocupada ou não. Dessa forma, estamos con-
siderando a existência de distúrbios reais exis-
tentes nos sistemas robóticos fabricados.
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5 Experimentos e Resultados

Foram realizados alguns experimentos iniciais com
o objetivo de avaliar qual o método estéreo mais
eficaz a ser usado para determinação da profundi-
dade da cena. A Figura 3 mostra um mapa de dis-
paridade resultante do algoritmo Block-matching,
aplicado a imagens capturadas pelo sistema es-
téreo utilizado nesse trabalho. A Figura 4 ilustra
um exemplo de mapa de disparidade estimado a
partir do método de correspondência baseado em
cortes no grafo (graph-cuts).

(a) (b)

Figura 3: (a)Imagem original; (b) Imagem de dis-
paridade com BM.

Esses experimentos iniciais mostram que o
método de graph-cuts fornece melhores resulta-
dos que o método de block-matching. O mapa
de disparidade dado pelo graph-cuts é muito
mais rico em informações de profundidade quando
comparado ao resultado fornecido pelo método
baseado em block-matching. Ainda, verificamos
que o método baseado em block-matching é mais
senśıvel à falta de textura nas imagens capturadas
(internas).

(a) (b)

Figura 4: (a) Imagem original; (b) Imagem de
disparidade com GC.

Foram também realizados experimentos com
o objetivo de avaliar a construção de uma grade
de ocupação 2D a partir das informações do sis-
tema de visão estéreo. Para isso, utilizamos um
robô Pioneer 3-AT que foi equipado com um sis-
tema de visão estéreo Minoru 3D, mostrado na
figura 5. Para a aquisição e processamento de
imagens usamos a biblioteca de visão computa-
cional OpenCV, estimando as imagens de dispari-
dade através do algoritmo graph-cuts. A Figura
6 mostra uma cena interna (t́ıpica de um corre-
dor) usada em um dos esxperimentos realizados
para a construção da grade de ocupação. A grade
resultante é visualizada na figura 7. No caso, é
mostrada uma fatia da grade no plano XZ no

sistema de câmeras (fatia paralela ao chão do
corredor passando pelo centro de perspectiva da
câmera). A grade está consistente com o corredor
em questão, representando de forma consistente as
regões ocupadas do corredor. Convém ressaltar
que neste experimentos o robô não faz paradas
para determinar com melhor precisão a grade de
ocupação, sua construção se dá numa passada do
robô.

Figura 5: Robô Pioneer 3-AT com câmera estéreo
Minoru.

Figura 6: Corredor mapeado.

Figura 7: Grade de ocupação constrúıda a partir
do sistema de visão estéreo.

6 Conclusão

Propomos uma nova abordagem para o mapea-
mento 3D de ambientes, por um robô móvel
autõnomo, com representação em uma grade de
ocupação 3D probabiĺıstica e considerando os er-
ros inerentes aos movimentos do robô. Inclúı-
mos neste modelo probabiĺıstico informação visual
provida por um sistema de visão estéreo, que cul-
minou com um método mais robusto, em que o
erro pode ser bem definido e limitado. Ou seja,
com nossa proposta, temos o mapeamento do am-
biente de fato coerente com as informações senso-
riais coletadas pelo sistema robótico, sendo esta
uma das principais contribuições da nossa pro-
posta, além da maneira de usar a visão estéreo
para mapeamento 3D em grade de ocupação.

Como trabalhos futuros, serão realizados mais
experimentos em ambientes mais complexos para
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testarmos a construção coerente da grade de ocu-
pação 3D. Além disso, será realizada uma mod-
elagem mais robusta dos rúıdos presentes tanto
nos movimentos do robô quanto no processamento
de imagens, para que esta proposta possa evoluir
para uma aplicação de SLAM (Simultaneous Lo-
calization and Mapping).
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Abstract— This paper describes and implements a multilinear shape analysis of 2D frontal face images. Our
aim is not only to visualize and understand the information that most varies given the sample data, but also to
extract the most discriminant differences related to a specific characteristic of interest, such as changes owing to
gender or facial expression. The experiments carried out have showed that the multilinear discriminant analysis,
although limited by the number of existing supervised classes, is a promising approach to extend well-known
methods of extracting shape properties of 2D objects in general.

Keywords— Multilinear discriminant analysis, 2D face shapes.

Resumo— Este artigo descreve e implementa uma análise multilinear de formas 2D em imagens frontais de
face com o objetivo de entender como essas informações se alteram no espaço original dos dados. Investiga-se não
somente as componentes principais que mais variam mas também a direção que melhor representa as diferenças
discriminantes de acordo com a caracteŕıstica de interesse como, por exemplo, alterações relativas a gênero ou
expressão facial. Os experimentos mostram que a análise multilinear discriminante, embora limitada ao número
de classes existentes, é promissora e permite a extensão dos métodos existentes na literatura para extração de
propriedades das formas de objetos em geral.

Keywords— Análise multilinear discriminante, formas 2D de face.

1 Introdução

Muitas atividades humanas e interações com o
meio ambiente realizadas por máquinas (computa-
dores ou robôs) são guiadas por análises da infor-
mação visual dispońıvel (Costa and Júnior, 2001).
Entretanto, além dos recursos computacionais
necessários para interpretar automaticamente as
imagens obtidas, há dificuldades adicionais na
análise da informação visual, como a existência
de rúıdo, oclusão, distorção e perda de informação
em mapeamentos de objetos do espaço tridimen-
sional (3D) para espaços bidimensionais (2D).

Na maioria das situações, formas 2D em im-
agens têm as mesmas caracteŕısticas dos objetos
originais com exceção fundamentalmente da pro-
fundidade e do movimento. Objetos representados
por formas 2D podem ser prontamente reconheci-
dos na maioria dos casos. Por exemplo, a forma
de um coração, de uma estrela, de uma nota musi-
cal, de uma ferramenta e até mesmo o formato da
face de uma pessoa, assunto deste trabalho, são
facilmente reconhecidos por nós.

Essencialmente, a análise computacional de
forma envolve uma série de tarefas importantes
desde a aquisição da imagem até a classificação
da mesma. Estas tarefas podem ser divididas
em três grandes etapas: pré-processamento, ex-
tração de caracteŕısticas e classificação (Costa
and Júnior, 2001). T. Cootes e colegas (Cootes
et al., 1991; Cootes and Taylor, 1992; Ahmad
et al., 1995; Edwards et al., 1998), interessados
em problemas onde os formatos dos objetos po-

dem variar, desenvolveram um método pioneiro de
representação de formas por meio do qual pode-
se, automaticamente, extrair as propriedades das
formas dos dados e descrever sucintamente os
parâmetros que mais variam desses dados (Cootes
et al., 1991). Os objetos são representados por
um conjunto de pontos de controle e examinando-
se a variação estat́ıstica das coordenadas desses
pontos para um conjunto de treinamento estima-
se a posição inicial, o tamanho e o formato de um
objeto em uma imagem e, consequentemente, os
ajustes necessários para melhor adequar esse mod-
elo de forma à imagem correspondente (Cootes
and Taylor, 1992). Por exemplo, em (Ahmad
et al., 1995) os autores descreveram um proced-
imento para reconhecer gestos e monitorar em
uma seqüência de imagens o movimento de uma
mão humana quando opera-se um mouse. Para
esta aplicação foram definidos 89 pontos de con-
trole para representar a mão e, após a aplicação
do método de Análise de Componentes Principais
(PCA) (Fukunaga, 1990), o resultado foi um ve-
tor que representava a forma média de uma mão
e uma série de direções no espaço original que
descrevia as variações das mãos em torno desta
forma média. Resultados semelhantes, utilizando-
se um número maior de pontos de controle, tam-
bém foram implementados com sucesso em um
modelo de face estat́ıstico baseado em imagens
frontais (Edwards et al., 1998; Lanitis et al., 2005).

Este artigo investiga os trabalhos recentes de
(Kitani et al., 2006; Kitani and Thomaz, 2007;
Thomaz et al., 2009) e descreve uma análise
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multilinear de formas 2D em imagens frontais
de face com o objetivo de entender como essas
informações estão se alterando no espaço origi-
nal. Especificamente, investiga-se não somente as
componentes principais que mais variam (Cootes
et al., 1991; Cootes and Taylor, 1992; Ahmad
et al., 1995; Edwards et al., 1998), mas tam-
bém a direção que melhor representa as difer-
enças discriminantes entre os dados dependendo
do contexto da análise multivariada em questão.
Pretende-se, portanto, extrair a direção mais dis-
criminante de acordo com a caracteŕıstica de in-
teresse, por exemplo, diferenças de gênero e ex-
pressão facial, e não as direções mais expressivas
(Swets and Weng, 1996) que não necessariamente
representam exclusivamente as diferenças discrim-
inantes (Kitani et al., 2006).

2 Análise de Componentes Principais

A Análise de Componentes Principais, ou sim-
plesmente PCA (Principal Component Analysis)
(Fukunaga, 1990) como é amplamente conhecida,
é um método estat́ıstico multivariado de extração
de informação, proposto originalmente por Karl
Pearson (Pearson, 1901), que transforma um con-
junto n de variáveis originais em um número m
de combinações lineares destas variáveis, onde
m ≤ n, por meio da seleção das caracteŕısticas
que mais variam (ou mais expressivas (Swets and
Weng, 1996)) e conseqüente redução de dimen-
sionalidade dos dados.

Seja uma amostra de treinamento contendo
N formas de face representadas por vetores n-
dimensionais que descrevem as coordenadas 2D
dos pontos de controle dessas formas. A matriz de
covariância desses dados pode ser escrita como:

S =
1

(N − 1)

N∑
i=1

(xi − x)(xi − x)T , (1)

onde xi e x são, respectivamente, a forma i e mé-
dia global dessa amostra de treinamento. É um
resultado provado na literatura que o conjunto m
de autovetores de S, que corresponde aos maiores
autovalores, minimiza o erro quadrático médio
de reconstrução desses dados para todas as pos-
śıveis escolhas de bases m vetoriais ortonormais
(Fukunaga, 1990). Esse conjunto de autovetores
que define um novo sistema de coordenadas para
a amostra de treinamento é conhecido como com-
ponentes principais e pode ser descrito matemati-
camente como:

PT SP = Λ, (2)

onde P e Λ são as matrizes de autovetores e auto-
valores de S. No contexto espećıfico de reconhec-
imento de faces, a matriz Ppca = [p1,p2, ...,pm]

de componentes principais ordenada decrescente-
mente (λ1 ≥ λ2 . . . ≥ λm) é comumente denomi-
nada de autofaces (Sirovich and Kirby, 1987; Turk
and Pentland, 1991). As m componentes prin-
cipais podem então substituir as n variáveis e a
amostra original de dados, que consiste de N ex-
emplos e n variáveis, é reduzida para uma amostra
de dados contendo N exemplos e m componentes
principais.

3 Análise de Discriminantes Lineares

A Análise de Discriminante Lineares, ou sim-
plesmente LDA (Linear Discriminant Analysis)
(Devijver and Kittler, 1982) como é também
amplamente conhecida, é um método estat́ıstico
multivariado de extração de informação, pro-
posto originalmente por Ronald A. Fisher (Fisher,
1936), que separa em duas ou mais classes de inter-
esse os dados originais. Essa separação em classes
ou grupos distintos é feita através de uma trans-
formação linear que maximiza a distância entre as
classes e minimiza o espalhamento dentro de cada
grupo.

Seja a matriz de espalhamento inter-classes Sb

descrita matematicamente por

Sb =
g∑

i=1

Ni(xi − x)(xi − x)T (3)

e a matriz de espalhamento intra-classes Sw de-
scrita por

Sw =
g∑

i=1

Ni∑
j=1

(xi,j − xi)(xi,j − xi)T (4)

onde xi,j é a forma n-dimensional j da classe πi,
Ni é o número de exemplos de treinamento da
classe πi, e g representa o número total de classes
ou grupos. O vetor xi é a média amostral da classe
πi (Fukunaga, 1990). O vetor de média global x
pode ser então re-escrito como

x =
1
N

g∑
i=1

Nixi =
1
N

g∑
i=1

Ni∑
j=1

xi,j , (5)

onde N é, como descrito anteriormente, o número
total de exemplos de treinamento, ou seja, N =
N1 + N2 + . . . + Ng.

O principal objetivo do método LDA é en-
contrar a matriz de projeção Wlda que maximiza
a razão entre o determinante da matriz de espal-
hamento inter-classes Sb e o determinante da ma-
triz de espalhamento intra-classes Sw, conhecido
como critério de Fisher e descrito matematica-
mente por

Wlda = arg max
W

∣∣WT SbW
∣∣

|WT SwW |
, (6)
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O critério de Fisher descrito pela equação (6)
é satisfeito quando a matriz de projeção Wlda

é composta, no máximo, pelos (g − 1) autove-
tores de S−1

w Sb, cujos autovalores correspondentes
são não-nulos (Fukunaga, 1990; Devijver and Kit-
tler, 1982). Por exemplo, em problemas envol-
vendo duas classes somente, a matriz de projeção
do LDA contém, na verdade, um único autovetor
wlda, admitindo que Sw seja não-singular.

No entanto, quando o número total de exemp-
los N não é consideravelmente maior que o número
de variáveis n, ocorre uma instabilidade no cál-
culo da matriz inversa de Sw (Fukunaga, 1990). A
quantidade de exemplos de treinamento para evi-
tar essa instabilidade no cálculo da matriz inversa
de Sw deve ser igual ou superior a 5 vezes a quan-
tidade de variáveis que definem essas amostras
(Jain and Chandrasekaran, 1982). Portanto, para
o tratamento do problema de instabilidade no cál-
culo da inversa da matriz Sw, pode-se utilizar
o método denominado MLDA (Maximum uncer-
tainty Linear Discriminant Analysis) (Thomaz
et al., 2006). Essa técnica consiste em substituir a
matriz de espalhamento Sw por outra matriz regu-
larizada S∗w. A nova matriz regularizada S∗w pode
ser calculada por meio dos seguintes passos:

1. Seleciona-se os autovetores Φ e autovalores Λ
de Sp, onde Sp = Sw

N−g ;

2. Calcula-se a média dos autovalores λ̄, ou seja,

λ =
1
n

n∑
j=1

λj =
Tr(Sp)

n
; (7)

3. Constrói-se uma nova matriz de autovalores
baseada na dispersão dos maiores autoval-
ores, isto é,

Λ∗ = diag[max(λ1, λ), . . . ,max(λn, λ)]; (8)

4. Calcula-se a matriz de espalhamento intra-
classes regularizada

S∗w = S∗p(N − g) = (ΦΛ∗ΦT )(N − g). (9)

Com a matriz S∗w calculada, substitui-se Sw

da equação (6) por S∗w e regulariza-se o critério
de Fisher para problemas onde o número total de
exemplos de treinamento é limitado e equivalente
a dimensionalidade dos dados.

4 Experimentos e Resultados

Os experimentos foram desenvolvidos com o ob-
jetivo de distinguir gênero e expressão facial em
imagens de faces a partir apenas dos formatos
das mesmas, sem levar em consideração cor ou
textura. Para isto, utilizou-se duas bases de da-
dos dispońıveis publicamente para pesquisa: AR

Figura 1: Ilustração da localização dos pontos de
controle: 22 pontos da base AR (esquerda); 46
pontos da base FEI (direita).

(Martinez and Benavente, 1998) e FEI (Thomaz
and Giraldi, 2010).

Da base AR, utilizou-se 238 imagens frontais,
todas com expressão facial sorrindo e não-
sorrindo, sendo 148 masculinas e 90 femininas. Os
formatos dessas imagens foram descritos por 22
pontos de controle previamente marcados1, con-
forme o exemplo ilustrado na Figura 1.

Para a base de faces da FEI, utilizou-se 400
imagens frontais, todas com expressão facial sor-
rindo e não-sorrindo, sendo 200 masculinas e 200
femininas. Os formatos dessas imagens foram de-
scritos por 46 pontos de controle, dentre eles 19
dos 20 pontos mais relevantes de caracteŕısticas
frontais de acordo com (Vukadinovic and Pan-
tic, 2005) e mais 27 pontos dos 152 sugeridos por
(Lanitis et al., 2005). Estes 27 pontos foram adi-
cionados para permitir que a ferramenta de ref-
erencia na literatura (Lanitis et al., 2005) tivesse
uma quantidade de pontos suficiente para gerar
uma representação da face por meio de linhas, con-
forme o exemplo ilustrado na Figura 1.

4.1 Reconstrução das Componentes Principais

De forma análoga aos experimentos de (Ahmad
et al., 1995; Edwards et al., 1998; Lanitis et al.,
2005), pode-se utilizar a forma média global x
representada pelo vetor n-dimensional para inter-
pretar as alterações mais expressivas capturadas
pelas componentes principais. Matematicamente,
essa navegação nas componentes principais pode
ser descrita por

y = x + j
√

λi · pi, (10)

onde j ∈ {−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3} e pi são as m com-
ponentes principais ordenadas decrescentemente
pelos seus autovalores correspondentes, isto é,
λ1 ≥ λ2 . . . ≥ λm.

As Figuras 2 e 3 mostram essas transfor-
mações lineares para as 3 primeiras compo-
nentes principais das bases de faces AR e FEI,
respectivamente. Devido à caracteŕıstica não-
supervisionada da análise de componentes prin-

1http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/timothy.f.cootes
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cipais, não é posśıvel prever ou garantir qual com-
ponente principal irá distinguir as diferenças rela-
tivas a gênero ou expressão facial exclusivamente.
Navegando nas primeiras componentes, percebe-
se as alterações mais expressivas que descrevem,
em ambas bases de faces, fundamentalmente difer-
enças associadas ao tamanho, formato e posição
dos rostos. No entanto, informações mais sutis,
como diferenças de expressão facial, podem ser
capturadas nas componentes principais cujos au-
tovalores não são máximos, conforme pode-se ob-
servar na reconstrução da 3a. componente princi-
pal da base de faces da FEI, ilustrada na Figura
3.

4.2 Reconstrução dos Discriminantes Lineares

Antes da reconstrução dos discriminantes lin-
eares, estimou-se a habilidade de generalização
dos vetores wmlda para discriminar gênero e ex-
pressão facial dos exemplos de treinamento das
bases de dados AR e FEI por meio do método
cross-validation e do classificador de distancia Eu-
clideana (Fukunaga, 1990). A Tabela 1 mostra
as taxas de classificação obtidas pelos vetores dis-
criminantes correspondentes. Pode-se verificar
que em todos os experimentos realizados a taxa
de acurácia foi alta, atingindo valores superiores
a 85% para ambas caracteŕısticas de interesse e
ambas bases de dados.

Tabela 1: Taxas de classificação (%) para as car-
acteŕısticas gênero (homem versus mulher) e ex-
pressão facial (sorrindo versus não-sorrindo).

Gênero Exp. F.
Base de Faces h m s n
AR 86.8 87.2 97.5 96.4
FEI 87.9 91.9 92.2 97.1

Para a análise multilinear discriminante,
calculou-se o vetor wmlda de projeção con-
siderando todos os exemplos de treinamento e as
separações dos formatos das faces com relação a
gênero e expressão facial. Admitindo que o espal-
hamento das classes no vetor wmlda discriminante
seja descrito por uma distribuição Gaussiana e im-
pondo limites para a variação de cada classe, como
por exemplo ±3σi (ou 99.73%), onde σi é o desvio
padrão de cada classe i ∈ {1, 2}, a navegação nos
discriminantes lineares pode ser calculada matem-
aticamente por

y = x + jσi ·wmlda, (11)

onde j ∈ {−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3}.
As Figuras 4 e 5 apresentam, de cima para

baixo, as navegações nos vetores discriminantes
de gênero e expressão facial para as bases de da-
dos AR e FEI, respectivamente. Pode-se observar,
claramente, que os rostos das imagens femininas

da base AR são menores e mais sorridentes do que
os rostos masculinos, e as sobrancelhas possuem
simetrias distintas dependendo do gênero. Além
disso, a Figura 4 mostra que independentemente
do gênero, há diferenças relevantes associadas ex-
clusivamente a expressão facial. Para a base de
faces da FEI, os rostos masculinos parecem ser
mais finos ou alongados e conter sobrancelhas mais
grossas que os rostos femininos, mas tão sorri-
dentes quanto, independentemente do gênero. A
reconstrução das alterações mais discriminantes
relativas a expressão facial da base de faces da FEI
ilustra diferenças somente no formato da boca e na
abertura dos olhos, representando exclusivamente
as mudanças fundamentais dessa caracteŕıstica de
interesse.

5 Conclusão

Os modelos descritos e implementados neste tra-
balho estão baseados em transformações lineares
e descrevem no espaço original dos dados as difer-
enças nas formas frontais de imagens 2D de face.
Constatou-se, no entanto, que não é posśıvel pre-
ver qual componente principal irá descrever as car-
acteŕısticas discriminantes de interesse, pois essas
caracteŕısticas podem ser representadas tanto pela
primeira como pela última componente principal
e de maneira não necessariamente exclusiva. Uma
alternativa para essa limitação inerente a métodos
não-supervisionados é realizar uma análise dis-
criminante multilinear dos dados, utilizando ex-
emplos já classificados e dispońıveis. Os exper-
imentos desse trabalho mostram que tal análise,
embora limitada ao número de classes existentes, é
promissora e permite a extensão dos métodos exis-
tentes na literatura para extração de propriedades
das formas de objetos em geral.
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Figura 2: Reconstrução das alterações mais expressivas da base de faces AR. Da esquerda para direita:
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√
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√
λi,+2

√
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λi], onde i = {1, 2, 3} de cima para baixo.

Figura 3: Reconstrução das alterações mais expressivas da base de faces da FEI. Da esquerda para direita:
[−3

√
λi,−2

√
λi,−1

√
λi, x, +1

√
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√
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Figura 4: Reconstrução das alterações mais discriminantes relativas a gênero (em cima) e expressão facial
(embaixo) da base de faces AR. Da esquerda (classe 1 de exemplos de ’homem’ ou ’sorrindo’) para direita
(classe 2 de exemplos de ’mulher’ ou ’não-sorrindo’): [−3σ1,−2σ1,−1σ1, x, +1σ2,+2σ2,+3σ2].
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Figura 5: Reconstrução das alterações mais discriminantes relativas a gênero (em cima) e expressão facial
(embaixo) da base de faces da FEI. Da esquerda (classe 1 de exemplos de ’homem’ ou ’sorrindo’) para
direita (classe 2 de exemplos de ’mulher’ ou ’não-sorrindo’): [−3σ1,−2σ1,−1σ1, x,+1σ2,+2σ2,+3σ2].
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Abstract— The fundamental task of visual tracking is considered in this work as an incremental direct image

registration problem. Direct methods refer to those that exploit the pixel intensities without intermediate steps,

e.g., no extraction of image features. In this article, we propose new photogeometric transformation models and

nonlinear optimization methods for directly registering central omnidirectional images. The proposed models

ensure robustness to arbitrary illumination changes as well as encompass all classes of projective deformations of

planar objects within those images. Experimental results show that visual tracking can indeed be highly accurate

and robust even for these types of vision systems.

Keywords— image registration, central catadioptric cameras, illumination changes.

Resumo— A tarefa fundamental de rastreamento visual é considerada neste trabalho como um problema de

registro direto de imagens. Métodos diretos são aqueles que exploram as intensidades dos pixels sem recorrer

a etapas intermediárias, e.g., sem extração de primitivas geométricas. Neste artigo, novos modelos de trans-

formação fotogeométrica e métodos de otimização não linear são propostos para registrar diretamente imagens

omnidirecionais centrais. Os modelos aqui propostos asseguram robustez a mudanças arbitrárias de iluminação

bem como abrangem todas as classes de deformações projectivas de objetos planares nestes tipos de imagem.

Resultados experimentais demonstram que rastreamento visual pode ser altamente preciso e robusto, mesmo em

imagens omnidirecionais centrais.

Palavras-chave— registro de imagens, câmeras catadióptricas centrais, mudanças de iluminação.

1 Introdução

Dado seu amplo campo de visão, câmeras omni-
direcionais tem atráıdo recentemente grande aten-
ção da comunidade de visão robótica. Essas câ-
meras criam imagens panorâmicas da cena, o que
pode ser realizado de diversas maneiras. Uma
forma bastante difundida é através da combinação
de espelhos com um sistema convencional de cap-
tura de imagens. Esse sistema resultante é usual-
mente chamado de catadióptrico e, se possuir um
único centro de projeção, eles são ditos centrais.
Vários sistemas deste tipo podem ser encontra-
dos em (Baker e Nayar, 1999). As aplicações que
podem beneficiar-se desses sistemas de visão são
numerosas e compreendem, por exemplo, localiza-
ção, mapeamento e navegação de robôs baseados
em imagem.

Uma das aplicações fundamentais de visão ro-
bótica consiste no rastreamento visual de um ob-
jeto de interesse. Essa tarefa pode ser formulada
como um problema de registro de imagem. Regis-
trar imagens consiste em estimar quais transfor-
mações melhor alinham uma imagem da referência
a uma segunda imagem. Geralmente, eles podem
ser classificados em: (i) métodos baseados em pri-
mitivas geométricas, e.g., pontos, retas, contornos;
e (ii) métodos diretos, também chamados de base-
ados na intensidade ou em textura. Enquanto que
os primeiros métodos exigem a extração e a asso-
ciação de um conjunto de primitivas nas imagens,

os segundos exploram diretamente os valores de
intensidade dos pixels. Como toda a informação
contida nas imagens pode ser explorada, mesmo
de onde não há primitivas geométricas, os méto-
dos diretos podem ser altamente precisos (Silveira
e Malis, 2010). Dado que em geral tarefas robóti-
cas requerem alta precisão, focaremos neste artigo
em métodos diretos de registro de imagens e sua
aplicação no rastreamento de objetos de interesse.
Outrossim, é importante salientar que estamos in-
teressados em técnicas que suportam todas as de-
formações projectivas posśıveis na imagem. Isto é
crucial para desenvolvermos sistemas os mais ge-
rais posśıveis. Em particular, isto permite o con-
trole de todos os seis graus de liberdade de um
robô. Portanto, técnicas que rastream apenas em
translação e escala, por exemplo, não são suficien-
tes para nossos propósitos.

Dentro deste contexto, este artigo propõe uma
nova técnica de rastreamento de objetos plana-
res em imagens omnidirecionais centrais, a des-
peito de variações arbitrárias de iluminação e da
classe de deformação projectiva presentes nestas
imagens. As técnicas existentes não possuem este
grau de robustez, por exemplo, (Mei et al., 2008).
Para isso, demonstramos como estender os mode-
los de transformação fotogeométrica de imagens
perspectivas propostos em (Silveira e Malis, 2010)
para o caso de imagens omnidirecionais centrais.
Esses modelos asseguram robustez a mudanças ar-
bitrárias de iluminação, não exigem o conheci-
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mento prévio das fontes de luz (e.g., tipo, potên-
cia, pose) e nem que o objeto de interesse seja
Lambertiano. Vários experimentos são relatados
para demonstrar que as técnicas propostas podem
ser altamente precisas e robustas.

2 Fundamentação Teórica

No que se segue, permita que m = [x, y, z]⊤ ∈ R
3

e m∗ = [x∗, y∗, z∗]⊤ ∈ R
3 sejam pontos 3D defini-

dos em relação ao sistema de coordenadas corrente
F e de referência F∗, respectivamente. Estes sis-
temas podem estar deslocados um do outro por
rotações e translações no espaço Cartesiano.

2.1 Modelo de projeção geral

Como demonstrado em (Baker e Nayar, 1999), um
sistema catadióptrico central pode ser constrúıdo
pela combinação de um espelho planar, eĺıptico
ou hiperbólico com uma câmera perspectiva, ou
pela combinação de um espelho parabólico com
uma câmera ortográfica. Assim, câmeras perspec-
tivas convencionais são apenas um caso particular
daquele tipo de sistema. Um modelo de proje-
ção geral de todas as câmeras centrais está des-
crito em (Geyer e Daniilidis, 2000) e em (Barreto
e Araujo, 2001). A formulação matemática deste
modelo geral é brevemente apresentada abaixo
(vide Fig. 1).

Primeiramente, o ponto m no espaço é proje-
tado no ponto ms da esfera unitária:

ms =
m

‖m‖
= [xs, ys, zs]

⊤ ∈ S
2, (1)

onde ‖ · ‖ representa a norma Euclidiana. A se-
guir, este ponto na esfera ms é projetado no plano
imagem normalizado a partir do sistema de coor-
denadas Fp deslocado de ξ ∈ R no eixo ~z do sis-
tema de coordenadas da esfera Fe. Esta operação
é dada por

m′

s = ϕ(ξ,ms) =

[
xs

zs + ξ
,

ys

zs + ξ
, 1

]⊤

, (2)

onde o parâmetro ξ depende da geometria do es-
pelho utilizado. Finalmente, o ponto normalizado
obtido m′

s é projetado no plano imagem via

p = κ(K,m′

s) = Km′

s = [u, v, 1]⊤ ∈ P
2, (3)

onde a matriz de parâmetros intŕınsecos generali-
zados da câmera K ∈ R

3×3 é dada por

K =




fη fη s u0

0 fη r v0

0 0 1


 =




ku ks u0

0 kv v0

0 0 1


 (4)

com ponto principal [u0, v0, 1]⊤, distância focal f

em pixels, fator de obliquidade s e de proporção
r, e de outro parâmetro do espelho η.

m

ms

m′
s

p

K

ξ
Fp

Fe

F

plano normalizado

plano imagem

Figura 1: Modelo de projeção esférica para câme-
ras catadióptricas centrais. Vide texto para mai-
ores detalhes.

Para os propósitos deste trabalho, todas as
variáveis do sistema resultante podem ser agluti-
nadas no vetor k = [ξ, ku, kv, ks, u0, v0]

⊤ ∈ R
6.

Ademais, o modelo de projeção pode ser descrito
concisamente pela função

π : R
6 × S

2 → P
2 (5)

(k,ms) 7→ p = π(k,ms) (6)

ou, mais explicitamente, por

π(k,ms) = κ(K,m′

s) (7)

= κ
(
K,ϕ(ξ,ms)

)
. (8)

A inversa desta função escreve

π−1 : R
6 × P

2 → S
2 (9)

(k,p) 7→ ms = π−1(k,p), (10)

ou, mais explicitamente, pela forma

π−1(k,p) = ϕ−1(ξ,m′

s) (11)

= ϕ−1
(
ξ,κ−1(K,p)

)
. (12)

2.2 Modelo de movimento homográfico

Permita que o ponto m∗ pertença ao plano de-
finido pelo vetor normal escalonado n∗ ∈ R

3, ex-
presso também em relação a F∗, tal que n∗⊤m∗ =
1. É posśıvel mostrar, a partir da equação do mo-
vimento, que as projeções deste ponto nas esferas
associadas a duas imagens distintas I∗ e I (vide
Fig. 2) são relacionadas pela matriz (3×3) de ho-
mografia H, i.e.,

ms ∝ Hm∗

s. (13)

Dado que essa homografia possui apenas 8 graus
de liberdade e que det(H) > 0 em casos não dege-
nerados, pode-se parametrizá-la adequadamente
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msm∗
s

pp∗
I

I∗

Figura 2: Transformação induzida por uma homo-
grafia usando o modelo de projeção esférica.

utilizando a álgebra de Lie sl(3) (Warner, 1987).
Essa álgebra é associada ao espaço de matrizes
(3 × 3) com determinante igual a 1, i.e., o espaço
SL(3). O mapeamento entre esses espaços é reali-
zado via

exp: sl(3) → SL(3) (14)

A(v) 7→ H = exp
(
A(v)

)
, (15)

onde v = [v1, v2, . . . , v8]
⊤ ∈ R

8 representa suas
coordenadas e

A(v) =
8∑

i=1

viAi ∈ sl(3), (16)

onde Ai, i = 1, 2, . . . , 8, corresponde às bases
canônicas daquela álgebra. A transformação des-
ses pontos em duas esferas unitárias pode então
ser descrita pela função

φ : SL(3) × S
2 → S

2 (17)

(H,m∗

s) 7→ ms = φ(H,m∗

s) (18)

ou, mais explicitamente, por

φ(H,m∗

s) ∝ Hm∗

s (19)

=
Hm∗

s

‖Hm∗
s‖

. (20)

2.3 Modelo de transformação geométrica

A partir dos modelos de projeção (5), (9) e de
movimento (17), é posśıvel definir um modelo de
transformação geométrica entre as coordenadas de
pixel (do inglês, warping) do objeto planar como

w : SL(3) × R
6 × P

2 → P
2 (21)

(H,k,p∗) 7→ p = w(H,k,p∗) (22)

ou, mais explicitamente, pela sequência de opera-
dores

w(H,k,p∗) = π(k,ms) (23)

= π
(
k,φ(H,m∗

s)
)

(24)

= π
(
k,φ

(
H,π−1(k,p∗)

))
. (25)

Essas operações também estão ilustradas na
Fig. 2.

3 Técnica Proposta

Esta seção apresenta novos modelos de transfor-
mação de imagem e um método eficiente de oti-
mização não linear para alinhar imagens omnidi-
recionais do mesmo objeto sob condições de ima-
geamento diferentes.

3.1 Modelo de transformação fotogeométrica

Inicialmente, abordaremos o modelo de transfor-
mação fotométrica para, na sequência, estendê-lo
para o caso de imagens omnidirecionais e incluir-
mos o modelo de transformação geométrica.

O modelamento fotométrico objetiva descre-
ver as mudanças de iluminação entre imagens. Re-
centemente, um modelo de variação de iluminação
foi proposto por Silveira e Malis (2010) para lidar
com mudanças arbitrárias de luminosidade entre
a imagem corrente I e a de referência I∗:

I ′

h(h, I) = S · I + β, (26)

onde h = {S, β}, S é interpretado como uma
superf́ıcie e o operador “·” denota multiplicação
elemento-a-elemento. Importante observar que,
enquanto β captura apenas variações globais, a
superf́ıcie S também modela mudanças locais de
iluminação (e.g., produzidas por reflexões especu-
lares). Ademais, este modelo permite que o regis-
tro seja efetuado sem conhecimento prévio sobre
os atributos do objeto (e.g., reflectividades) e dos
iluminantes (e.g., número, pose). Em todo caso,
se o registro envolver apenas duas imagens, o sis-
tema obtido será indeterminado pois existirá mais
incógnitas do que equações. Algoritmos de recons-
trução de superf́ıcie resolvem este problema via re-
gularização. Dado que o modelo de mudanças de
iluminação é visto como uma superf́ıcie variante
no tempo, as mesmas técnicas podem ser aplica-
das neste caso. Assim, a superf́ıcie S é descrita
pela função

σ : R
q × P

2 → R (27)

(γ,p) 7→ S(p) = σ(γ,p) (28)

onde γ = [γ1, γ2, . . . , γq]
⊤ ∈ R

q correspondem aos
parâmetros da superf́ıcie. Uma estratégia posśıvel
de regularização é via discretização em s regiões
(∆u × ∆v) suficientemente pequenas com

σ(γ,p) =

{
γi, ∀p ∈ ∆ui ∆vi,

0, caso contrário,
(29)

tal que

∫∫

I

S(p) du dv ≈

s∑

i=1

σ(γi,p) ∆ui ∆vi. (30)

Essa estratégia corresponde a uma solução efici-
ente computacionalmente, pois os Jacobianos ob-
tidos são esparsos. Por outro lado, essa aproxima-
ção ignora eventuais suavidades na superf́ıcie.
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Permita que o valor de intensidade do pixel p

seja representada por I(p) ≥ 0. Um modelo de
transformação fotogeométrica de imagens omnidi-
recionais centrais pode então ser definido a partir
da aplicação do modelo de mudanças de ilumina-
ção (26) ao modelo de transformação de coordena-
das de pixels nesses tipos de imagens (21). Mais
formalmente, o modelo de transformação fotogeo-
métrico proposto é dado por

I ′

gh(x,p∗) = I ′

h

(
h, I(p)

)
(31)

= I ′

h

(
h, I

(
w(H,k,p∗)

))
(32)

= S(p∗) · I
(
w(H,k,p∗)

)
+ β ≥ 0,

(33)

onde x = {H,h} engloba, respectivamente, suas
variáveis geométricas e fotométricas.

3.2 Registro direto fotogeométrico de imagens
omnidirecionais centrais

A estimação em tempo real dos parâmetros óti-
mos de modelos de transformação requer a aplica-
ção de métodos locais de otimização não linear.
Métodos globais são muito custosos computaci-
onalmente para serem utilizados em sistemas de
tempo real. Assim, uma inicialização dos parâ-
metros suficientemente próxima da solução é ne-
cessária. Em sistemas robóticos, onde a câmera
se desloca suavemente no espaço, a própria solu-
ção do registro da imagem anterior (ou o elemento
identidade, no caso da primeira imagem) fornece
em geral uma boa inicialização. Esta estimativa x̂

é integrada ao modelo proposto (33) via

I ′

gh(x(z̃) ◦ x̂,p∗) = σ(γ̃ ◦ γ̂,p∗)

· I
(
w(H(ṽ) ◦ Ĥ,k,p∗)

)
+ β̃ ◦ β̂ ≥ 0, (34)

onde z̃ =
[
ṽ, γ̃, β̃

]⊤
∈ R

q+9 corresponde ao des-
locamento incremental a ser estimado e ‘◦’ re-
presenta o operador de composição associado ao
grupo envolvido, e.g., no caso do grupo de Lie ma-
tricial a operação a ser realizada é a multiplicação
matricial.

Dessa forma, um sistema de registro direto
fotogeométrico de imagens omnidirecionais de ob-
jetos planares pode ser formulado como o seguinte
problema de otimização não linear:

min
ez=

[
ev,eγ,eβ

]
⊤

1

2

∑

i

[
I ′

gh

(
x(z̃) ◦ x̂,p∗

i

)
− I∗(p∗

i )︸ ︷︷ ︸
di

]2
,

(35)
o qual busca minimizar o vetor de diferenças de in-
tensidade d = {di}. Obviamente, a função custo
pode ser diferente, porém a soma dessas diferen-
ças em (35) corresponde à função mais utilizada
na prática para registrar imagens monomodais e
sem medidas aberrantes, e.g., oclusões desconhe-
cidas. Se estas últimas estiverem presentes, uma
função robusta (Huber, 1981), por exemplo um
M-estimador, pode ser considerada em (35).

3.3 Procedimento de otimização

O objetivo do problema (35) consiste em determi-
nar o valor do deslocamento x̃ = x(z̃◦) tal que os
valores verdadeiros x sejam obtidos, i.e.,

x = x(z̃◦) ◦ x̂. (36)

Em nosso contexto, uma solução iterativa efici-
ente é necessária. A partir de uma estimativa ini-
cial x̂0, essa solução é obtida via determinação de
x(z̃k) e sua atualização iterativa

x̂k+1 = x(z̃k) ◦ x̂k (37)

tal que limk→∞ x̂k = x, onde k indexa as itera-
ções. Na prática, a convergência para a solução
é estabelecida quando x(z̃k) for arbitrariamente
próxima do elemento identidade.

Para isso, uma expansão em série de Taylor
é inicialmente efetuada. De forma a obtermos
grandes domı́nios e taxas de convergência, efetu-
amos uma aproximação de segunda ordem efici-
ente (Silveira e Malis, 2010). Ela é computacio-
nalmente eficiente pois as Hessianas não são cal-
culadas explicitamente. De fato, mostra-se que,
suprimindo os termos de terceira ordem, tal apro-
ximação de d(x̃ ◦ x̂) em torno de x̂ é dada por

d
(
x(z̃) ◦ x̂

)
= d(x̂) +

1

2

(
J(x̂) + J

(
x(z̃) ◦ x̂

))
z̃.

(38)
Em seguida, utilizando (36) e aplicando uma con-
dição necessária para que x̃ = x(z̃) seja um ponto
estacionário de (35) fornece

1

2

(
J(x̂) + J(x)

)
z̃◦ = −d(x̂), (39)

onde o Jacobiano J(x̂) é completamente deter-
minado a partir das informações visuais. O sis-
tema de equações (39) não é linear em z̃◦ devido
a J(x). Entretanto, como a álgebra de Lie é usada
para parametrizar as variáveis geométricas, então
J(x) z̃◦ satisfaz a propriedade de invariância à es-
querda (Warner, 1987). Assim, ele também pode
ser completamente obtido a partir das informa-
ções visuais. Um problema de mı́nimos quadra-
dos pode então ser escrito a partir de (39), cuja
solução é dada por

z̃◦ = −2
(
J(x̂) + J(x)

)+
d(x̂), (40)

onde (·)+ representa a pseudoinversa de uma ma-
triz e 2 (J(x̂)+J(x) )+ d(x̂) corresponde à direção
de descida proposta. Os valores ótimos são obti-
dos iterativamente via (37). É importante enfati-
zar que, por um custo computacional equivalente
ao método de Gauss-Newton (que não considera a
contribuição de J(x)), o método proposto explora
toda a informação dispońıvel em ambas imagens,
a corrente e a de referência. Isto contribui para a
obtenção de grandes domı́nios e taxas de conver-
gência.
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Imagem de referência Imagem #161 Imagem #657 Imagem #748

Template de referência Registro #161 Registro #657 Registro #748

Figura 3: Sequência Obelix. (Primeira linha) Registro de uma imagem de referência a imagens suces-
sivas da sequência (em vermelho). (Segunda linha) Imagens alinhadas demonstram a estabilidade do
rastreador, a despeito das variações de iluminação e da oclusão parcial do objeto.

4 Resultados Experimentais

Esta seção apresenta os resultados1 obtidos pela
técnica proposta de rastreamento visual em três
sequências de imagens omnidirecionais centrais.
Enfatizamos que nenhum ajuste de parâmetros
por blocos de imagens (do inglês, bundle adjust-
ment) nem fases de aprendizagem foram aplica-
dos. O rastreamento visual é executado de forma
causal e imediatamente após a definição do ob-
jeto de interesse na primeira imagem, i.e., após a
definição do template de referência I∗ a ser rastre-
ado. Enfatizamos também que nenhum algoritmo
de predição de parâmetros (e.g., filtro de Kalman,
correlação, etc.) foi utilizado neste trabalho. Os
parâmetros estimados no registro de I∗ com I(t),
onde t indexa as imagens, foram utilizados como
inicialização do registro de I∗ com I(t+1). Para
t = 1, o elemento identidade do grupo envolvido
foi utilizado como inicialização.

Sequência Obelix. Esta sequência de 789 ima-
gens omnidirecionais foi capturada utilizando um
espelho parabólico juntamente com uma câmera
ortográfica. Alguns resultados do rastreamento
visual são mostrados na Fig. 3. O objeto de in-
teresse é deslocado livremente no espaço, provo-
cando grandes deformações projectivas e várias
ocultações. Além disso, fortes mudanças de ilumi-
nação locais e globais também foram produzidas
durante a aquisição de imagens. Não obstante,
a tarefa de rastreamento é realizada com preci-
são, conforme mostrado nas imagens alinhadas da
Fig. 3 (e no v́ıdeo correspondente). O erro RMS
mediano é de 16,42 ńıveis de cinza (de 256).

1Os v́ıdeos correspondentes podem ser acessados em:

http://sites.google.com/site/geraldofsilveira/files/sbai11 .

Sequência Magazine. As 143 imagens omni-
direcionais desta sequência também foram produ-
zidas utilizando uma câmera ortográfica e um es-
pelho parabólico. O objeto utilizado neste caso é
especular, o que provoca fortes deformações foto-
métricas locais. Uma vez mais, o objeto de inte-
resse e a fonte de luz se deslocam livremente no
espaço. Alguns resultados do rastreamento visual
são mostrados na Fig. 4, onde a precisão da téc-
nica pode ser observada nas imagens registradas
(vide também o v́ıdeo correspondente), e pelo erro
RMS mediano de 19,78 ńıveis de cinza (de 256).

Sequência Calendar. Esta sequência de 1100
imagens omnidirecionais foi capturada utilizando
um espelho hiperbólico e uma câmera perspectiva
convencional. Fortes deformações fotogeométricas
podem ser observadas. Entretanto, a estabilidade
do rastreador pode ser verificada na Fig. 5 (e no
v́ıdeo correspondente). O erro RMS mediano é de
25,97 ńıveis de cinza (de 256).

5 Conclusões

Este artigo propõe uma nova técnica de registro
direto de imagens omnidirecionais de objetos pla-
nares, a despeito de mudanças arbitrárias de ilu-
minação e de deformações projectivas. Para isso
são apresentados novos modelos fotogeométricos
de transformação de imagens e um método efi-
ciente de otimização não linear. Diversos experi-
mentos utilizando superf́ıcies especulares e difusas
sob fortes variações de luminosidade e de deforma-
ções projectivas demonstram a robustez e o ńıvel
de precisão da técnica proposta. Não obstante,
como todo método direto de registro de imagens,
os objetos devem ser suficientemente texturizados.
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Imagem de referência Imagem #25 Imagem #98 Imagem #143

Template de referência Registro #25 Registro #98 Registro #143

Figura 4: Sequência Magazine. (Primeira linha) Registro de uma imagem de referência a imagens
sucessivas da sequência (em vermelho). (Segunda linha) Imagens alinhadas demonstram a estabilidade
do rastreador, mesmo na presença de diversas especularidades. A fonte de luz e a câmera realizam
movimentos desconhecidos no espaço.

Imagem de referência Imagem #361 Imagem #901 Imagem #1066

Template de referência Registro #361 Registro #901 Registro #1066

Figura 5: Sequência Calendar. (Primeira linha) Registro de uma imagem de referência a imagens
sucessivas da sequência (em vermelho). (Segunda linha) Imagens alinhadas demonstram a estabilidade
do rastreador. Observe as expressivas deformações fotogeométricas entre as imagens do objeto.
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Abstract— We propose a method for visual odometry using optical flow with a single omnidirectional (catadioptric) camera. We
show how omnidirectional images can be used to perform optical flow, discussing the basis of optical flow and some restrictions
needed to it and how unwarp these images. In special we describe how to unwarp omnidirectional images to Bird’s eye view,
that correspond to scaled orthographic views of the ground plane. Catadioptric images facilitate landmark based odometry,
since landmarks remain visible for longer time, as opposed to a small field-of-view standard camera. Also, providing adequate
representations to support visual odometry with a fast processing time. We perform tests to measure robustness and performance of
our approach with analysis of the data acquired.

Keywords— Visual Odometry, Optical Flow, Catadioptric Images.

Resumo— Neste trabalho propomos um método de odometria visual, empregando fluxo óptico, com um imagens omnidirecionais.
Mostramos que imagens omnidirecionais podem ser usadas para realizar fluxo óptico, discutindo fluxo óptico e algumas restrições
necessárias para realizar tal tarefa, em especial como retificar imagens catadiópticas para um tipo específico de vista denominado
Bird’s eye view que corresponde a uma escala de visão ortográfica do terreno. Imagens omnidirecionais facilitam a odometria
baseada em marcos, uma vez que estes marcos se mantém visiveis por mais tempo neste tipo de imagem, diferentemente de cameras
padrões que apresentam um pequeno campo de visão. Além disso, este tipo de imagem fornece uma representação adequada
para odometria visual com baixo custo computacional. Testes foram realizados para medir a robustez e desempenho da técnica
desenvolvida com relação aos dados adquiridos.

Keywords— Odometria Visual, Fluxo óptico, Imagens Catadiopticas

1 INTRODUCTION

Odometry is the process of inferring position and ori-
entation of a mobile robot. This can be done by mea-
suring the wheel rotations with, for example, rotary en-
coders. This type of information is useful for wheeled
vehicles, and it is generally not applied to robots with
non-standard locomotion. However, classical odom-
etry suffers from errors due to issues such as wheel
size variation, slipping and terrain conditions. These
errors also accumulates over time, making odometry
estimation unreliable.

When only images are used to determine odometry,
the process is called visual odometry. Compared to
classical odometry, visual odometry does not suffer
from motion constrains and can be used on any robot
with at least one camera. Visual sensors are usually
low cost devices suitable to navigation in several types
of environments. Particularly, omnidirectional cameras
are efficient sensors due to its inherent characteristic to
obtain panoramic view of its surroundings from a single
image. Given a sequence of panoramic images obtained
from the environment, these images are rectified and
the odometric information is obtained using optical
flow.

In this paper we present a system that performs vi-
sual odometry using one omnidirectional camera. Fig-
ure 1 describes the steps performed by our system to
obtain displacement information based on omnidirec-
tional images. Initially images are acquired by the
omnidirectional system in the pre-processing step and
calibration is accomplished. Images are unwarped and
following to feature extraction module. These features
feed the optical flow method that estimate motion be-

tween consecutive pictures. The motion estimation are
used in the odometry process where the motion will be
transformed to robot odometry. These last four steps
are defined like Main loop.

Figure 1: Overview of the proposed system. After the
images are acquired, they are unwarped and features
are extracted. The optical flow uses these features
to estimate motion between two consecutive frames.
Lastly, the estimated motion is used to compute the
robot odometry.

This paper is organized as follows. Section 2
presents related works on visual odometry and opti-
cal flow using omnidirectional images. Section 3 de-
scribes our methodology, which basically consists of
calibration, feature extraction and optical flow. Section
4 validates our method by experimental results using
real data sets. Section 5 discusses the effectiveness
of our method and proposes the continuation of this
research in future works.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           279

2 RELATED WORKS

A major problem with robotic navigation based on
vision systems is obtaining matches between images
taken from different points of view. In literature, fea-
ture matching is extensively researched for standard
cameras (Lowe, 2004; T. and Gool, 2004; Calonder
et al., 2010). These methods have been successfully im-
plemented in perspective camera, but such methods can
not be directly applied to images obtained from omnidi-
rectional systems, because of the nonlinear distortions
introduced by the wide field of view (e.g., decreased
radial image resolution).

Traditional methods for feature matching can not
be applied to omnidirectional images without first per-
forming unwarping to first remove distortions. There-
fore, in this work we incorporate the Bird’s eye view
unwrap technique to unwarp images due to (Gaspar
and Santos-Victor, 2000), which corresponds to scaled
orthographic views of the ground plane.

Some methods were proposed to work directly
on non-rectified images. (Scaramuzza and Siegwart,
2009) presented a method for visual odometry using
a new method for removing outliers in the matching
process. Another case of visual odometry methods
using omnidirectional cameras is the work of (Corke
and Strelow, 2004), that developed two methods for
visual odometry for a planetary rover. (Demonceaux
and Rziza, 2008) proposed an adaptation of optical
flow for omnidirectional images without rectification.
Their approach consists in solving the problem of loss
resolution, and therefore precision, in regions of the
image that are far from the center by using a tenchique
known as neighborhood adaptation. They tested their
methodology with synthetic images. Tardif (Tardif,
2008) presents a visual odometry system combining
multiple cameras and performing 3D mapping.

3 Methodology

To unwarp the images acquired with omnidirectional
systems, one needs to estimate the intrinsic and extrin-
sic parameters of the camera, given by the matrix:

Θ = [L f µ0 ν0]
T (1)

where L is camera-mirror distance, f the focal length,
and (µ0,ν0) the principal point.

To compute the matrix Θ the method proposed by
(Scaramuzza and Siegwart, 2006) was applied. Figure
2 illustrates one image of a set of 17 images that were
used on the calibration step.

Having computed the Θ matrix, the Bird’s Eye
View unwarpping process is then applied.

3.1 Bird’s Eye View unwarpping

A point P, in the 3D space, are projected to p in the
image domain as:

p = P(P,Θ) (2)

Figure 2: Image used in calibration. The checkerboard
pattern used in the calibration process.

where P is the projection operator and Θ the matrix
containing intrinsic and extrinsic parameters.

The mirror radius can be easily measured, but the
camera-mirror distance L, the focal length f and the
principal point (µ0,ν0), can only be determined up to
some error:

δΘ = [δL δ f δ µ0 δν0]
T (3)

To estimate δΘ, a set of known 3D points, Pi, ant
he corresponding image projections, pi, are use in a
minimization of the following cost function:

δΘ = argmin
δΘ

∑
i

∥∥pi −P
(
Pi,θ0 +δΘ

)∥∥2
(4)

This procedure defines a mapping between radial
distances measured on the ground plane and the re-
spective image coordinates. This process can be effi-
ciently implemented by means of a look-up table. It
allows us to unwarp omnidirectional images to bird’s
eye view (Figure 3). A detailed description of the
omnidirectional vision system and the image unwarp-
ing technique can be found in (Gaspar and Santos-
Victor, 2000).

3.2 OPTICAL FLOW

The methods for computing optical flow can be cate-
gorized into three major groups: differential, matching
and frequency energy techniques. The initial hypothe-
sis of differential optical flow is that the scene illumina-
tion remains approximately constant for a short period
of time a when frames are acquired.

Let I(x,y) be the image intensity at time t, and that
dt, the time interval between two consecutive images,
is very short. Then the intensity constancy between
two frames may be expressed as:

I(x,y, t) = I(x+dx,y+dy, t +dt). (5)
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(a) (b)

Figure 3: Original image (a) and unwarped image (b). Note the straight lines that are bent in image (a) and rectified
in (b).

The above equation can be expanded used the Tay-
lor series and rewritten as:

I(x,y, t) = I(x,y, t)+
∂ I
∂x

dx+
∂ I
∂y

dy+
∂ I
∂ t

dt +o2. (6)

By combining the two equations and discarding
the terms of o2, which are the higher order terms:

0 =
∂ I
∂x

dx+
∂ I
∂y

dy+
∂ I
∂ t

dt +o2, (7)

where V̄ = ( dx
dt ,

dy
dt ) are the components of velocity vec-

tor V searched for. The image gradient, ∇I, has com-
ponents in x and y directions ( ∂ I

∂x and ∂ I
∂y ) respectively.

The equation of the constrained optical flow becomes:

∇I.v̄+ It . (8)

Only the constraint equation (Eq. 8) is not suffi-
cient to estimate the components of V , since there are
more unknowns than equations to be solved.

The process of determining the optical flow is com-
plex due to several issues involved, and which are not
always manageable such as occlusions of points of
interest due to change of perspective and appearance.
Another meaningful issue when dealing with optical
flow in real situations is camera vibration and change
in illumination in outdoor settings, where shadows and
clouds may drastically modify image intensity.

3.2.1 Lucas-Kanade Method

A quick inspection of the optical flow equation (Eq. 8)
shows that there are more unknowns than equations.
This is known as the problem of openness in optical
flow algorithms. Therefore, in order to compute the op-
tical flow, another set of equations is necessary (Lucas
and Kanade, 1981), which are given by additional con-
straint. The solution given by Lucas and Kanade is by
a non iterative method that assumes a constant local
optical flow. Assuming that the flow (Vx,Vy,Vz) is con-
stant at the center of a small image area of size m×m,

with m > 1, and numbering the pixels 1, . . . ,n, a set
equations can be written:

Ix1Vx + Iy1Vy + Iz1Vz =−It1 (9)
Ix2Vx + Iy2Vy + Iz2Vz =−It2 (10)
Ix3Vx + Iy3Vy + Iz3Vz =−It3 (11)

IxnVx + IynVy + IznVz =−Itn. (12)

With this restriction, there are more equations than
unknowns and the system becomes over determined.

Ix1 Iy1 Iz1
Ix2 Iy2 Iz2
...

...
...

Ixn Iyn Izn


Vx

Vy
Vz

=


−It1
−It1

...
−Itn

 , (13)

that can be summarized below:

Av̄ =−b. (14)

A least squares method is used to solve the above
over determined system of equations:

AT Av̄ = AT (−b). (15)

This means that the optical flow can be computed
by deriving the image in all four dimensions.

3.2.2 Shi-Tomasi Feature Tracker

No feature-based vision system can work correctly un-
less good features can be identified and tracked from
frame to frame. Although the tracking problem has
been tackled by several approaches, the selection of
features that can be well tracked and which corre-
spond to actual points in the world is still hard (Shi
and Tomasi, 1994). In the Shi-Tomasi approach, the
following matrix is computed:[

∑( ∂ I
∂x )

2
∑( ∂ 2I

∂xδy )

∑( ∂ 2I
∂xδy ) ∑( ∂ I

∂y )
2

]
, (16)
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(a) (b)

Figure 4: In image (a) the region defined by the square is low textured, with gradients with small magnitude and
small eigenvalues. In (b) the highlighted square is a high texture region, with gradients of large magnitude and
large eigenvalues.

where I is the intensity of the pixel with image coor-
dinates [x,y]T , ∂x and ∂y and are the horizontal and
vertical displacements of the center of the window con-
taining the neighborhood in the next frame.

(Shi and Tomasi, 1994) et al. define that a good fea-
ture should have two distinctive qualities, texture and
corner. Lack of texture causes ambiguities in tracking,
since pixels become very similar, resulting in outliers
and false matches. Fig. 4 (a) shows a low texture re-
gion, with small eigenvalue, and Fig. 4 (b) depicts a
high texture region, with a large eigenvalue. Therefore
it may be concludes that a good feature has a large
eigenvalue, which may lead to more reliable results.
Another problem in images, known as the aperture
problem, happens in images with reduced number of
corners.

4 EXPERIMENTS

There are several datasets publicly available, such as
(Blanco and Gonzalez, 2009), (Wang and Duggins,
2004) and (Project, Rawseeds Project, 2010.), which
were obtained during robotic navigation. We choose
(Project, Rawseeds Project, 2010.) dataset since it
supplies information about the omnidirectional images,
wheel odometry and GPS data.

We choose two examples of navigation in the
dataset. One with variation between natural and artifi-
cial light and the other has an environment composed
of low texture regions, that present a challenge for the
proposed system.

The lens used in the (Project, Rawseeds Project,
2010.) dataset is a omni-VS-C15MR-Vstone with hy-
perbolic mirror (Figure 6 (a)) moounted on a Prosilica
GC1020C camera. The complete acquisition system
(Lens+Camera) can be seen on Figure 6 (b).

Our hardware setup was a Core i7 920 (2.67 Ghz)
with 12 Gb of RAM, 320 Gb Hd and a GTX 260
graphic card.

Figure 5: Vehicle employed for data acquisition in the
Rawseeds Project.

4.1 Performance Results

The first experiment focused on estimating the time
spent by the unwarpping and optical flow modules.
Table 1 clearly shows that the unwarpping process is
more time consuming than the optical flow module,
where the overhead added by this routine is shown
on the solution row. These values correspond to the

(a) (b)

Figure 6: Lens omni-VS-C15MR-Vstone with hyper-
bolic mirror (a) and acquisition system composed of
omni-VS-C15MR-Vstone and Prosilica GC1020C cam-
era (b).
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Table 1: Statistical values of modules, first row optical
flow, then unwarpping and complete solution.

Module Mean(miliseconds) FPS
Optical Flow 21 47
Unwarpping 28 33

Solution 49 20

mean processing time of five executions. Although
the process of image rectification adds a considerable
amount of time to solution, it can still be processed at
20 frames per second rate, which is not an issue for
mobile robots with a slow dynamics.

4.2 Optical Flow Results

Figure 7 illustrates the optical flow computation per-
formed in our tests. Figure 8 presents the number of
matches during a test. These matches are computed
from 400 features extracted from each frame. One may
observe that 44 matches are the average number ob-
tained by this technique, because many areas on the
image present low texture, with small eigenvalue, hin-
dering our feature matching process.

Figure 7: Sample of the output of the optical flow mod-
ule. In red is the estimated motion captured by our
method. For visualization purposes the vector magni-
tudes are plotted four times larger than originally.

4.3 Visual Odometry Results

The first test consists of a robot moving in a straight
line through 3.35 meters. Tests were executed with
people passing by (which disturb optical flow) and
artificial and natural lighting. On Figure 9, vertical axis
represent the odometry values of the robot in x (blue
line) and y axis (red line). The Figure show that our
method estimates a final position of 3.10 meters, which
compared to groundtruth of 3.35 meters get an error

Figure 8: Number of matches during our tests, with
a mean value of 44 matches, this low value is due to
many areas with low texture.

in position of 25 centimeters corresponding to 7.4% of
error.

Figure 9: Results of first test. Our method estimates
a final position of 3.10 meters, which compared to
groundtruth of 3.35 meters get an error in position of
25 centimeters corresponding to 7.4% of error.

The second test was performed on a 7.55 meters
route moving in straight line, through a corridor with
uniform structure (low texture in some parts), people
passing by and artificial lighting. On Figure 10, the
vertical axis show the odometry values of the robot.
The red line (y axis) his final position (6.64 meters),
which favorably compares to groundtruth of 7.55 me-
ters, which implies in 12% error.

5 CONCLUSION AND FUTURE WORKS

In this paper, we presented a method for visual odome-
try using omnidirectional images. One key feature with
wider view cameras when compared to standard cam-
eras is that a landmark tracked on the former remains
observable for a larger number of frames than in the
later, which makes visual based odometry approaches
more robust. We also described a method for obtaining
a bird’s eye view of the ground floor, that by removing
perspective effects greatly simplified omnidirectional
optical flow strategies. In future work we plan to apply
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Figure 10: Results of second test. Our method estimates a final position of 6.64 meters, which compared to
groundtruth of 7.55 meters, a 12% error.

this methodology to more complex environments and
test other approaches to solve visual odometry and use
recent results in feature extraction for omnidirectional
images, like in (Barreto and Lourenco, 2010).

Visual odometry is a powerful technique to esti-
mate motion from image sequences. Many investiga-
tions are still underway to further improve its perfor-
mance and reduce its computational time. This is a vast
research area with room for improvements.
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Abstract This project aims to perform the calibration of images captured by a system composed of two set of stereoscopic vi-

sion system composed by two cameras each one, as part of a project to identify and analyze the trajectory of a standard object in 

3D space. Also, future implementation of automatic generation for transmission and dynamics of an industrial robotic manipula-

tor, guided by the trajectory of a standard object, is proposed. Calibration method is proposed and discussed. Results of calibra-
tion method are presented. 

Keywords Image Recognition, Calibration, Trajectory Identification, Matlab, OpenCV. 

ResumoEste projeto visa realizar a calibração de imagens capturadas por um sistema composto por dois conjuntos de câ-

meras estereoscópicas como parte de um projeto de identificação e análise da trajetória de um objeto padrão no espaço 3D. Este 
trabalho tem como principal objetivo à aplicação futura de geração automática da cadeia cinemática e dinâmica de um manipula-

dor robótico industrial guiado pela trajetória do objeto e identificado pelo sistema que se propõe. É realizada a discussão dos mé-

todos de calibração e apresentação dos resultados obtidos.    

Palavras-chave Reconhecimento de imagens, Calibração, Identificação de Trajetória, Matlab, OpenCV.

1   Introdução  

Observando a descrição de Heinen (2002) pode-se 

constatar que das diversas áreas de pesquisa em ro-

bótica autônoma, existem tópicos de fundamental 

importância, como o planejamento de trajetória e 

navegação de robôs manipuladores. 

Devido ao custo e imprecisão de métodos como 

identificação por rádio frequência e GPS, é crescente 

o uso de técnicas de visão computacional para este 

fim. 

O emprego do processamento digital de imagens 

permite extrair e identificar informações das mesmas, 

além de melhorar a qualidade visual de certos aspec-

tos estruturais, facilitando assim a percepção humana 

e a interpretação automática por meio de máquinas 

(Pedrini, 2008). 

De acordo com Batchelor (1997) a utilização de 

processamento de imagens apresenta uma ampla 

gama de vantagens em relação a outros métodos de 

sensoriamento, pois permite uma grande flexibilida-

de na sua utilização. 

A análise quantitativa e a interpretação de ima-

gens representam atualmente um ponto de apoio 

importante em diversas disciplinas científicas. Tal é 

o caso, por exemplo, na ciência dos materiais, na 

biofísica, na medicina, na física da matéria conden-

sada, etc. (Albuquerque, 2000). 

Dentre as vantagens do sensoriamento através de 

imagens, pode-se citar que este método não é destru-

tivo, pode ser utilizado em tempo real, ser instalado 

em local de difícil acesso e não necessita de contato 

com o objeto de sensoriamento. 

 Conforme Filho (1999), a iluminação é uma das 

principais fontes de influência no processo de captura 

de imagens, sendo sua não uniformidade o principal 

foco de interferência. Desta forma, a viabilidade da 

utilização destas ferramentas pode ser associada à 

possibilidade do uso de mecanismos que permitam 

controlar a luminosidade no ambiente de detecção, 

destacando as regiões de interesse. (Pavim, 2005)  

A aquisição das imagens está condicionada ao 

uso de lentes e sensores, os quais ocasionam defor-

mações na imagem final. A fim de minimizar estas 

imperfeições, são utilizadas técnicas computacionais 

de calibração, permitindo então obter uma imagem 

fidedigna a realidade. 

A calibração é necessária ainda ao processo de 

cálculo da posição de um objeto no espaço, onde se 

deve conhecer uma série de parâmetros da câmera e 

da imagem. 

O objetivo desse trabalho é a calibração de ima-

gens estereoscópicas no espaço 3D para um objeto 

padrão, utilizando o conceito de processamento digi-

tal de imagem, para que em trabalhos futuros sejam 

obtidos os vetores de posição instantânea para orien-

tação de trajetórias. Pretende-se que este trabalho 

possa ser utilizado no cálculo de trajetórias para um 

manipulador robótico industrial. 
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2   Metodologia 

Para identificação de trajetórias desenvolveu-se 

inicialmente um algoritmo para o reconhecimento de 

um objeto no espaço utilizando a biblioteca de visão 

computacional OpenCV (Intel, 2004). 

Devido à dificuldade do reconhecimento de for-

mas geométricas complexas, selecionou-se como 

alvo de reconhecimento objetos padrão na forma 

cilíndrica, pois a simplicidade de sua forma contribu-

irá neste momento, para estabelecer formas de análi-

se futura de elementos complexos de estudo. 

Em seguida, transferiu-se o algoritmo de reco-

nhecimento para uma biblioteca do software ma-

tlab® (Matlab, 2005) a fim de tornar viável o reco-

nhecimento de trajetórias. A biblioteca foi desenvol-

vida utilizando-se do recurso mex do Matlab®  

A biblioteca mex é uma interface externa que 

permite a comunicação de linguagens de baixo nível, 

tais como C, C++ e Fortran, com o Matlab® (Ma-

tlab, 2011).  

A opção pela utilização dessa ferramenta deu-se 

pela capacidade de execução de códigos C existentes 

como rotinas diretas do Matlab®. Realizou-se tam-

bém, a interface dos aplicativos desenvolvidos a fim 

de melhorar os resultados obtidos. 

O reconhecimento de trajetórias no espaço em 

3D não envolve apenas a identificação da forma nas 

imagens, é preciso que seja feita uma tradução entre 

a posição virtual da imagem com sua posição no 

mundo real.  

Para realizar essa tradução construiu-se um pro-

tótipo com a finalidade de produzir os testes e reali-

zar a validação do modelo. 

Este protótipo consiste de um servomecanismo 

acoplado a um disco com intuito de movimentar o 

objeto a ser rastreado dentro de uma trajetória conhe-

cida. Desenvolveu-se ainda, uma interface de comu-

nicação com o computador objetivando a tradução 

dos sinais de controle para o servomecanismo cujo 

protótipo, juntamente com a placa de captura, pode 

ser visto na Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Protótipo de teste e validação do modelo em 2D.  

 

Para reconstrução da localização 3D da 

imagem, serão utilizadas linhas de projeção obtidas 

através de imagens capturadas por dois conjuntos de 

câmeras, cada um composto por um par de câmeras 

constituindo um sistema de visão estereoscópico, 

como pode ser observado na Figura 2. 

Uma vez capturada a imagem pelo conjunto 

de câmeras 1, realiza-se o processo de localização do 

objeto para o plano α, permitindo determinar as co-

ordenadas dos pontos de interesse (x,y). Este proces-

so será descrito na seção 4. A partir da imagem obti-

da pelo segundo conjunto de câmera é possível de-

terminar a posição do mesmo objeto, agora para o 

plano β, (y,z), tornando possível o cálculo da sua 

posição no espaço tridimensional. 

Os conjuntos de câmeras 1 e 2 devem ser 

posicionados de forma que a posição de sua lente, 

seja totalmente paralela ao plano de captura. 

Utilizando-se de marcações de referência é 

possível definir uma matriz de transformação que 

permitirá o cálculo das dimensões reais a partir do 

número de pixels medido, bem como o cálculo das 

distorções e erros de medição. 

 

 

Figura 2. Linhas de Projeção 3D e localização real da imagem. 

Um fator de grande influência na qualidade 

das medições é a resolução da câmera, ou seja, quan-

to maior a densidade de pixels, maior será a precisão 

das mesmas. (Panich, 2010) 

É preciso considerar ainda que quanto mais 

distante o objeto encontra-se da objetiva, menor será 

a quantidade de pixels representando o mesmo, as-

sim, há uma tendência ao acréscimo da taxa de erro 

com o aumento da distância do alvo. (Kytö et. All., 

2011) 

 As imagens capturadas pelas câmeras pos-

suem distorções devido a imperfeições nas lentes e 

nos sensores de captura, e assim, para minimizar 

estes efeitos, é necessário realizar um tratamento nas 

imagens capturadas. (Bradski, 2008) 

Este tipo de processo é utilizado para obter os 

parâmetros da câmera empregada, como distância 

focal, além de outros dados necessários ao reconhe-

cimento da posição da imagem no espaço tridimensi-

onal. 

Uma vez realizado o tratamento, será utilizado o 

algoritmo de reconhecimento para encontrar o objeto 

cuja posição é desejada, e a partir desta e dos dados 

de calibração, calcular a localização real do objeto 

padrão. 
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3   Reconhecimento de Imagem 

Utilizou-se um algoritmo de reconhecimento de 

imagem baseado na implementação da transformada 

de Hough encontrada na biblioteca OpenCV. Esta 

biblioteca oferece uma série de construções da trans-

formada. Desta forma selecionamos o método que 

utiliza como entrada o conjunto de bordas da figura. 

A transformada de Hough consiste em método 

que realiza a detecção de formas geométricas em 

imagens digitais, cujas definições matemáticas são 

conhecidas, tais como círculos e retas. (Chaves, 

2007). 

Contudo, para que a Transformada de Hough se-

ja uma ferramenta utilizável, é necessário que exista 

um processamento inicial, extraindo as bordas dos 

objetos em questão. A detecção de bordas é uma 

eficiente ferramenta no processo de análise de ima-

gens digitais. Sendo assim, o algoritmo selecionado 

para este fim, foi o de detecção de bordas de Canny, 

tal como sugerido em Duarte (2005). 

Para interpretar as imagens de uma forma efici-

ente no processo de reconhecimento de imagens é 

preciso que seja realizada inicialmente uma suaviza-

ção da imagem, além de um aumento do contraste. 

Desenvolveu-se o algoritmo de reconhecimento 

na linguagem computacional C no software Visual 

Studio (Microsoft, 2005) de forma a permitir a gera-

ção de uma biblioteca utilizável no Matlab. Assim, o 

algoritmo retorna ao Matlab por um vetor contendo a 

posição do objeto, cuja trajetória deve ser reconheci-

da, bem como a cor e uma marca de tempo. 

O software Matlab é responsável pela realização 

da captura da imagem a ser processada e enviá-la 

para o algoritmo de reconhecimento, recebendo os 

dados de retorno, e também, armazenando o histórico 

de posições para posterior geração de um vetor de 

trajetórias. 

Na Figura 3 observam-se os dados dos círculos 

reconhecidos, bem como seus diâmetros, suas posi-

ções e cores do ponto central, respectivamente. Na 

janela inferior, estão apresentados os círculos reco-

nhecidos e os pontos centrais marcados em verde.  

 
 

 

Figura 3. Resultado do Reconhecimento de Imagens 

4   Triangulação 

 

Nesta etapa será considerado o procedimento de 

triangulação descrito por DAVIES (2005). 

Uma vez que as imagens já passaram pelo 

processo de calibração e não possuem maiores dis-

torções, será utilizado o algoritmo de reconhecimento 

para localizar o mesmo ponto sobre as duas imagens. 

A distância do objeto (Z) pode então ser 

calculada através da diferença entre as coordenadas x 

(esquerda x
l
 e direita x

r
), da distância entre centro das 

câmeras T e distância para o plano de captura (f). 

Podemos observar a disposição dos valores na Figura 

4. A coordenada Z pode ser calcula então a partir da 

Equação 1.  

 

'rl xx

fT
Z


     (1) 

 
Figura 4. Calculo da posição do ponto P a partir de duas imagens 

perfeitamente alinhadas e não distorcidas. 

5   Calibração 

As câmeras em geral tendem a produzir deformações 

nas imagens capturadas, sendo as bordas detentoras 

das distorções mais acentuadas. Estas deformações 

são causadas por imperfeições nas lentes e nos senso-

res de captura. 

 A distância do plano de captura da câmera 

tem ainda uma influência positiva sobre o nível de 

distorção da imagem, caso a resolução da câmera 

seja suficientemente grande para que haja uma boa 

densidade de pixels na representação do alvo, haverá 

uma redução do nível de erro em função do aumento 

da distância do ponto a ser obtido. 

Para obter imagens com um mínimo ade-

quado de deformações que permitam a precisão no 

processo de rastreamento do objeto no espaço 3D, é 

necessário realizar um processo de calibração da 

câmera. 

Seguindo o processo proposto por Bradski 

(2008), o primeiro passo do método de calibração é a 

remoção das distorções radiais e tangenciais existen-

tes nas imagens capturadas. 

A distorção radial provoca deformações nas 

bordas da imagem causando assim, seu arredonda-

mento. Já a distorção tangencial, tende a provocar 

deformações nos tamanhos reais devido ao fato da 
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câmera não estar totalmente paralela ao plano de 

captura. 

O segundo passo deste processo é retificar a 

imagem obtida. Isto envolve o procedimento de ajus-

te das imagens capturadas pelas duas câmeras, para 

que então possam se encaixar perfeitamente.  

Realizou-se o processo de captura da posi-

ção real conforme o fluxograma da Figura 5, e na 

Figura 6, é feito o detalhamento do processo de cali-

bração. 

 

 

Figura 5. Procedimento de Calibração 

 

Em tese, qualquer imagem com característi-

cas conhecidas, pode ser utilizada para formação dos 

planos de referência conforme indicado em Borchart 

(2010). Devido à facilidade de reconhecimento das 

formas e dos padrões regulares tabuleiros de xadrez 

se apresentam como uma boa escolha. 

Assim, conforme o fluxograma do processo 

de calibração apresentado na Figura 5, é realizada a 

leitura das imagens dos tabuleiros de xadrez e poste-

riormente solicitado ao usuário que realize a marca-

ção das arestas das casas do tabuleiro. 

Posteriormente no processo de cálculo da 

posição 3D, será necessário obter uma matriz de 

rotação e translação que permita calcular a posição 

real dos pontos no plano em que os mesmos foram 

capturados a partir da imagem obtida. Os coeficien-

tes da matriz foram avaliados a partir da posição de 

origem dos pontos e das distâncias X e Y entre eles. 

Para realização do procedimento de calibra-

ção utilizou-se o método descrito por Hartley e Kang 

(2007). Este processo consiste na obtenção de ima-

gens em diversos planos de referência, e a partir das 

mesmas, são extraídas características conhecidas 

para que sejam calculados os parâmetros das câme-

ras, e além do mais, destaca-se o fato de que o resul-

tado apresenta boa precisão em relação a outros mé-

todos. 

 

 
Figura 6. Procedimento de Reconhecimento do Ponto no Espaço 

 

Como desenvolvimentos futuros pretende-se 

realizar o cálculo da posição real do objeto no espa-

ço, tal como o modelo cinemático inverso do mesmo. 

A posição real do objeto pode ser facilmente 

calculada a partir dos pontos referenciais, e também, 

da distância focal da imagem, como pode ser visto na 

Figura 4. A distância será calculada por triangulação, 

baseada em medidas de distância Euclidiana. 

O processo foi representado apenas para o 

plano α, porém, sua aplicação pode ser estendida 

para os planos β e γ e assim, é possível determinar o 

ponto relativo a cada coordenada espacial. 

6   Modelo cinemático Inverso 

As coordenadas estabelecidas para o objeto pa-

drão serão usadas em um modelo cinemático obtido 

pela matriz Jacobiana, para geração automática de 

trajetória de um robô manipulador, conforme Spong, 

(2005). O método proposto visa obter a variável de 

espaço  ⃑, o qual é capaz de representar completa-

mente uma junta robótica. Inicialmente escreve-se a 

relação vetorial para o espaço cartesiano e para as 

juntas do manipulador conforme Equação 1. 

 

 ⃑    ⃑  ( ⃑)   (1) 

 

Considerando a variação ao longo do tempo de 

uma variável no espaço tem-se o exposto na Equação 

2. 

 ⃑  [          ]    (2) 
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Assim, as componentes cinemáticas diferenciais 

desse vetor  ⃑ podem ser dadas pela Equação 3.  
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A partir deste ponto, identificam-se as velocida-

des lineares e angulares. A relação das mesmas com 

as juntas do manipulador é dada pela diferenciação 

de funções vetoriais, onde J é o Jacobiano da função 

vetorial  ⃑ como exposto pela Equação 4. 

 

  ⃑       ⃑    (4) 

 

Portanto, assumindo   juntas em variáveis carte-

sianas, pode-se obter analiticamente a relação entre 

as diferenciais cartesianas e as diferenciais das juntas 

conforme representado na matriz da Equação 5. 
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7   Resultados 

No processo de captura estereoscópica utilizou-se 

duas câmeras idênticas Logitech QuickCam, com 

resolução de 1024 x 768 pixels, a fim de que, poste-

riormente, possa ser realizado o processo de cálculo 

da posição real. Realizou-se o procedimento de for-

ma que as imagens dos planos fossem obtidas de 

forma praticamente simultânea. 

As câmeras foram calibradas individual-

mente com o objetivo de calcular os parâmetros de 

cada uma. Na Figura 7 temos o resultado do algorit-

mo de calibração antes e após o processo de remoção 

das distorções.  

 

 

Figura 7. Imagens antes e após o processo de calibração 

 

Na Tabela 1 os resultados do processo de 

calibração para as câmeras são apresentados, além do 

erro médio percentual de cada parâmetro. 

 Durante o processo de calibração percebeu-

se que o erro está fortemente ligado à precisão em 

que são reconhecidas as arestas dos quadrados, bem 

como ao foco da imagem.  

Um alto número de planos capturados pode 

não fornecer um erro médio baixo, caso o reconhe-

cimento das arestas não seja realizado corretamente. 

 
Tabela 1. Parâmetros da Câmera 

 

Parâmetro Esquerda Direita Erro (%) 

Distância Focal X 

Y 

1380.8 

1323.6 

1272.6 

1356.7 

5,18 

Centro Ótico X 

Y 

614.9 

318.6 

594.9 

321.2 

4,8 

Erro de Conversão X 

Y 

0.14 

0.19 

0.21 

0.20 

4,13 

 

 No processo de calibração observou-se 

ainda que a distorção da imagem é diretamente pro-

porcional a distância de captura, e assim, quanto 

mais distantes os planos de calibração, maiores serão 

as taxas de erro. 

 De forma a mensurar o desempenho do 

algoritmo foi realizada a medição do tempo de exe-

cução. O processo foi realizado com uma média de 

0,44 segundos para cada imagem. Isto indica que o 

algoritmo pode ser bem aplicado em ambientes cujos 

requisitos de desempenho não sejam extremamente 

rígidos. 

 Observou-se, ainda, que o erro de conversão 

dos pixels apresentou valores baixos, menores que 

0,5 pixels em cada direção. 

8   Conclusão 

O algoritmo de reconhecimento de imagens desen-

volvido mostrou-se eficaz para aplicação em siste-

mas de identificação de objetos em movimento.  

Observa-se que a capacidade de reconheci-

mento está diretamente ligada a calibração das ima-

gens capturadas. 

Através dos resultados obtidos é possível 

afirmar que o processo de calibração é funcional e 

preciso, e os dados medidos permitirão o cálculo de 

posição para objetos padrão, em espaços cartesianos 

3D. 
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Abstract - This paper proposes the application of the particle swarm optimization (PSO) technique to the problem of identification of 
reduced order models for complex plants. The proposed algorithm seeks to represent the real plant by a polynomial model whose poles 
and zeros are estimated from system’s input and output data. This paper presents an alternative proposal based on PSO for the 
representation of individuals and the fitness function, which uses a compromise between bias and variance errors between the estimated 
output and the measured data. Finally, the results illustrate the effectiveness of this proposal compared with those of the literature. 
Keywords – Particle Swarm Optimization, Bias, Variance, System Identification, Reduced Order Model 
 
Resumo - O presente trabalho propõe a aplicação da técnica de otimização por enxame de partículas (PSO) ao problema de identificação 
de modelos de ordem reduzida para plantas complexas. O algoritmo proposto representa a planta real através de um modelo polinomial 
cujos pólos e zeros são estimados a partir dos dados de entrada e saída do sistema. O presente trabalho apresenta uma proposta alternativa 
baseada em PSO para a representação dos indivíduos e para a função de Fitness, que utiliza o compromisso entre os erros de polarização 
e de variância entre a saída do modelo estimado e os dados reais. Por fim, os resultados apresentados ilustram a eficiência da presente 
proposta em comparação com os resultados da literatura. 
Palavras-chave – Otimização por Enxame de Partículas, Polarização, Variância, Identificação de Sistemas, Modelos de Ordem Reduzida 
 

1. Introdução 
 

A cada dia que passa, sistemas industriais 
estão mais complexos fazendo com que o controle 
e a supervisão de tais sistemas tornem-se cada vez 
mais difíceis. Na modelagem de sistemas para fins 
de controle, tal complexidade ocasiona problemas 
na escolha da melhor estrutura para o modelo que 
represente corretamente o sistema nas condições 
desejadas. As técnicas clássicas de estimação 
baseadas no método do gradiente (mínimos 
quadrados, máxima verossimilhança, entre outros) 
costumam produzir resultados polarizados quando 
se utiliza modelos de ordem reduzida em relação 
ao sistema, a fim de diminuir a complexidade do 
sistema a ser controlado. Neste contexto, uma 
alternativa para estimação de parâmetros de 
modelos polinomiais é utilizar técnicas de 
inteligência computacional que dispensem o 
cálculo de derivadas da função objetivo e 
considerações sobre a natureza estocástica da 
perturbação afetando os dados usados na 
identificação (Arruda, et al, 2003).  

Tendo em vista esta discussão, este artigo 
desenvolve uma metodologia de obtenção de um 
modelo polinomial simplificado de um sistema 
real complexo baseada na técnica metaheurística 
de otimização por enxame de partículas (Particle 
Swarm Optimization – PSO). Uma das 
representações matemáticas de um sistema, mais 
comumente usadas quando o objetivo do modelo 
identificado é a síntese de controladores, é o uso 
de funções de transferência com pólos e zeros 
(Zhu, 2001). Entretanto, a identificação direta de 

pólos e zeros de funções de transferência exige o 
uso de técnicas avançadas de otimização baseadas 
nos métodos de Gauss-Newton e Levenberg-
Marquadt, pois constitui um problema de 
estimação não-linear. O método proposto neste 
trabalho pretende contornar este problema, 
gerando um algoritmo de estimação que não leva 
em conta cálculos intermediários que dependam 
da ordem do modelo, ou de um mau 
condicionamento da matriz Hessiana da função 
custo. 
 

2. Modelagem do problema 
 
Considerando que o sistema a ser 

modelado pode ser descrito por um modelo ARX 
(Ljung, 1999), dado na equação abaixo:  

)()()()()( 11 tedtuqBtyqA +−= −−  (2.1) 

onde, A(q-1) e B(q-1) são polinômios mônicos, 
representados através do operador deslocamento 
q-1,onde d é o atraso de transporte, e os sinais e  
u(t), e(t) e y(t) representam respectivamente a 
entrada, o ruído e a saída. O ruído é uma 
sequência aleatória com distribuição de 
probabilidade supostamente conhecida. Em geral 
esta distribuição é assumida normal com média 
zero e variância (σe

2). A ordem do modelo ARX é 
composta pela soma das ordens dos polinômios 
A(q-1) e B(q-1). O objetivo da identificação é obter 
as raízes dos polinômios A(q-1) e B(q-1), isto é os 
pólos e zeros do modelo a partir dos dados de 
entrada ���� e saída ���� (Ljung, 1999). 
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 Para observar a eficiência de 
representação do modelo em relação ao sistema 
real, define-se a sequência η(t), também chamada 
de erro “mismatch”, que representa o erro previsto 
um passo a frente entre a saída real e a saída 
estimada (Ljung, 1999): 

)(ˆ)()( tytyt −=η  (2.2) 

)()(ˆ)(ˆ)(ˆ 11 dtuqBtyqA −= −−   (2.3) 

onde )(ˆ ty  é a saída de um sistema ARX estimado 

quando aplicada a entrada u(t) e Â(q-1) e )(ˆ 1−qB  

são as estimativas dos polinômios A(q-1) e B(q-1) 
encontradas para minimizar o critério escolhido. 
 O erro “mismatch” em geral é formado 
por duas parcelas: erro de polarização e erro de 
variância (Ljung, 1999). A primeira parcela ocorre 
se o sistema real não pode ser representado 
integralmente pela estrutura do modelo escolhido, 
como é o caso dos modelos de ordem reduzida. A 
segunda parcela é devida à presença do ruído 
sobreposto aos dados observados. Segundo Ljung 
(1999), o erro de polarização diminui com o 
aumento da ordem do modelo. Em contrapartida, 
o erro de variância aumenta com a ordem do 
modelo, apesar de diminuir com o número de 
dados observados. A figura (2.1) demonstra este 
comportamento (Arruda, et al, 2003), onde 
observa-se a existência de uma ordem de modelo 
ótima que equilibra a diminuição do erro de 
polarização com o aumento do erro de variância. 

 
Figura 2.1: Compromisso entre os erros de polarização e 

variância 

Para encontrar o equilíbrio entre os dois 
erros, em geral é necessário executar várias vezes 
o algoritmo de estimação, utilizando diferentes 
ordens dos polinômios A e B, obtendo diferentes 
modelos. Feito isto, deve-se construir um gráfico 
com o erro previsto para estes diferentes modelos, 
a fim de se determinar visualmente o ponto de 
inflexão da curva, que corresponde à ordem ótima 
do modelo. Por outro lado, ao se utilizar o 
estimador por enxame de partículas, tal busca pelo 
ponto de inflexão é feita diretamente, 
identificando ao mesmo tempo a ordem ótima 
(estrutura) e os parâmetros (pólos e zeros) do 
modelo. 

 Para a representação do modelo por pólos 
e zeros, os polinômios A(q-1) e B(q-1) são 
fatorados, conforme as equações (2.4) e (2.5): 

)1)...(1).(1()( 11
2

1
1

1 −−−− −−−= qpqpqpqA n  (2.4) 

)1)...(1).(1()( 11
2

1
1

1 −−−− −−−= qzqzqzqB m

 (2.5) 

onde: 
pi =  pólo de A(q), i = 1,2,...m 
zj  =  zero de B(q), j = 1,2,...n 
n = n° máximo de raízes (pólos) de A(q-1)����	� 
m = n° máximo de raízes (zeros) de B(q-1)
���	� 

 Substituindo e rearranjando a equação 
(2.1) pode-se definir a função de transferência na 
forma de pólos e zeros como: 

)1)...(1).(1(

)1)...(1).(1(

)(

)(
)(

11
2

1
1

11
2

1
1

1

1
1

−−−

−−−

−

−
−

−−−

−−−
==

qpqpqp

qzqzqz

qA

qB
qG

n

m

(2.6) 
 Deve-se ressaltar que os pólos e zeros 
podem assumir tanto valores reais como 
complexos, e que a existência de pólo ou zero 
complexo implica automaticamente na existência 
de seu conjugado. 
 

3.  Estimador por Enxame de Partículas 
 

Os principais aspectos inovadores do 
algoritmo de estimação por enxame de partículas 
propostos neste trabalho são o espaço de busca, a 
representação utilizada e a função de Fitness 
desenvolvida. A relação entre estes fatores e a 
qualidade do modelo é nítida: o espaço de busca 
proporciona a precisão desejada ao modelo 
estimado; a representação por sua vez, acarreta ao 
estimador a versatilidade em termos de estrutura 
do modelo; por fim, a função de Fitness garante 
que o modelo estimado é de ordem ótima, através 
do compromisso entre os erros de polarização e de 
variância (Arruda, et al, 2003). 
 
3.1 Representação dos indivíduos 
 
 Os sistemas a serem modelados são 
discretos e estáveis, apresentando assim, pólos e 
zeros dentro do círculo unitário mostrado na 
figura (3.1). A partir desta figura, o espaço 
definido para a busca por pólos e zeros reais é a 
reta EF, no eixo dos números reais, enquanto que 
para os pólos e zeros complexos o espaço de 
busca corresponde á área compreendida no 
quadrado unitário ABCD. Este espaço de busca é 
maior que o circulo unitário, mas o uso de uma 
representação em coordenadas cartesianas, ao 
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invés de coordenadas polares, simplifica o 
problema. 

 
Figura 3.1: Representação do espaço de busca 

 O modelo proposto para identificação 
através de enxame de partículas é então: 
 

����	� = .
�1 − �	. ��	 ± �. �	�. ��	�
�1 − ��. ��	 ± �. �	�. ��	�

… 

.
�	���.� �±!."��.#$%&

�	��'.�(�±!.)��.#$%�
             (3.1) 

 
onde: 
K = ganho em malha aberta 
ai = parte real do i-ésimo zero 
bi = parte imaginária do i-ésimo zero 
ci = parte real do i-ésimo pólo 
di = parte imaginária do i-ésimo pólo 
ml = multiplicador do l-ésimo pólo/zero 
zi = i-ésimo zero 
pi = i-ésimo pólo 
i = índice para pólos e zeros 
l = índice para os multiplicadores de pólos/zeros 

 Cada partícula do enxame será composta 
de treze parâmetros e fará sua busca nas treze 
dimensões do espaço de parâmetro: 
Partícula => (a1, a2, b1,  b2, c1, c2, d1,  d2, K, m1, m2, m3, m4) 
 A partir desta partícula, é possível 
representar quatro famílias de modelos, de acordo 
com a presença ou não de pólos ou zeros reais ou 
por pares complexos conjugados. Os 
multiplicadores “ml” permitem a modificação da 
estrutura do modelo, para ser adaptado conforme a 
estrutura do sistema real e podem assumir 
somente valores nulos ou unitários. 
 
3.2 Espaço de Busca 
 
 O espaço de busca utilizado compreende 
as treze dimensões e seus limites inferiores e 
superiores, como representado a seguir: 

0.0001 ≤  ≤ 100 
−1 ≤ �, ≤ 1 
−1 ≤ �, ≤ 1 
−1 ≤ �, ≤ 1 
−1 ≤ �, ≤ 1 
 �- ⊂  /0,11                           (3.2) 

 Considerando uma precisão, ε, de 0,0001, 
a dimensão do espaço de busca pode ser calculada 
como: 

Dimensão ≈ (2 x 104)8 x 106 x 24 ≈ 4,1 x 1041 

 
3.3 Função de Fitness 
 
 Tomando como base a função de Fitness 
proposta por Arruda, et al, (2003), foi 
desenvolvida uma nova função, composta por 
duas parcelas, representando os erros de 
polarização e de variância: 







 −













=

−

=
∑ 1.

1

1

xyC
N

i

i eF η  (3.3) 

 O primeiro termo da equação representa 
os erros de polarização, onde N é o número de 
amostras e η é o erro “mismatch”, descrito na 
equação (2.2). O segundo termo corresponde ao 
coeficiente de correlação Cxy entre os dados de 
saída experimentais e os obtidos pelo modelo 
PSO, representado assim o erro de variância.  
 
3.4 Características do Algoritmo PSO 
 

A população inicial utilizada foi gerada 
de forma aleatória dentro dos limites inferiores e 
superiores do espaço de busca estipulados em . As 
velocidades máximas para cada dimensão da 
partícula foram definidas como o intervalo para 
cada dimensão da partícula. O critério de parada 
adotado foi o número máximo de iterações, pois o 
valor mínimo de Fitness é difícil de ser calculado 
a priori. 

A equação de atualização das 
coordenadas de cada partícula compreende a 
realização da movimentação da partícula no 
espaço de busca com base na velocidade 
calculada. O cálculo da velocidade utiliza a 
posição atual da partícula, a velocidade na 
iteração anterior e também a posição da melhor 
partícula de toda a população. A equação  é 
empregada para a obtenção da velocidade da 
partícula na iteração atual (Eberhart e Shi, 2001). 
De posse da velocidade pode-se então mover a 
partícula para um novo ponto do espaço de busca, 
utilizando a equação. 

 
2,

34	 = 5 36 - . 2,
3 + �	8	�9�:;�,

3 − <,
3� … 

+�=8=�>�:;�,
3 − <,

3�                (3.4) 
 

<,
34	 = <,

3 + 2,
34	

                                 (3.5) 
 A variável x representa a solução 
candidata atual, onde o índice i se refere a cada 
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uma das treze dimensões do problema, e o índice t 
denota as iterações. Os parâmetros r1 e  r2 são 
valores aleatórios com distribuição normal entre 
zero e um. Os parâmetros pbest e  gbest são as 
melhores soluções armazenadas tanto pela 
partícula (personal best) como pela população 
inteira (global best). As variáveis c1 e c2, 
chamadas respectivamente de parâmetros de 
atração cognitiva e social, são duas constantes de 
aceleração, e possuem grande influência sobre o 
comportamento das partículas durante o processo 
de busca (Eberhart e Shi, 2001). 
 Na equação  o primeiro termo representa 
o momento de inércia das partículas no instante t e 
é composto pelo fator de inércia ω e pela 
velocidade de cada dimensão i da partícula no 
instante t (Ebberhart e Shi, 2001).  O segundo 
termo é chamado de componente cognitivo e 
possibilita que uma partícula seja atraída para o 
melhor ponto por ela encontrado. A constante de 
aceleração c1 presente neste termo, em caso de um 
valor muito alto, ocasiona na divisão da população 
em pequenos grupos, gerando vários pontos 
ótimos locais. 

Já o último termo, chamado de 
componente social, reflete o comportamento 
coletivo da partícula, quantificando a distância 
entre a partícula e o melhor ponto encontrado por 
toda a população. A presença da constante de 
aceleração c2 neste termo influencia na velocidade 
de convergência das partículas. Valores muito 
altos para esta constante podem causar uma 
convergência prematura devido ao deslocamento 
forçado a que as partículas são submetidas.  
 Para a aplicação da técnica de PSO, foi 
utilizado a toolbox de PSO do MATLAB, na sua 
versão 7.9.0, desenvolvido por Sam Chen (2009). 

O fator de inércia do PSO é corrigido ao 
longo das iterações. No início, quando as 
partículas estão bastante espaçadas umas das 
outras e com altíssima diversidade, o fator de 
inércia é maior, fazendo com que elas tenham 
longos deslocamentos no espaço de busca, 
proporcionando uma varredura maior e 
melhorando a busca global. À medida que as 
iterações vão aumentando, o fator de inércia vai 
diminuindo, de modo que cada partícula passa a 
se deslocar com menor intensidade, refinando a 
busca local. A equação abaixo rege a correção do 
fator de inércia: 

1

)1.(

−

−
−=

total

atual
inicialatual

I

If
ωω  (3.6) 

onde:  
ωatual  é o fator de inércia na iteração corrente; 
 ωinicial  é o fator de inércia inicial; 

f é um fator de ponderação que expressa a 
porcentagem que deve ser diminuída do fator de 
inércia inicial; 
Iatual é a iteração corrente; 
Itotal  é o número total de iterações.  

Tabela 3.1: Parâmetros do PSO 

Parâmetros Valor 
População de Partículas 100 
Numero de Iterações 600 

Parâmetro de atração cognitiva - c1 1,5 
Parâmetro de atração social – c2 2,0 

Fator de Inércia inicial - ω 0,5 
Velocidade Máxima - ai , bi , ci , di 2,0 

Velocidade Máxima - K 100,0 
Velocidade Máxima - ml 1,0 
Fator de Ponderação - f 0,2 

 A escolha dos parâmetros para 
construção do algoritmo de busca por PSO se 
baseou nos valores usuais encontrados na 
literatura. 

Para quantificar a discrepância final entre 
os pontos obtidos pelo estimador e os dados reais, 
foi utilizado um cálculo de erro percentual sobre 
todos os dados utilizados: 

( )
∑
=

−
=

iteraçãono

i
iteraçãono

YYiY
erro

.

1
.

/)(ˆ
100(%)

              

(3.7) 

onde )(ˆ iY  corresponde ao vetor com as saídas 

estimadas pelo modelo PSO na iteração corrente i, 
Y corresponde ao vetor de saídas reais, e 
no.iterações é o valor final de iterações. 
 

4. Resultados e Discussões 
 

O sistema utilizado para a aplicação do 
estimador por enxame de partículas foi o mesmo 
proposto em (Arruda, et al, 2003), e consiste de 
um sistema de 9a ordem (seis pólos e três zeros) e 
apresenta um atraso de 5, e deve ser estimado por 
um modelo com no máximo 4 pólos. Tal fato 
induz a presença de dinâmicas que não podem ser 
modeladas por limitações do modelo. A função de 
transferência do sistema real corresponde à 
equação (4.1). O sinal de entrada é um ruído 
branco de amplitude 10, média 0,2483 e variância 
10,7108, enquanto que o distúrbio corresponde à 
10% da amplitude do sinal de entrada, valor usual 
em plantas industriais, com variância de 1,6066 e 
média 0,0962. Com isto é possível comparar o 
modelo estimado com PSO com o modelo 
estimafo usando algoritmos genéticos (GA) 
desenvolvido por Arruda e colaboradores (2003), 
o qual é dado na equação (4.3). 
 Após 600 iterações, e tendo levado 
aproximadamente 20 minutos para realizar a 
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busca, a melhor resposta obtida após várias 
simulações foi: 

Partícula final => [0,46657 0,98914 -0,35309 -
0,2536 0,84198 0,61276 0,045794 -0,26337 
0,38786 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000] 

 

��?� =
0,01. ?� + 0,0074. ?= + 0,000924. ? − 0,00001762

?E − 2,14. ?F + 1,3049. ?H + 0,0963. ?I − 0,3467. ?J + 0,1097. ?� − 0,0105. ?= (4.1) 

�LMN�?� = 0,3879.
�?= − 1,978. ? + 1,043�. �?= − 0,9331. ? + 0,3424�
�?= − 1,684. ? + 0,711�. �?= − 1,226. ? + 0,4448�

 (4.2) 

�PQ�?�	� =
0,0055

�1 − �0,7064 ± 0,3111. R�. ?�	�. �1 − �0,8678 ± 0,0641. R�. ?�	�
 

(4.3) 

 
O modelo final obtido através de enxame 

de partículas corresponde à equação (4.2). O 
ganho, os zeros e os pólos desse modelo são: 

 = 0,38786 
?	 = 0,46657 ± 0,35309. R    :   ?= = 0,98914 ± 0,2536. R 

9	 = 0,84198 ± 0,045794. R    :   9= = 0,61276 ± 0,26337. R 
�	 = �= =  �� = �J = 1,0000              (4.4) 

 

 Os resultados qualitativos da função de 
Fitness podem ser visualizados na figura (4.1), 
onde se observa o comportamento das partículas 
para a melhor, a média e a pior resposta da função 
de Fitness, ao longo das iterações. A figura (4.2) 
mostra uma aproximação para melhor 
visualização da curva dos melhores pontos, em 
preto. Nestas duas figuras pode-se perceber uma 
grande flutuação inicial, pois o fator de inércia 
neste período é maior, e também que à medida 
que as iterações foram acontecendo este valor de 
inércia foi sendo diminuído. 

Para comparar os resultados obtidos pelo 
estimador por enxame de partículas, foi produzido 
um gráfico com os dados de saída das funções de 
transferência, equações (4.1), (4.2) e (4.3). O 
resultado está na figura (4.3). Nota-se nesta figura 
a precisão dos  estimadores GA e PSO, pois 
ambos interpolam bem o sistema real. Observa-se 
ainda nesta figura que o erro mismatch do modelo 
PSO é extremamente baixo, evidenciando uma 
boa estimação de parâmetros e também uma boa 
escolha da estrutura do modelo. 

O valor final obtido para a função de 
Fitness, equação (3.3), foi de 9,4279.10-5, sendo 
que o erro de polarização encontrado foi de 
1,7058 e o coeficiente de correlação (Cxy) 0,999, 
gerando um erro de variância de 5,5271.10-5. 
Desta forma pode-se afirmar que a estrutura do 
modelo é a melhor possível. O erro percentual 
final, equação (3.7), obtido entre os dados de 
saída do sistema real e do modelo gerado foi de 
3,7978.10-4, enquanto que para o modelo da 
literatura (GA) o erro foi de 4,3.10-3. A média e a 
variância dos dados de saída do modelo obtido 
foram respectivamente 0,3182 e 1,8279 e dos 
dados reais foram 0,3181 e 1,8255, enquanto que 
para o modelo GA a média foi de 0,3314 e a 

variância 1,8435, o que mostra que os resultados 
via estimador PSO foram mais próximos da 
realidade. 

O modelo obtido com PSO possui quatro 
pólos e quatro zeros, todos complexos (eq. 4.2) 
enquanto que o modelo GA correspondendo à 
equação (4.3) possui quatro pólos complexos e 
nenhum zero. Já o sistema real possui, como dito 
acima, 6 pólos, sendo 4 reais e um par complexo, 
e 3 zeros. Os pólos e zeros das funções de 
transferência (4.1), (4.2) e (4.3) podem ser 
observados através do diagrama da figura (4.4). 
Observa-se nesta figura que ambos os modelos 
encontraram pólos em regiões próximas, entre si e 
em relação aos pólos do sistema, o que comprova 
a boa aproximação das dinâmicas principais do 
sistema real.  

 
Figura 4.1: Curva de Fitness versus Iteração 

 
Figura 4.2: Curva de Fitness versus Iteração aproximada 

 Por fim, a figura (4.5) apresenta o 
comportamento dos dados de saída no domínio da 
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freqüência, onde se observa uma pequena 
diferença entre as curvas do sistema real e do 
modelo obtido em relação às do modelo da 
literatura. 

 
Figura 4.3: Sinal de saída versus Período de Amostragem 

 
Figura 4.4: Diagrama do lugar das raízes para pólos e zeros 

 

Figura 4.5: Análise Espectral dos Modelos 

5.  Conclusão 
  
 Este artigo apresentou um método para 
estimação de pólos e zeros de funções de 
transferência baseado em otimização por enxame 
de partículas. O modelo produzido por este 

estimador possui uma estrutura que minimiza o 
compromisso entre os erros de polarização e de 
variância, graças a uma boa escolha da 
representação dos indivíduos e também ao 
desenvolvimento da função de Fitness utilizada, 
que incorpora satisfatoriamente este 
compromisso. 
 Apesar de o exemplo apresentado ter sido 
aplicado à identificação de um sistema linear, o 
método proposto aproxima bem sistemas não 
lineares e de ordem altas e constitui uma 
alternativa confiável e de fácil implementação 
frente aos métodos tradicionais de identificação 
não-linear de parâmetros, baseados em derivadas 
de funções objetivo e matrizes Hessianas. 
 Os resultados obtidos comprovam a 
eficiência do método proposto em comparação 
com o desenvolvido na literatura, pois foi possível 
representar todo o comportamento do sistema real, 
sem registrar nenhuma perda significativa no 
modelo encontrado. 
 Por fim, destaca-se o sucesso do método 
em termos de esforço computacional e tempo de 
processamento, mostrando a viabilidade de 
aplicação em problemas industriais. 
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Abstract— This paper describes a case study on subspace identification methods. This empirical method
differs from traditional ones and presents some advantages in the case of multivariable systems. The Combined
Robust Algorithm is applied in the identification of a water pumping plant. The results achieved are compared
with well known prediction error methods. The algorithms performance is assessed using statistical criteria and
free-run simulation.

Keywords— Multivariable identification, subspace identification methods, prediction error methods.

Resumo— Este trabalho apresenta um estudo de caso de identificação de sistemas que usa o método por su-
bespaços. Este método emṕırico se diferencia dos tradicionais, com relação a utilização de ferramentas algébricas
e representação dos modelos, além de apresentar vantagens na estimação dos parâmetros de sistemas multivariá-
veis. O Algoritmo Robusto Combinado foi aplicado na identificação de uma planta de bombeamento de água.
Para verificar a acurácia dos resultados, este método é comparado com os de predição de erro. O desempenho de
tais algoritmos é verificado utilizando-se critérios estat́ısticos de qualidade e simulação livre dos modelos obtidos.

Palavras-chave— Identificação multivariável, métodos de identificação por subespaços, métodos de predição
de erro.

1 Introdução

Na modelagem matemática de sistemas, exis-
tem basicamente duas formas de obtenção de mo-
delos: a identificação de sistemas (Ljung, 1987;
Aguirre, 2007) e a modelagem pela f́ısica do pro-
cesso (Garcia, 2005). A identificação de siste-
mas é uma forma emṕırica de obtenção de mode-
los, baseada em experimentos e coleta de dados,
enquanto a modelagem pela f́ısica do processo é
um procedimento baseado no conhecimento sobre
os fenômenos envolvidos. Sabe-se que o conheci-
mento das relações f́ısicas do processo pode exi-
gir um esforço significativo e espećıfico para cada
sistema, o que muitas vezes é dif́ıcil. Por outro
lado, a identificação de sistemas, exige pouco ou
praticamente nenhum conhecimento espećıfico do
processo. Por essas razões, têm sido de grande
interesse estudar essa área.

Nesse contexto, a identificação de sistemas se
fortaleceu no campo da engenharia a partir da dé-
cada de 60. Grande parte da literatura referente
à identificação de sistemas, nos anos 70 e 80, se
desenvolveu sob o aspecto de como encontrar mo-
delos polinomiais, como os métodos de predição de
erro (PE), e o método das variáveis instrumentais
(VI) (Aguirre, 2007). Contudo, em meados dos
anos 90 é publicado o primeiro livro (Van Overs-
chee e De Moor, 1996), que descreve a teoria de
identificação por subespaços de forma abrangente
e aplicável a sistemas industriais. A partir desse
primeiro marco, a teoria se difundiu rapidamente
e nos últimos 15 anos tem atráıdo a atenção da

comunidade cient́ıfica internacional e de pesqui-
sadores renomados, tais como, (Ljung e McKel-
vey, 1996), (Katayama, 2005) e (Qin, 2006).

Em geral, as estimativas dos métodos de
identificação por subespaços (SIM) não são tão
precisas como nos métodos de predição de erro
(Qin, 2006). Todavia, esses métodos oferecem
uma alternativa atrativa dentre as técnicas que ob-
tém modelos por meio de dados de entrada e sáıda,
devido a parametrização simples e generalista de
sistemas de múltiplas-entradas e múltiplas-sáıdas
(MIMO). Por utilizar técnicas da teoria de álgebra
e serem algoritmos não iterativos, eles estimam as
matrizes de estados de forma rápida. Além disso,
os algoritmos dos SIM também são atraentes gra-
ças ao uso da representação em espaço de estados,
que é muito conveniente para a estimação, filtra-
gem, predição e controle (Qin, 2006). Por isso, a
popularidade dos SIM na indústria aumentaram
de forma significativa nos últimos anos (Borjas e
Garcia, 2004; Chui e Maciejowski, 2005).

No âmbito nacional, alguns pesquisadores,
tais como, (Clavijo e Barreto, 2002) e (Borjas e
Garcia, 2004), vêm desenvolvendo trabalhos com
estes métodos. Entretanto, dada a relevância in-
ternacional do tema, são poucas as publicações
nacionais. Como exemplo, pode-se citar o CBA
20101, no qual apenas um trabalho versando sobre
o assunto foi publicado em seus anais (Giesbrecht
e Bottura, 2010).

O objetivo deste artigo é dar um passo na dire-
ção de difundir melhor as técnicas de identificação

1Congresso Brasileiro de Automática 2010, Bonito-MS.
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por subespaços. Para esse fim, decidiu-se com-
parar o desempenho de tal técnica com procedi-
mentos conhecidos. Neste estudo é utilizada uma
planta multivariável de bombeamento de água,
instalada no Centro de Pequisas Hidráulicas da
UFMG.

O presente artigo está organizado da seguinte
maneira. Na Seção 2, apresentam-se alguns con-
ceitos principais da teoria de identificação por su-
bespaços. A Seção 3 descreve a planta de bombe-
amento de água e como foram realizados os testes
para obtenção dos dados de identificação. Na Se-
ção 4, são expostos os resultados experimentais.
Por fim, a Seção 5 encerra o artigo com discussões
e conclusões.

2 Fundamentos

2.1 Modelo em espaço de estados

Os SIM tratam sistemas discretos, lineares e
invariantes no tempo. Basicamente o método visa,
por meio de dados medidos de entrada-sáıda uk e
yk, encontrar os estados xk, construindo compu-
tacionalmente um modelo em espaço de estados,
descrito por:

xk+1 = Axk +Buk + wk, (1)

yk = Cxk +Duk + vk, (2)

com

E[

(
wk
vk

)(
wTk vTk

)
] =

(
Q S
ST R

)
, (3)

em que os vetores uk ∈ <m e yk ∈ <l são as me-
dições das entradas e sáıdas, respectivamente, no
instante de tempo k, enquanto xk ∈ <n é o vetor
de estados. A matriz A ∈ <n×n é a matriz dinâ-
mica do sistema, B ∈ <n×m é a matriz de entrada,
C ∈ <l×n é a matriz de sáıda e o termo D ∈ <l×m
é a matriz de transmissão direta. As variáveis wk
e vk são vetores não mensuráveis conhecidos como
rúıdo de processo e de medição, respectivamente.
Supõe-se que esses rúıdos são brancos, estacioná-
rios, não correlacionados e possuam média nula.
As matrizes Q, R e S são as matrizes de covari-
ância das sequências de rúıdo wk e vk.

2.2 Subsistemas Determińıstico e Estocástico

Como descrito em (Van Overschee e De Moor,
1996) o sistema representado pelas equações (1)
e (2) pode ser dividido em dois subsistemas, um
determińıstico e outro estocástico, por meio da di-
visão do estado (xk) e sáıda (yk) em componentes
determińıstica (•d) e estocástica(•s):

xk+1 = xdk+1 + xsk+1, (4)

yk = ydk + ysk.

Esse procedimento divide o problema de iden-
tificação no espaço de estados em dois subproble-
mas mais simples:

xdk+1 = Axdk +Buk,

ydk = Cxdk +Duk.

xsk+1 = Axsk + wk,

ysk = Cxsk + vk.

2.3 Equações Matriciais de Entrada-Sáıda

As equações (1) e (2) podem ser reformula-
das e colocadas em forma de equações matriciais
como:

Yp = ΓiX
d
p +Hd

i Up + Y sp , (5)

Yf = ΓiX
d
f +Hd

i Uf + Y sf , (6)

Xd
f = AiX

d
p + ∆d

iUp, (7)

em que Yp e Yf são denominados vetores de sáıdas
passadas e futuras, respectivamente. Pelo empi-
lhamento de Yp e Yf são formados os blocos de
Hankel da sáıda. Os vetores Up e Uf são chama-
dos de vetores de entradas passadas e futuras, res-
pectivamente. Eles também formam um bloco de
Hankel, mas nesse caso da entrada de dados. Xf é
a seqüência de estados futuros. ∆i é a inversa da
matriz de controlabilidade estendida. Γi é a ma-
triz de observabilidade estendida. Hi é definida
uma matriz Toeplitz. Mais detalhes sobre as defi-
nições citadas acima podem ser obtidas em (Van
Overschee e De Moor, 1996; Katayama, 2005).

Pode-se definir as matrizes dos blocos de Han-
kel pelo empilhamento de entradas e sáıdas, ou
seja, Wp = [Up Yp]

T . Vale destacar que as matri-
zes Up e Yp possuem o mesmo número de linhas
i e colunas j. Essas matrizes são empilhadas da
mesma forma para cada subsistema, determińıs-
tico e estocástico.

2.4 Propriedades Geométricas

Por meio das definições dadas na subseção 2.3
pode-se representar a equação (6) de acordo com
a Figura 1.

Figura 1: Representação geométrica da equação ma-
tricial (6).

Analisando a Figura 1, verifica-se que no su-
bespaço gerado pelas matrizes Wp e pelo vetor Uf
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são realizadas projeções obĺıquas com o vetor Yf .
A projeção obĺıqua é formada pela projeção do es-
paço linha de Yf ao longo do espaço linha de Uf
e no espaço linha de Wp. Denota-se essa proje-
ção por Oi = Yf/Uf

Wp= ΓiXf . Por sua vez, uma
análise minuciosa mostra que os estados futuros
podem ser estimados por uma combinação linear
dos dados de entrada e sáıda passados com os da-
dos de entrada e sáıda futuros.

Desconsiderando o rúıdo de medição, tem-se
que a projeção Ŷf pode ser considerada como uma
predição ótima dos dados de sáıdas futuras Yf ,
dadas as medições de entradas e sáıda passadas
Wp, e as medições das entradas futuras Uf . Vale

destacar que o estado inicial X̂0 para i = 0 deveria
ser Xd

p + Xs
p . Mas, a parte estocástica do estado

inicial Xs
p é desconhecida e assim é assumida como

zero. Por outro lado, deve-se notar que, quando
as entradas uk são rúıdo branco, o estado inicial é
X̂0 = 0. Pois, nesse caso, não há correlação entre
o estado inicial verdadeiro Xd

p + Xs
p e as entradas

de Up e Uf .

2.5 Algoritmo

O diferencial dos métodos de identificação por
subespaços em relação aos métodos tradicionais se
deve à facilidade de obter os estados diretamente
a partir das medições dos dados de entrada-sáıda
de um sistema. Ao longo das seções anteriores,
evidenciou-se que isso é posśıvel por meio da pro-
jeção obĺıqua. De acordo com (Van Overschee e
De Moor, 1996), verifica-se, também, que os SIM
não fazem distinção entre o número de sáıdas do
sistema, ou seja, ele modela da mesma forma tanto
um sistema de 1 sáıda quanto um de N sáıdas. O
algoritmo usado neste trabalho é conhecido como
Algoritmo Robusto Combinado2(ARC), maiores
detalhes podem ser consultados em (Van Overs-
chee e De Moor, 1996).

3 Descrição do Sistema

O sistema em estudo é projetado para a reali-
zação de testes que permitem a medição e controle
da vazão de água, bem como suas respectivas pres-
sões internas. Uma visão geral sobre tal aparato
experimental é dada na Figura 2.

As duas motobombas (MB 1 e MB 2), com
motores de 20 cv, são responsáveis pela sucção da
água do reservatório para os dutos de escoamento.
Cada motobomba é acionada por um inversor de
frequência. Durante a realização dos testes para
identificação, acionou-se apenas a MB 2. Como
pode ser observado, a água é succionada do reser-
vatório 1 para o reservatório 2. Deve-se ressaltar
que, também, há um fluxo de água de um reser-
vatório para o outro. Ao longo das tubulações
foram instalados dois sensores. Sendo, um sensor

2Do inglês Robust combined algorithm.

eletromagnético e o outro piezoresistivo, respon-
sáveis por mensurar a vazão e a pressão interna,
respectivamente.

Figura 2: Esquemático do sistema de bombeamento
de água. MB 1 e MB 2 são as motobombas 1 e 2,
respectivamente.

3.1 Testes para a Identificação

O inversor de frequência é utilizado na confi-
guração escalar, ou seja, relação tensão-frequência
(V/F ) constante. Essa relação V/F varia linear-
mente com um sinal cont́ınuo de entrada que ex-
cursiona de 0V a 5V. Assim, estabelece-se o sinal
de entrada do inversor como a entrada u do sis-
tema.

Os sinais de sáıda dos sensores de vazão e pres-
são variam de 4 a 20mA. Eles são devidamente
condicionados de forma que excursionem de -10V
a 10V. Esses sinais são escolhidos como sinas de
sáıda da planta, sendo, y1 o sinal de vazão e y2
o sinal de pressão. Os dados de entrada e sáıdas
são coletados por meio de uma placa de aquisição
de dados National Instruments modelo NI USB-
6008.

O ensaio ao degrau do sistema é realizado ex-
cursionando numa faixa de operação de 3V a 5V.
A constante de tempo obtida é de aproximada-
mente 6, 89s. De posse da constante de tempo,
pode-se escolher a frequência de amostragem (fa)
do sistema. Na prática, fa é normalmente esco-
lhida de 5 a 10 vezes maior do que a maior frequên-
cia de interesse (fs) contida nos dados. Assim, a
fa escolhida é de 20Hz. Optou-se por superamos-
trar o sistema, pois, se for necessário pode ser feita
uma decimação no sinal antes da identificação.

Projetou-se, assim, um sinal de entrada com
caracteŕıstica aleatória. Sendo que, cada pata-
mar do sinal de excitação (aleatório) é mantido
por 8 segundos. Esse ensaio é realizado por um
peŕıodo de 40 minutos, resultando num total de
48000 amostras. A massa de dados é dividida,
sendo 25000 amostras utilizadas para a identifica-
ção e as 23000 amostras restantes, utilizadas para
a validação. Os dados de entrada e sáıdas utiliza-
dos para a identificação, devidamente decimados,
podem ser vistos na Figura 3.
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Figura 3: Dados de identificação do sistema, sendo:
(a) sinal aleatório de comando do inversor em volts,
(b) sinal de sáıda correspondente a vazão, em volts,
(c) sinal de sáıda correspondente a pressão, em volts.

4 Resultados Experimentais

4.1 Identificação do Sistema

De posse dos dados do ensaio de excitação ale-
atória, o passo seguinte é realizar a identificação
do sistema. A identificação é realizada por dois
métodos, o de identificação por subespaços com o
ARC e o de predição de erro com o mı́nimos qua-
drados estendido (MQE). Detalhes sobre o MQE
podem ser vistos em (Aguirre, 2007).

Conforme descrito na Seção 2.5, uma das van-
tagens do SIM é que não há necessidade de encon-
trar um modelo para cada sáıda (vazão e pressão).
Uma outra vantagem é que os SIM não necessitam
de muitos parâmetros de inicialização. O único
parâmetro de inicialização que deve-se determi-
nar é a ordem do modelo. A ordem do modelo
é definida com base na minimização do erro de
simulação, ou, ajuste do modelo aos dados, em
porcentagem. Sendo assim, após algumas simu-
lações variando a ordem do sistema, escolhe-se o
modelo de quarta ordem, pois é a representação
que melhor se adapta aos dados.

O ARC produz um modelo linear (1) - (2) com
parâmetros:

A =


0, 80 0, 28 0, 05 −0, 07
−0, 21 0, 78 0, 06 0, 23
−0, 12 0, 04 0, 78 0, 05

0, 05 −0, 11 −0, 04 0, 95

 ,

B =


0 −0, 26
0 −0, 28

−0, 06 0
−0, 03 0

 ,
C =

[
−0, 26 0, 07 0, 17 −0, 06
−0, 26 0, 17 −0, 18 −0, 03

]
,

D =

[
−0, 02 0
−0, 01 0

]
.

Nos modelos polinomiais lineares (ARMAX3)
e não-lineares (NARMAX4), ao contrário dos
SIM, é necessário encontrar um modelo (M) para
cada sáıda, ou seja,M1 para y1 eM2 para y2. Le-
vando isso em consideração, as etapas para a esti-
mação dos parâmetros utilizando MQE são descri-
tas a seguir, ambas valem para modelos ARMAX
e NARMAX:

1. Primeiramente, são gerados modelos com to-
dos os termos candidatos. A fim de se realizar
uma comparação direta com o ARC, define-
se os máximos atrasos para u em M1 e M2,
para y1 em M1 e para y2 em M2, de 4 atra-
sos. Os máximos atrasos do termo de rúıdo
(e), para os modelos linear e não-linear são
definidos como 4 para M1 e M2. Deve-se
ressaltar, que nos modelos NARMAX define-
se o grau de não-linearidade igual a 2, uma
vez que, no sistema em estudo não são no-
tadas grandes diferenças para grau de não-
linearidades maiores.

2. O número de termos a serem considerados no
modelo são estimados utilizando o critério de
Akaike;

3. Tendo a estrutura dos modelos bem definida,
o passo seguinte é estimar os valores dos pa-
râmetros para cada modelo utilizando MQE.

Os parâmetros dos modelos ARX e NARX,
desconsiderando o termo MA, não são aqui apre-
sentados por restrição de espaço.

4.2 Validação dos Modelos

Para facilitar a visualização do ajuste dos al-
goritmos, parte da simulação livre dos modelos
lineares, para as duas sáıdas, é mostrada na Fi-
gura 4. Verifica-se que esses modelos não conse-
guem chegar aos picos. Isso se deve ao fato dos
ganhos dos sistemas lineares serem fixos. Con-
tudo, verifica-se que o ARC e o MQE modelam
alguns aspectos do comportamento dinâmico do
sistema.

Também é utilizada, na validação, a autocor-
relação dos reśıduos (rξξ) e a correlação cruzada
dos reśıduos com a entrada (rξu), para os mode-
losM1 eM2 (ARMAX) obtidos pelo MQE, como
mostrado na Figura 5. Deve-se destacar, que não é
realizada a análise dos reśıduos para o ARC. Pois,
nesse algoritmo, não há modelo de rúıdo que ga-
ranta que os reśıduos sejam brancos. Nessa pers-
pectiva, não seria interessante comparar o ARC
com o MQE. Contudo, a análise dos reśıduos do

3Do inglês, Auto-Regressive with Movie Average and
eXogenous inputs.

4Do inglês, Non-linear Auto-Regressive with Movie
Average and eXogenous inputs.
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MQE-ARMAX serve de parâmetro para indicar se
há ou não informações, contidas nos dados, que os
modelos não conseguem explicar.

Figura 4: Validação dinâmica para os modelos line-
ares. (a) y1 - vazão e (b) y2 - pressão. (−) dados
experimentais de sáıda, (−−) dados estimados pelo
MQE-ARX e (−·) dados estimados pelo ARC.

Figura 5: Autocorrelação dos reśıduos e correla-
ção cruzada dos reśıduos com a entrada dos modelos
ARMAX, obtidos pelo MQE. (a) M1 e (b) M2.(−)
rξξ(τ), (−·) rξu(τ) e (- -) intervalo de confiança de
95%.

Dessa análise estat́ıstica, na Figura 5a,
percebe-se que os reśıduos do modeloM1 possuem
uma pequena correlação no atraso τ = 5, isso in-
dica que os parâmetros estão levemente polariza-
dos, pois os reśıduos não são totalmente brancos.
Essa polarização é pasśıvel de ser retirada com o
aumento da ordem do modelo. Entretanto, para
fins de comparação com o ARC manteve-se a or-
dem igual a 4. Verifica-se que apesar dessa po-
larização, o modelo M1 consegue acompanhar os
dados do sistema, em alguma medida; veja Figura
4. Na Figura 4b, pode-se notar que um pico po-
sitivo e um negativo aparecem durante o ensaio.
Esses picos não podem ser modelados pelos algo-
ritmos (ARC e MQE), pois eles não são resultan-
tes da excitação de entrada. Isso é sugerido pela

baixa correlação cruzada dos reśıduos com a en-
trada, como mostrado na Figura 5. Supõe-se que
ao succionar a água do reservatório 1, massas de
ar também passam pela tubulação, ocasionando
esses eventos. Vale destacar que esses picos apa-
recem durante todo o ensaio; veja Figura 3.

A análise dos resultados dos modelos lineares
sugere uma hipótese de que posssivelmente o pro-
cesso seja não-linear, a tal ponto de impedir um
bom ajuste por parte dos modelos lineares. Para
testar essa hipótese, modelos NARMAX, são ob-
tidos. Para avaliar a qualidade dos modelos ob-
tidos, por cada algoritmo, usa-se o indicador de
desempenho conhecido como RMSE5. Os valores
do RMSE para os modelos de vazão e os de pres-
são, estão mostrados na Tabela 1, nessa análise os
termos de ruido (MA) são desconsiderados.z

Tabela 1: Comparação entre os modelos obtidos.

Algoritmo NT RMSE Ttot(s)

MQE
L

y1 6 0,62
0,38

y2 6 0,92

NL
y1 10 0,61

1,57
y2 9 0,91

SIM L
y1 36

0,64
0,28

y2 0,92

L - linear - ARX e em espaço de estados.
NL - não-linear - NARX.
NT - número de termos de processo.
Ttot(s) - tempo total requerido para estimação em segundos.

Como pode ser visto, a redução dos valores
de RMSE dos modelos não-lineares é despreźıvel
se comparada aos lineares. O que leva à rejeição
da hipótese de que os dados sejam não-lineares, ou
ao menos com não-linearidades representáveis por
modelos com grau de não-lineariedade até 3. Essa
constatação reforça as observações feitas anteri-
ormente sobre certos “saltos” nos sinais medidos.
Uma outra análise, por meio de correlações não-
lineares (rξξ2 e rξ2ξ2), dos modelos ARMAX, é
realizada para verificar posśıveis não-linearidades
nos dados. Constata-se, por meio das Figuras 6
e 7 que o sistema não apresenta correlações não-
lineares significativas. Sendo assim, os modelos
lineares obtidos pelo ARC e MQE modelaram a
parte explicável contida nos dados. No presente
momento, ainda não se sabe a origem de tais “sal-
tos”. Como o estudo proposto é de caráter compa-
rativo, julga-se que tais caracteŕısticas não sejam
um impedimento. Em trabalhos posteriores, con-
tudo, a origem desses fenômenos deve ser melhor
compreendida.

Da Tabela 1 observa-se, também, que os mo-
delos obtidos por MQE e pelo SIM possuem re-
sultados próximos. Apesar do número de ter-
mos do ARC ser maior, o tempo de simulação
total (Ttot) é cerca de 74% do tempo do MQE-
ARMAX e cerca de 18% do tempo do MQE-

5RMSE - Erro Médio Quadrático.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           301

NARMAX. Dessa análise, verifica-se que o tempo
requerido pelo ARC para estimar os parâmetros
do modelo em espaço de estados é menor do que
o MQE, pois ele não é iterativo. A análise do
tempo de estimação dos parâmetros, pelos algo-
ritmos, foi realizada por meio das funções tic e toc
do MATLABr.

Figura 6: Autocorrelações não-lineares dos reśıduos
do modelo ARMAX obtido pelo MQE para M1. (a)
rξξ2(τ) e (b) rξ2ξ2(τ). (- -) intervalo de confiança de
95%.

Figura 7: Autocorrelações não-lineares dos reśıduos
do modelo ARMAX obtido pelo MQE para M2. (a)
rξξ2(τ) e (b) rξ2ξ2(τ). (- -) intervalo de confiança de
95%.

5 Conclusões

No presente trabalho, mostra-se que os méto-
dos de subespaços permitem a determinação di-
reta dos estados do sistema por meio de técnicas
de projeção da teoria de álgebra. Tais técnicas
envolvem prinćıpios e conceitos que tornam mais
simples a modelagem multivariável. Essa teoria
recente é tida como uma das mais promissoras na
área de identificação de sistemas, apesar de ainda
não ser muito utilizada, especialmente no Brasil.

Os métodos de identificação por subespaços
(SIM) e os de predição de erro (PE) são aplicados
a uma planta de bombeamento de água, para iden-
tificação multivariável. Apesar dos mı́nimos qua-
drados extendidos (MQE - ARX e NARX) pro-

duzirem modelos com RMSE ligeiramente meno-
res, no estudo apresentado, verificou-se que o al-
goritmo robusto combinado (SIM) é competitivo
com o algoritmo de MQE (PE). Além dos SIM
serem de fácil implementação, eles também são
eficientes e rápidos quando tratam sistemas mul-
tivariados, pois a sua aplicação em tais sistemas,
especialmente com vistas para controle, é vanta-
josa quando comparada aos demais algoritmos.
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CARRO-PÊNDULO
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Abstract— This paper presents preliminary results on the application of some closed-loop system identification
techniques to a car-pendulum system. First, closed loop identification is introduced, and the issues due to the use
of data collected in closed-loop are discussed. Also, classification of the main methods is presented. Then, the
methods are presented, and their advantages and limitations discussed. Next, the car-pendulum system nonlinear
model is characterized, followed by the identification results. Finally, some concluding remaks on the results are
made, along with the proposition for future papers.

Keywords— Closed-Loop Identification, Car-Pendulum System.

Resumo— Este artigo apresenta os resultados preliminares da aplicação a um sistema carro-pêndulo de algu-
mas das principais técnicas utilizadas para identificação de sistemas dinâmicos em malha fechada. Primeiramente,
é dada uma introdução sobre a identificação em malha fechada, explicitando-se as dificuldades encontradas ao se
utilizar dados coletados em malha fechada e apresentando as principais classificações dos métodos. A seguir os
métodos utilizados são apresentados, ressaltando-se as vantagens e limitações de cada um. Na seção seguinte, o
modelo não linear do sistema carro-pêndulo é caracterizado. A seguir, são apresentados os resultados da iden-
tificação do sistema. Por fim, são realizadas algumas considerações sobre os resultados, e propostos trabalhos
futuros.

Keywords— Identificação em Malha-Fechada, Sistema Carro-Pêndulo.

1 Introdução

Conforme (Forssell, 1999), a identificação de sis-
temas é um campo bem estabelecido, com uma
variedade de métodos que podem ser classifica-
dos nas famı́lias de métodos de predição de erro,
subespaços, e correlação e análise espectral. A
identificação em malha fechada, como o nome in-
dica, é a área desse campo que busca resolver os
problemas de identificação quando os dados são
coletados com a malha de controle fechada.

Há diversas razões para que os dados de en-
trada e sáıda do sistema sejam coletados em malha
fechada (Forssell, 1999), por exemplo, se o sis-
tema for instavel ou o baixo amortecimento do sis-
tema em malha aberta, se for impossivel se abrir
a malha (como em sistemas biológicos e finan-
ceiros), ou por razões de segurança de processo ou
qualidade do produto. A identificação em malha
fechada pode também ser preferida em relação
àquela realizada em malha aberta, pois, conforme
(Hjalmarsson et al., 1996), controladores projeta-
dos por modelo de referência tem melhor desem-
penho (i.e. menor variância) quando o modelo é
identificado em malha fechada.

A identificação em malha fechada apresenta
dois principais desafios que dificultam o uso de
métodos tradicionais de identificação:

• a correlação cruzada entre a entrada do sis-
tema (variável manipulada) e os valores pas-
sados da sáıda (variável de processo), a qual,
por contaminar a entrada do sistema com
rúıdo de processo e medição, pode acarretar
na estimação de um modelo polarizado, ou

até mesmo não-causal;

• a posśıvel falta de informação nos dados de
entrada e sáıda para identificar um sistema
único, uma vez que o fechamento da malha
geralmente visa a reduzir a variância da sáıda,
de forma que a excitação persistente não é
suficiente para garantir dados informativos
(Welsh and Goodwin, 2002).

Para diversas classes de estimadores, a corre-
lação entre os dados de entrada e o rúıdo causa
polarização (Garnier and Wang, 2008). Para o
método de variáveis instrumentais, por exemplo, a
matriz de instrumentos deve ser descorrelacionada
com o rúıdo para não haver polarização e correla-
cionada com a sáıda para garantir a identificabil-
idade (Aguirre, 2007). A realimentação faz com
que o rúıdo se correlacione tanto com a entrada,
como com a sáıda, de forma que os instrumentos
não podem ser escolhidos diretamente como tais
valores.

Os métodos para identificação em malha
fechada são usualmente classificados em diretos,
indiretos, e duais (Forssell, 1999). Os métodos
diretos identificam o sistema a partir de dados
de entrada e sáıda, desconsiderando a realimen-
tação (Forssell, 1999). Os métodos indiretos real-
izam a identificação baseada nos sinais de refer-
ência e de sáıda, utilizando conhecimento prévio
do controlador para obter o modelo entrada-sáıda
(Forssell, 1999). Finalmente, os métodos duais são
baseados na identificação conjunta da entrada e
sáıda, e consideram que essas variáveis são am-
bas sáıdas de um sistema aumentado, cujas en-
tradas são o sinal de referência e o rúıdo. Dessa
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forma, estimando o sistema aumentado, podem-se
encontrar os parâmetros da planta. Assim, não é
necessário conhecimento dos parâmetros do con-
trolador, mas apenas de sua estrutura.

O sistema carro-pêndulo é uma plataforma de
controle clássica clássica, rica em conceitos e com-
plexidade, além de possuir diversas aplicações em
engenharia. Ele apresenta caracteŕısticas que difi-
cultam o controle, como a fase não-mı́nima, uma
condição de operação instável e não-linear. Uma
das aplicações práticas na condição de pêndulo
simples é o controle de uma ponte rolante em pá-
tios de indústrias e portos. Na condição de pên-
dulo invertido, há aplicações como o transporte de
foguetes do hangar à plataforma de lançamento,
no controle de atitude desses foguetes após o seu
lançamento (Ogata, 2003), no controle de veloci-
dade de pêndulo sobre rodas, e ainda aplicação
ao controle e à estabilização de robôs que andam,
dado que as suas pernas atuam como hastes de
um pêndulo invertido.

Este artigo está organizado da seguinte
maneira. A seguir, a notação utilizada é apresen-
tada, e na sequência, o modelo não-linear do sis-
tema carro-pêndulo é definido formalmente. Em
seguida, os resultados numéricos da identificação
são apresentados. Por fim são realizadas as con-
siderações finais e propostas de trabalhos futuros.

2 Notação

G(z−1), C(z−1) - funções de transferência do
processo de ordem n e do controlador de ordem
m respectivamente
T (z−1), S(z−1) - funções de transferência da
malha fechada e da sensibilidade em malha
fechada respectivamente
y(k), u(k), r(k), e(t) - sinais de sáıda do processo
(variável de processo), de sáıda do controlador
(variável manipulada), de referência do contro-
lador, e de rúıdo respectivamente
ai, αi, pi - elementos dos polinômios denomi-
nadores de G, T e C, respectivamente
bi, βi, qi - elementos dos polinômios numeradores
de G, T e C, respectivamente
θ = [a1 · · · an b1 · · · bn]T - vetor de parâmetros
do processo
θCL = [α1 · · · αn β1 · · · βn]T - vetor de
parâmetros da malha fechada,
Φ, ΦCL - matrizes dos regressores da malha
aberta e de malha fechada respectivamente
x(t), θ(t), v(t), ω(t) - posição do carro em relação
ao centro do trilho, ângulo do pêndulo em relação
a posição de pêndulo invertido ereto, velocidades
retíınea do carro e angular do pêndulo respecti-
vamente
F (t), Fc(t) - forças linear e de atrito aplicadas ao
carro

3 Métodos de Estimação em Malha
Fechada

Nesta seção são apresentados os algoritmos e prin-
cipais caracteŕısticas de alguns métodos de iden-
tificação em malha fechada. O método de identi-
ficação conjunta de dois passos é o primeiro a ser
apresentado, seguido pela técnica de identificação
direta de predição de erro, e pelas técnicas indire-
tas BELS (do inglês bias eliminated least squares)
e dual Youla.

3.1 Dois Passos

O método de identificação conjuta de dois passos
(den Hof and j. p. Schrama, 1993) recebe esse
nome por realizar duas etapas de estimação para
identificar os parâmetros da planta. Primeira-
mente, estima-se a função de sensibilidade S, a
qual é usada para estimar um sinal de entrada do
processo ûr, descorrelacionado com o rúıdo de pro-
cesso. Em seguida, usa-se esse sinal para estimar
os parâmetros da planta.

A função de sensibilidade, dada por

S(z−1) =
1

1 + G(z−1)C(z−1)
, (1)

pode ser estimada por meio de métodos con-
vencionais de estimação em malha aberta (e.g.
variáveis instrumentais), encontrando-se S(z−1),
considerando como entrada r e como sáıda u em

u(z−1) = S(z−1)r(z−1). (2)

Nesse caso, a estimação pode ser realizada dessa
forma por que a referência não está correlacionada
com o rúıdo. O método usado, entretanto, deve
ser capaz de evitar polarização dos parâmetros de-
vido ao ruido na sáıda autocorrelacionado.

A seguir, utiliza-se de (2) para obter uma
aproximação para a entrada da planta que seja de-
scorrelacionada com o ruido. Para tal, a referência
é filtrada pela sensibilidade estimada Ŝ como

ûr(z−1) = Ŝ(z−1)r(z−1). (3)

A partir de ûr e da sáıda da planta y, é re-
alizado o segundo passo, estimando, por técnicas
para identificação em malha aberta (e.g., mı́nimos
quadrados, variáveis instrumentais), os parâmet-
ros da planta que resolvem

y(z−1) = Ĝ(z−1)ûr(z−1). (4)

Técnicas para malha aberta podem ser utilizadas
novamente, dado que ûr é constrúıdo para ser de-
scorrelacionado com o rúıdo.

O método de dois passos independe do mecan-
ismo de realimentação, mas é subótimo e restrito
a controladores lineares. O método da projeção
(Forssell, 1999), entretanto, remove essa limitação
ao estimar a sensibilidade como um filtro FIR (do
inglês, finite impulse response) não-causal.
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3.2 Mı́nimos Quadrados com Eliminação da Po-
larização

O método indireto dos mı́nimos quadrados com
eliminação da polarização (do inglês BELS) é ap-
resentado por (Garnier et al., 2000). Esse método
estima os parâmetros da malha fechada, e em
seguida, utiliza-se do conhecimento do controlador
para calcular os parâmetros de malha aberta.

Para encontrar os parâmetros da malha
fechada estima-se, por mı́nimos quadrados ou
outro método para malha aberta

y(z−1) = T̂ (z−1)r(z−1). (5)

em que o número de parâmetros para α deve ser
igual m + n, e o número de parâmetros de β deve
ser igual a uma constante rb, usualmente definida
como

rb = max(2n,n+m).

Para o caso de um controlador linear, pode-se
chegar aos parâmetros da malha aberta por meio
de

θCL = Mθ + ρ, (6)

em que: M =
[

P Q
0 Q̄

]
, P =



1 0 · · · 0
p1 1 · · · 0

.

.

.

.

.

.
. . .

.

.

.
pm pm−1 · · · 1
0 pm · · · p1
.
.
.

.

.

.
. . .

.

.

.
0 0 · · · pm


,

Q é constrúıdo substituindo p1, p2, ... pm por
q1, q1, ... qm em respectivamente, Q̄ = [Q 0]T e
ρ = [p1 p2 · · · pm 0 · · · 0]T .

Com o processo de parametrização, o mod-
elo está sujeito ao rúıdo autocorrelacionado. Con-
forme (Gilson and den Hof, 2001), tal polarização
dos parâmetros é estimada por

∆̂ =R−1
φφ .

[
Im+n

0rbm+n

]
.

[
HT R−1

φφ

[
Im+n

0rb×m+n

]]+

.

HT .[θCL − ρ],
(7)

em que + denota a inversa se m ≤ n ou pseudo-
inversa caso contrário, Rφφ denota a matriz de
covariância dos regressores de T̂ , e H é escolhido
para satisfazer HT M = 0. Os parâmetros, são
então obtidos por

θ = (MT M)−1MT (θCL − ρ) − ∆. (8)

Embora o método não necessite do modelo do
rúıdo, ele é restrito a controladores lineares e con-
hecidos. Esse método corresponde a parametriza-
ção sob medida (tailor-made) aplicada a sistemas
lineares, com o cálculo da polarização por rúıdo.
Para sistemas não-lineares, seria necessária uma
parametrização espećıfica para a estrutura do

modelo, e uso de métodos de malha aberta que
permitam que o rúıdo seja autocorrelacionado,
como o de variáveis intrumentais.

3.3 Dual Youla

O método indireto dual Youla (Van den Hof
and de Callafon, 1996) busca estimar parâmet-
ros da planta utilizando o conhecimento do con-
trolador e da referência. Dado que o sistema
em malha fechada seja estável, o método garante
que a planta estimada seja controlável pelo com-
pensador utilizado ao coletar os dados. Para
isso, parte-se do prinćıpio de que, uma planta
qualquer Gx(z−1) é conhecidamente estabilizável
por C(z−1), então é posśıvel obter uma função
R0(z−1) estável por definição e diretamente rela-
cionada com G(z−1) por

R0(z−1) =D−1
c (z−1[I + G(z−1)C(z−1)]−1.

(G(z−1) − Gx(z−1))Dx,
(9)

sendo DC e Dx o segundo termo da fatoração co-
prima direita do controlador C e da planta ini-
cial Gx respectivamente. Dessa forma, estimando
R0(z−1) em malha aberta, G(z−1) pode ser calcu-
lado.

Para implementação, o método é inicializado
com uma planta qualquer Gx(z−1) que deve ser
estabilizável pelo controlador do sistema. A par-
tir dela, é realizada a fatoração coprima direita
(Oostveen, 2000) da planta e do controlador como

Gx(z−1) = Nx(z−1)D−1
x (z−1), (10)

C(z−1) = Nc(z−1)D−1
c (z−1). (11)

A seguir, arranjando o sistema a partir de (9),
conforme a Figura 1, é posśıvel obter os sinais

w(z−1) =(Dc(z−1) + Gx(z−1)Nc(z−1))−1.

[y(z−1) − Gx(z−1)u(z−1)]
(12)

e

χ(z−1) =(Dx(z−1) + C(z−1)Nx(z−1))−1.

[r1(z−1) − C(z−1)r2(z−1)],
(13)

em que χ é descorrelacionado com o rúıdo e.
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Figura 1: Configuração do sistema interno para
o método Dual-Youla. Fonte: (Van den Hof and
de Callafon, 1996).

Dessa forma, R0(z−1) pode ser estimado
por métodos de malha aberta, como mı́nimos
quadrados e variáveis instrumentais, resolvendo-
se w(z−1) = R̂0(z−1)χ(z−1). Os parâmetros do
sistema em malha aberta, por sua vez, são então
calculados por

P (z−1) =[Nx(z−1) + Dc(z−1)R̂0(z−1)].

[Dx(z−1) − Nc(z−1)R̂0(z−1)]−1.
(14)

Como o modelo estimado é estabilizável pelo
controlador utilizado, o método é vantajoso para
sistemas instáveis. Além disso, ao mesmo tempo
em que este busca minimizar o erro nos parâmet-
ros, ele também busca minimizar a função de sen-
sibilidade do modelo, estimando modelos apro-
priados para controle mesmo que a estrutura do
modelo utilizada não seja suficiente para descr-
ever o sistema (Forssell, 1999). Uma limitação
do método, entretando, é que ele geralmente es-
tima modelos de alta ordem, tipicamente, a or-
dem da planta inicial somada a do controlador.
Alguns métodos estão dispońıveis na literatura
para redução da ordem do modelo, como em
(Varga, 1991).

3.4 Predição de Erro na Sáıda

O método direto de predição de erro na sáıda
(Forssell, 1999) busca minimizar o erro do preditor
da sáıda um passo a frente, a qual é dada por

ŷ(k + 1|θ,k) = Ĥ−1(z−1)Ĝ(z−1)u(k)+

(I + H−1(z−1))y(k),
(15)

em que H é a função de transferência do rúıdo.
Um critério de erro convexo baseado a partir do
erro de predição, dado por

ε(z−1) =y(z−1) − ŷ(z−1)

= H−1(z−1)(y(z−1) − G(z−1)u(z−1)),
(16)

é utilizado para otimização. Frequentemente, o
critério quadrático JN = εT Wε é adotado, sendo

W uma matriz de ponderação simétrica definida
positiva que pode ser usada como pré-filtro, se-
lecionando faixas de frequências do modelo ou
incorporando o modelo do rúıdo. Dessa forma,
os parâmetros podem ser estimados por métodos
de otimização convexa fazendo a função de custo
θ̂ = arg min JN(θ).

Conforme (Forssell, 1999), o método em
questão possui como principal vantagem sua facil-
idade em modelar sistemas não-lineares, para os
quais a natureza da realimentação ou do contro-
lador é desconhecida. Por outro lado, a estrutura
do modelo do rúıdo deve ser conhecida para evitar
a polarização nos parâmetros. A técnica também
apresenta problemas quando aplicada a sistemas
naturalmente instáveis, dado que o método exige
que os pólos instáveis de G sejam compartilhados
por H para gerar um preditor estável.

4 Sistema Carro-Pêndulo

A modelagem fenomenológica do pêndulo é am-
plamente conhecida na literatura (Ogata, 2003).
O modelo utilizado nesse trabalho se baseia nas
equações de translação e rotação do centro de
massa do sistema. A dinâmica do pêndulo pode
ser descrita pelas equações de equiĺıbrio de força
e de momento, respectivamente:

(m + M)
d[x(t) − lsenθ(t)]

dt
= F (t) − Fc(t), (17)

Jθ̈(t) =(F (t) − Fc(t))l cos θ(t)+

(m + M)[
d(l cos θ(t))

dt
+ g]lsenθ(t) − fpω(t),

(18)

em que F (t) = Kfuu(t), sendo os parâmetros uti-
lizados mostrados na Tabela 4.

Tabela 1: Parâmetros do sistema carro-pêndulo
Parâmetro Valor

Gravidade (g) 9,81 m/s2

Distância do carro ao centro de
massa (l)

0,017 m

Massa do carro (M) 1,12 Kg
Massa da haste (m) 0,11 Kg
Momento de inércia do pêndulo
(J)

0,0136 Kg.m2

Coe↓ciente de atrito estático do
carro (fs)

1,5 N

Coe↓ciente de atrito dinâmico do
carro (β)

0,05 Ns/m

Coe↓ciente de atrito dinâmico do
pêndulo (fp)

0 N.m.s/rad

Coe↓ciente de ganho do motor
(Kfu)

17

A Figura 2 ilustra graficamente as variáveis
do pêndulo.
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Figura 2: Representação das variáveis do pêndulo.

Conforme (de Almeida, 2006), a força de
atrito no carro pode ser modelada por

Fc(t) = fssinal(v(t)) + βv(t). (19)

O sistema carro-pêndulo possui duas
condições de operação. Na de pêndulo sim-
ples, em torno de θ = π, o sistema é naturalmente
estável, e o objetivo de controle geralemente é
controlar a posição do carro evitando oscilações.
Na condição de pêndulo invertido, em torno de
θ = 0, o sistema é naturalmente instável, de
forma que o ângulo θ deve ser regulado de forma
a manter o pêndulo na condição ereta. Neste
trabalho, num primeiro momento, a identificação
ocorrerá para o pêndulo na condição simples.

Embora se trate de uma planta cont́ınua,
o controlador utilizado é de tempo discreto, de
forma que o sistema deve ser amostrado. O
peŕıodo de amostragem é definido como 0,01s, de
forma que a frequência de amostragem é pouco
superior a 10 vezes a banda passante do sistema,
connhecida a priori. Para fechar a malha de ve-
locidade v, é utilizado um controlador do tipo PI
(proporcional integral. A função de transferência
do controlador projetado é dada por

U(z−1) = C(z−1)(r(z−1) − v(z−1))

=
0,01

1 − z−1
(r(z−1) − v(z−1)).

(20)

5 Resultados Numéricos

Nesta seção, são apresentados os resultados da
estimação de um modelo linear de tempo dis-
creto usando os métodos métodos apresentados na
Seção 3. Os dados coletados são gerados a partir
do modelo não-linear, descrito por (17) e (18), e
controlado por um compensador linear dado por
(20). O sinal de referência é escolhida r como um
PRBS (do inglês pseudorandom binary signal) de
amplitude 0,1m/s, sendo que cada método é tes-
tado 1000 vezes, numa simulação de monte carlo
com cada realização contendo 100 amostras para
a identificação.

Para validação, a referência escolhida é um
trem de pulsos de amplitude 0,2m/s e peŕıodo de
2s, e são coletadas 2000 amostras. A entrada do
modelo estimado é o sinal de controle coletado no
experimento de validação, de forma que não é uti-
lizada realimentação no modelo estimado. Dessa
forma, espera-se evitar a posśıvel dominância do
comportamento do controlador na validação.

Para o método de dois passos com n = 3, o re-
sultado obtido é apresentado na Figura 3. Nota-se
que o modelo estimado, apesar de ter comporta-
mente parecido com os dados coletados, possui a
fase invertida, o que é cŕıtico caso no projeto de
sistemas de controle. O método de predição de
erro com n = 2, aproxima a componente dom-
inante do sistema, não modelando alguns com-
portamentos do sistema. O método dual Youla
para n = 2, por sua vez, consegue representar
outras dinâmicas além da componente principal,
entretanto, assim como no método de dois passos,
com fase invertida. Por fim, o método de mı́nimos
quadrados com eliminação da polarização (BELS)
com n = 2 estima um modelo com comportamento
similar ao do sistema, mas com um erro na esti-
mação do ganho.
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Figura 3: Respostas de validação obtidas.

As Tabelas 2 e 3 apresentam os parâmet-
ros estimados por cada método, bem como seus
desvios padrão. Para o método de dois passos, o
parâmetros de b possuem maior desvio em relação
aos de a. Isso pode ser atribúıdo ao fato de o
sinal de entrada utilizado na estimação ur ser, ele
mesmo consequência de uma outra estimativa, a
da função de sensitividade S. Para os métodos de
predição de erro e BELS, verifica-se que, embora
a média dos parâmetros tenha permitido um bom
resultado, sua incerteza é tão elevada que não se
pode distuinguir os parâmetros de zero. O mesmo
vale para parâmetros de b do método dual Youla.
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adoispassos -1,090 2,118 ×10−1 1,182 ×10−1

desvio padrão 1,144 ×10−2 1,374 ×10−2 8,819 ×10−3

aBELS 5,603 ×10−1 1,735 ×10−1 0
desvio padrão 1,131 ×101 1,283 ×101 0
adualY oula -3,961 ×10−1 1,540 ×10−1 0
desvio padrão 1,072 ×101 5942 0

aprediodeerro -8,547 ×10−1 -1,314 ×10−2 0

desvio padrão 2,609 ×10−1 3,025 ×10−2 0

Tabela 2: Estimativas dos parâmetos de a para
cada método com o desvio padrão correspondente.

bdoispassos -4421 8580 -5132
desvio padrão 1206 1889 1282

bBELS 3,501 ×10−2 3719 0
desvio padrão 4,879 ×101 5,251 ×101 0
bdualY oula 5506 -5766 0
desvio padrão 1,255 ×102 1,621 ×102 0

bprediodeerro 8,135 ×10−1 3,184 ×10−1 0
desvio padrão 2548 2550 0

Tabela 3: Estimativas dos parâmetos de b para
cada método com o desvio padrão correspondente.

6 Considerações Finais e Trabalhos
Futuros

Este trabalho apresenta resultados preliminares
da identificação de um modelo linear e em tempo
discreto de um sistema carro-pêndulo através de
alguns dos principais métodos de identificação de
sistemas para dados coletados em malha fechada.

Todos os métodos foram capazes de obter
modelos que representam o sistema, sendo que
apenas o método de dois passos apresentou var-
iância baixa o suficiente para que os parâmetros
não fossem estat́ısticamente nulos. Os métodos de
dois passos e dual Youla tiveram problemas rela-
tivos a fase do sistema, o método de predição de
erro, conseguiu modelar apenas a parte dominante
da dinâmica, e o método BELS teve problemas rel-
ativos ao ganho. O modelo escolhido dependeria
da aplicação, entretanto, devido a alta variância,
os modelos estimados para uma quantidade menor
de dados podem variar muito, sendo que as carac-
teŕısticas podem não ser as mesmas.

Nesta primeira etapa, apenas a condição es-
tável é investigada. Um próximo passo é a apli-
cação desses métodos a sistemas instáveis, como
o pêndulo invertido, realizando, em um primeiro
momento, a identificação de um modelo linear, e a
seguir, de modelos não-lineares. Uma outra possi-
bilidade é o estudo de métodos para identificação
de sistemas cont́ınuos.
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Abstract This paper uses the concept of Canonical Correlation as part of the Akaike’s Method for identifying state space mul-
tivariate time series. It is proposed an iterative parameter which represents the size of the block matrices of Toeplitz and Hankel 

so that the Akaike’s Method presents the model with the lowest mean squared error when compared with the validation data. 

This iterative method is applied to three benchmarks where the difference between them is the number of output variables and 
hence the matrix model. For comparison three examples are analyzed with the same number of observations and also show the 

canonical correlations between the output variables of each benchmark. The number of observations is not sufficiently large, be-

cause the main goal is to verify the use of iterative parameter in adverse situations, since there are studies (Tohru Katayama) that 
show the efficiency of the Akaike’s Method without iteration to a greater number of observations. 

Keywords Akaike's Method, Canonical Correlation, Multivariate Time Series, Stochastic Realization, Iterative Algorithm. 

Resumo Neste trabalho utiliza-se o conceito de Correlação Canônica como parte do Método de Akaike para identificação no 
espaço de estado de séries temporais multivariadas. É proposta uma forma iterativa quanto a dimensão das matrizes bloco de To-

eplitz e bloco de Hankel para que o Método de Akaike apresente o modelo com o menor erro quadrático médio quando compara-

do com os dados de validação. Este método iterativo é aplicado a três benchmarks onde a diferença entre eles é o número de va-
riáveis de saída e por consequência as matrizes do modelo. Para fins de comparação os três exemplos são analisados com o mes-

mo número de observações e também são apresentadas as correlações canônicas entre as variáveis de saída de cada benchmark. 

O número de observações não é suficientemente grande, pois o objetivo é verificar o uso do parâmetro iterativo em situações ad-
versas, uma vez que há trabalhos (Tohru Katayama) que mostram a eficiência do Método de Akaike sem iteração para um núme-

ro maior de observações. 

Palavras-chave Método de Akaike, Correlação Canônica, Séries Temporais Multivariadas, Realização Estocástica, Algoritmo 

Iterativo.

1    Introdução 

Algoritmos de identificação estocástica em subespa-

ços calculam o sistema estocástico de espaço de 

estado a partir de dados finitos de uma série tempo-

ral, onde as operações numéricas utilizadas são a 

decomposição em valores singulares e a decomposi-

ção QR (ou a decomposição LQ), mas, além disso, 

também calculam a solução estabilizada de uma 

equação de Riccati associada. Algoritmos de identifi-

cação estocástica no espaço de estado são derivados 

da teoria de realização estocástica como exemplifi-

cado em Katayama (2005). 

A teoria da realização estocástica mínima basea-

da na análise da correlação canônica (CCA) do futu-

ro e do passado de um processo estocástico foi de-

senvolvida inicialmente nos trabalhos apresentados 

por Akaike (1974, 1975 e 1976). Nesta abordagem o 

espaço de estado é definido como um espaço linear 

gerado pelos melhores preditores do futuro baseados 

no passado e a base deste espaço é naturalmente 

fornecida pelas variáveis canônicas. 

A partir dos trabalhos de Akaike outros traba-

lhos utilizando a técnica de CCA para modelagem no 

espaço de estado de um processo estocástico foram 

desenvolvidos, como por exemplo, os estudos pro-

postos por Aoki (1988 e 1990) para identificação de 

séries temporais baseada em uma técnica similar 

utilizando a decomposição em valores singulares 

(SVD). 

De acordo com esses estudos apresentamos a 

utilização de um parâmetro iterativo associado ao 

método de Akaike e sua aplicação é analisada com o 

uso de séries temporais multivariadas, pois atualmen-

te com a grande capacidade de armazenamento e 

novas técnicas de obtenção de dados, a quantidade de 

séries temporais multivariadas tem aumentado ao 

longo dos anos, assim como o estudo e a necessidade 

de análise destas séries multivariadas.  

A utilização do modelo de espaço de estado é 

apropriada para modelagem e previsão de séries 

temporais relacionadas que tenham várias interações 

dinâmicas. Ao levar em conta as autocorrelações 

entre o conjunto de variáveis, o modelo de espaço de 

estado pode dar uma melhor previsão do que os mé-

todos que modelam cada série em separado, por fazê-

lo naturalmente em forma multivariada. 

O método iterativo proposto é avaliado utilizan-

do séries multivariadas geradas através de modelos 

de segunda, terceira e quarta ordem com 10.000 

observações e os testes são divididos em 5 etapas 

fornecendo 500, 1.000, 3.000, 5.000 e 7.000 obser-

vações para o algoritmo iterativo e por consequência 

fornecendo 9.500, 9.000, 7.000, 5.000 e 3.000 obser-

vações para ajuste do parâmetro iterativo.  
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2   O Método de Akaike 

2.1 Definições 

Inicialmente são definidos alguns conceitos que 

permitem a aplicação do método para a obtenção de 

um modelo no espaço de estado. O modelo é a repre-

sentação simplificada de algum problema ou situação 

da vida real destinado a analisar certos aspectos do 

problema sem levar em consideração todos os deta-

lhes. Em muitos casos mais de um modelo pode 

descrever um mesmo fenômeno, tendo em vista que 

cada pesquisador tem a liberdade de modelar o fe-

nômeno seguindo a metodologia que julgar mais 

adequada.  

Seja * ( )         + um processo estacio-

nário p-dimensional de posto completo cuja média é 

zero e cuja matriz de covariância é dada por: 

 

 ( )   * (   )  ( )+             (1) 

 

Dadas as matrizes de covariância de um proces-

so estacionário  , o problema de realização estocásti-

ca é obter um modelo de Markov da forma: 

 

 (   )    ( )   ( ) 

 ( )    ( )   ( ) 

(2) 

 

Onde        é o vetor de estado, e        e 

       são ruídos brancos com médias zero e matri-

zes de covariância: 

 

 {[
 ( )

 ( )
] ,  ( )   ( )-}  [

  

   
]     

(3) 

 

Suponhamos que temos uma sequência de da-

dos, a partir dos quais conseguimos computar matri-

zes de covariância reais. 

Seja   o tempo presente e então definimos os ve-

tores do futuro e do passado como: 

 

 ( )  [
 ( )

 (   )
 

],   ( )  [
 (   )

 (   )
 

] 

 

(4) 

Com estes vetores são obtidas a matriz de cova-

riância-cruzada do futuro e do passado ( ) e as ma-

trizes de covariância do futuro (  ) e do passado 

(  ) 
 

   * ( )  ( )+  [
 ( )  ( )  

 ( )  ( )  
   

] 
(5) 

    * ( ) 
 ( )+  [

 ( )   ( )  

 ( )  ( )  
   

] 
(6) 

    * ( ) 
 ( )+  [

 ( )  ( )  

  ( )  ( )  
   

] 
(7) 

 

 

 

Deve ser notado que   é uma matriz bloco de 

Hankel,    e    são matrizes bloco de Toeplitz. 

2.2 O Algoritmo 

Seja uma coleção de dados finita dada por * ( )   
            +, onde     e   suficientemen-

te grande. Consideramos que os dados finitos são 

uma amostra do processo estacionário. Definimos a 

matriz bloco de Toeplitz 

 ̌ |   

 [

 (   )  ( )   (     )

 (   )  (   )   (     )
 

 ( )
 

 ( )
 

  (   )

]         

e a matriz bloco de Hankel 

 ̌ |    

 [

 ( )  (   )   (     )

 (   )  (   )   (   )
 

 (    )
 

 (  )
 

  (      )

]         

onde o número de colunas das matrizes bloco é  . 

Seja   o instante atual então adotamos que 

    ̌ |    e     ̌ |    . As matrizes de covariân-

cia da amostra dos dados são definidas por: 

 

 

 
[
  
  
] [  

   
 ]  [

      
      

] 
(8) 

 

Além disso, através da decomposição LQ temos 

a seguinte representação: 

 

 

 
[
  
  
]  [

    
      

] [
  
 

  
 ] 

(9) 

 

Então, segue-se que           
 ,     

      
        

  e           
 . 

Vemos que as matrizes de covariância acima 

   ,     e     são aproximações dimensionalmente 

finitas as matrizes infinitas (5), (6) e (7). 

 

Passo 1: Computar as matrizes de raiz quadrada 

  e   das matrizes de covariância     e     tal que: 

 

      
 ,       

  (10) 

 

Passo 2: Computar a decomposição em valores 

singulares da matriz de covariância normalizada     

tal que: 

 

       
         ̂ ̂ ̂  (11) 
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Onde  ̂ é dada retirando os valores singulares 

suficientemente pequenos de  , e por isso a dimensão 

do vetor de estado é dada por       ̂. 

 

Passo 3:  Computar as matrizes de observabili-

dade e atingibilidade estendida como: 

 

     ̂ ̂
   ,     ̂

    ̂    (12) 

 

Passo 4: Computar as estimativas de     e  ̅  

como: 

 

    
 
  ,     (     ),  ̅

    (     ) 

 

(13) 

Onde ( )  denota a pseudo-inversa,    

  (  (   )   ) e      (        ). 

 

Passo 5: Seja  ( )     (       ). Então, o 

ganho de Kalman é dado por: 

 

  ( ̅    ̂  )( ( )    ̂  )
  

 (14) 

 

Passo 6: Com os parâmetros calculados temos 

uma representação inovativa da forma: 

 

 (   )    ( )    ( ) 

 ( )    ( )   ( ) 

(15) 

2.3 Parâmetro Iterativo 

O parâmetro k , que é o instante atual para montar as 

matrizes    e   , é utilizado de forma iterativa para 

verificar qual dimensionamento da matriz bloco 

Toeplitz e da matriz bloco Hankel gera o modelo 

mais adequado. O critério de escolha adotado é ava-

liar qual o modelo apresenta o menor erro quadrático 

médio quando comparado com os dados de valida-

ção. 

A seguir é apresentado um diagrama, Figura 1, 

que ilustra a função deste parâmetro para obtenção 

de um modelo no espaço de estado de série temporal 

multivariada. Inicialmente é gerado o benchmark 

com 10.000 observações, em seguida este benchmark 

é dividido em duas partes, sendo a primeira parte 

utilizada para obtenção de um modelo no espaço de 

estado com o Método de Akaike. Com o modelo 

obtido é gerada uma série temporal estimada e que 

será comparada com a segunda parte do benchmark, 

que é a série temporal de validação. Este procedi-

mento é repetido com um incremento unitário à vari-

ável k até que sejam testadas todas as possibilidades 

ou o erro esteja abaixo de um limiar estipulado, re-

sultando assim no modelo com o menor erro. 

 

Figura 1. Diagrama do Algoritmo Proposto  

 

3  Resultados 

3.1 Série com duas saídas 

Apresentamos os resultados para o seguinte modelo 

de segunda ordem e com duas variáveis de saída: 

 

 (   )  [
        
         

]  ( )

 [
        
        

]  ( ) 

 ( )  [
         
        

]  ( )   ( ) 

 

(16) 

 

Analisamos a correlação canônica entre as vari-

áveis de saída para verificar a relação entre elas e 

obtemos o seguinte resultado: 

 

Tabela 1. CCA entre as duas saídas. 

Saídas 1 2 

1 1.0000 0.8814 

2 0.8814 1.0000 

 

 É possível verificar na Tabela 1 que há um alto 

índice de correlação entre as saídas 1 e 2.  

Em seguida utilizando o algoritmo proposto ob-

tivemos cinco modelos. Para verificar as correlações 

canônicas obtidas para cada modelo apresentamos os 

primeiros cinco valores singulares para cada teste 

com 500, 1.000, 3.000, 5.000 e 7.000 observações, 

respectivamente. 
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Tabela 2. Valores singulares para duas saídas. 

               

0.9957 0.7657 0.7168 0.7145 0.6868 

0.9970 0.7534 0.6952 0.6949 0.6468 

0.9946 0.7313 0.6839 0.6799 0.6207 

0.9867 0.4738 0.0185 0.0030 0.0000 

0.9870 0.4704 0.0071 0.0014 0.0000 

 

Com base nos valores singulares da Tabela 2, 

verificamos que com o aumento do número de ob-

servações e pelo fato das saídas estarem correlacio-

nadas os valores singulares    e    são os mais signi-

ficativos enquanto os outros tendem a zero e indicam 

um sistema de segunda ordem. 

Como segundo critério foram utilizados os pa-

râmetros de Markov para a comparação entre o mo-

delo simulado e o modelo obtido com 7.000 observa-

ções; para isso adotamos que    . 

 

Tabela 3. Parâmetros de Markov para duas saídas. 

Parâmetros de 

Markov 

Simulação 7.000 observa-

ções 

   1.3980    0.5590 

1.1041    0.8831 

1.3642    0.4992 

1.0173    0.7496 

    1.4564    0.9718 

0.9425    0.7985 

1.3696    0.8396 

0.8698    0.6783 

     1.1182    0.7351 

0.8367    0.6262 

1.1485    0.4722 

0.7675    0.3683 

     1.0083    0.6852 

0.7202    0.5210 

1.0254    0.3757 

0.6592    0.2623 

 

Com os resultados da Tabela 3 verificamos uma 

grande semelhança entre os modelos mesmo para um 

número de observações que não é suficientemente 

grande. 

3.2 Série com três saídas 

A próxima simulação apresenta um modelo de 

terceira ordem e com três variáveis de saída: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (   )

 [
             
            
               

]  ( )

 [
            
              
              

]  ( ) 

 ( )  [
              
              
             

]  ( )   ( ) 

(17) 

 

A correlação canônica entre as saídas é: 

Tabela 4. CCA entre as três saídas. 

Saídas 1 2 3 

1 1.0000 0.0044 0.0080 

2 0.0044 1.0000 0.0201 

3 0.0080 0.0201 1.0000 

 

Na Tabela 4 é possível verificar uma baixa cor-

relação entre as saídas 1, 2 e 3. 

Na sequência apresentamos os cinco primeiros 

valores singulares obtidos em cada um dos cinco 

modelos. 

Tabela 5. Valores singulares para três saídas. 

               

0.9490 0.8544 0.8480 0.8370 0.8295 

0.9729 0.8167 0.8139 0.7912 0.7896 

0.9237 0.6196 0.6180 0.6113 0.6100 

0.9078 0.4589 0.4555 0.4467 0.4459 

0.8159 0.3078 0.2894 0.1877 0.1816 

 

Analisando os resultados da Tabela 5 também 

podemos verificar que há uma melhora conforme se 

aumenta o número de observações; no entanto pelo 

fato de não termos um número suficientemente gran-

de e também pela baixa correlação entre as saídas 

ainda não é possível verificar com clareza que se 

trata de um modelo de terceira ordem. No entanto já 

vemos que os resultados tendem a convergir, pois a 

diferença entre    e    no último teste é cinco vezes 

maior que a diferença entre    e   .   

Os parâmetros de Markov para a comparação 

entre o modelo simulado e o modelo obtido com 

7.000 observações são apresentados a seguir na Ta-

bela 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Parâmetros de Markov para três saídas. 

Parâmetros de Markov Modelo simulado Modelo com 7000 observações 

𝐶𝐵     0.0047    0.0015   -0.0196 

   -0.0066   -0.0191    0.0140 

    0.0042    0.0092   -0.0098 

    0.0094   -0.0110   -0.0256 

   -0.0033    0.0049   -0.0031 

    0.0093   -0.0137   -0.0089 

𝐶𝐴𝐵     0.0024   -0.0184   -0.0111 

   -0.0029    0.0134    0.0004 

    0.0022   -0.0083   -0.0024 

    0.0108   -0.0140   -0.0234 

   -0.0093    0.0152   -0.0013 

    0.0062   -0.0090   -0.0052 

𝐶𝐴 𝐵     0.0042   -0.0004   -0.0180 

   -0.0058   -0.0159    0.0117 

    0.0037    0.0075   -0.0084 

    0.0076   -0.0093   -0.0194 

   -0.0051    0.0085   -0.0050 

    0.0062   -0.0093   -0.0041 

𝐶𝐴 𝐵     0.0020   -0.0162   -0.0108 

   -0.0024    0.0098    0.0001 

    0.0019   -0.0063   -0.0021 

    0.0067   -0.0083   -0.0164 

   -0.0052    0.0093   -0.0070 

    0.0052   -0.0078   -0.0027 
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Com esses resultados verificamos que o modelo 

obtido está próximo do modelo gerado pelo Bench-

mark mesmo para um número de observações que 

não é suficientemente grande. 

3.3 Série com quatro saídas 

A última simulação apresenta um modelo de 

quarta ordem e com quatro variáveis de saída: 

 (   )
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]  ( )
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]  ( ) 

 ( )  [

                
                  
     
    

     
    

    
     

     
     

]  ( )

  ( ) 
 

(18) 

 

As correlações entre as 4 saídas é: 

Tabela 7. CCA entre as quatro saídas. 

Saídas 1 2 3 4 

1 1.0000 0.0572 0.0796 0.0011 

2 0.0572 1.0000 0.0762 0.0071 

3 0.0796 0.0762 1.0000 0.0407 

4 0.0011 0.0071 0.0407 1.0000 

 

Com os dados da Tabela 7 é possível verificar 

uma baixa correlação entre as saídas 1, 2, 3 e 4, po-

rém algumas um pouco mais expressivas que do 

exemplo anterior. 

Após a aplicação do algoritmo obtivemos os 

cinco primeiros valores singulares para cada um dos 

cinco modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8. Valores singulares para quatro saídas. 

               

1.0000 0.9999 0.9998 0.9993 0.9991 

1.0000 1.0000 0.9999 0.9998 0.9997 

0.8312 0.8305 0.8196 0.8139 0.8130 

0.6902 0.5524 0.5497 0.5481 0.5463 

0.6845 0.5814 0.5785 0.5703 0.3693 

 

Com a análise dos resultados da Tabela 8 tam-

bém notamos que a melhora conforme se aumenta o 

número de observações se mantém, no entanto pelo 

fato de não termos um número suficientemente gran-

de e também pela baixa correlação entre as saídas, 

assim como no exemplo anterior, também não é 

possível se verificar com clareza que se trata de um 

modelo de quarta ordem. No entanto verifica-se que 

os resultados tendem a convergir, pois a diferença 

entre    e    é vinte e quatro vezes maior que a 

diferença entre    e   .   

Os parâmetros de Markov para a comparação 

entre o modelo simulado e o modelo obtido com 

7.000 observações são apresentados na Tabela 9. 

Com esses resultados verificamos que os mode-

los são semelhantes mesmo para um número de ob-

servações que não é suficientemente grande. 

4. Conclusões 

O Método de Akaike se demonstrou como uma 

ferramenta eficaz e rápida na obtenção de modelos 

de espaço de estado de séries temporais multivaria-

das utilizando apenas o processo observado. A itera-

tividade incorporada ao método facilita o seu uso, 

uma vez que ficará sob a responsabilidade do algo-

ritmo proposto encontrar o modelo que mais se apro-

xime do comportamento real dos dados. Fica também 

evidenciado que conforme aumentamos a quantidade 

de observações disponíveis para o algoritmo as suas 

previsões em relação aos dados de validação tornam-

se mais próximas ao comportamento real dos dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9. Parâmetros de Markov para quatro saídas. 

Parâmetros de Markov Modelo simulado Modelo com 7000 observações 

𝐶𝐵  0.2116    0.2233   -0.1583    0.0096 

 0.2522   -0.0738   -0.1195   -0.1317 

-0.1334   -0.1368    0.1340    0.3173 

-0.0433    0.0505   -0.0031   -0.0725 

 0.1663    0.0755   -0.1136   -0.1314 

 0.2019    0.0855   -0.1356   -0.1753 

-0.2207   -0.0916    0.1475    0.2074 

 0.0181    0.0064   -0.0127   -0.0292 

𝐶𝐴𝐵 -0.0311    0.0160    0.0215    0.0989 

-0.0395   -0.0081    0.0283    0.0616 

 0.0233   -0.0160   -0.0188   -0.1107 

-0.0241   -0.0199    0.0197    0.0225 

-0.0375   -0.0205    0.0353    0.0441 

-0.0564   -0.0245    0.0397    0.0530 

 0.0625    0.0280   -0.0428   -0.0541 

-0.0076   -0.0023    0.0022    0.0039 

𝐶𝐴 𝐵  0.0080    0.0160   -0.0083   -0.0030 

 0.0023    0.0070   -0.0027    0.0019 

-0.0078   -0.0157    0.0085    0.0067 

-0.0019   -0.0007    0.0014    0.0020 

 0.0183    0.0050   -0.0059   -0.0098 

 0.0162    0.0068   -0.0107   -0.0144 

-0.0154   -0.0090    0.0144    0.0147 

-0.0012    0.0014   -0.0031   -0.0023 

𝐶𝐴 𝐵 -0.0028    0.0009    0.0017    0.0047 

-0.0023    0.0001    0.0014    0.0030 

 0.0016   -0.0013   -0.0009   -0.0039 

-0.0005   -0.0001    0.0003    0.0005 

 0.0003   -0.0036    0.0061    0.0014 

-0.0045   -0.0019    0.0032    0.0042 

 0.0074    0.0021   -0.0022   -0.0033 

-0.0027    0.0007   -0.0015    0.0010 
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De acordo com estes testes ao aumentarmos a 

quantidade de saídas também houve uma melhora na 

previsão dos dados, como esperado. 
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Abstract— This work presents a new approach for structure detection of polynomial NARX models, using a
multi-objective approach. It is shown how to obtain a Pareto curve, composed by models with different structures.
As a case-study, a DC-DC buck converter was built and identified, using this technique. The proposed technique
is validated based on several indexes, such as RMSE (static and dynamic) and MAPE, for the dynamic case,
and by mean of the analysis of the Pareto curve. Also, a comparison between this approach and the classic one
(ERR+AIC - Error Reduction Ratio and Akaike Information Criteria) is done.

Keywords— NARX models, multi-objective system identification, structure detection, inteligent algorithm.

Resumo— O presente trabalho apresenta uma nova abordagem para detecção de estruturas de modelos NARX
polinomiais, visando a multi-objetividade. É mostrado como obter uma fronteira de soluções eficientes, formada
por modelos com estruturas distintas (Pareto de estruturas). Para a aplicação da técnica, foi constrúıdo um
conversor CC-CC buck. A técnica mostrou-se satisfatória à luz do Pareto-ótimo e dos ı́ndices RMSE (estático

e dinâmico), MAPE e da análise da curva de Pareto. É feita uma comparação entre os modelos pertencentes
ao Pareto de estruturas com o modelo obtido pela tradicional técnica de determinação de estruturas ERR+AIC
(Taxa de Redução de Erro + Critério de Informação de Akaike).

Keywords— Modelos NARX polinomiais, identificação multi-objetivo de sistemas,detecção de estruturas,
algoritmo inteligente.

1 Introdução

A Identificação de Sistemas é uma das ativi-
dades mais antigas e relevantes da ciência. É
a área do conhecimento que estuda maneiras de
modelar e analisar sistemas na tentativa de encon-
trar algum padrão em observações (Billings, 1980;
Aguirre, 2007). Para se identificar um sistema, é
necessário propor um modelo que consiga descre-
ver as mais diversas caracteŕısticas do mesmo.

Define-se modelo como o conjunto de hipóte-
ses sobre a estrutura ou comportamento de um
sistema f́ısico. Do lado matemático, um modelo
nada mais é do que uma abstração de um sistema
real expresso por meio de equações.

Na Engenharia, essas técnicas podem ser em-
pregadas na identificação de aquecedores elétri-
cos (Martins et al., 2009), conversores CC-CC
(Yang et al., 2009), sistemas qúımicos, e em out-
ras áreas, como sistemas biológicos, econômicos e
outros ramos da ciência.

A literatura está repleta de técnicas de Iden-
tificação de Sistemas (Martins et al., 2009; Nepo-
muceno et al., 2007; Johansen, 1996). São uti-
lizadas várias representações matemáticas e com-
putacionais, entre elas, pode-se citar as Redes
Neurais, Lógica Fuzzy, Modelos NARX (Nonlin-
ear AutoRegressive model with eXogenous input),
Modelo Baseado em Indiv́ıduos. A representação
NARX polinomial possui como pontos positivos o
fato de permitir, com relativa facilidade, a incor-

poração de informações que se tem a priori do sis-
tema no modelo. Tais informações (curva e ganho
estático, por exemplo) podem não estar contidas
nos dados dinâmicos. Sendo assim, o acréscimo
dessas informações pode acrescentar qualidade no
modelo, no que se refere à representatividade do
sistema.

A partir de trabalhos de Johansen (1996)
e colaboradores, a área de identificação de sis-
temas começou a se preocupar com a possibili-
dade de utilizar informações auxiliares sobre o sis-
tema e não apenas dados na identificação de sis-
temas. Dessa preocupação, surge uma nova téc-
nica, chamada de Identificação Multi-objetivo de
Sistemas (IMS) (Martins et al., 2009; Johansen e
Babuska, 2003; Johansen, 2000). Contudo, tradi-
cionalmente, o uso de informações auxiliares se dá
exclusivamente na estimação dos parâmetros do
modelo, sendo que as principais técnicas de de-
tecção de estruturas são mono-objetivo.

O propósito deste trabalho é aprimorar a téc-
nica de determinação de estruturas, apresentando
uma técnica capaz de levar em conta nessa etapa,
além do erro de predição, outra caracteŕıstica do
sistema, o que não é feito com a taxa de redução
de erro ERR(do inglês Error Reduction Ratio).
Dessa forma, é apresentado uma técnica multi-
objetivo para determinação da estrutura de um
modelo NARX polinomial.

O restante do artigo está organizado como
segue. Na seção 2 são abordados os conceitos pre-
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liminares . A seção 3 apresenta a metodologia uti-
lizada para a obtenção dos resultados. A análise
e discussão dos resultados são tratados pela seção
4. Na seção 5 é apresentada a conclusão, além de
propostas para futuras pesquisas.

2 Conceitos Preliminares

2.1 Identificação de Sistemas

Para se identificar um sistema, é necessário a
realização de 5 principais etapas, a seguir apresen-
tadas (Aguirre, 2007).

• Teste Dinâmico e Coleta de Dados.

• Escolha da Representação Matemática a ser
Utilizada.

• Determinação da Estrutura do Modelo.

• Estimação dos Parâmetros.

• Validação dos Modelos.

Quando se obtém modelos de sistemas reais,
é necessário que o mesmo seja validado. Para va-
lidar os modelos utilizados, calculou-se o ı́ndice
RMSE(Relative Mean Square Error) estático e
dinâmico, além do ı́ndice MAPE (Mean Absolute
Percentual Error), para o caso dinâmico. Ade-
mais, foi feita uma análise à luz do Pareto ótimo.
Vale ressaltar que os modelos devem ser validados
sobre uma massa de dados diferentes dos dados
utilizados para identificação.

O ı́ndice RMSE pode ser escrito conforme
equação 1.

RMSE =
√
E [y(k)− ȳ], (1)

em que y(k) é o sinal de validação da série, ȳ é o
valor médio da série temporal e E é a esperança
do sinal.

O ı́ndice MAPE pode ser expresso por:

MAPE =
1

N

N∑
k=1

| y∗(k)− y(k) |
y(k)

, (2)

em que N é o número de predições realizadas, y∗

é o valor simulado livremente e y o valor real.

2.2 Modelos NARX

Modelos NARX (Billings, 1980) descrevem
sistemas não-lineares em equações de diferença,
relacionando a entrada atual em combinação das
sáıdas e entradas passadas. É utilizada para prob-
lemas de controle onde o principal objetivo é en-
contrar uma descrição simples para o sistema. Em

particular, o modelo NARX polinomial pode ser
representado como:

y(k) = F `[y(k − 1), · · · , y(k − ny), (3)

u(k − 1), · · ·u(k − nu),

e(k − 1), · · · , e(k − ne)] + Ξ(k),

em que y(k) é a sáıda, u(k) é a entrada exógena,
e e(k) é o sinal de rúıdo. Ξ(k) representa o erro
de predição. ny , nu , e ne são as ordens da sáıda,
da entrada exógena e da média móvel, respectiva-
mente. A função F ` pode representar uma grande
variedade de funções, incluindo funções lineares.
Neste artigo, F ` é restrita a funções polinomiais
não-lineares e e(k) não é considerado.

2.3 Identificação Multi-objetiva de Sistemas

Para se estimar mono-objetivamente os
parâmetros de um modelo NARX pelo tradi-
cional método dos Mı́nimos Quadrados (MQ), é
necessário expressar o modelo em forma de erro
quadrático de predição, ou seja:

JMQ(θ̂) = (y −Ψθ̂)T (y −Ψθ̂), (4)

em que y é o valor da série e Ψθ̂ é o valor simulado
da série, JMQ é o valor da função custo.

Uma vez que o erro de predição foi expresso
de forma quadrático, pode-se aplicar o MQ, que
fornece um vetor de parâmetros que minimizam o
erro quadrático de predição do modelo aos dados
considerados para identificação. Contudo, possui
o inconveniente de levar em consideração somente
o erro dinâmico de predição como objetivo. É
necessário uma abordagem multi-objetivo, em que
outras informações também são consideradas. Es-
sas informações podem ser, dentre outras, curva e
ganho estático.

Para que seja posśıvel a incorporação de tais
informações na determinação dos parâmetros do
modelo, é necessário expressar tais informações
como forma de erro quadrático de predição:

JK(θ̂) = (v −Gθ̂)T (v −Gθ̂), (5)

em que v é o valor real da informação auxiliar a
ser incorporada, Gθ̂ seu valor estimado, e JK o
valor de sua função custo.

Pode-se compor uma função custo com a pon-
deração de todas as funções objetivo que devem
ser minimizadas simultaneamente.

Jc(θ̂) = w1J1 + w2J2 + · · ·+ wnJn, (6)

sendo w1 + w2 + · · · + wn = 1, os pesos de cada
função custo, J1, J2, · · · , Jn são os valores das
funções custos referentes a cada objetivo, e Jc o
valor da função custo composta.

Nepomuceno et al. (2007) mostraram uma
forma direta, ou seja, não iterativa, de obter os
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parâmetros (θ̂∗) que minimize a função descrita
na equação 6, dado por:

θ̂∗ = arg min

n∑
i=1

wi(v −Gθ̂)T (v −Gθ̂) (7)

=

[
n∑

i=1

wiG
T
i Gi

]−1 [ n∑
i=1

wiG
T
i vi

]
,

sendo n o número de objetivos a serem levados
em consideração. Variando os valores de wi, i =
1,2, · · · , n, obtém-se a curva de soluções ótimas,
soluções eficientes ou curva de Pareto (equação
7). Dessa forma, obtém-se um conjunto de ve-
tores de parâmetros que compõem o conjunto
Pareto-ótimo do modelo. Um Pareto hipotético
é mostrado na Figura 1, sendo cada modelo indi-
cado por um ponto na curva.

Figura 1: Fronteira Pareto-Ótimo de um Prob-
lema Bi-objetivo.

Cada estrutura que compõe um modelo ap-
resenta uma curva de Pareto distinta. Existem
soluções que possuem ambos os objetivos de val-
ores superiores que outras, como mostra a Figura
2. Essas soluções não pertencem ao conjunto
Pareto-ótimo, ou seja, são soluções suplantadas,
não eficientes e não devem ser inclusas no Pareto.

Figura 2: Exemplo de Solução Dominada.

2.4 Conversor CC-CC Buck

Um sistema eletrônico de potência conhecido
como conversor CC-CC buck foi utilizado como

sistema-teste. O conversor CC-CC buck(Figura
3), como o próprio nome sugere, é um conver-
sor CC-CC abaixador de tensão, que produz um
valor médio de tensão na sáıda inferior ao valor
médio de tensão de entrada. Pode ser controlado
por dispositivo de comutação do tipo MOSFET ou
IGBT através do controle da razão ćıclica. Para
o sistema estudado foi utilizando um MOSFET
IRF840. A razão ćıclica e definida como a razão
entre o tempo que o interruptor se encontra em
condução e o peŕıodo de comutação. Como sinal
de chaveamento, utilizou-se um sinal PRBS, com
o qual se espera que o sistema apresente na sáıda
sua dinâmica não-linear.

+

_ 150R

Figura 3: Conversor CC-CC buck.

3 Metodologia

3.1 Detecção de Estruturas — Uma Abordagem
Multi-objetivo

Tem-se que para cada estrutura, obtém-se um
conjunto Pareto-ótimo. Na literatura, em geral,
esses Paretos são Paretos de parâmetros, sendo
que cada vetor de parâmetros (cada ponto da
curva de Pareto) pode ser utilizado para uma dada
região de operação do sistema em questão. Con-
tudo, neste trabalho foi obtido um Pareto de es-
truturas, ou seja, uma estrutura de um modelo
NARX polinomial para cada região de operação
do sistema em questão.

Para cada estrutura, é obtido uma curva dis-
tinta de Pareto (Figura 4), que pode ser parcial-
mente dominada e parcialmente dominante em re-
lação à uma outra curva de Pareto, dada por outra
estrutura. Portanto, tem-se que cada estrutura
modela melhor determinados pontos de operação
do sistema.

Vale ressaltar, que existem tanto curvas de
Pareto que são suplantadas por outras, quanto
curvas que dominam e são dominadas, em partes,
por outras curvas de pareto (Figura 4). Sendo as-
sim, é interessante o uso somente das partes não
dominadas, do conjunto de curvas de Pareto, for-
mando o Pareto de estruturas. Esse Pareto de
estruturas pode ser ilustrado pela Figura 5.

Deseja-se obter um conjunto de estruturas efi-
cientes, ou seja, um Pareto de estruturas, de forma
que cada estrutura possa ser utilizada para uma
determinada aplicação, sendo a escolha de qual
estrutura objetivada pela aplicação do modelo.
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Figura 4: Em preto, encontra-se a curva de Pareto
obtida para uma estrutura A, em vermelho é apre-
sentada a curva de Pareto obtida para uma estru-
tura B, e em azul a curva de Pareto obtida para
uma estrutura C. Em verde, encontra-se a curva
de Pareto obtida para uma estrutura D.

Figura 5: Soluções não dominadas – Pareto de
estruturas.

Dessa forma mais de um objetivo é levado em
consideração, para a obtenção da estrutura de um
modelo.

Vale ressaltar que outros tipos de informação
também podem ser utilizados, bastando ape-
nas que a mesma possa ser escrita como erro
quadrático de predição.

Para maior clareza do leitor, a técnica será
apresentada em 3 etapas, a saber:

1. Escolha de máximo atraso e grau de não-
linearidade do sistema. Nesta etapa são pré-
determinados os atrasos e a não-linearidade
do modelo a ser obtido, de forma a limitar
o espaço de busca. Nessa etapa, ζ é de-
terminado, como sendo o número de regres-
sores candidatos. Utilizou-se 2 como máximo
atraso para entrada e sáıda, e também como
grau de não-linearidade do modelo, como es-
tudo de caso.

2. Os termos candidatos são classificados, con-
forme o algoritmo Orthogonal Least Squares -
OLS, apresentado em (Aguirre et al., 1998),
que leva em conta a taxa de redução de erro

- ERR de cada regressor.

3. Para k = 1 até ζ:

Estima-se os parâmetros, utilizando a
técnica multi-objetivo, do modelo com os k
primeiros regressores.

Obtém-se a curva de Pareto para o mo-
delo com k regressores.

Elimina-se os modelos suplantados por
todos os Paretos já determinados, até o pre-
sente momento.

Mantém-se os modelos dominantes, que
formarão o Pareto de estruturas.

k = k + 1;

Se k ≤ ζ, insira mais um regressor no
modelo e vá ao passo 3. Senão, termine o
algoritmo.

Após os passos acima descritos, é obtido a
curva de Pareto, composta por diferentes estru-
turas, por modelos cujos Paretos suplantaram ou-
tros modelos, com diferentes estruturas.

Sendo assim, a norma Euclideana dos obje-
tivos é calculada, para todos os modelos perten-
centes ao conjunto pareto-ótimo. Aquele modelo
que apresenta o menor valor é selecionado para
representar o sistema.

4 Resultados e Discussão

No presente trabalho, além dos dados dinâmi-
cos, foram incorporados dados estáticos teóricos
do conversor CC-CC buck, que podem ser dado
pela equação 8

ȳ =
4

3
vd −

vd
3
ū (8)

em que vd = 5 Volts, ū e ȳ são a entrada e sáıda
em regime permanente do sistema. A entrada foi
variada de 0 a 4 Volts, em um total de 1000 pontos.

A metodologia acima apresentada foi aplicada
na identificação de um modelo para o conversor
CC-CC buck ( Figura 3). Os dados foram divi-
didos em duas massas de dados distintas, sendo
uma para identificação do modelo e outra para
validação. O modelo obtido, apresentado pela
equação 9, consiste de 10 regressores.

y(k) = 2,1762y(k − 1)− 0,6189y(k − 2) (9)

−0,0910y(k − 1)2 − 0,8395

−0,0057u(k − 1)y(k − 1)

−0,0590u(k − 2)

+0,0119u(k − 2)y(k − 1)

+0,0040u(k − 1)2

+0,0003u(k − 2)u(k − 1)

+0,0033u(k − 2)2;
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onde y é o vetor de sáıda e u o vetor de entrada. A
Figura 6 apresenta o Pareto de estruturas, obtido
pela abordagem multi-objetivo. O Pareto de es-
truturas apresenta modelos com 7 e com 10 re-
gressores, preto e vermelho, respectivamente.

Figura 6: Pareto de estruturas obtido pela abor-
dagem multi-objetivo. Em vermelho, modelos
com 10 regressores e em preto, modelos com 7
regressores.

A Figura 7 apresenta a figura 6, com um zoom
na região de separação, onde contém modelos com
7 e com 10 regressores.

Figura 7: Figura 6, quando aplicado um zoom na
região que separa modelos com 7 e com 10 regres-
sores.

Já na Figura 8 encontra-se a representação
estática teórica do conversor CC-CC buck e dos
modelos com 7 e 10 regressores.

A Tabela 1 apresenta os valores de alguns
ı́ndices, calculados dentro da massa de dados de
validação, no intuito de validar os modelos obti-
dos. No caso do RMSE estático, o ı́ndice foi
obtido para a faixa estática de entrada 0 < ū < 4.

Figura 8: Em azul, encontra-se a curva estática
teórica do conversor CC-CC buck. Em vermelho,
a curva estática apresentada pelo modelo com 7
regressores, ao passo que em preto encontra-se a
curva estática dada pelo modelo com 10 regres-
sores.

Tabela 1: Índices calculados para validação do
modelo.

Modelo RMSE RMSE MAPE
estático dinâmico

7 reg. 0,4705 0,1534 0,036
10 reg. 0,4916 0,1515 0,036

Podem ser ressaltados pontos interessantes, a
respeito dos resultados obtidos após a aplicação
da técnica multi-objetivo para detecção de estru-
turas. Pela análise da curva de Pareto, pode-se ob-
servar que o modelo com 10 regressores minimiza
o erro dinâmico, ao passo que o modelo com 7 re-
gressores é o modelo que minimiza o erro estático.
Isso é claramente confirmado, de acordo com os
ı́ndices de validação apresentados na Tabela 1, em
que o modelo com 10 regressores é melhor que
o com 7 regressores, à luz dos ı́ndices calcula-
dos pelos dados dinâmicos (RMSE dinâmico e
MAPE). Ressalta-se que o modelo de 7 regres-
sores, devido à metodologia apresentada, consiste
dos 7 primeiros regressores apresentados em 9

Em contrapartida, como também pode ser ob-
servado pela curva de Pareto, pelo ı́ndice RMSE
estático e pela curva estática dos modelos (Figura
8), o modelo com 7 regressores é superior ao mo-
delo com 10 regressores.

Para efeito de comparação, foi obtido o mo-
delo pela tradicional técnica de OLS, que leva
em conta a taxa de redução de erro, associada
ao critério de informação de Akaike (ERR+AIC ).
Esta técnica gerou um modelo com 7 regressores,
sendo que esse mesmo modelo encontra-se no
Pareto de estruturas. Para fins de comparação,
a Tabela 2 apresenta os parâmetros obtidos para
ambos os modelos.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           325

Tabela 2: Parâmetros referentes aos modelos
mono e multi-objetivo.

Parâmetro 7 regressores 10 regressores
θ1 2,1655 2,1762
θ2 -0,6178 -0,6189
θ3 -0,0899 -0,0910
θ4 -0,8203 -0,8395
θ5 0,0003 -0,0057
θ6 -0,0253 -0,0590
θ7 0,0071 0,0119
θ8 — 0,0040
θ9 — 0,0003
θ10 — 0,0033

Interessante observar que, devido ao fato da
técnica multi-objetivo, em um primeiro momento,
ordenar os termos conforme a técnica OLS -
(ERR+AIC), os 7 primeiros regressores são os
mesmos do modelo mono-objetivo. Outro ponto
a ser ressaltado é que os valores dos parâmetros
θ8, θ9 e θ10, embora sejam pequenos e possam,
à primeira vista, ser desprezados ou considerados
espúrios, contribuem para que o modelo com 10
regressores apresente uma dinâmica mais parecida
com a do sistema, quando comparado com um mo-
delo de 7 regressores.

5 Conclusões

Foi apresentada uma técnica multi-objetivo
para detecção de estruturas de modelos NARX
polinomiais, por meio de uma escolha inteligente
dos regressores a serem utilizados. Em geral, o que
se tem na literatura são técnicas mono-objetivo de
detecção de estruturas, sendo que tais técnicas não
levam em consideração informações que se tem a
priori do sistema.

É obtido, por meio da análise de curvas de
Pareto, um Pareto de estruturas, por meio de
uma escolha inteligente de quais regressores de-
vem compor o modelo. Como estudo de caso, foi
apresentado um conversor CC-CC do tipo buck,
onde foram incorporados pontos fixos de sua curva
estática.

O modelo obtido pela técnica multi-objetivo
mostrou-se eficiente, quando comparado a técnica
OLS (ERR+AIC ), a luz de ı́ndices de erro, bem
como pela análise de suas curvas de Pareto. Ade-
mais, tem-se que a técnica considera, na etapa de
determinação de estruturas, informações que se
tem a priori do sistema, caracterizando o caráter
inovador da técnica apresentada. Esse tipo de in-
formação geralmente é utilizado somente na etapa
de determinação dos parâmetros do modelo.

Como pesquisas futuras, pretende-se fazer
uma adaptação aos ı́ndices ERR e AIC, de forma
que os mesmo levem em conta não somente o obje-
tivo de minimizar o erro de predição, mas também

outras caracteŕısticas relevantes do sistema.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Fapemig, CNPq,
Capes e à Universidade Federal de São João del-
Rei, pelo apoio financeiro.

Referências

Aguirre, L. A. (2007). Introdução à Identifi-
cação de Sistemas: técnicas lineares e não-
lineares aplicadas a sistemas reais, Editora
da UFMG. 3a edição.

Aguirre, L. A., Rodrigues, G. G. e Jácome, C.
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Abstract— This paper addresses the problem of detecting different frequencies of oscillation occurring simulta-
neously in multiple control loops. Although the problem of detecting oscillations is well resolved in the literature,
when signals in general subjected to noise, disturbances, nonlinearities, etc. are analyzed, the algorithm may fail
or detect a large number of frequencies, causing difficulties in the analysis. In this paper, contributions to an
algorithm from literature are proposed and strategies for choosing its parameters are made so that the algorithm
can be executed automatically in raw signals. Application to a case study illustrates the contributions of the
proposals made.

Keywords— Oscillation, frequency, frequency band, PDS, ACF.

1 INTRODUCTION

Oscillations are a common form of plant-wide dis-
turbances, which is caused by poor controller tun-
ing, control valves with stiction, external distur-
bance, poor process and control system design,
and oscillatory disturbance. The industrial plant
operability can be affected seriously if oscilla-
tory disturbances have being propagate through
the processes controls loops, decrease equipment
useful life, increase the inputs and raw material
uses, and even lost of production. Studies rev-
eled that more than 60% of the industrial control
loops presents problems (Bialkowski, 1993; En-
der, 1993; Rinehart, 1997), which highlight the
necessity for permanent these system monitoring.
The oscillation detection allows identify quickly
process problems and for that many oscillation de-
tection algorithm have being proposed.

Hägglund (Hägglund, 1995) proposed to
detect oscillation using the integral absolute error
(IAE) between successive zero-crossing. In the
same line Forsman and Stattin (Forsman and
Stattin, 1998) calculated the positive and negative
IAE areas, as well as the successive zero-crossing
time duration, to obtained the numbers of similar
areas and finally characterize oscillation in a
signal if present. The Regularity Factor was
obtained using the relation between the IAE
and the estimated standard deviation in order
to calculate the Dimensionless Regularity Factor
and detect oscillatory control loop (Thornhill and
Hägglund, 1997). With the same purpose, the
autocovariance function (ACF) and a damped
sinusoidal signal was used to obtain

the parameter ACF Decay Ration (Racf )
(Miao and Seborg, 1999). Thornhill et al.
(Thornhill et al., 2003) highlighted the spurious
zeros-crossing caused by noises and multiple
oscillation, and in additional presents the new
oscillation assessment index: Periods regularity
(r). The multiples frequencies were filtered using
the inverse of Fourier transform applied in the
power spectrum density (PSD), and the Racf and
the r were calculated for each filtered signal. The
ODC method (Karra and Karim, 2009), based
in this last, improved the PSD uses in order to
identify and separate the multiples oscillation fre-
quencies. The presence of oscillation in a selected
frequency channel is determined by the filtered
autocorrelation zero-crossing regularity. The PSD
graphic is used to identify the frequency channel
that possibly correspond a oscillatory signal.
This selected channel is filtered and the period
regularity is verified by the standard deviation
and mean. Multiple oscillation can be detected
in this way, in case of multiple disturbances.

Although the ODC algorithm involves differ-
ent assessment index and parameters to avoid false
oscillation detection, this has important limita-
tions for its application. Some important signal
information is eliminated during the signal pre-
treatment; there is a fixed value for PSD thresh-
old to be considered; requiring manual algorithm
intervention in some cases; a large number of close
frequencies may be detected for one correspondent
oscillatory frequency present in the signal, mak-
ing the analysis difficult. All these problems com-
promise ODC reliability and restrict its industrial
uses.

This article is laid out as following. Section 2
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describes the ODC method. Section 3 introduces
the contributions performed for the ODC method.
Section 4 present a case of studies using real sig-
nals from a industrial plant where is highlight the
ODC results before and after the improvements.
The last section concludes this work.

2 ODC METHOD

The ODC is classified as an autocorrelation based
method, whereas the oscillation assessments in-
dexes are calculated on the ACF. Others re-
searchers (Miao and Seborg, 1999) (Thornhill
et al., 2003) also use ACF as a base of theirs os-
cillation detection algorithm, once this there are
the indispensables characteristics of to attenuate
signal noise preserving the original oscillation fre-
quency.

In this article the PSD is calculated as the
Fourier transform of the autocorrelation function.
The symbol Φx(f) represents the PSD function,
given by

Φx(f) =

N∑
k=0

rxx(k)e−i2πfk (1)

where f is the frequency, and N is the number of
rxx delays. The autocorrelation function is given
by,

rxx(k) =

N−k∑
t=1

[x(t) − x][x(t+ k) − x]

N∑
t=1

[x(t) − x]2

(2)

where x is the mean value of the N samples and
k is the delay.

Strength of oscillations can be quantified us-
ing period regularity (Thornhill et al., 2003) and
decay ratio (Miao and Seborg, 1999). Power of
oscillation is a means of quantifying the ampli-
tude of the oscillatory signal. It is the sum of the
spectral power in the selected frequency bands as
a fraction of the total power,

P =

∑f2
f=f1

Φx(f)∑f2
f=0 Φx(f)

(3)

where f1 and f2 denote the lower and upper fre-
quency selected in Φx(f). A low value of P in-
dicates that the signal does not have significant
activity in the selected frequency band, i.e. the
behavior of the signal is dominated by other fre-
quencies.

The parameter PSD threshold εp is used to
separate the Φx(f) noise and numerical inaccura-
cies from the frequency channel that will be ana-
lyzed: the peaks great than εp will determine the
frequencies channels by the εp and Φx(f) inter-
section, and peaks below εp must be discarded.

The filter boundaries are placed mid way on the
frequency axis between the selected frequencies
channels, and mid way between the higher (lower)
frequency oscillation and the higher (lower) fre-
quency in the pre-processing filter. The signal y
denote the filtered ACF which is calculated from
the inverse Fourier transform of PSD. However
narrow filters can introduce oscillation in the sig-
nal even if the input signal were random noise,
thus the below condition must be observed,

∆f ≥ fo
2.5

(4)

where ∆f is the filter width centered at ±fo.
The ryiyi(k) obtained from the filtered signals,

will be the base to obtain the oscillation assess-
ments index. The index r is calculated using the
following formula

r(i) =
1

3
x
Tp
σTp

(5)

where Tp is periods mean, and σTp is the standard
deviation of the periods. The periods is calcu-
lated by the distance of the eleven firsts successive
ryiyi(k) zero-crossing.

The second oscillation assessment index,
Racf , is also calculated by the ryiyi(k) signal, and
is obtained as following

Racf (i) =
a

b
(6)

where a is the distance between the line that join
the two first ryiyi(k) valleys and its first peak; and
b is the distance between the line that join the first
ryiyi(k) peak with ist first point, and the its first
valley.

Using εp spectrum power threshold for select-
ing frequency bands in Φx(f), these bands oscilla-
tory energies evaluation, combined with the decay
ratio, and the regularity factor oscillation indices
applied on the autocorrelated filtered signal, it is
possible to identify multiple dominant frequencies
even in presence of noise. The procedure described
below is used by the ODC algorithm to character-
ize multiple oscillations in a signal, if present:

1. Detrend the signal to yield zero-mean unit
gain signal;

2. Remove the lower and upper frequencies us-
ing pre-treatment filter, [0.02 0.99]Hz/Hz;

3. Obtain Φx(f);

4. Determine the relevant frequencies peaks and
bands in Φx(f) using εp = 0.1;

5. Obtain the ryiyi(k) (ACF of the filtered time
signal);

6. Using ryiyi(k), calculate the ten firsts periods,
the index r(i), and Racf (i);
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7. The L filtered signal will be oscillatory with
frequency f(i), case r(i) > 1 and Racf (i) >
0.5, i = 1, . . . , L.

The εp and P threshold can be float as per user
necessities.

3 CONTRIBUTION FOR THE ODC
METHOD

The use of some criteria by the ODC method to
treat raw signals and to choice the frequency chan-
nel can present problems to characterize oscilla-
tion in control loop. In this section will be pre-
sented useful criteria to automatic calculate pa-
rameters and techniques will be present to aid
in the frequency channel selection, and efficiently
characterize one or multiple oscillations in raw sig-
nals, if presents.

3.1 Lower Boundary Filter

Although ACF is a powerful base to character-
ize oscillation in control loop, this can present
inconclusive results if trends and/or outliers are
presents. The rxx(k) of a trend signal may not
come down to zero, and outliers may affect seri-
ously the signal autocorrelated (Chatfield, 2003,
page 29). The pass-band filter is used in the
ODC method to eliminate these undesirable com-
ponents. The filter boundaries are normalized and
its values [0.02 0.99]Hz/Hz was empirically pro-
posed.

For a pre-sampled signal analysis the pro-
posed band may discard important signal infor-
mation. Frequencies smaller than 0.02Hz/Hz will
be eliminated, making no possible its treatment
when present in the signal. Link the lower filter
boundary with the frequency sample time (fs) is
not a good choice, since the fs is related with the
maximum signal frequency by the Nyquist theo-
rem. Even though fs is adjusted for do not dis-
card needed low frequencies, its will influence in
the upper filter boundary.

The signal minimal oscillation frequency is re-
lated with the total sample time. As per the r pa-
rameter, the signal minimal frequency must have
at least 2 period (i.e. 4 zero-crossing intervals),
being this restriction a base to propose a new lower
filter boundary calculus,

fl =
2

Tw
(7)

where Tw is the total sample time.

Thus, the lower filter boundaries uses the Tw
value to certify that the trends and outliers are
removed from the time signal, and no oscillatory
component have being discarded.
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Figure 1: εp calculation for different M values

3.2 PSD Threshold Automation

The εp is a important parameter to identify the
potential PSD frequency channel that is related
with the oscillatory signal activity. Although the
PSD industrial signals have different behaviors,
the ODC uses a fixed value for the mentioned
parameter, demanding supervision when rigorous
analysis are needed. The εp variation influences
directly in the ODC results, low values for εp may
select frequencies channels not related with the
signal frequency oscillation, when present. In the
other side, high value may discard channels im-
portant for the signal oscillation characterization.

Automate εp considering the Φx(f) character-
istics is needed for this method wide industry ap-
plication. The Φx(f) statistical distribution de-
pend only the joint distribution of these random
variables when the sampled signal is Gaussian,
and moreover its characteristic is reasonably ro-
bust against deviation from the Gaussian assump-
tion (Koopmans, 1995, page 258). The use of the
3σ rule is the key for calculate εp and automati-
cally select the Φx(f) frequency band,

εp = Φx(f) +M.σΦx(f) (8)

where Φx(f) is the Φx(f) mean, σΦx(f) is the
Φx(f) standard deviation, and M is the number
of σΦx(f) wanted.

Fig. 1 present Φx(f) for a signal collected
from a pressure control loop, where the εp is cal-
culated using M = 1, 2, and 3. As smaller M ,
higher is the εp value and more restricted will be
the frequency channel selection. By 3σ rule, 68%
is the probability to select only frequencies chan-
nels related with the signal oscillation when M=1;
for M=2, 95%; and M =3, 99.7%.

3.3 Closes Frequencies Detection

A large number of frequencies may be detected
by the ODC method when spectral leakages are
present. This phenomenon introduce spurious fre-
quency peaks above the εp threshold, selecting
spurious frequency channels, and a large number
of closes frequencies can be detected for one cor-
respondent time signal frequency. The spectral
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leakage is caused by two main reasons: no integer
number of periods falls into the sampling time,
and the uses of inappropriate window shape to
obtain Φx(f).

Spectral leakage can be avoided entirely by en-
suring that an integer number of periods falls into
the sampling time (e.g. by the use of coherent
sampling)(Breintenbach, 1999), however guaran-
tee this restriction for a industrial signal is not an
easy task, once the signal frequency is not known.
In this case the most commonly used technique
to attenuate spectral leakage is to use an appro-
priate window in the autocorrelated signal before
the PSD calculation (Uitert, 1978).There is a vast
number of types of windows that can be selected,
however Hamming window and Gaussian window
provide good results for this problem. The latter,
additionally, allow its adjustment for treating a
more, or less, aggressive spectral leakage.

Thus, in order to avoid spectral leakage the
rxx(k) and an appropriate window W must be
multiplied prior to obtaining Φx(f),

rxwxw(k) = rxx(k).W (k) (9)

The use of W decrease the signal oscillatory
energy, becoming smaller the Φx(f) peak power.
So, as bigger α smaller is the spectra leak and
easer is the frequency channels determination,
however lower is the oscillatory energy.

For this paper will be adopted the Gaussian
windows with α = 5. This windows equation is
presented below,

Wg(k) = e−
1
2 (α n

L/2 ) (10)

where −N
2 ≤ n ≤ N

2 , α ≥ 2 and the windows
length is L=N-1.

The Fig. 2 display the spectra showed in the
Fig. 1 when the Gaussian windows with α = 5 is
applied.

4 CASE STUDIES

The industrial data tags 1-14 are from a data set
collected in four different industrial process. The
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Figure 2: Spectra from Fig. 1 applied the Gaus-
sian windows.

tags from 1 to 7 are collected in different con-
trol loop types in the steel industry, tags from 8
to 12 come from pressure control loop collected
in a mining industrial plant, tag 13 come from a
pressure transmitter collected in a gas compressor
unit, and tag 14 come from a speed sensor col-
lected in a thermoelectric unit. The sample time
used to collect these data was 1 second with dif-
ferent total sample time.

The purpose of these mixed signals is to high-
light the ODC wide industry application when the
contributions proposed in this article are used.
The Fig. 3(b)(c) are generated by the time sig-
nals showed in the Fig. 3(a). The Fig. 3(b) are
the spectra generated when the filter boundaries
[0.02 0.99]Hz/Hz are used, no spectral leak treat-
ment was performed, and the εp = 0.1 was used.
In the other side, for the Fig. 3(c), was applied
the lower filter boundary fl on the time signal,
the Φx(f) was generated from a Gaussian win-
dows applied on rxx, and M = 2 was used for εp
determination.

For better signal analysis, the discussion pre-
sented in this section will consider the oscillation
period in second instead the frequency in rad/s.

4.1 PSD Analysis

Many time signal in Fig. 3(a) were oscillatory
with more than one frequency, however, in some
cases the correspondent Φx(f) did not show the
frequencies peaks when oscillatory signals were
present. The lower frequency period, Tp = 200s,
easy visible on the tags 4, Fig. 3(a), could not be
detected in the spectra displayed in the Fig. 3(b),
once this was discarded by the lower filter bound-
ary 0.02Hz/Hz. The fl uses have being preserved
the mentioned frequency, once the sample interval
was big enough for this frequency have more than
4 zero-crossing intervals. Normally the lower fre-
quency oscillatory energy is bigger than the higher
frequency energy, propagating easily through the
process controls loops. For this reason this is the
first concern in the oscillatory signal and must be
considered in this analyze.

The spectra leak caused close frequency band
selection as displayed in the tag 13, Fig. 3(b).
This behavior has affected directly the oscillation
characterization and more than one closed fre-
quencies were detected for the same correspondent
frequency in the time signal. The application of
the Gaussian windows could minimize the spec-
tral leakage and consequently the frequency chan-
nel analysis became more clear and efficient. Only
one channel frequency was selected for each corre-
spondent oscillatory frequency present in the time
signal, as displayed in the Fig. 3(c).



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           330

0.2

0.4

8

0.2

0.4

9

0.1

0.2

10

0.1

0.2

11

0.1

0.2

12

0.1

0.2

1

spectra without contributions

0.1

0.2

2

0.2

0.4

3

0.2

0.4

4

0.05

0.1

5

0.05

0.1

7

0 0.1 0.2 0.3 0.4
0

0.05

0.1
14

frequency (rad/s)

0.1

0.2

8

0.05

0.1

9

0.05

0.1

10

0.05

11

0.05

0.1

12

0.1

0.2

1

spectra with contributions

0.1

0.2

2

0.1

0.2

3

0.2

0.4

4

0.1

0.2

5

0.1

0.2

6
0.01

7

0.1

0.2

13

0 0.1 0.2 0.3 0.4
0

0.02

0.04
14

frequency (rad/s)

0

0.2

0.4

6

0.25

0.5

13

1

time trends

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2

3

4

5

6

0 100 200 300 400 500 600 700 800

7

8

9

10

11

0 500 1000 1500 2000 2500

12

0 100 200 300 400 500

13

0 0.5 1 1.5 2

x 10
4

14

time(s)

(a) (b) (c)

Figure 3: Analysis of oscillation in the tags 1-14. a) Industrial time trends; b) PSD obtained using
pre-treatment filter [0.02 0.99]Hz/Hz, εp = 0.1; c)PSD obtained using fl, Gaussian windows with α = 5,
and εp calculated for M = 2.

4.2 Threshold Analysis

The εp calculated value using 3σ rule was ana-
lyzed and compared with the fixed threshold εp.
Some oscillatory signals could not be detected
when εp = 0.1 was used, e.g. tag 11. In Fig.
3(c) we can see that εp was calculated correctly
to all loops, using M = 2. Some of these selected
frequency bands will probably be discarded us-
ing energy criteria, but the smoothed frequency
band characterized by εp certainly allows a better
search for oscillation signals. Few frequency bands
selected by εp did not have correspondent oscilla-
tory activity in the time signal, e.g. tags 12 and 7,
however in these cases the oscillatory energy was
not enough to consider the band in this analysis.

4.3 Spurious Results

Oscillation detection can generate spurious results
when the filter boundaries are placed on the fre-
quency axis such that they split a board spectral
feature across two ranges. The remedy for false
detection is to ignore detected oscillation hav-
ing periods that are close to the filter boundaries
(Thornhill et al., 2003).

4.4 Results Discussions

All the data set showed in the Fig. 3 were ana-
lyzed and the Table 1 display the frequencies de-
tected when the ODC method did not use the con-
tributions proposed in this article (column A) and
when the contributions are applied (column B).

Table 1: Oscillation detected for tag 1-14

Tag
A B

Freq. Channel Freq. Channel
rad/s Energy rad/s Energy

1 0.0720 0.2663 0.0380 0.9665

2
0.0646 0.2626 0.0340 0.8760
0.0750 0.2761

3 0.0735 0.7098 0.0280 0.9128
4 0.0732 0.4321 0.0320 0.9799
5 0.0291 0.7811

6
0.1472 0.5856 0.1485 0.9537
0.1512 0.2398

7

8
0.0787 0.7034 0.0106 0.7794

0.0780 0.1305
9 0.0740 0.4247 0.0108 0.6670

0.0783 0.4385 0.0770 0.2521

10
0.1665 0.1909 0.0109 0.4817
0.1703 0.1744 0.1698 0.3285
0.1701 0.2624
0.0754 0.2175 0.0104 0.1897

11 0.0784 0.4215 0.0769 0.3453
0.1708 0.2908

12
0.1682 0.2322
0.1703 0.1933 0.1700 0.7513
0.1715 0.2490
0.1010 0.1289

13 0.1016 0.6475 0.0999 0.8860
0.1205 0.1019

14
0.0015 0.1337
0.0043 0.8168

All the listed frequencies in this table had r > 1
and Racf > 0.5.

Although the time signal clearly shows low
frequencies for tags 1-5; Tp=160s, Tp=161s,
Tp=198s, Tp=210s, and Tp=205s; respectively,
these are not present in Table 1 - column A. These
oscillation signals were not detected due the lower
filter boundary discard this information. The os-
cillatory signals from tag 5 and 14 were not char-
acterized as oscillatory for the same reason, see
Table 1 - column A. All those frequencies were
detected when the proposed lower filter bound-
ary was used, see Table 1 - column B. The lower
frequencies had concentrated around 80% of the
spectral energy and the higher frequencies could
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not be observed in Fig. 3(c).
The signal showed in the tag 14 was not char-

acterized as oscillatory, when the contributions
were not applied. The ODC method could find
three different frequency for this signal when fl,
calculated εp, and the Gaussian windows were ap-
plied, as present the Table 1 - Column B. The fre-
quency with period 418s must be discarded once
this is near the lower filter boundary, the frequen-
cies with periods 146s and 86s there are consider-
able oscillatory energy being relevant for the os-
cillations analysis.

The lower frequency present in the tag 2,
Tp=1050s, was not detected due the sample inter-
val do not have at least 4 zero-crossing intervals.

The tag 5 there is only one frequency,
Tp=300s, which one is located below the bound-
ary 0.02Hz/Hz. This is the reason for no relevant
frequency peak is observed on its Φx(f) and the
signal be considered as no oscillatory, for Table 1
- Column A. As present the Fig. 3(c), the use of
fl and calculated εp allowed distinguish this fre-
quency and a oscillatory control loop was charac-
terized.

The spectral leak was observed for the tags
2, 6, 9-13, when the non appropriated windows
was used. In the Table 1 is possible verify that
close frequencies were detected for these tags. The
use of the Gaussian windows could eliminate the
spectral leak effect and only one frequency was
detected fro each correspondent frequency on the
time signal.

For the noise signal in the tag 7 no oscillation
frequency was detected.

We conclude emphasizing the better results
arising from the improved version of ODC algo-
rithm. Relevant low oscillations frequencies were
detected for tags 1-6(steel process), 8-11(mining
process), and 14(thermoelectric unit). The use of
appropriate windows reduced the spectral leakage
and no clusters of oscillations were detected. Fi-
nally multiple oscillations were detected for tags
8-11 using a suitable energy threshold.

5 CONCLUSIONS

This paper has proposed contribution for the ODC
method in order to obtain results useful and con-
sistent. The PSD threshold, filter boundaries, and
the spectral leakage are the key to increase this
method reliability. The PSD threshold was cal-
culated using the PSD statistical distribution, the
lower filter boundaries was determined by the time
signal sample interval, and the Gaussian windows
was used to minimize the spectra leak.

Analysis of an industrial data set found tags
where more than one oscillation was present si-
multaneously. For these data were traced a com-
parison between the ODC results when the con-
tribution were not applied and when these were

applied. The simultaneously use of the proposed
contributions were fundamental to allow select all
important information needed for the oscillation
analysis, when no supervision was used.
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Abstract— The inverted pendulum contains non-negligible nonlinearities due to friction, causing limit cycles.
Much research has been conducted in the literature to estimate and compensate for this friction. In this paper, a
recently proposed method is applied to estimate friction using only data from the closed loop operation. Estima-
tions from open-loop and closed-loop are compared, showing the similarity of both. Friction estimates are then
used for compensation using two methods of the literature to improve the performance of the controller in closed
loop. The constant reinforcement (CR) compensator resulted in a better performance than the compensator
using the Karnopp friction model. Moreover, the information required to make the compensation in the first
method is only the estimate of the friction that can be obtained in closed loop. Applied techniques are illustrated
through their application in a real inverted pendulum.

Keywords— Inverted pendulum, friction estimation, friction compensation.

Resumo— O pêndulo invertido contém não linearidades não despreźıveis devido aos atritos, causando ciclos
limite. Muita pesquisa tem sido realizada na literatura para estimar e compensar este atrito. Neste artigo, um
método recentemente proposto é aplicado para estimação de atrito usando apenas dados de operação em malha
fechada. A estimativa é comparada com o resultado de ensaios em malha aberta, evidenciando a semelhança de
ambos. Os atritos estimados são então utilizados para sua compensação utilizando dois métodos da literatura,
de forma a melhorar o desempenho do controlador em malha fechada. O compensador reforço constante (CR)
resultou em um desempenho melhor do que o compensador usando o modelo de atrito de Karnopp. Além disto,
a informação necessária para a fazer a compensação no primeiro método é apenas a estimativa de atrito que pode
ser obtida em malha fechada. As técnicas utilizadas são ilustradas através da aplicação em um pêndulo invertido
real.

Palavras-chave— Pêndulo invertido, estimação de atritos, compensação de atritos.

1 Introdução

O interesse no estudo dos efeitos do atrito em ma-
lhas de controle é devido ao mesmo estar presente
em todos os sistemas de controle envolvendo siste-
mas mecânicos. Por se tratar de um sistema me-
cânico subatuado, inerentemente instável em ma-
lha aberta e de dinâmica não linear, o pêndulo
invertido é um problema clássico e já bastante
estudado para aplicações de técnicas de controle.
A presença de atrito produz ciclos limite que po-
dem impedir sua estabilização caso compensações
adequadas não sejam utilizadas (Olsson and Ås-
tröm, 2001).
Há muitos ramos de pesquisa sobre o atrito, tais
como modelagem, estimação e compensação. Es-
ses estudos têm um propósito comum, que é mos-
trar qual modelo é mais apropriado para repre-
sentar e compensar o atrito para cada caso. Park
et al. (2006) propõe um observador não linear
de ordem reduzida para estimar o coeficiente de
atrito do modelo clássico de Coulomb e compensar
o atrito em um pêndulo invertido. Gäfvert (1999)
compara os resultados da compensação entre o
modelo de LuGre e modelos clássicos de atrito
em um pêndulo invertido Furuta. Fang et al.
(2001) utiliza um compensador baseado no mo-
delo de Dahl para fazer a compensação dos atri-
tos em um pêndulo invertido duplo. Em todos

esses casos os modelos requerem informações de
vários parâmetros que devem ser estimados atra-
vés de ensaios em malha aberta. Como alterna-
tiva, métodos baseados no ajuste de uma elipse
aos dados de um gráfico entrada-sáıda têm sido
utilizados para estimar o atrito estático quando
este causa ciclos limite (Choudhury et al., 2006).
Neste artigo é comparado a estimativa do atritos
em malha aberta e fechada. Os atritos estimados
são utilizados para sua compensação utilizando o
compensador reforço constante e o compensador
baseado no modelo de Karnopp. O desempenho
dos compensadores é comparado através do cál-
culo do IAE e da variância do ângulo da haste e
da posição do carrinho. As técnicas utilizadas são
ilustradas através da aplicação em um pêndulo in-
vertido real.

2 Quantificação de atritos em malha
aberta

2.1 Descrição do ambiente

O sistema experimental utilizado, produzido pela
QuanserTM, consiste em um carrinho com uma
haste móvel acoplada através de uma articulação.
O carrinho move-se horizontalmente em um trilho
e a haste móvel por sua vez pode realizar movi-
mento rotacional de 360◦ no plano vertical. O
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carrinho consiste de uma base de alumı́nio im-
pulsionada por um motor CC de 400 W, trifásico
sem escova. O sistema f́ısico está interligado a
um ambiente de controle em tempo real (QuaRC)
integrado ao MatlabTM/SimulinkTM que permite
seu controle e monitoramento. Uma biblioteca de
funções permite a interface entre as variáveis do
ambiente Simulink e o sistema real.

2.2 Modelo do pêndulo invertido

Pelo método de Newton-Euler obtemos as equa-
ções que descrevem a dinâmica do sistema do pên-
dulo invertido

(M +m)ẍ = Fe −mL sen(θ)θ
2

+mL cos(θ)θ̈− Fat

(J +mL
2
)θ̈ = mLg sen(θ) +mL cos(θ)ẍ− fat

(1)

(2)

onde M é a massa do carrinho, m a massa da haste,
L a distância do pivô da haste até seu centro de
gravidade, J o momento de inércia da haste, Fe

a força aplicada ao carrinho, Fat a força de atrito
no carrinho, fat o atrito resistente ao momento de
rotação da haste, x é a posição do carrinho e θ

a posição angular da haste. Em nosso sistema a
força aplicada ao carrinho é dada pela seguinte
relação

Fe = βi (3)

onde β é a constante de conversão entre a cor-
rente aplicada (i) e a força que atua no motor CC
utilizado. Os valores, fornecidos pelo fabricante,
dos parâmetros destas equações estão listados na
Tabela 1.

2.3 Modelo de atrito

Segundo Olsson et al. (1998) os modelos de atrito
podem ser classificados como estáticos ou dinâmi-
cos. Nos modelos estáticos de atrito três compo-
nentes são geralmente consideradas: atrito está-
tico, atrito viscoso e o atrito de Coulomb.
Olsson et al. (1998) propuseram o modelo de atrito

Fat =


Fatrito(ẋ) se ẋ 6= 0

Fe se ẋ = 0 e |Fe| < Fs

Fs sgn(Fe) se ẋ = 0 e |Fe| > Fs

(4)

Tabela 1: Parâmetros

Parâmetro Valor Unidades

M 3,2200 kg

m 0,2300 kg

L 0,6413 m

J 0,0079 kg.m2

g 9,8100 m/s2

β 32,3960 N/A

sendo o atrito total obtido pela equação

Fatrito(ẋ) =

[
Fc + (Fs − Fc) e

−
(

ẋ
vs

)2]
sgn(ẋ) + εẋ (5)

onde Fs é a força de atrito estático, Fc a força de
atrito de Coulomb, ε o coeficiente de atrito viscoso
e vs a velocidade de Stribeck.
Ao utilizar os modelos clássicos em simuladores
nos deparamos com o problema de detecção da ve-
locidade nula. Portanto Karnopp (1985) propôs a
criação de uma faixa de valores, dentro da qual
a velocidade do movimento é considerada nula.
O modelo define a velocidade zero no intervalo
|ẋ| < DV . Para velocidades dentro deste intervalo,
o estado interno do sistema (velocidade) pode mu-
dar e ser diferente de zero, mas a sáıda do bloco é
mantida em zero por uma zona morta. Em nossos
experimentos foi utilizado DV = 0,002 m/s.
No pêndulo invertido em estudo foi observado que
não há simetria na força de atrito em relação ao
sinal de corrente aplicada (Figura 1).Este fato foi
incorporado ao modelo de Karnopp através das
equações

Fat =



F−
atrito(ẋ) se ẋ ≤ −DV

F−
s sgn(Fe) se |ẋ| < DV e Fe ≤ −F−

s

Fe se |ẋ| < DV e F−
s < Fe < F+

s

F+
s sgn(Fe) se |ẋ| < DV e Fe ≥ F+

s

F+
atrito(ẋ) se ẋ ≥ DV

(6)
F

−
atrito(ẋ) = F

−
c sgn(ẋ) + ε

−
ẋ (7)

F
+
atrito(ẋ) = F

+
c sgn(ẋ) + ε

+
ẋ (8)

O efeito Stribeck, incorporado na equação (5),
só é relevante para velocidades próximas de zero.
Quando ẋ >> vs o termo exponencial tende a zero,
resultando nas equações (7) e (8)

2.4 Estimação dos coeficientes de atrito

Para obter os coeficientes de atrito do modelo
de Karnopp apresentado foi realizado um experi-
mento em malha aberta em que o pêndulo é posto
na posição de equiĺıbrio estável e o motor é ex-
citado com uma rampa de corrente em ambos os
sentidos (Figura 1) de modo que a força aplicada
ao carrinho crescesse lentamente. Teste similar foi
realizado em (Campbell et al., 2008), no entanto
neste artigo é utilizado um algoritmo de otimiza-
ção não linear no MatlabTM (função fmincon do
toolbox de otimização), que minimiza a função

e = ||x(t)− x̂(t)| | (9)

com as restrições


Fs ≥ Fc

Fc ≥ 0

ε ≥ 0

(10)

onde x(t) é a posição do carrinho obtida expe-
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Figura 1: Resposta à rampa de corrente

rimentalmente e x̂(t) é o valor da posição obtida
através de (1)-(3) e (6)-(8). O algoritmo conclui
a busca dos coeficientes de atrito quando a norma
do erro atinge valor menor que 10−8.

2.4.1 Resultados

Foram realizados 40 testes em que o carrinho foi
submetido à rampa de corrente em cada uma das
direções. Para cada teste foram estimados os coe-
ficientes de atrito para o modelo de Karnopp. Na
Tabela 2 é apresentada a média (M) e o desvio
padrão (σ) dos valores identificados.
Observa-se a proximidade entre Fs e Fc e estes são
cerca de 80% maior para corrente negativa.

3 Quantificação de atritos em malha
fechada

A necessidade de testes invasivos em malha
aberta, restringe o uso do método apresentado
na seção 2. Em sistemas mecânicos é usual que
a força de atrito se manifeste como uma degra-
dação crescente com seu uso, o que tornaria ne-
cessário sua parada para ensaios e a consequente
medição. Nesta seção é apresentado um método
recentemente proposto para medição de atrito em
válvulas pneumáticas de controle, que usa ape-
nas o sinal do controlador e a resposta do pro-
cesso para estimar as forças de atrito (Choudhury
et al., 2006). Como o método é aplicado ao pên-
dulo em malha fechada, um controlador via reali-
mentação de estados é inicialmente projetado para
estabilizá-lo

Tabela 2: Coeficientes de Atrito

Corrente negativa Corrente positiva

M σ M σ

Fs 9,6147 0,7162 5,3713 0,4998

Fc 8,5711 0,6087 4,8104 0,2437

ε 25,5731 1,6234 30,2838 1,3633

3.1 Controle via realimentação de estados

O modelo linearizado do pêndulo invertido é ob-
tido considerando uma zona de operação próxima
ao ponto de equiĺıbrio instável, a saber, (θ, θ̇) =

(0, 0). Nessa zona valem as seguintes aproxima-
ções: sen(θ) ≈ θ, cos(θ) ≈ 1 e θ̇2.θ ≈ 0. Com isso, a
partir das equações (1) e (2) e fazendo fat ≈ 0 e
u = Fe−Fat é obtida a representação do sistema no
espaço de estados

ẋ =


0 0 1 0

0 0 0 1

0 m2L2g
J+mL v2 0 0

0 mLgv1 0 0

x +


0

0

v2
mL

M+m v1

u (11)

y =

 1 0 0 0

0 1 0 0

x (12)

onde x =
[
x θ ẋ θ̇

]T
, v1 = (M +m)/[(M +m)J +

MmL] e v2 = (J +mL2)/[(M +m)J +MmL]

O controle por realimentação de estados foi proje-
tado de forma a assegurar que a resposta em ma-
lha fechada tenha baixo tempo de resposta e ele-
vado amortecimento, sendo a lei de controle dada
por

u = −Kx (13)

onde K = [−220, 23 514, 11 − 169, 67 106, 34]. Este
controlador resulta nos pólos de malha fechada:
[−3, 8− 0, 8717i − 3, 8 + 0, 8717i − 10 − 10]. O con-
trolador obtido será utilizado em todos os testes
apresentados neste artigo. A resposta do pêndulo
real a este controlador pode ser vista na Figura 2,
com o tempo de amostragem de 0,5 ms.
Observa-se que o pêndulo opera em torno de θ = 0,
mas não estabiliza devido às forças de atrito pre-
sentes no mesmo. Também fica claro que en-
quanto a força aplicada ao carrinho é menor que
o atrito estático, a haste cai livremente, como por
exemplo entre 34,0 s e 34,8 s. A queda da haste é
acompanhada do aumento do sinal de erro e con-
seqüentemente da força aplicada. No momento
em que a força aplicada vence o atrito estático
o carrinho salta abruptamente fazendo que o ân-
gulo supere o ângulo nulo desejado e dessa forma,
o sinal do erro é alterado revertendo a força apli-
cada ao carrinho ocasionando uma nova parada.
A haste entra em queda livre novamente e o ciclo
recomeça.

3.2 Estimação de atrito estático em malha fe-
chada

A presença de atrito em processos sob certas
condições produz ciclos limite (Olsson and Ås-
tröm, 2001) que tem sido explorados na literatura
para realizar uma estimativa dos atritos em vál-
vulas de controle (Choudhury et al., 2006). Estes
métodos são agora aplicados ao pêndulo, tendo
em vista o comportamento oscilatório em malha
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fechada (Figura 2). De modo particular, o gráfico
i versus x obtido (Figura 3), é t́ıpico de sistemas
sob influência de atrito estático e que apresentam
oscilações e evidencia o comportamento da posi-
ção do carrinho de acordo com a corrente aplicada.
Dessa forma, é posśıvel obter uma estimativa do
atrito através do algoritmo proposto, baseado em
(Choudhury et al., 2006), que pode ser executado
periodicamente, de forma automática, usando da-
dos coletados que indicaram presença de oscilações
(Thornhill et al., 2003).

1. Aplicar ao conjunto de dados (i, x) a um filtro
passa baixa a fim de eliminar componentes de
alta frequência e gerar (if , xf)

2. Escolher um segmento de dados (if , xf) com
base na regularidade de oscilações desses si-
nais. Tal regularidade é verificada a par-
tir do critério apresentado em (Thornhill
et al., 2003).

3. Ajustar uma elipse ao gráfico if versus xf .

4. Traçar um segmento de reta paralelo ao eixo
i passando pelo centro da elipse.

5. Calcular a distância entre os interceptos do
segmento de reta traçado com a reta i = 0 e
com a elipse.

No item 3 o ajuste da elipse ao gráfico if versus
xf é feito por mı́nimos quadrados não-linear, oti-
mizando o quadrado da soma das distâncias orto-
gonais dos pontos do conjunto de dados (i, x) à
elipse ajustada, onde a estimativa inicial é obtida
por uma rotina de mı́nimos quadrados linear. Em
(Choudhury et al., 2006) o gráfico dos dados do
processo formam um padrão eĺıptico, no caso do
pêndulo invertido isso não ocorre, como visto na
Figura 3. Para evitar que a elipse seja mal ajus-
tada é proposto em (Cuadros et al., 2010) ajustar
a elipse somente aos pontos mais significativos do
conjunto de dados (SIPO). Sendo os pontos signi-
ficativos definidos como os pontos onde o sistema
está em um estado transitório. Para o pêndulo
invertido, esses pontos ocorrem quando o carri-
nho está em movimento. A Figura 3 exemplifica o

Figura 2: Teste com realimentação de estados

Figura 3: Elipse mal ajustada

caso, para a elipse ajustada para todos os pontos,
o atrito estimado seria superior ao estimado com
a elipse ajustada somente com os pontos signifi-
cativos. O algoritmo como foi proposto quantifica
o atrito de Coulomb. Para quantificar o atrito
estático é necessário acrescentar ao algoritmo as
etapas:

6. Expandir a elipse ajustada, até que ela con-
tenha todos os pontos do gráfico if versus xf .

7. Calcular a distância entre os interceptos do
segmento de reta traçado com a reta i = 0 e
com a elipse expandida.

Uma discussão mais profunda sobre o assunto é
feita em (Teixeira et al., 2011). O resultado ob-
tido pode ser visto na Figura 4. Fica claro que o
ajuste da elipse faz com que os atritos sejam supe-
restimados, por isso os valores aqui encontrados,
listados na Tabela 3, são superiores aos encontra-
dos na seção 2.4. Esse efeito é ainda mais grave
para o caso do atrito estático.

4 Compensação de atritos

Uma vez quantificados os atritos, eles podem ser
eventualmente reduzidos através de manutenção.
Quando isto não for posśıvel por algum motivo,

Figura 4: Elipse ajustada ao gráfico i - x
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Tabela 3: Correntes obtidas em malha fechada

Corrente negativa Corrente positiva

M σ M σ

Fs 13,79 0,33 10,23 0,58

Fc 10,63 0,28 7,07 0,55

Figura 5: Teste com compensador de Karnopp

um compensador pode ser projetado para reduzir
seu efeito no desempenho da malha de controle.
Dois importantes métodos da literatura são ana-
lisados, testados e comparados na próxima seção.

4.1 Compensação através do modelo de Karnopp

Tendo obtido os coeficientes de atrito na seção 2,
podemos então utilizar o modelo de Karnopp para
compensar o efeito do atrito no sistema do pêndulo
invertido em malha fechada.
Tal técnica consiste em utilizar o modelo de Kar-
nopp para estimar a força de atrito no sistema
e somá-la ao sinal de controle a fim de cance-
lar o efeito do atrito. O resultado experimental
pode ser visto na Figura 5. Em uma breve aná-
lise, nota-se que em 10,2 s o ângulo da haste (θ)
cruza o zero e torna-se negativo, com isso o si-
nal de controle (u), começa a aumentar para fazer
com que a haste retorne a zero graus, causando
diminuição no módulo da velocidade do carrinho
(ẋ). Em 10,3 s a velocidade do carrinho está en-
tre o intervalo |x̂| < DV , e portanto o compensa-
dor de Karnopp soma à sáıda do controlador a
corrente necessária para que o carrinho vença o
atrito estático (F̂at), fazendo que o carrinho mova-
se para o lado oposto, aumentando o ângulo da
haste. Enquanto o carrinho está em movimento,
o compensador soma à sáıda do controlador a cor-
rente necessária para vencer o atrito de Coulomb
e o viscoso.

4.2 Compensador CR

Ivan and Lakshminarayanan (2009) propuseram
um método, chamado reforço constante (CR),
para compensação de atrito estático em válvulas

Figura 6: Teste com compensador CR

de controle. Este método é similar à compensação
de banda morta discutida em (Hägglund, 2007).
Dessa forma, um sistema utilizando um compen-
sador CR possui a lei de controle

u = uc + ui (14)

ui = γ sgn(∆uc) (15)

onde ∆uc = uc(t) − uc(t − 1) e γ é o atrito estático
estimado e no caso do pêndulo invertido será dado
por

γ =

 I+s if ∆uc > 0

I−s if ∆uc < 0
(16)

onde Is = Fs/β, sendo F−
s e F+

s obtidos na seção
3.2 e listados na Tabela 3. Devido aos rúıdos de
medição nos estados há a necessidade de filtrar o
sinal do controlador. Inúmeras tentativas de pro-
jetar um filtro que reduzisse o efeito do rúıdo mas
não introduzisse atrasos significativos foram fei-
tas. Nos melhores resultados a compensação era
feita no momento em que o sinal de controle cru-
zava por zero, devido a este atraso. Baseando-se
nisso, propõe-se utilizar sgn(uc) e não sgn(∆ucf ) em
(15), dispensando a etapa de projeto do filtro e

obtendo-se resultados equivalentes. É importante
destacar que tal medida, fará com que mesmo que
o sinal de controle permaneça constante, o com-
pensador continuará atuando. No entanto, caso
isso ocorra a realimentação de estados reduz este
valor convenientemente.
O resultado desta estratégia pode ser vista na Fi-
gura 6. Podemos observar que em 10,3 s a sáıda
do controlador (uc) torna-se negativa fazendo com
que o compensador CR (ui) subtraia I− do sinal
do controlador para que o carrinho vença o atrito
estático. Em 10,37 s aproximadamente a sáıda
do controlador cruza novamente por zero, ficando
agora positivo, portanto o compensador soma I+

ao sinal do controlador.

4.3 Comparação dos métodos

Observa-se que os compensadores CR e usando
o modelo de Karnopp produziram resultados se-
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Tabela 4: Índices de desempenho dos compensadores

Ângulo Posição

IAE Variância IAE Variância

Sem 3,574 0,203 262,269 786,667

Karnopp 1,748 0,039 15,175 3,168

CR 1,201 0,018 8,226 0,877

melhantes, com amplitude de oscilação do ângulo
em torno de 0, 3o, enquanto que sem compensa-
ção foi obtido uma amplitude de oscilação do ân-
gulo de 1o. Tal melhoria é relevante devido ao
crescente número de aplicações com o posiciona-
mento de precisão em sistemas mecânicos. A Ta-
bela 4 sumariza os resultados obtidos com os di-
ferentes compensadores. Da análise das figuras 5
e 6, com o mesmo intervalo de tempo, observa-se
que os sinais de compensação têm amplitudes si-
milares. Porém, como o compensador CR alterna
este sinal nos cruzamentos por zero do sinal do
controle (uc) e o compensador usando o modelo
de Karnopp o fez no cruzamento pela zona morta
(|ẋ ≤ DV |) da velocidade, o primeiro reage mais
rapidamente limitando a amplitude de oscilação
do ângulo. Além disto, o compensador CR usa
apenas a estimativa de Fs em malha fechada, en-
quanto que o compensador utilizando o modelo de
Karnopp necessita de testes em malha aberta para
estimar os valores de Fs, Fc e ε, e sua implementa-
ção é mais complexa.

5 Conclusões

Métodos de estimação e compensação de atritos
foram aplicados em um pêndulo invertido. Atra-
vés de testes realizados em malha aberta foram
obtidos os parâmetros do modelo de atrito de Kar-
nopp. Estimativas de atrito estático também fo-
ram obtidas em malha fechada, usando apenas da-
dos de operação, produzindo valores semelhantes
aos obtidos em malha aberta.
O compensador CR teve desempenho superior ao
do compensador utilizando o modelo de Karnopp.
Concluiu-se que embora o modelo de Karnopp seja
mais completo, a estratégia usando o compensa-
dor CR é mais eficiente, por agir mais rapidamente
a sinais de erro. Além disto, o compensador CR
requer apenas um parâmetro, o qual pode ser de-
terminado em malha fechada.
Em sistemas mecânicos que apresentam ciclos li-
mite devido ao atrito, sua quantificação e compen-
sação podem ser feitas de forma automática.
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Hägglund, T. (2007). Automatic on-line estimation
of backlash in control loops, Journal of Process
Control 17: 489 – 499.

Ivan, L. Z. X. and Lakshminarayanan, S. (2009). A
new approach to valve stiction quantification and
compensation, Industrial & Engineering Chemis-
try Research 48: 3474 – 3483.

Karnopp, D. (1985). Computer simulation of stick-slip
friction in mechanical dynamic systems, Journal
of Dynamic Systems, Measurement and Control
107(1): 100 – 103.
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Abstract— Wireless sensor networks (WSNs) are composed of sensor nodes in order to detect and transmit
features from the physical environment. Generally, the sensor nodes transmit informations to a special node,
called sink. The use of a single sink node implies in a bottleneck in the sensors network, especially for real
time applications. Thus, recent research have led to the selection of routes in sensor networks with multiple
sink nodes. The approach proposed by this paper presents the application of Fuzzy Genetic Systems (FGSs)
for the selection of routes in WSNs, in order to make the communication between multiple sensor nodes and
multiple sink nodes. The Fuzzy Inference System (FIS) of Mamdani is used to estimate the more suitable sink
for communication at a given moment, based on some network features such as energy and the number of hops.
Genetic Algorithms (GAs) are employed to adjust the membership functions of linguistic variables of the FIS.
Proposed route selection was applied through of computer simulations, to show the viability of the implemented
approach. The results obtained through simulation show a sensors network with longer lifetime, because the
adequated choice of the sink used for sending packets through the network in order to find the best routes.

Keywords— Fuzzy Inference System, Genetic Algorithms, Wireless Sensor Networks, Fuzzy Genetic Systems,
Sink Nodes, Wireless Sensor Networks Routing

Resumo— Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs) são compostas por um conjunto de nós sensores com o objetivo
de detectar e transmitir alguma caracteŕıstica do meio f́ısico. Estes nós sensores, depois de captar algum evento,
devem se comunicar com um nó especial, denominado sink node. A utilização de um único sink node implica
em um gargalo na rede de sensores, especialmente para aplicações de tempo real. Desta forma, as pesquisas têm
direcionado esforços para a seleção de rotas em redes de sensores com múltiplos sink nodes. A abordagem proposta
por este trabalho apresenta a aplicação de Sistemas Fuzzy Genéticos (SFGs) para a seleção de rotas em RSSFs,
de modo a realizar a comunicação entre múltiplos nós sensores e múltiplos sink nodes. Um Sistema de Inferência
Fuzzy de Mamdani é utilizado para estimar o sink node mais adequado para a comunicação em um determinado
instante, baseado em algumas caracteŕısticas da rede, como a energia e o número de saltos. Algoritmos Genéticos
(AGs) são utilizados para determinar, de forma simultânea, a quantidade de termos primários para as variáveis
lingúısticas, o ajuste das funções de pertinência relativas aos termos primários, e o conjunto de regras de produção
do sistema de inferência fuzzy de Mamdani. A seleção de rotas proposta foi aplicada, por meio de simulações
computacionais, para demonstrar a viabilidade da abordagem implementada. Os resultados obtidos apresentam
uma rede de sensores com maior tempo de vida, por meio da escolha adequada do sink node utilizado para o
envio de pacotes por meio da rede, de forma a encontrar as melhores rotas.

Palavras-chave— Sistemas de Inferência Fuzzy, Algoritmos Genéticos, Redes de Sensores Sem Fio, Sistemas
Fuzzy Genéticos, Sink Nodes, Roteamento em Redes de Sensores Sem Fio.

1 Introdução

Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs) são compos-
tas por um conjunto de nós sensores com o obje-
tivo de detectar e transmitir alguma caracteŕıstica
do meio f́ısico, como: pressão atmosférica, tempe-
ratura, ńıvel de poluição, etc. Estes nós senso-
res após captar algum evento devem se comunicar
com um nó especial, denominado sink node, o qual
irá analisar os dados recebidos e, de acordo com o
objetivo do projeto da rede, deverá tomar alguma
decisão.

Alguns dos paradigmas de comunicação mais
comuns nas RSSFs envolvem a comunicação de
múltiplos nós sensores depositados em uma área
de observação, reportando informações a um sink
(muitos-para-um). Entretanto, o uso de um único
sink representa um gargalo em uma rede, especial-
mente para aplicações de tempo real e fluxo de da-
dos cont́ınuo (Boukerche and Martirosyan, 2007).
Nesse sentido, algumas pesquisas têm direcionado
esforços para o uso de múltiplos sinks, nos quais
a comunicação aborda um paradigma alternativo,
composto de múltiplos nós sensores para múltiplos
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sinks (muitos-para-muitos).

Este trabalho foca a seleção de rotas para o
envio de dados entre os nós sensores e os múl-
tiplos sink nodes de uma RSSF. A abordagem
combina sistemas de inferência fuzzy de Mamdani
(Mamdani, 1974) e Algoritmos Genéticos (AGs)
(Goldberg, 1989). Sistemas de inferência fuzzy de
Mamdani são utilizados para classificar as rotas
de forma a determinar o sink node mais adequado.
A classificação das rotas, por meio da considera-
ção de algumas caracteŕısticas da RSSF, como a
energia (carga de bateria dispońıvel para cada nó
sensor) e o número de saltos (quantidade de nós
intermediários que uma mensagem deve percorrer
até alcançar o sink node), é feita para auxiliar o
protocolo de roteamento no processo de seleção do
melhor caminho dentre as várias rotas posśıveis
em um determinado instante de tempo. Algorit-
mos Genéticos são empregados para obter o ajuste
otimizado dos parâmetros de projeto do sistema
de inferência fuzzy de Mamdani.

No projeto de um sistema de inferência fuzzy,
constitui-se aspecto relevante a definição da base
de conhecimento fuzzy, a qual é formada pela base
de dados fuzzy e pela base de regras fuzzy. A base
de dados fuzzy é composta principalmente pelas
variáveis lingúısticas (Zadeh, 1973) e seus termos
primários (termos lingúısticos), os quais são defi-
nidos por conjuntos fuzzy e suas funções de per-
tinência (Pedrycz and Gomide, 1998). A base de
regras é composta por um conjunto de regras de
produção fuzzy, que definem a estratégia de to-
mada de decisão para uma determinada aplicação.
Vale ressaltar que alguns estudos têm mostrado
que a performance do sistema de inferência fuzzy
é muito mais senśıvel à escolha da base de da-
dos fuzzy do que à composição da base de regras
de produção fuzzy (Cordón et al., 2000; Cordón
et al., 2001). Entretanto, a interdependência en-
tre a base de dados fuzzy e a base de regras fuzzy
sugere que um projeto automático simultâneo des-
tes dois componentes consiste em uma metodolo-
gia mais apropriada e robusta (Homaifar and Mc-
Cormick, 1995).

Com a aplicação dos AGs, pretende-se ob-
ter simultaneamente uma base de dados fuzzy e
uma base de regras fuzzy para maximizar a per-
formance da aplicação do sistema de inferência de
Mamdani na seleção de rotas em Redes de Sen-
sores Sem Fio. Portanto, o sistema fuzzy obtido
deve auxiliar um protocolo de roteamento a es-
colher o melhor caminho de comunicação entre
os nós sensores e os sink nodes de forma a ma-
ximizar o tempo de vida da rede. Os sistemas
inteligentes h́ıbridos obtidos da integração entre
modelos de inferência fuzzy e Algoritmos Gené-
ticos são denominados Sistemas Fuzzy Genéticos
(SFGs) (Herrera, 2008).

2 Seleção de Rotas em Redes Multi-Sink

2.1 Aspectos Gerais

Em nossa proposta consideramos que na região
observada os nós sensores são posicionados de
modo uniforme e os múltiplos sinks são dispos-
tos de forma a abranger a cobertura de toda a
área. Ressalta-se que os sink nodes são disposi-
tivos com caracteŕısticas bem superiores aos nós
sensores, não possuindo limitações de energia.

Cada sink node é responsável por receber
mensagens de notificação de eventos ocorridos em
qualquer ponto da rede. Para isso, cada nó sen-
sor deve selecionar o sink mais apropriado em um
determinado instante, levando-se em consideração
caracteŕısticas da rede, como por exemplo, ener-
gia, número de saltos, colisões e latência. Devemos
enfatizar que neste trabalho consideramos inicial-
mente apenas duas caracteŕısticas, energia e nú-
mero de saltos, principais métricas consideradas
em RSSFs (Garca-hernndez et al., 2007).

2.2 Simulador

O simulador Sinalgo (Sinalgo, 2010) é utilizado
nos experimentos para teste e validação da abor-
dagem proposta. Sinalgo é um framework imple-
mentado na linguagem Java. Ao contrário de ou-
tras ferramentas, Sinalgo foca na verificação de al-
goritmos abstraindo-se das camadas mais baixas
(como f́ısica, enlace, rede, entre outras).

2.3 Protocolo de Roteamento

É importante destacar que é necessária a esco-
lha de um protocolo de roteamento, pois o Sis-
tema Fuzzy-Genético funcionará em conjunto com
ele. Para a comunicação dos nós com os sink no-
des, utilizamos o protocolo de roteamento Direc-
ted Diffusion (Intanagonwiwat et al., 2003), que é
projetado para Redes de Sensores Sem Fio, onde
o projetista da rede é responsável por definir o
tipo de evento que deverá ser observado pelos nós
sensores e a área de interesse. Na abordagem pro-
posta, o Directed Diffusion seleciona a melhor rota
baseado em um ı́ndice, o ńıvel fuzzy (FL - Fuzzy
Level) associado a cada rota. O FL é usado para
classificar cada rota que um nó possa utilizar. Ro-
tas com maior valor de FL são consideradas pre-
ferenciais. O valor do FL é obtido por meio do
modelo de inferência fuzzy de Mamdani, cujas en-
tradas correspondem aos valores da energia e do
número de saltos. Desta forma, o FL auxilia um
nó sensor no processo de seleção do melhor cami-
nho dentre as várias rotas posśıveis em um dado
instante de tempo, com o objetivo de aumentar o
tempo de vida da rede.
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3 Aspectos da Implementação do
Sistema Fuzzy Genético

O sistema de inferência fuzzy implementado tem
duas variáveis de entrada, a Energia e o Número
de saltos, e uma variável lingúıstica de sáıda, o
ńıvel fuzzy (FL) que mensura a qualidade de cada
rota. A sintaxe das regras do sistema fuzzy está
representada pelas seguintes declarações condicio-
nais lingúısticas:

• Regra 1: Se (Energia é A1) e (Número de
saltos é B1), Então (FL é C1), ou

• ...

• Regra nr: Se (Energia é Ap) e (Número de
saltos é Bq), Então (FL é Cr)

onde: nr é o número de regras; Aj , Bk e Cl são
os termos primários (valores lingúısticos) associa-
dos às variáveis lingúısticas Energia, Número de
saltos e FL, respectivamente; p, q e r correspon-
dem à quantidade de termos primários das variá-
veis lingúısticas Energia, Número de saltos e FL,
respectivamente.

A abordagem adotada neste trabalho propõe o
uso de AGs para determinar, de forma simultânea,
a quantidade de termos primários para as variáveis
lingúısticas, o ajuste das funções de pertinência
associadas a cada termo primário, e a composição
do conjunto de regras lingúısticas do sistema fuzzy
de Mamdani.

O primeiro aspecto a ser considerado no uso
de AGs para a solução de um problema é a repre-
sentação cromossomial do problema, para que os
AGs possam solucioná-lo de forma adequada. A
representação cromossomial consiste em mapear a
informação dos parâmetros do problema em uma
maneira viável de ser tratada pelo AG. Ao proje-
tar um sistema fuzzy usando um AG, deve-se ma-
pear o sistema fuzzy dentro de um cromossomo.
Um sistema fuzzy é especificado somente quando
a base de regras e a definição das variáveis lingúıs-
ticas (base de dados fuzzy) são especificadas (Shi
et al., 1999). Neste trabalho os cromossomos con-
têm informações relativas à quantidade de termos
primários e às funções de pertinência das variá-
veis lingúısticas de entrada e sáıda, bem como as
informações sobre a base de regras do sistema de
inferência fuzzy.

A estrutura dos cromossomos para armaze-
nar os parâmetros do sistema de inferência fuzzy
foi dividida em três partes. A primeira parte co-
difica a quantidade de termos primários das va-
riáveis lingúısticas. Esta parte do cromossomo
contém 9 bits, em que cada conjunto de 3 bits
representa a quantidade de termos primários de
cada uma das 3 variáveis lingúısticas. A segunda
parte armazena as informações da composição lin-
gúıstica da base de regras fuzzy, isto é, ela codi-
fica os valores lingǘısticos do conseqüente associ-

ado a cada combinação das entradas das regras
de produção fuzzy. De acordo com a experiên-
cia dos autores em relação ao comportamento das
RSSFs, o número máximo de termos primários de
cada variável lingúıstica foi definido como sendo
igual a 5, e a quantidade de regras é então es-
tabelecida por meio de uma multiplicação entre
a quantidade de termos primários das variáveis
lingúısticas de entrada (Energia e Número de sal-
tos). Desta forma o número máximo de regras no
sistema é igual a 25. Portanto, a segunda parte
é representada por 75 bits, sendo que cada con-
junto de 3 bits representa o termo primário (valor
lingúıstico) associado ao consequente de cada re-
gra de produção fuzzy do sistema de inferência.
A terceira parte codifica os parâmetros da locali-
zação das funções de pertinência de cada variável
lingúıstica no universo de discurso. Como as fun-
ções de pertinências têm parâmetros cont́ınuos que
necessitam de uma grande exatidão, adotou-se a
representação do cromossomo por meio de núme-
ros reais (Srikanth and kamala, 2008), ao invés da
representação binária utilizada nas duas primeiras
partes. As funções de pertinência utilizadas para
as variáveis lingúısticas são triangulares (Figura
1).

Figura 1: Função de pertinência triangular.

Entretanto, ao invés dos cromossomos arma-
zenarem os valores ai, mi e bi para cada função
de pertinência, eles armazenam os coeficientes de
ajustes (parâmetros) δi e ηi. Cada função de per-
tinência i pode ser montada a partir das seguintes
equações (Park et al., 1994):

• ai = (ai + δi)− ηi;

• mi = (mi + δi);

• bi = (bi + δi) + ηi.

O coeficiente δi é responsável por deslocar
a função de pertinência para a direita ou es-
querda, enquanto o coeficiente ηi pode expandir
ou encolher o suporte da função da pertinência
(Zimmermann, 2001) em relação ao seu universo
de discurso. Como cada variável lingúıstica pos-
sui no máximo 5 termos primários, e cada função
de pertinência associada a um termo primário é



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           341

representada pelos dois parâmetros δi e ηi, são
necessários no máximo 10 genes para representar
as funções de pertinência de uma variável lingúıs-
tica do sistema de inferência fuzzy aplicado. Por-
tanto, a terceira parte do cromossomo tem tama-
nho igual a 30. Como cada cromossomo armazena
as informações sobre os parâmetros do sistema de
inferência fuzzy, tem-se um cromossomo de 114 (9
+ 75 + 30) genes. O AG implementado adotou
uma população de 80 indiv́ıduos (cromossomos).

Após a definição da representação cromosso-
mial, o projeto do AG enfoca a especificação de
uma função de avaliação. Como o objetivo do sis-
tema fuzzy é de ajudar o algoritmo de roteamento
a escolher o melhor caminho de comunicação en-
tre os nós sensores e os sink nodes, este trabalho
empregou como função de avaliação o tempo que
leva para o primeiro nó sensor da rede morrer.
Portanto, tem-se um problema de maximização,
cujo objetivo está em encontrar uma base de co-
nhecimento fuzzy para o sistema de inferência que
ajude o protocolo de roteamento a selecionar as
melhores rotas para maximizar o tempo de vida
da rede.

Após o cálculo da função de avaliação para
cada ind́ıviduo da população de cromossomos, o
processo de seleção escolhe um subconjunto de in-
div́ıduos da população atual, para compor uma
população intermediária, de forma a aplicar os
operadores genéticos. O método de seleção ado-
tado neste trabalho foi o método do torneio. Vale
mencionar que o tamanho do torneio adotado foi
igual a 2. Em combinação com o modulo de sele-
ção, foi usada uma estratégia elitista, com a manu-
tenção do melhor indiv́ıduo de uma geração para
outra.

Para fazer com que a população passe por
uma evolução, deve-se aplicar os operadores ge-
néticos. Os operadores genéticos, cruzamento e
mutação, são utilizados para transformar a popu-
lação por meio de sucessivas gerações, de forma a
estender a busca/otimização a um resultado satis-
fatório. O cruzamento é o operador responsável
pela recombinação genética dos pais, para permi-
tir que a próxima geração herde as caracteŕısti-
cas genéticas da população atual. Neste traba-
lho, empregou-se o cruzamento discreto (Herrera
et al., 2005). Este operador engloba os principais
operadores de cruzamento para a representação
binária, que são diretamente aplicáveis para a re-
presentação real (Herrera et al., 2003). O opera-
dor genético da mutação (Hinterding et al., 1995)
é necessário para introduzir e manter a diversidade
genética da população, por meio da mudança ale-
atória de genes dentro dos cromossomos, o que
fornece meios para incorporação de novas caracte-
ŕısticas genéticas dentro da população. Portanto,
a mutação assegura a possibilidade de se chegar
a qualquer ponto do espaço de busca, além de
ajudar a contornar o problema de mı́nimos locais.

Parâmetros
Sistema
Fuzzy

Funções de
Pertinência

Triangular

Operador de
Implicação

Mı́nimo de
Mamdani

Operador de
Agregacão

Máximo

Método de
Defuzzifica-
ção

Centro de
Área

Algoritmo
Genético

Tamanho da
População

80

Representação Mista (Biná-
ria e Real)

Método de
Seleção

Torneio
(k=2)

Operador de
Crossover

Discreto

Operador de
Mutação

Aleatório

Tabela 1: Valores para os principais parâmetros
do Sistema Fuzzy-Genético implementado.

Neste trabalho, empregou-se a mutação aleatória
(Michalewicz, 2011).

O sistema de inferência fuzzy de Mamdani ob-
tido por meio da aplicação de AGs é composto
por Nr regras disjuntivas de inferência. A infe-
rência de cada regra consiste na avaliação do an-
tecedente, seguida da aplicação do operador de
implicação para determinar o conjunto fuzzy do
consequente. A agregação dos consequentes con-
siste em agregar, ou combinar, os consequentes
obtidos pela inferência de cada regra. O procedi-
mento de defuzzificação obtém o valor numérico
do FL, ou seja, um ı́ndice quantitativo que indica
a qualidade da rota. Desta forma, o sistema de
inferência fuzzy é responsável por estimar a quali-
dade das rotas baseado em dois critérios: energia
e número de saltos. A estimação da qualidade das
rotas, por meio do FL, auxilia o protocolo de ro-
teamento na tomada de decisão para selecionar o
melhor caminho dentre os vários posśıveis para o
envio de dados em uma RSSF. Importante menci-
onar que rotas com maior valor de FL são consi-
deradas preferenciais.

A Tabela 1 resume os valores dos parâmetros
utilizados na implementação do Sistema Fuzzy-
Genético:

4 Aplicações e Discussões

Os resultados da aplicação da abordagem pro-
posta baseada em Sistemas Fuzzy-Genéticos são
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apresentados baseados em duas métricas. As mé-
tricas são:

• Tempo de morte do primeiro nó: expressa o
tempo de morte do primeiro nó na rede. Esta
métrica permite analisar por quanto tempo os
nós sensores permanecem vivos;

• Tempo de morte da rede: registra por quanto
tempo a rede permanece viva, isto é, até
quando a rede poderá manter ativas as co-
municações necessárias;

Descrevemos a seguir os cenários simulados,
utilizamos 100 nós sensores, 4 sink nodes e uma
topologia em malha para todos os cenários:

• Cenário 1: utilizamos o protocolo de rotea-
mento Directed Diffusion em sua forma tra-
dicional, sem uso de sistemas de inferência
fuzzy ;

• Cenário 2: neste cenário aplicamos sistema
de inferência fuzzy de Mamdani para estimar
a qualidade das rotas baseado na energia e
no número de saltos. Contudo, a concepção
do sistema de inferência fuzzy é feita de ma-
neira emṕırica, em que a definição da base de
conhecimento fuzzy é feita baseada em testes
com várias configurações diferentes (tentativa
e erro);

• Cenário 3: como no cenário 2, considera-
mos a aplicação de um sistema de inferên-
cia fuzzy de Mamdani. Entretanto, neste ce-
nário, a base de conhecimento do sistema de
inferência fuzzy é ajustada automaticamente
por meio de Algoritmos Genéticos.

4.1 Resultados

Apesar de nossa solução ser destinada a ambientes
com múltiplos sink nodes, inicialmente analisou-se
o comportamento da RSSF por meio das simula-
ções computacionais com os 3 cenários descritos
considerando-se apenas um único sink node. Es-
tes experimentos foram realizados com o proposito
de verificar a viabilidade e eficiência da abordagem
proposta baseada em Sistema Fuzzy-Genético em
um ambiente com um único sink (mono-sink). O
comportamento das RSSF também foi avaliado em
cada cenário para verificar a qualidade da classi-
ficação das rotas em ambientes multi-sink. Adi-
cionalmente, as simulações com ambientes mono-
sink e multi-sink permitem verificar a relevância
da quantidade de sink nodes no ambiente moni-
torado e a influencia deles no tempo de vida da
rede.

Para a primeira métrica, tempo de morte do
primeiro nó da rede, pode-se perceber que nos ce-
nários mono-sink, os dados obtidos por meio da
simulação apresentam um comportamento cres-
cente entre os cenários, sendo o cenário 3 o de

melhor resultado. Contudo, resultados ainda me-
lhores foram obtidos quando múltiplos sinks fo-
ram aplicados nos mesmos cenários, devido ao au-
mento do número de rotas posśıveis que cada nó
sensor pode utilizar para transmissão de dados
pela rede (Figura 2).

Representamos por meio da Figura 3 o tempo
de morte da rede, tempo em que a comunicação da
rede é interrompida devido a morte de alguns nós
sensores que compõem as rotas do transmissor. Os
dados obtidos por meio das simulações computa-
cionais foram analisados em todos os 3 cenários
nas redes mono-sink e múlti-sink e constatamos
semelhança com a métrica anterior, no que se re-
fere a curva de crescimento no tempo de vida da
rede e por apresentar o cenário 3 como o melhor
resultado.

Figura 2: Tempo de morte do primeiro nó da rede.

Figura 3: Tempo de morte da rede.

5 Conclusões

Este trabalho propõe uma abordagem baseada em
Sistemas Fuzzy-Genéticos aplicada à Rede de Sen-
sores Sem Fio com múltiplos sink nodes. O Sis-
tema Fuzzy-Genético trabalha em conjunto com
o protocolo de roteamento Directed Diffusion de
forma a auxiliar um nó sensor no processo de se-
leção do melhor caminho dentre as várias rotas
posśıveis em um determinado instante. Baseado
na energia e no número de saltos, um sistema de
inferência fuzzy de Mamdani é usado para estimar
a qualidade das rotas. Com isso, o protocolo de
roteamento Directed Diffusion pode determinar o
sink node mais adequado para o envio de dados
com o objetivo de aumentar o tempo de vida da
rede.

A estimação da qualidade das várias rotas da
RSSF através de Sistema Fuzzy-Genético foi si-
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mulada computacionalmente para demonstrar a
viabilidade da abordagem implementada. O si-
mulador Sinalgo foi utilizado para realizar as si-
mulações computacionais para todos os 3 cenários
considerando as mesmas caracteŕısticas da rede.
Os resultados obtidos pelo Cenário 3 (múltiplos
sink nodes e sistema de inferência fuzzy ajustado
automaticamente por um AG) apresentam uma
rede de sensores com maior tempo de vida. Assim
por meio do uso de AGs foi posśıvel derivar uma
base de conhecimento fuzzy (base de dados fuzzy
+ base de conhecimento fuzzy) que auxilia o pro-
tocolo de roteamento a definir as melhores rotas
posśıveis para o envio de dados baseado apenas
na energia e no número de saltos. Com a seleção
das melhores rotas, a rede terá um maior tempo
de vida e poderá manter ativas as comunicações
necessárias por muito mais tempo.
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Abstract— This paper deals with the problem of expliciting the conditions under which a simple state depen-
dent switching law stabilizes a given switched linear system. The given conditions rely on geometric interpreta-
tions and a simple Lyapunov function is found. The results are, therefore, extended to switched affine systems,
where the concept of stability must be understood in a broader sense. The law is simulated in two-dimensional
bimodal systems and it stabilizes a system that meets the explicited conditions, but without a strict Hurwitz
combination. As a switched affine system example, a buck converter is simulated, showing an extreme case of
overshoot suppression.

Keywords— Hybrid systems, Switched linear systems, switched affine systems, strict Hurwitz combination,
stabilizing state-dependent switching law.

Resumo— Este artigo lida com o problema de explicitar as condições sob as quais uma simples lei de cha-
veamento dependente de estados estabiliza um dado sistema linear chaveado. As condições dadas contam com
interpretações geométricas e uma simples função de Lyapunov é encontrada. Os resultados são, desta forma,
estendidos a sistemas afins chaveados, onde o conceito de estabilidade deve ser compreendido em um senso mais
amplo. A lei é simulada em sistemas bidimensionais bimodais e estabiliza um sistema que atende às condições
explicitadas, mas sem combinação Hurwitz estrita. Como um exemplo de sistema chaveado afim, um conversor
buck é simulado, mostrando um caso extremo de supressão de sobre-sinal.

Palavras-chave— Sistemas h́ıbridos, Sistemas lineares chaveados, sistemas afins chaveados, combinação
Hurwitz estrita, lei de chaveamento estabilizante dependente de estados.

1 Introduction

Switched linear and switched affine systems
are important subclasses of hybrid systems. In
the last twenty years, a great advance was made in
this field, as its applications are extensive, such as:
switched mode power supplies (SMPS’s) (Deaecto
et al., 2010) and (Cardim et al., 2009), adaptive
control (Narendra and Balakrishnan, 1997) and
fuzzy systems (Ohtake et al., 2006).

A recent survey paper (Lin and Antsaklis,
2009) gives recent advances in this field, mainly
on different kinds of Lyapunov functions and
state-dependent switching laws. All Lyapunov
functions therein rely on linear matrix inequali-
ties (LMI’s) as conditions to be satisfied for the
method to be applicable.

The condition for the simple switching law
proposed here relies not on LMI’s, but on a ge-
ometrical interpretation of the vector field associ-
ated to the state time derivative instead. This ap-
proach may prove useful, as those LMI conditions
require the existence of a Hurwitz combination of

the modes, despite it is not a necessary condition
for systems with more than two modes (Lin and
Antsaklis, 2009).

For SMPS’s, the model to be adopted must
be the affine system, as there is always an ex-
ternal excitation, which cannot be mistaken by
a control input. However, there is the equilib-
rium point problem as addressed in Bolzern and
Spinelli (2004). This consists in the fact that, in
general, the switched affine system modes may not
share an equilibrium point. Therefore, this con-
cept must be slightly broadened.

After the equilibrium point problem is solved,
the procedure adopted for the switched linear sys-
tems could be extended to the affine ones.

One last important comment is that the sys-
tems herein are essentially nonlinear. This way,
it is important to review some facts on stability
and sliding modes, which may occur, in books like
Khalil (1996) and Slotine and Li (1991).

This paper is organized as follows. Section 2
shows the switched linear and affine systems, while
proving the main results. Simulations are made
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for bimodal two-dimensional linear systems with-
out strict Hurwitz combinations. Section 3 studies
the equilibrium point problem in switched affine
systems and adapts the results from the previous
section for these systems. Simulations are made
for a buck converter. In section 4, the results are
commented and conclusions are pointed out.

2 Switched Systems and Results for

Switched Linear Systems

2.1 Characterization of the Switched Linear and
Affine Systems

A n-dimensionalN -modal switched affine sys-
tem is described by (1).

ẋ = Aσ(x,t)x+ bσ(x,t) (1)

Where x ∈ R
n is the state, ẋ, its time deriva-

tive, and A ∈ R
n×n and b ∈ R

n are the sys-
tem matrices. Moreover, σ(·, ·) is the switching
law which, in general form, can be written as
σ : R

n × R+ → NN , and the codomain of this
function is the set of the first N strict natural
numbers, that is, {1, 2, · · · , N}.

If the switching law does not depend on time,
that is, if σ(xo, t1) = σ(xo, t2), ∀t2 ≥ t1 ≥ 0, then
the signal is said to be state-dependent. This is
the class of switching signals that will be discussed
in this paper. Other kinds of switching signals
are extensively discussed in the literature, as in
Liberzon (2003) and Sun and Ge (2005).

A switched linear system has the same struc-
ture as in (1), with b = 0. This will be the first
kind of system to be addressed.

2.2 Results for Switched Linear Systems

All results in this paper are based on Lemma
1 which will prove itself useful.

Lemma 1 Let (1) be a n-dimensional N -modal
switched linear system (i.e., b = 0). The follow-
ing statements are equivalent1:

(i) For each x ∈ R
n, ∃j ∈ NN , such that

x′ · ẋ < 0;

(ii) Given a ball2 of radius ρ around the origin,
Bρ, for each3 xρ ∈ ∂Bρ, ∃j ∈ NN , such that
xρ

′ · ẋρ < 0.

Proof: It is clear that (i) implies (ii). Therefore,
it is only necessary to prove the converse.

Indeed, observe that any x ∈ R
n can be writ-

ten as x = αxρ, α ∈ R
∗
+ and xρ ∈ ∂Bρ. Then:

x′ · ẋ = x′ ·
dx

dt
= αxρ

′ ·
d(αxρ)

dt
= α2xρ

′ · ẋρ < 0

1The apostrophe denotes a matrix transpose.
2The euclidean ball is used here.
3∂X denotes the boundary of the set X.

And the claim follows. ✷

The geometrical interpretation of Lemma 1 is
quite simple and interesting: to verify that, for the
entire state space, the time derivative of the state
points (at least partially) towards the center, it is
necessary and sufficient to verify that property on
any chosen ball hull centered in the origin. Figure
1 illustrates this fact in R

2. Now the Lemma is
used to prove the validity of the proposed switch-
ing law, contained in Theorem 2.

x2

x1

∂Bρ

x

αx

ẋ

d(αx)

dt
= αẋ

Figure 1: Geometric interpretation of Lemma 1.

Theorem 2 Let (1) be a n-dimensional N -modal
switched linear system and Bρ a ball of radius
ρ centered in the origin where, for each given
x ∈ ∂Bρ, ∃j ∈ NN , such that x′ · ẋ < 0. Then,
the state-dependent switching law (2) makes the
system globally asymptotically stable.

σ(x) = arg min
i∈NN

x′Aix (2)

Proof: Indeed, the function V (x) = ||x||2 is a
global Lyapunov function.

i) V (x) ≥ 0 and V (x) = 0 ⇔ x = 0, as it is an
euclidean norm;

ii) V (x) → ∞ as ||x|| → ∞;

iii) Let k(x) = arg min
i∈NN

x′Aix. Then, for any

given x ∈ R
n:

V̇ (x) = ∇V ′ · ẋ

= 2x′Aσ(x)x

= 2 min
i∈NN

x′Aix

= 2x′Ak(x)x

≤ 2x′Ajx < 0

✷
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Of course, the system is quadratically stable,
as V (x) = ||x||2 = x′Ix. Among the results
found in Lin and Antsaklis (2009), it is stated
that quadratic stabilizability of bimodal systems
is only achievable if the matrices share a Hurwitz
combination. In the following subsection this will
be addressed again as an apparent paradox.

One problem arises when there is a part of
the ball Bρ where x′ · ẋ = 0, this is solved using
La Salle’s invariance principle. Then, Theorem 3
follows for a simple case.

Theorem 3 Let (1) be a n-dimensional N -modal
switched linear system and Bρ a ball of radius ρ
centered in the origin where, for each given x ∈
∂Bρ, ∃i ∈ NN , such that x′ · ẋ < 0, except for an
enumerable set of points where x′ · ẋ = 0. Then,
the state-dependent switching law (2) makes the
system globally asymptotically stable.

Proof: Let xo ∈ ∂Bρ and x′
o
· ẋo = 0. The tra-

jectory x(t) = exp(Ait)xo must contain a point,
x1, where x

′
1
· ẋ1 < 0, else it would contradict the

enumerability of the set of states where x′ · ẋ = 0
in ∂Bρ. Then, xo does not belong to an invariant
set. Therefore, the only state belonging to an in-
variant set is the origin and, invoking La Salle’s
invariance principle, the system is globally asymp-
totically stable. ✷

In view of Lemma 1, the unit ball is the easiest
way to verify the applicability of the method. Any
vector in the n-dimensional origin-centered unit
ball is given by (3).

u =















cosϕ1

sinϕ1 cosϕ2

sinϕ1 sinϕ2 cosϕ3

...
sinϕ1 sinϕ2 . . . sinϕn−1















(3)

Now, it is sufficient to apply condition (ii)
of Lemma 1 in vector u, with ϕi ∈ [0, 2π), ∀i ∈
Nn−1. If it happens to appear some isolated points
where u′Aiu = 0, ∀i ∈ NN , Theorem 3 solves
the problem. This method is interesting in low-
dimensional systems, as the following example will
make clear.

2.3 Example: Saddle Points in R
2

It is well known that any saddle point in
R

2 is unstable, as it has real opposite-signed
eigenvalues. Now, consider the matrix [A]B =
diag{1,−1}, where B denotes some basis for the
R

2. The linear transform given in (4) is the
counter-clockwise rotation of angle θ.

Rθ =

[

cos θ − sin θ
sin θ cos θ

]

(4)

Consider a new basis B = {(1, 0), Rψ(0, 1)}
and an overall rotation of the system, then a gen-
eral form for saddle points with eigenvalues 1 and
-1 is obtained in (5), for the canonical basis in R

2.

A =

[

cos(2θ)− sin(2θ)tgψ
sin(2θ)− 2 sin2 θtgψ

sin(2θ) + 2 cos2 θtgψ
− cos(2θ) + sin(2θ)tgψ

]

(5)

It is straightforward to verify that 1 and -1 are
the eigenvalues of A. Now, take −A2 = A1 = A

and observe that a convex combination of these
matrices can be written as (2α − 1)A, α ∈ [0, 1].
Then, the characteristic polynomial is written as
in (6).

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)) (6)

From (6), it can be observed that there is no
strict Hurwitz combination, as the trace of A is
null. However, for α = 0.5, both eigenvalues are
null, and the corresponding convex combination
matrix is the null matrix, which is stable in the
sense of Lyapunov. This is the point in Lin and
Antsaklis (2009), the convex combination may be
a stable matrix in the sense of Lyapunov.

Now, using the result from Lemma 1 with vec-
tor u as in (3), the condition that must be met in
order to use the result from Theorem 2 (i.e., its
switching law) is given in (7), for ϕ ∈ [0, 2π).

[

cosϕ
sinϕ

]′

Ai

[

cosϕ
sinϕ

]

< 0, i ∈ N2 = {1, 2} (7)

It immediately follows that, due to the fact
that A2 = −A1, any ϕ satisfies (7), except when
the inequality turns to be an equality. It can be
seen that these angles are given by (8).

ϕeq =
1

2
arctg

(

cos(2θ)− sin(2θ)tgψ

sin(2θ) + cos(2θ)tgψ

)

(8)

As the angles denoted by (8) are isolated,
the result from Theorem 3 applies and the sys-
tem is globally asymptotically stable if the state-
dependent switching law (2) is applied.

Considering θ = 30o, ψ = 15o, xo = [1 1.5]′

and simulation time of 1000s, Figure 2 is obtained,
where the trajectory is seen to be going towards
the origin and all arrows denoting ẋ are pointing
to the origin, at least partially.

Therefore, this can be viewed as the extreme
case to stability: there is only one convex non-
strict Hurwitz combination (α = 0.5), giving the
null matrix.
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Figure 2: Simulation results for the system with
saddle points as modes and ẋ vector field.

2.4 Example: System with Rotating Mode in R
2

This example shows a situation that can be
understood as an extension of Theorem 3. It has
a rotating mode and a saddle mode. So, let:

A1 =

[

0 −1
1 0

]

A2 =

[

−1 0
0 1

]

Now, u′A1u = 0, ∀ϕ ∈ [0, 2π), and:

u′A2u = − cos2 ϕ+ sin2 ϕ = − cos 2ϕ < 0

⇓

ϕ ∈

(

π

4
,
3π

4

)

∪

(

5π

4
,
7π

4

)

This example violates the conditions stated in
Theorem 3. However, the states where x′ · ẋ = 0
are due to the center mode, which is clearly not
an invariant set. Then, extending the above men-
tioned theorem, using La Salle’s invariance princi-
ple, it can be concluded that the system is globally
asymptotically stable.

Figure 3 shows the simulation results for xo =
[1.5 0.5]′ and simulation time of 1000s.

3 Extended Results for Switched Affine

Systems

3.1 The Equilibrium Point Problem

The classical definition of equilibrium point,
given in books such as Khalil (1996) and Slotine
and Li (1991), is a state whose time derivative
is null. If the states in a given system are not
redundant, matrix A can be considered invertible.
So, for a switched affine system written as (1), the
i-th mode has only one equilibrium point, given by
(9).

x̆i = −A−1
i bi (9)

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
−2

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

2

x
2

x1

Figure 3: Simulation results for the system with
center and saddle modes and ẋ vector field.

This concept is extremely important, as a sta-
ble state is a subset of equilibrium points which,
in most practical cases, coincide.

Then, if the desired steady-state point does
not belong to the set of equilibrium points, it can-
not be an stable state. However, an artificial equi-
librium point can be created through switching
(Bolzern and Spinelli, 2004). Here, a given state
will be considered a switched equilibrium point
if, given a switching law, all the trajectories tend
asymptotically to that state.

The desired steady-state point will be denoted
by x̃. In what follows, analogous results from the
previous section will be used.

3.2 Extended Results

The same idea is present here, that is, the
inner product between the state and its derivative
must be negative. In this case, the law must also
contain the desired steady-state point. Theorem
4 is the result obtained.

Theorem 4 Let (1) be a switched affine system.
If, for each (x − x̃) ∈ R

n\{0}, ∃i ∈ NN , such
that (x − x̃)′[Aix + bi] < 0, then the state-
dependent switching law (10) makes the system
globally asymptotically switched stable.

σ(x) = arg min
i∈NN

(x− x̃)′[Aix+ bi] (10)

Proof: The result immediately follows and is
analogous to that in Theorem 2. The Lyapunov
function to be used is V (x) = ||x− x̃||2. ✷

The hypothesis of Theorem 4 is somewhat
hard to verify, as there is no replacement as that
in Lemma 1. Other works dealt with this prob-
lem, but in an LMI way (Mignone et al., 2000). It
would be desirable to find some geometrical condi-
tions, as it could possibly discard situations where
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the Hurwitz combination of the systems is only a
sufficient condition for stability.

Another point is that there could be states
where the Lyapunov function derivative could be
null. If these points occur isolatedly in the sense
of Theorem 3, then La Salle’s invariance principle
could again be used to claim global asymptotic
stability.

3.3 Example: Buck Converter

The buck converter is probably the most im-
portant SMPS, as many other converters are de-
rived from it. It is designed to lower DC voltages
and its circuit, with the inductor’s series equiva-
lent resistance, r, is shown in Figure 4.

Vin

il

vc

S

D

rL

C

R

Figure 4: Buck converter.

In this example, x1 = il is the inductor cur-
rent and x2 = vc is the capacitor voltage. Mode
1 is used for switch on and mode 2 for switch off.
The matrices for each mode are:

A1 = A2 = A =







−
r

L
−
1

L
1

C
−

1

RC







b1 = b =

[

Vin
L

0

]′

b2 = [0 0]′

Observe that this system is composed by an
affine and a linear mode, whose common A ma-
trix is such that its symmetric matrix is negative
definite, as Lemma 5 proves.

Lemma 5 In buck converter, the quadratic form
of A matrix is negative for all nonzero state vector
if, and only if, (11) holds.

(L − C)2

LC
<

4r

R
(11)

Proof: The result immediately follows by apply-
ing the Sylvester criterion to the symmetric part
of matrix A, i.e., (A+A′)/2. ✷

Moreover, the state variables are always non-
negative, due to electronic parts. Now, it must be
verified that conditions of Theorem 4 are met in
the set:

{(x1, x2) ∈ R
2/x1, x2 > 0}

The steady-state point to be chosen is of the
form in (12). The reason for including the factor
k ∈ R+ and its boundaries will become clear.

x̃ = −kA−1b (12)

Now, observe that, in switch off mode, (13)
holds.

(x− x̃)′ẋ = (x − x̃)′Ax

= (x − x̃)′[A(x− x̃) +Ax̃]

= q + (x− x̃)′Ax̃

(12)
= q − k(x− x̃)′b (13)

Where q = (x−x̃)′A(x−x̃) < 0. Now, as long
as (x − x̃)′b > 0, mode off can be used. When it
happens to be the opposite, activating mode on,
(13) changes into (14), which can be affirmed to
be negative, if k ≤ 1.

(x− x̃)′ẋ = q + (1− k)(x− x̃)′b (14)

A simulation was made with the same param-
eters as in Deaecto et al. (2010): L = 500µH,
C = 470µF, R = 50Ω, r = 2Ω and Vin = 100V.
The initial state is the origin, while the desired
steady-state point is x̃ = [0.8 40]′ and 100ms
were simulated. The results are in Figure 5.
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40

x
2
[V

]

x1 [A]

Figure 5: Simulation results for the buck con-
verter.

Observe that the sliding surface is a vertical
line. This is expected, as the switching law is sim-
plified as in (15), and b is a horizontal vector.

(x− x̃)′b

{

< 0 ⇒ on mode
≥ 0 ⇒ off mode

(15)

Another interesting point is that the result
represents a great decrease in overshoot, in re-
lation to the results obtained in Deaecto et al.
(2010), but the price to pay is the time response,
which greatly increases. Therefore, a trade off has
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to be established between these performance pa-
rameters. Table 1 shows the comparison4.

Table 1: Comparison of obtained performances.
Eq. (15) (Deaecto et al., 2010)

Peak Cur-
rent (A)

0.9 26.1

Transient
time (ms)

89.3 2.5

4 Conclusions

In this paper, geometrical conditions for sta-
bilizability of switched linear and affine systems
were studied. For the linear ones, a simpler con-
dition is found, which gives global asymptotic sta-
bility by just looking at any ball around the ori-
gin. Those results could be extended to systems
like those proposed in Ohtake et al. (2006).

Simulations were done and the switching law
for switched linear systems stabilized a bimodal
two-dimensional system without any strict Hur-
witz combination. In another example, a system
with center mode is simulated, whose stability is
guaranteed by using the well known La Salle’s in-
variance principle.

Geometrical conditions are much tougher to
find in the case of switched affine systems, as the
summing vector is constant. Moreover, in general,
the system may not have an equilibrium point,
so the stability concept was broadened. Finding
these conditions would greatly simplify matters,
especially in systems with many modes.

As an example of switched affine system, a
buck converter was simulated, and its results were
compared to a previous work (Deaecto et al.,
2010). It was verified the great decrease in over-
shoot, while the response time was poor.

Finally, it can be observed the hysteresis
(commonly called “chattering”) in every simula-
tion result. This is due to the modes used: they
print regions whose ẋ vector field points to the
frontier. It must be noted that they occur due
to simulation step size and, in practice, to delay.
However, in a theoretical study, the frontier would
be more appropriately called a sliding surface.
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CHAVEAMENTO SUAVE DE CONTROLADORES PID’S EMBARCADOS EM UM DISPOSITIVO MÓVEL SUN SPOT 
PARA O CONTROLE DE UM SISTEMA DE NÍVEL. 
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Abstract This work deals with the implementation of a control system with PID's switching to control a plant level, this sys-
tem was implemented in J2ME and embedded on a mobile device SUN SPOT ®. The system consists of three controllers PID's, 
where each controller has been tuned to work at a particular set-point of the system. A soft switching technique has been imple-
mented to make the switch of these controllers, because in real systems the abrupt switching between two controllers with values 
of control signals very different can cause serious problems electrical and or mechanical. As requirements of comparison was 
used indices IAE, ISE, ITAE, ITSE, , to evaluate the performance switching system proposed in relation to the controllers acting 
separately. 

Keywords Soft Switch, PID, Level Control, Sun SPOT. 

Resumo Este trabalho trata da implementação de um sistema de controle com chaveamento de PID's para controle de uma 
planta de nível, sistema esse implementado em J2ME e embarcado em um dispositivo móvel SUN SPOT®, este sistema é com-
posto por três controladores PID's, onde cada controlador foi sintonizado para operar em determinado ponto de operação do sis-
tema. Uma técnica de chaveamento suave foi implementada para realizar a troca desses controladores, pois em sistemas reais o 
chaveamento abrupto entre dois controladores com valores de sinais de controle muito diferentes, pode ocasionar sérios proble-
mas de ordem elétrica e ou mecânica. Como requisitos de comparação são utilizados os índices IAE , ISE , ITAE e ITSE, para 
avaliação do sistema de chaveamento proposto em  relação aos controladores atuando separadamente.   

Palavras-chave Chaveamento Suave, PID, Controle de Nível, Sun SPOT. 

1    Introdução  

Há vários séculos sistemas automáticos são usa-
dos para substituir a ação do homem na execução das 
mais diversas tarefas. Com o avanço da tecnologia 
esses sistemas foram se tornando mais sofisticados e 
imprescindíveis, principalmente nas indústrias. 

A indústria busca a cada dia melhorar seus pro-
cessos, produtos e serviços, de modo a garantir a sua 
competitividade no mercado. É cada vez mais impor-
tante a confiabilidade e desempenho dos sistemas e 
processos, buscando-se tecnologias novas e mais 
eficientes para produzir, produtos melhores, e de 
maior qualidade a um menor custo de produção. 
Inevitavelmente estes novos desafios vêm acompa-
nhados de um aumento na complexidade dos proces-
sos e sistemas envolvidos. Com mais informação 
disponível, instrumentação, analisadores e outros 
recursos, aumenta-se a capacidade de se conhecer o 
processo e de se implementar técnicas de controle 
com o intuito de obter melhor resultado dos sistemas 
existentes. 

A técnica mais utilizada para o controle dos pro-
cessos da indústria de hoje ainda é o controlador PID 
(Minorsky, 1922). Este controlador possui basica-

mente três parâmetros, que irão ponderar as ações 
proporcionais, integrais e derivativas em relação ao 
sinal de erro, que é dado pela diferença entre o sinal 
de referência e a saída da planta. 

Controladores PID ainda são amplamente utili-
zados, principalmente por serem robustos, de fácil 
entendimento e capazes de um desempenho satisfató-
rio, como nos resultados apresentados nos trabalhos 
de: Wang(2001), Ingimundarson and 
Hägglund(2002), Piazzi and Visioli(2002), Zhong 
and Li(2002), Chen and Seborg(2003), Åström and 
Hägglund(2004), Faccin(2004) e Fonseca et 
AL(2004), entretanto, controladores PID não são 
capazes de prover soluções para todo tipo de sistema. 
Em muitos casos o sistema é complexo, apresenta 
dinâmica variante no tempo, tempo morto elevado ou 
não-linearidades acentuadas. Neste cenário, tenta-se 
normalmente aproximar o comportamento do sistema 
por um modelo linear, para aplicação de PIDs, com 
prejuízo de desempenho do sistema em malha fecha-
da.  

Diversas técnicas de controle lineares e não line-
ares ou a mistura delas tem sido usadas para contro-
lar plantas reais (Goder & Pelletier, 1996; Maia & 
Resende, 1998; Araújo, 2002; Barrado, et al., 2003; 
Fonseca, 2005; Soto, 2006; Cavalcanti, 2008). Na 
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prática o que se emprega na maioria vezes, é o con-
trole linear de plantas não lineares, entretanto os 
sistemas reais quando linearizados em torno de ape-
nas um ponto de operação, sendo controlados por 
apenas um PID sintonizado para o controle apenas 
deste ponto de operação não apresenta um desempe-
nho satisfatório para operar em pontos fora dessa 
região, uma solução para esse problema é linearizar-
mos esse sistema em mais de um ponto de operação e 
usarmos um PID para cada região de operação. 

É pensando sobre o uso de vários PID’s para 
controlar um mesmo processo que é apresentado 
neste trabalho a implementação de três controladores 
PID’s para operar nos pontos de operação de 10, 15 e 
20cm de uma planta de níveis da Quanser® (Quan-
ser, 2008). Este sistema será embarcado no dispositi-
vo móvel Sun SPOT® (Sun, 2007) e será implemen-
tado o chaveamento suave entre os controladores, 
tendo em vista que em sistemas reais o chaveamento 
entre controladores com sinais de controle muito 
diferentes pode ocasionar sérios problemas elétricos 
e ou mecânicos no sistema que está sendo controla-
do.Este trabalho também visa checar a possibilidade 
de se trabalhar com o dispositivo móvel Sun SPOT®, 
para trabalhar com controladores PID’s embarcados. 

2  Sun SPOT  

O Sun SPOT® (Small Programmable Object 
Technology) é uma plataforma do tamanho da palma 
da mão (como pode ser observado na Figura 1), aci-
onada por software Java e capaz de controlar equi-
pamentos como: dirigíveis, mísseis, mãos e carros 
robóticos e monitorar um sistema de testes industriais 
(Sun, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Imagem do Dispositivo Sun SPOT® 
 

Baseado em uma CPU ARM920T 32 bits de 180 
MHz com 16KB de cache de dados e 16KB de cache 
de instrução, além de 512 KB de memória RAM e 4 
MB de memória Flash o Sun SPOT® possui um 
rádio de 11 canais de 2,4 GHz e protocolo Zigbee 
para comunicação, o Sun SPOT® foi desenvolvido 
de forma a permitir que os desenvolvedores compi-
lem aplicativos transdutores escritos em Java e usem 
IDEs familiares, como a IDE NetBeans, para escre-
verem seus códigos(Sun ,2009).  

O software embarcado no Sun SPOT® pode ser 
desenvolvido em qualquer IDE Java, como por 
exemplo, a IDE NetBeans, sendo necessário carregá-

lo para o dispositivo logo após o processo de desen-
volvimento, algo que pode ser realizado através do 
próprio NetBeans,  ficando o dispositivo totalmente 
independente do computador, sendo alimentado por 
uma bateria de 3.6v e 750mAh e consumindo cerca 
de 70 a 120mA em execução com processador e 
rádio operando,  24mA no modo ocioso e  32µA no 
modo adormecido(Sun, 2007). 

 O Sun SPOT® foi desenvolvido de forma mo-
dular, ficando seus componentes principais (bateria, 
placa do processador e placa de sensores) totalmente 
independentes, como pode ser observado na Figura 2. 

 

 
Figura 2. Módulos Sun SPOT®(Sun, 2007). 

 
A placa principal contém: processador principal, 

memória, circuito de gerenciamento de energia, rádio 
transdutor 802.15.4, antena, conector de bateria e 
conector de placa filha, a placa de sensores possui: 
conector para a placa mãe, processador Atmega88, 
acelerômetro de três eixos, sensor de temperatura, 
sensor de luminosidade, memória flash, oito LEDs 
tricolores, e um conector com pinos de entrada e 
saída onde sua distribuição ao longo do conector 
pode ser observada Figura 3. 

 
Figura 3. Distribuição dos Pinos de I/O. 

 
As características elétricas de todos os pinos de 

entrada e saída podem ser encontradas no manual do 
Sun Spot® (Sun, 2007), e um resumo dos principais 
pinos pode ser observado na Tabela  logo abaixo. 
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Tabela 2. Características Elétricas Pinos de I/O. 

Pino  Descrição Tensão/Corrente 

Vcc Saída 3V DC 100mA Maximo 

V+5 Saída 5V DC 100mA 

VH Entrada 4.5V até 18V DC 

A0-
3 

Entrada Analógi-
ca 

10bits, 0V até 3V DC 

D0-
4 

Entrada e Saída 
de Propósito Ge-
ral 

Rx e Tx para comunica-
ção com a UART 

 
Os softwares desenvolvidos para o Sun SPOT® 

rodam sobre a Squawk Virtual Machine (SVM), uma 
pequena máquina virtual Java para Plataforma Micro 
Edition (J2ME) presente na maioria dos dispositivos 
móveis atuais, que permite que aplicativos sejam 
executados diretamente na CPU sem depender de um 
sistema operacional (Sun, 2007). 

A Squawk VM foi projetada de modo que os de-
senvolvedores podem executar múltiplas aplicações 
em uma mesma máquina virtual e até mesmo migrar 
uma aplicação em curso para outro dispositivo. Co-
mo resultado a aplicação, pode continuar operando 
no novo dispositivo bem onde foi interrompida, alem 
da capacidade de executar mais de uma thread simul-
taneamente. 

 Operando múltiplas aplicações em uma máquina 
virtual e usando uma representação mais compacta 
dos arquivos de classe, a Squawk VM faz melhor uso 
dos recursos restritos dos pequenos dispositivos. 

A união do processador de 180 MHz com a capa-
cidade da Squawk de ser executada independente de 
um Sistema Operacional fazendo acesso direto ao 
hardware torna o Sun Spot um bom candidato a exe-
cutar aplicações de tempo real, como o sistema de 
controle apresentado neste trabalho. 

3   Ambiente de Testes. 

O ambiente de testes é composto por um Sun 
SPOT®, um módulo Amplificador de Potência UPM 
2405-240(Quanser, n.d.) e uma planta de nível da 
Quanser (Quanser, 2008), esta planta possui 2 tan-
ques acoplados, sensores de nível nos dois tanques e 
uma bomba hidráulica de duplo sentido conectada ao 
tanque superior, conforme pode ser visualizado na 
figura 4. 

 
Figura 4. Ambiente de Testes 

 
O sistema de tanques mostrado na figura 4 foi 

fabricado pela Quanser e possui sensores de nível 
nos dois tanques e conexões elétricas para os senso-
res e bomba, que por sua vez comunica-se com o 
módulo de potência UPM 2405 também da Quanser, 
através de uma conexão elétrica. 

 A necessidade do módulo amplificador de po-
tência na configuração adotada se dá principalmente 
devido de que o Sun SPOT® apesar de possuir uma 
saída de alta corrente, esta é no máximo de 120 mA, 
não sendo capaz de alimentar a bomba do sistema de 
tanques. As especificações elétricas e hidráulicas do 
sistema de tanques podem ser encontradas no manual 
do mesmo (Quanser, 2008). 

O módulo de potencia UPM 2405-240 tem a ca-
pacidade de fornecer uma tensão continua de ±24 
Volts e uma corrente máxima de 5 Amperes. 

 

4   Controladores PID  

Para obtenção de uma sintonia inicial dos con-
troladores foi necessária a obtenção do modelo linea-
rizado do sistema em torno de um ponto de operação 
(15 cm), este modelo foi inserido no software Ma-
tlab® versão 7.8 para obtenção de uma sintonia pré-
via usando o método do lugar geométrico das raízes 
(LGR). As equações linearizadas para o tanque 1 e 
para o tanque 2 podem ser visualizadas nas equações 
(1) e (2), respectivamente.   
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Fazendo ����� ∗ 	����� encontramos a equação 

de transferência de segunda ordem do sistema, tendo 
����� ( tensão aplicada na bomba ) como a variável 
manipulada (MV) e ����� ( Nível do tanque 2 ) como 
a variável de processo (PV). 
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A sintonia para os níveis de 5 cm e 20 cm foi re-
alizada através de um ajuste fino por meio de tentati-
va e erro, tomando como base a sintonia obtida para 
o nível de 15 cm através do método LGR, como foi 
dito anteriormente e cujos parâmetros também tive-
ram que passar por esse ajuste fino para melhorar o 
seu desempenho. Esses parâmetros podem ser visua-
lizados na tabela 1. 

Tabela 1. Parâmetros dos controladores PID’s. 

Controlador KP KD KI 

PID 1 (10 cm) 1.25 0.005 0.7 
PID 2 (15 cm) 1.25 0.005 0.4 
PID 3 (20 cm) 2 0.0065 0.5 

 
Para implementação do processo de chaveamen-

to suave foi definido que em virtude da taxa de 
amostragem do sistema ser de 100 milissegundos, e o 
nível do sistema variar em no máximo 1 cm por 
segundo, com a bomba em capacidade total, serão 
usados 4 ciclos, ou 400 milissegundos para o proces-
so de chaveamento, onde é aplicada a planta uma 
combinação dos sinais de controle dos PID’s que 
estão fazendo parte do processo de chaveamento, e 
cujo os valores dos percentuais podem ser visualiza-
dos na tabela 3. 

O chaveamento entre os controladores é efetuado 
em torno de um ponto de operação que corresponde a 
um nível de água. Como nos utilizamos três contro-
ladores, existem no caso dois pontos de operação, um 
entre o controlador de 10 e o de 15 e um entre o 
controlador de 15 e o de 20. Se o nível da água atin-
gir o ponto, o chaveamento suave é ativado entre o 
controlador utilizado anteriormente (Controlador 1) e 
o próximo controlador a ser utilizado (Controlador 
2). Por exemplo, o nível do tanque 2 está sendo con-
trolado em 10 cm utilizando assim o controlador PID 
1 (controlador 1), ao mudar a referencia para 15 cm o 
nível da água irá começar a subir e ao chegar em 
12,5 cm (ponto de operação estimado para este caso) 
o chaveamento suave e ativado e após 5 períodos de 
amostragem o controlador PID 2 (controlador 2) é 
ativado totalmente. A proporção do sinal de controle 
durante a troca, é mostrada na tabela 2. 

 
Tabela 2. Proporção dos sinais de controle. 
Tempo 

 
Controlador 

100 
ms 

200 
ms 

300 
ms 

400 
ms 

Controlador 1 80 % 60 % 40 % 20 % 
Controlador 2 20 % 40 % 60 % 80 % 

  
Serão efetuadas três trocas de controladores, tanto 

para um nível superior, como para um nível inferior, 
e em todos os casos de troca o processo de chavea-
mento suave deve ser executado.     

5 Resultados 

Os gráficos aqui apresentados são provenientes 
da execução dos controladores embarcados no dispo-
sitivo móvel Sun SPOT. Foi utilizado um sistema 
supervisório em execução em um notebook para 
coleta dos gráficos em tempo real, e para a comuni-
cação do supervisório com o controlador embarcado 
foi utilizado outro Sun SPOT para estabelecer a co-
municação via protocolo zigbee, usando o rádio 
disponível no próprio dispositivo. 

 

 
Figura 5. Comunicação com Supervisório 

 
O gráfico do controlador sintonizado para os ní-

veis de 10, 15 e 20 cm são apresentados nas figuras 
6,7 e 8 respectivamente e o gráfico com controlador 
com chaveamento é apresentado na figura 9, onde o 
eixo horizotal corresponde ao tempo em segundos e 
o eixo vertical corresponde ao nível do tanque nas 
respectivas figuras.  
 

 
Figura 6. Controlador 10 cm. 

 
 

 
Figura 7. Controlador 15 cm. 

 

Figura 8. Controlador 20 cm. 
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Figura 9. Controlador com chaveamento. 

 
Cada controlador apresentado nas figuras 6, 7 e 8 

apresentou um bom desempenho para trabalhar no 
nível em que foi sintonizado e apresentou um de-
sempenho inferior para trabalhar em níveis diferen-
tes, chegando a apresentar um maior tempo de aco-
modação em algumas faixas. 

O controlador com chaveamento, apesar de ter 
apresentado oscilatório no transitório para alguns 
níveis, assim como os demais controladores, obteve 
um desempenho superior aos demais, como pode ser 
observado através dos índices de desempenho apre-
sentados na tabela 3. 

 
Tabela 3. Índices de Desempenho. 

Controlador IAE ISE ITAE ITSE 

PID 1 
(10 cm) 

3,66*106 1,8*103 2,74*106 5.76*109 

PID 2 
(15 cm) 

2,10*106 1,4*103 2,19*106 3,47*109 

PID 3 
(20 cm) 

2,48*106 1,5*103 2,24*106 3,89*109 

PID Chav. 1,37*106 1,1*103 1,67*106 2,07*109 

6 Conclusão 

O processo de chaveamento de controladores de-
monstrou um desempenho superior em relação a cada 
controlador atuando em separado, principalmente 
devido as não linearidades deste sistema. Quando o 
sistema era sujeito a variações de nível os controla-
dores atuando em separado não conseguiram obter 
um bom desempenho, como pode ser observado 
através dos gráficos 6,7 e 8, e dos índices de desem-
penho presentes na tabela3 diferente do controlador 
com chaveamento que apresentou um bom desempe-
nho para todas as faixas o que pode ser comprovado 
a através do gráfico da figura 9 e dos índices apre-
sentados na tabela 3. O uso do dispositivo Sun 
SPOT® demonstrou ser uma boa escolha, não apre-
sentando problemas ao executar o código dos contro-
ladores, principalmente devido a sua capacidade de 
processamento e a comunicação direta com o 
hardware da maquina virtual presente nesse disposi-
tivo. 
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MONTAGEM E MODELAGEM DE UM GRUPO GERADOR SÍNCRONO – TURBINA HIDRÁULICA 

PARA SEU ESTUDO E OPERAÇÃO EM MICRO CENTRAIS HIDROELÉTRICAS PARA PEQUENOS 

SISTEMAS ISOLADOS 
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Abstract This work presents the assembly and modeling of a plant constituted by one turbine and one synchronous generator 
to function as a part of a Micro Hydroelectric Plant (MHP) for small isolated systems. Once the assembly of the plant at the la-
boratory was constructed, has started the developing of an empirical model of the process in the form of reaction curves, ob-
tained by the use of the step response technique that allowed the approximation of the main variables involved in a first order 
with dead time model. After obtaining the transfer functions of the plant, a PID controller was designed in order to maintain the 
output voltage of the generator on an appropriate reference value for electrical distribution in the network of the isolated electric 
system. With the purpose of validate the simulation results, curves of response were obtained from the real system in the labora-
tory and were compared to both responses, giving a satisfactory and very similar result. These results will functionate as a basis 
for further studies in the areas of speed control (or charge controller) and system stability, among others, in the field of MHPs for 
small isolated systems. 

Keywords MHP, assembly, modeling, isolated system, AVR, sigmoidal curve, tune. 

Resumo O trabalho apresenta a montagem e modelagem de uma planta formada por uma turbina hidráulica e um gerador sín-
crono para seu funcionamento como parte de uma Micro Central Hidroelétrica (MCH) para pequenos sistemas isolados. Uma 
vez feita a montagem da planta em laboratório, partiu-se para o desenvolvimento de um modelo empírico do processo, na forma 
de curvas de reação, obtidas utilizando-se a técnica de resposta ao degrau; e que possibilitou a aproximação das variáveis prin-
cipais envolvidas para um modelo de primeira ordem com tempo morto. Depois de obtidas as funções de transferência da planta, 
projetou-se um controlador PID com a finalidade de manter a tensão de saída do gerador a um valor de referência adequado para 
a sua distribuição na rede elétrica no sistema isolado. A seguir, com a finalidade de validar os resultados obtidos nas simulações, 
obtiveram-se curvas de resposta do sistema real em laboratório e compararam-se ambas as respostas, dando um resultado satisfa-
tório e muito parecido. Estes resultados servirão como base para futuros estudos nas áreas de controle de velocidade (ou gover-
nador de carga) e estabilidade do sistema, entre outros, no campo das MCHs para pequenos sistemas isolados. 

Palavras-chave MCH, montagem, modelagem, sistema isolado, AVR, curva sigmoidal, sintonia.

1    Introdução 

Em um sistema isolado, o grupo turbina hidráuli-
ca – gerador precisa para o seu correto funcionamen-
to de governadores ou controladores que o mante-
nham funcionando a valores nominais de operação.  

As variações na potência real (ou ativa) afetam 
principalmente à freqüência do sistema, enquanto que 
variações na potência reativa afetam principalmente a 
amplitude da tensão. Portanto, é possível controlar a 
potência ativa e reativa de maneira independente. A 
malha de controle de potencia real – freqüência LFC 
(load frequency control), controla a potência real e a 
freqüência (velocidade de rotação do gerador); en-
quanto que a malha do regulador automático de ten-
são ou de potência reativa – tensão AVR (automatic 

voltage regulator) regula a potência reativa e a am-
plitude da tensão. Mudanças na potência real podem 
ser feitas através do ângulo do rotor e, por conseguin-
te, da freqüência; a potência reativa pode ser contro-
lada através da tensão de excitação do gerador (Van-
fretti, 2005). 

A função básica de um sistema de excitação é de 
prover a corrente contínua ao enrolamento de campo 
de uma máquina síncrona. Além disso, o sistema de 
excitação desempenha funções de controle e proteção 

essenciais para o funcionamento satisfatório do sis-
tema de potência através do controle da tensão de 
campo, e por conseqüente, da corrente de campo. As 
funções de controle incluem o controle da tensão e da 
potência reativa, como também o melhoramento da 
estabilidade do sistema (Vanfretti, 2007). 

Os controladores eletrônicos de velocidade (ou 
governadores de carga) se utilizam em pequenas cen-
trais e sistemas isolados; estes mantêm a velocidade 
do conjunto turbina – gerador constante desviando 
para um dissipador (aquecedor de água ou ar) toda a 
energia elétrica que não esteja sendo consumida. So-
mando as turbinas hidráulicas, os geradores, os con-
troladores de tensão e de freqüência, e os painéis de 
controle, podem-se montar grupos completos de ge-
ração hidroelétrica. 

Neste trabalho é apresentado o processo de iden-
tificação dos parâmetros e a obtenção do modelo 
dinâmico da planta, definida como o conjunto turbina 
hidráulica – gerador elétrico, a partir de provas expe-
rimentais em laboratório em uma planta montada 
para tal finalidade; para depois desenvolver a sinto-
nia do controlador de tensão de saída da energia elé-
trica gerada, com o objetivo de ter um modelo que 
sirva como base para futuras pesquisas sobre desen-
volvimento e projeção dos controladores eletrônicos 
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de freqüência, estabilidade do sistema, entre outras, 
em pequenos sistemas isolados. 

2   Elementos da planta montada  

2.1 Gerador 

O gerador é síncrono do tipo “BRUSHLESS”, 
de três fases com conexão em estrela com ponto neu-
tro; uma tensão de linha de 380 V e tensão de fase de 
220 V, freqüência de 50 Hz (de fabricação peruana) e 
fator de potência de 0.8. 

 

Figura 1. Sistema de excitação do gerador sem escovas 

Na figura 2 é apresentada a estrutura do regula-
dor de tensão. 

 
 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de blocos do AVR. 

O funcionamento do AVR é baseado na compa-
ração do valor eficaz da tensão de realimentação com 
a referência de tensão, ajustada pela soma do trimpot 
de ajuste de tensão com o trimpot externo. O erro é 
processado pela malha de realimentação cujo valor 
determina o ângulo de disparo do tiristor que pode 
variar de 0 a 180°, controlando desta forma a tensão 
de saída do gerador. Com zero graus de disparo tem-
se zero volts na saída do retificador, e com disparo de 
180 graus, tem-se a saída máxima dada pelo retifica-
dor de meia onda. 

2.2 Turbina hidráulica 

Nas provas em laboratório foi usada uma turbina 
tipo Banki, que admitia uma vazão máxima de 30 
[l/s], desenhada para uma altura de 40 [m] e com uma 
potência no eixo de 8 [kW].  

 
 
 
 
 
 

Figura 3. Turbina hidráulica tipo Banki 

2.3 Planta montada 

Na figura 4 mostra-se o esquema da planta que 
foi montada para realizar a experimentação; deve-se 
notar que todas as provas foram feitas a velocidade 
constante, com ajuda de um governador eletrônico de 
carga (f = cte.); isto foi feito devido a que o sistema é 
basicamente um sistema linearmente independente, 
ou seja, que o controle de tensão e de velocidade 
pode ser feito de forma independente. Se não tivesse 
sido usado o governador de velocidade teríamos ob-
tido dados que não refletiriam o comportamento real 
do gerador, devido a que a resposta também estaria 
influenciada pela inércia dos demais componentes da 
planta (p.e. a turbina hidráulica). 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sistema montado no laboratório 

3  Obtenção do modelo dinâmico 

3.1 Método de identificação dinâmica através do 

teste degrau 

Para a identificação das características essenciais 
de um processo sob avaliação, é possível utilizar uma 
entrada degrau. Assim, o chaveamento abrupto atra-
vés de um acréscimo ou decréscimo na magnitude do 
degrau pode ser estabelecido em nosso caso pela 
variação da tensão de excitação. 

Em Coelho e Coelho (2004) define-se um siste-
ma linear por meio da sua resposta ao degrau para 
diferentes amplitudes no sinal de entrada (teorema da 
superposição): “um sistema é linear se a forma (cur-
va) da resposta ao degrau não depende da amplitude 
do sinal de entrada”, o que é cumprido pelas provas 
feitas. 

Os parâmetros a serem estimados dos resultados 
obtidos de um teste degrau são: o ganho do processo, 
a constante de tempo e o tempo morto. 

3.2 Obtenção do modelo de primeira ordem com 

tempo morto 

Um modelo é uma representação matemática de 
um sistema. Por ser um análogo matemático do sis-
tema, espera-se que o modelo seja representativo das 
principais características do sistema real (Aguirre, 
2007). Dado que o sistema pode sofrer perturbações 
tanto positivas quanto negativas (ligamento ou desli-
gamento da carga elétrica à saída do gerador), neste 
estudo utilizaram-se degraus positivos e negativos 
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com a finalidade de observar o comportamento da 
planta diante estas perturbações. Portanto, obtiveram-
se duas funções de transferência que descrevem a 
dinâmica do processo. 

Existem vários métodos para estimar a constante 
de tempo de um processo e o tempo morto a partir da 
resposta ao degrau. O primeiro destes métodos foi 
proposto originalmente por Ziegler e Nichols. Pode-
mos chamar este método de “método da tangente”. 
Outros dois métodos, o “método do ponto e da tan-
gente” e o “método dos dois pontos”, dão resultados 
mais próximos. Em Corripio (2001) encontra-se que 
o “método dos dois pontos“ resulta em uma estima-
ção mais alta do tempo morto e uma estimação mais 
baixa da constante de tempo do processo em compa-
ração com os outros dois métodos; entretanto, o “mé-
todo da tangente” é o outro extremo. Portanto, deci-
diu-se por utilizar o “método do ponto e da tangen-
te”. 

3.3 Respostas da planta ao teste degrau sem AVR e 

obtenção das funções de transferência 

Levantaram-se as funções de transferência pelo 
registro das curvas de reação da tensão de saída do 
gerador frente a degraus aplicados à tensão de excita-
ção do campo. 

Na figura 5 o circuito utilizado para realizar as 
provas é mostrado. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Circuito para teste 

 
Fizeram-se várias provas, tanto para degraus ne-

gativos quanto para positivos; na figura 6 pode se ver 
a resposta do sistema ao degrau positivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 6. Degraus positivos na tensão de excitação e resposta do 
sistema 

Tomam-se só os dados do segundo degrau, devi-
do a que se supõe que a planta irá trabalhar em uma 
faixa entre 190 – 240 [Vac] que são os valores reco-
mendados pelo fabricante do AVR para que este tra-
balhe corretamente, pode se fazer uma aproximação 
da curva com ruído por uma curva sigmoidal (Ferrei-
ra, 2000) segundo mostrado na figura 7. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 7. Curva de reação do sistema e obtenção dos parâmetros 
para a modelagem do processo 

 
 
A seguir, podemos ver uma tabela resumo de to-

das as funções de transferência encontradas nos dis-
tintos testes. 

 
Tabela 1. Resultados das respostas do processo ao teste degrau 
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4  Modelo proposto para o  
controlador de tensão 

4.1 Sistema de controle em malha fechada 
 
Uma descrição detalhada do diagrama funcional 

do sistema de controle em malha fechada (SCMF) é 
dada na figura 8. Este diagrama mostra os principais 
componentes do sistema de controle, sendo:  

 
o Referência (SP): Valor desejado da variável 

a ser controlada. 
o Comparador: Dispositivo que constrói o si-

nal de erro entre o valor desejado e o obtido. 
o Controlador: Dispositivo que manipula o si-

nal de erro, gerando um sinal de controle 
que será aplicado no sistema, com a finali-
dade de corrigir a variável a ser controlada. 

o Atuador: Dispositivo que recebe o sinal de 
controle e gera um sinal com potência sufi-
ciente para atuar sobre o sistema. 

o Sistema: Dispositivo ou fenômeno que se 
deseja operar com alguma finalidade (obje-
tivo de controle). 

o Medidor (transdutor): Dispositivos respon-
sáveis pela medição e conversão da variável 
a ser controlada para fins de comparação e 
obtenção do erro de saída. 

o Output to Process (OP): É a ação ou sinal de 
saída do controlador, para nosso caso, a ten-
são de excitação do gerador (Edc). 

o Process Variable (PV): É a variável do pro-
cesso ou variável controlada, que em nosso 
caso é a tensão gerada (Vac). 

o Manipulate Variable (MV): É a variável 
manipulada através do atuador, para nosso 
caso, é a intensidade de campo magnético 
para poder gerar a FEM induzida.  

 
 
 

 
 
 

Figura 8. Diagrama do sistema de controle malha fechada 

 
4.2 Estratégia de controle utilizada 
 

A controlabilidade da malha decresce quando a 
taxa entre o tempo morto do processo e sua constante 
de tempo se incrementa. Agora se pode definir o pa-

râmetro de incontrolabilidade (
u

P ) da malha como: 

τ

θ
=uP  (1) 

Em Corripio (2001) um processo com um longo 
tempo morto será incontrolável se a sua constante de 
tempo for muito maior do que o tempo morto. Para 
valores do parâmetro de incontrolabilidade maiores 
do que 1, o sistema será incontrolável. A tabela 2 

mostra o 
u

P  para as funções de transferência obtidas 

na tabela 1. 

Tabela 2. Controlabilidade dos testes realizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os parâmetros estimados do teste 6 dão como re-

sultado um 1〉
u

P , isto pode ser por causa de muitas 

razões, como por exemplo a má recolha dos dados 
quando  feito o teste, uso incorreto do registrador, 
erro dos instrumentos de medição, etc. Portanto, ex-
cluímos os dados do teste 6 para os futuros cálculos. 
 
4.3 Sintonia do controlador 

 
Segundo Astrom (1995) o controlador PID é de 

longe o algoritmo mais comum de controle. Como 
mostrado na figura 2, o AVR tem incorporado um 
controlador PI, porém, devido ao tempo rápido de 
resposta do sistema com AVR, decidiu-se por usar 
um controlador PID paralelo para poder representar 
de uma maneira mais próxima o comportamento real 
do AVR operando juntamente com a planta (gerador 
- turbina hidráulica).  

Como a finalidade é obter uma sintonia rápida e 
simples do sistema de controle, utilizamos um dos 
métodos mais simples e efetivos proposto para reali-
zar a sintonia de controladores com realimentação 
(Corripio, 2001). Este método é conhecido como 
regras de sintonia IMC (Internal Model Control) e foi 
originalmente introduzido com o nome de “controller 
synthesis” em Martin (1976). 

Para o modelo do processo de primeira ordem 
mais atraso, as regras IMC de sintonia consistem em 
fazer o tempo integral (

i
T ) igual à constante de tem-

po (τ ) do processo e o tempo derivativo (
D

T ) igual a 

metade do tempo morto (θ ) do processo. O ganho 
do processo (

P
K ) é depois ajustado para obter a res-

posta desejada.  
Para uma boa resposta a distúrbios, quando Pu 

estiver entre 0,1 e 0,5, usar a fórmula:  
 

θ

τ

K
K

p

2
=  (2) 
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Quando Pu for menor do que 0,1 ou maior do 
que 0,5 deve se usar só a metade do ganho como o 
valor inicial. Para uma resposta ótima a variações no 
set point, quando Pu estiver na faixa 0,1 a 0,5 e para 
um controlador PID usa-se a fórmula:  

 

θ

τ

K
K

p

83,0
=  (3) 

 
 
As fórmulas acima confirmam a idéia de que o 

ganho do controlador pode ser ajustado para obter 
vários tipos de resposta. 

 
4.4 Estruturas do modelo do processo 

 

Antes de definir as estruturas do modelo e fazer 
a sintonia do controlador, deve-se adaptar as unida-
des das funções de transferência encontradas, isto é, 
o ganho adimensional (% / %), τ  e θ  em minutos. 
Para isto se utiliza a seguinte relação: 

 

%]/[%
)(

)(

12

12
(%)

yy

uu
KK

−

−
=  (4) 

 

 Os valores de 1y  e 2y  (240 [Vac] e 190 

[Vac] respectivamente) formam a faixa de operação 
recomendada pelo fabricante do AVR para uma cor-
reta operação do mesmo e sem que este sofra danos. 

Conseqüentemente, os valores de 1u  e 2u  são obti-

dos a partir desses valores. 
 

Tabela 3. Funções de transferência com as unidades  
adaptadas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Depois, optou-se por ter uma única função de 
transferência, tanto para o teste com degrau positivo 
quanto para o teste com degrau negativo; para isto 
obtiveram-se os valores médios de cada um dos pa-
râmetros das funções de transferência. 

 
Tabela 4. Funções de transferência com as unidades adapta-

das 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A primeira estrutura propõe a utilização de duas 

funções de transferência, e a partir delas, fazer a sin-
tonia dos controladores PID para cada uma delas. 

Enquanto a segunda estrutura de controle propõe 
que, na identificação experimental do processo, ao se 
repetir um teste degrau positivo e outro negativo, 
uma média dos parâmetros pode ser obtida. Na tabela 
5 pode se ver um resumo das funções utilizadas nas 
duas estruturas. 

 
Tabela 5. Funções obtidas para as diferentes estruturas de   

controle  

 
 
 
 
 
 
 

5   Resultados na planta real 

A figura 9 mostra o diagrama de blocos da planta 
utilizada para fazer os testes; já na figura 10 apresen-
tam-se as conexões do AVR para dar o degrau na 
tensão de excitação. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 9. Malha fechada submetida à variação no SP 
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Figura 10. Diagrama de conexão do AVR 

 
Como visto acima, os pinos 6 e 7 do AVR são 

utilizados para fazer um ajuste externo da tensão de 
referência (SP); neles foi instalado uma chave comu-
tadora que tinha duas posições, uma para colocar os 
pinos em curto-circuito e o outro para conectar uma 
resistência de 1 [kΩ]. Deve-se mencionar que inici-
almente ao gerador estavam ligadas cargas elétricas 
externas (resistências de ar e lâmpadas), isto para 
poder ter um funcionamento correto do AVR e poder 
atingir os valores nominais sem problemas. 

Na figuras 11 e 12 apresentam-se as respostas 
obtidas ao degrau positivo e negativo nas simulações 
e nos testes na planta real para a primeira estrutura de 
controle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Resposta do sistema ao degrau positivo no SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Resposta do sistema ao degrau negativo no SP 

 
Já nas figuras 13 e 14 apresentam-se as respostas 

obtidas para a segunda estrutura de controle. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Resposta do sistema ao degrau positivo no SP ob-

tida com a segunda estrutura de controle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Resposta do sistema ao degrau negativo no SP 
obtida com a segunda estrutura de controle 
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Figura 15. Planta para experimentação 

6   Conclusão 

Neste artigo é apresentado o modelo obtido ex-
perimentalmente da planta (gerador – turbina hidráu-
lica) e o controlador PID projetado usado para con-
trolar a tensão de saída da energia elétrica gerada, 
que demonstraram ter um comportamento dinâmico 
muito próximo com a planta real. Então é mostrado 
que uma função de transferência de primeira ordem 
com tempo morto pode representar o comportamento 
do processo de forma satisfatória. O trabalho feito 
poderá ser a base para futuros trabalhos no que se 
refere a pesquisas nas áreas de controle de velocida-
de, estabilidade do sistema, entre outros, no campo 
das Micro Centrais Hidroelétricas. 
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Abstract The aim of this work is to present an alternative method for the voltage levels monitoring at a particular point in a 
power distribution system using artificial neural networks. By means of a previously modeled power distribution system, using 
the ATP software (Alternative Transients Program), it is possible to obtain the training set for three artificial neural networks. 
Each one of them will be responsible for the remote monitoring of the voltage levels of a particular phase in the three-phase sys-
tem. After the learning process the neural networks must provide the estimated RMS voltage levels at the specific point in the 
system, which is remotely monitored. This method will make possible to check the power quality level with respect to voltage 
levels without introducing extra power quality meters in the distribution system. The proposed model may reduce companies’ 
cost due to the monitoring process. The three neural networks were extensively tested and the remote monitoring method, for 
short duration voltage variations, reveals itself as a technically viable application. 

Keywords Power distribution systems, power quality, remote monitoring, short-duration voltage variations, artificial neural 
networks. 

Resumo O objetivo deste trabalho é apresentar, por meio da aplicação de Redes Neurais Artificiais (RNAs), um método alter-
nativo para o monitoramento remoto dos níveis de tensão em um determinado ponto de interesse em um sistema de distribuição 
de energia. Dispondo-se de um sistema de distribuição trifásico, previamente modelado pelo emprego do software ATP (Alter-

native Transients Program), foi possível determinar um conjunto representativo de dados para três RNAs, responsáveis por mo-
nitorar e quantificar remotamente e de maneira independente o nível de tensão em cada uma das fases do sistema. Pela proposi-
ção e implementação deste método foi possível avaliar a qualidade da energia elétrica no que diz respeito aos níveis das tensões, 
eliminando-se a possível introdução de medidores extras no sistema de distribuição sob análise. Espera-se que esta prática venha 
a reduzir os gastos técnico-financeiros das concessionárias de energia elétrica. O desempenho das três RNAs foi extensamente 
testado e revelou que o método de monitoramento remoto das variações de tensão de curta duração apresenta-se como uma apli-
cação econômica e tecnicamente viável no contexto delineado. 

Palavras-chave Sistemas elétricos de distribuição, qualidade da energia elétrica, monitoramento remoto, variações de tensão 
de curta duração, redes neurais artificiais.

1    Introdução 

A Qualidade da Energia Elétrica (QEE) é basi-
camente caracterizada pela disponibilidade da ener-
gia na forma de uma onda senoidal pura, sem altera-
ções em amplitude e frequência (Dugan, 2003). To-
davia, um Sistema Elétrico de Potência (SEP) está 
permanentemente susceptível a diversos fenômenos 
que degradam a QEE, fato este que pode ocasionar a 
má operação e/ou danos aos equipamentos dos con-
sumidores conectados a este sistema de distribuição, 
perda de processos industriais, além de outros cená-
rios não apropriados. Neste contexto, os estudos con-
cernentes à QEE são imprescindíveis para a garantia 
de um adequado serviço de distribuição e utilização 
da energia elétrica, despertando, portanto, o interesse 
de diversos setores.  

Para se manter níveis aceitáveis da QEE é fun-
damental dispor-se de uma metodologia a ser aplica-
da no monitoramento dos distúrbios que acometem o 
sistema. Geralmente, este monitoramento se apresen-

ta como um procedimento não trivial e de investi-
mento financeiro considerável. Dentre alguns entra-
ves encontrados cita-se, por exemplo, a escolha dos 
melhores locais para a alocação dos equipamentos de 
monitoramento, pois raramente há a disponibilidade 
de conhecimento prévio acerca de quais serão os 
pontos que fornecerão a melhor representação da 
situação de operação do sistema distribuição sob o 
ponto de vista da QEE (Bollen e Gu, 2006).  

Ressalta-se que a ocorrência dos distúrbios de 
QEE num sistema elétrico possui caráter estocástico, 
de forma que considerar apenas a topologia do siste-
ma na elaboração de uma estratégia de monitoramen-
to é precipitado, necessitando-se incluir na aborda-
gem outros parâmetros menos controláveis e intrínse-
cos ao problema (Bollen e Gu, 2006). Das práticas 
que relatam a dificuldade em se realizar o monitora-
mento dos distúrbios relativos à QEE, pelo fato do 
alto custo de implantação de medidores de QEE, a-
lém da crescente demanda por níveis cada vez mais 
exigentes da QEE fornecida, é essencial buscar alter-
nativas que permitam contornar os empecilhos ao 
monitoramento eficiente de tais níveis. 
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Vale colocar que na literatura correlata, encon-
tram-se metodologias, por exemplo, para otimizar a 
alocação dos analisadores de QEE em um SEP (El-
dery et. al 2004; Don-Jun e Seung, 2008), além de 
técnicas que estimam o desempenho do sistema ope-
rando sob condições adversas e delimitam áreas de 
vulnerabilidade (Olguin et. al 2005; Goswami et. al 
2008; Carpinelli et. al 2009; Goswami et. al 2009), as 
quais vêm ao encontro das necessidade de se desen-
volver métodos para avaliação da QEE.  

Neste trabalho propõe-se a utilização de Redes 
Neurais Artificiais (RNAs) para realizar o monitora-
mento dos níveis de tensão em pontos de interesse de 
um Sistema de Distribuição (SD) de energia elétrica. 
A capacidade de aprendizagem por meio de exem-
plos, somada a outras propriedades das RNAs tais 
como a grande capacidade de generalização e tole-
rância a ruídos, favoreceram a aplicação desta ferra-
menta ao monitoramento remoto no contexto da  
QEE. A partir de informações disponibilizadas por 
um monitor de QEE, instalado na Subestação (SE) de 
um SD, e fornecidas às RNAs adequadamente treina-
das, foi possível estimar, pela metodologia proposta, 
o nível de tensão eficaz em um ou mais pontos do 
sistema que estejam distantes da SE. Desta maneira, 
esta metodologia torna-se uma alternativa confiável e 
atrativa do ponto de vista técnico e financeiro, quan-
do comparada à instalação física de vários equipa-
mentos para se monitorar a grandeza elétrica deseja-
da. 

2   Metodologia de Monitoramento Proposta 

O monitoramento da tensão eficaz no ponto de in-
teresse se dará com a utilização de três RNAs, apli-
cadas de forma independente a cada uma das fases do 
sistema trifásico. Ou seja, uma RNA será responsável 
por estimar o valor da tensão eficaz para a fase A no 
ponto remoto, outra pela estimação da fase B, e outra 
pela fase C.  

Após as simulações das situações de defeito sobre 
o SD modelado, as quais serão posteriormente expli-
cadas, os pares de entrada e saída apresentados às 
RNAs foram formatados a partir das tensões e cor-
rentes trifásicas registradas na SE e das respectivas 
saídas associadas, obtidas das tensões trifásicas no 
ponto de monitoramento remoto de interesse.  

Inicialmente, parte destes dados foi utilizada para 
o treinamento das RNAs (70%) e, posteriormente, os 
30% dos dados restantes foram empregados na fase 
de teste (validação) da metodologia proposta.  

Através dos sinais de tensão e corrente das três 
fases, medidos na SE, foram selecionados três ciclos 
precedentes e seis ciclos subsequentes ao instante de 
início de cada defeito aplicado. Sobre estes sinais, 
amostrados a uma taxa de 128 amostras por ciclo na 
freqüência fundamental do sistema (60 Hz), utilizou-
se uma janela deslizante de dimensão de um ciclo, 
com deslocamento de meio ciclo (64 amostras).  

A cada deslocamento da janela, foram calculados 
os respectivos valores eficazes (RMS) da tensão e 
corrente nas três fases, resultando assim, em seis va-
lores de entrada (três de tensão e três de corrente). 
Deste modo, tanto as situações em regime permanen-
te, quanto os eventos associados e de interesse no 
contexto da QEE da forma como são percebidos na 
SE, foram apresentados como padrões de entrada às 
RNAs. 

A escolha de três ciclos de pré-falta pode ser jus-
tificada pelo fato de que o sistema simulado opera em 
condições de regime permanente e, uma maior amos-
tragem dos sinais durante este período poderia se 
caracterizar como desnecessária. Já para o período de 
pós-falta, foram considerados seis ciclos, uma vez 
que se espera um comportamento específico para 
cada uma das situações de faltas simuladas, impli-
cando na necessidade de uma quantidade maior de 
dados para que as RNAs aprendam o comportamento 
do sistema perante a variedade de situações a que 
estão sendo submetidas. 

Da maneira como foram simuladas e consideradas 
para esta aplicação, entre o instante de início de cada 
falta até o seu fim, tem-se um total de 9 ciclos dos 
sinais em análise, obtendo-se então, 17 padrões de 
entrada (valores eficazes resultantes da aplicação de 
uma janela deslizante) para cada situação de defeito 
simulada. Dessa maneira, com 200 casos simulados, 
o banco de dados construído possui 3.400 padrões de 
entrada.  

Para a obtenção dos padrões de saída, aplicou-se 
aos sinais de tensão das três fases no ponto de moni-
toramento remoto o mesmo procedimento utilizado 
para a obtenção das entradas, obtendo-se os respecti-
vos 3.400 padrões de saída. Do total de padrões obti-
dos (3.400 padrões), 2.380 (70%) foram utilizados 
para o treinamento das RNAs e 1.020 (30%) diferen-
tes padrões, foram reservados para o processo de 
teste (validação). 

Cabe ressaltar que cada uma das três RNAs utili-
zadas recebe como entrada os valores eficazes dos 
sinais de tensão e corrente das três fases medidas na 
SE. Portanto, cada uma das RNAs recebe seis valores 
de entrada.  

O valor eficaz da tensão no ponto de monitora-
mento remoto em cada fase deverá ser determinado 
pela respectiva RNA associada a esta fase. A Figura 
1 ilustra mais claramente esta configuração, tomando 
como exemplo a RNA que monitora a fase A da ten-
são no ponto remoto. Atenta-se para o fato de estar 
representada nesta figura apenas uma das três RNAs 
utilizadas. Contudo, cabe afirmar que o mesmo arran-
jo foi utilizado para as redes que monitoram a tensão 
das outras duas fases (fases B e C).  

As três RNAs mencionadas são do tipo Multila-

yer Perceptron (MLP) (Haykin, 2008) e possuem a 
mesma topologia. A topologia resultante foi encon-
trada a partir de uma investigação do desempenho 
geral das redes ao se variar o número de neurônios 
das camadas intermediárias. Esta investigação foi 
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realizada inicialmente para a RNA que monitora a 
tensão na fase A. 

 

Figura 1 - Arquitetura e topologia representativa da RNA empre-
gada para o monitoramento remoto da tensão na fase A. 

 
A escolha da arquitetura e o treinamento das 

RNAs responsáveis pelo monitoramento das demais 
fases (B e C) foram realizados com base na melhor 
topologia encontrada para a fase A. 

A investigação mencionada foi efetuada treinan-
do-se as RNAs com os algoritmos Backpropagation e 
Levenberg-Marquardt. Adotou-se como critérios de 
parada a obtenção de um erro quadrático médio me-
nor do que 10-6, ou até que se atingisse um número de 
épocas de treinamento superior a 20.000 para o algo-
ritmo Backpropagation ou de 800 épocas para o trei-
namento Levenberg-Marquardt. Em ambos os trei-
namentos empregou-se a função de ativação tangente 
hiperbólica nas camadas ocultas e a função de ativa-
ção linear, na camada neural de saída. A taxa de a-
prendizado utilizada no treinamento com o algoritmo 
Backpropagation foi de 0,01. Para o treinamento 
efetuado com o algoritmo de Levenberg-Marquardt o 
parâmetro de ajuste de convergência (µ) inicial foi 
estabelecido como sendo 0,001. 

Após a realização de um extensivo conjunto de 
ensaios com diferentes topologias, de acordo com o 
procedimento anteriormente descrito, uma análise 
criteriosa do índice de acerto das respectivas RNAs 
foi executada, resultando na escolha de uma topolo-
gia com 15 neurônios na primeira camada oculta, 10 
neurônios na segunda camada oculta e 1 neurônio na 
camada de saída.  

Cabe salientar que a topologia supracitada é rela-
tiva às RNAs que utilizaram durante a etapa de trei-
namento o algoritmo de Levenberg-Marquardt, pois, 
por meio deste algoritmo de treinamento foram obti-
dos os melhores resultados (conforme será evidenci-
ado no que segue).  

É apropriado ressaltar que o número total de neu-
rônios das topologias investigadas também foi levado 
em consideração, respeitando-se uma relação de cus-
to benefício concernente à redução do esforço com-
putacional de uma possível operação on-line (em 
tempo real) da RNA em questão, sem, contudo pre-
judicar o objetivo proposto neste trabalho. 

3   Sistema Elétrico Simulado 

Para o desenvolvimento da estratégia de monito-
ramento remoto da tensão proposta neste trabalho, 
simulou-se computacionalmente, dispondo do soft-

ware ATP (Alternative Transients Program) (Leuven 
EMTP Center, 1987) e da interface gráfica do soft-
ware ATPDraw (Prikler e Høidalen, 2002), um SD de 
energia, utilizando-se de parâmetros reais fornecidos 
por uma concessionária regional. As informações 
repassadas compreendem: o equivalente do sistema a 
partir da subestação de energia considerada, dados do 
transformador de potência da subestação, parâmetros 
dos condutores utilizados e dados das cargas aloca-
das, entre outros. A fonte de tensão utilizada nas si-
mulações é do tipo 14 (Leuven EMTP Center, 1987), 
cujas características para a fase A estão apresentadas 
na Tabela 1. A sequência das fases adotada é a ABC, 
a partir da qual as relações das demais fases podem 
ser derivadas. Para completar o modelo do equivalen-
te elétrico do sistema, adicionou-se uma impedância 
em série com a fonte de tensão conforme o modelo 
RL mutuamente acoplado (Leuven EMTP Center, 
1987). Os parâmetros deste modelo para as três fases 
do sistema também estão mostrados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Dados da fonte de tensão do SD e do modelo RL mutu-

amente acoplado 

Parâmetro Valor 
Amplitude (V) 71.851,699 

Frequência (Hz) 60 
Fase (°) 0 

Resistência de sequência zero (Ω/m) 20,805 
Indutância de sequência zero (mH/m) 203,721 

Resistência de sequência positiva (Ω/m) 4,062 
Indutância de sequência positiva (mH/m) 52,5397 
 
Para simular o transformador de potência existen-

te na subestação do SD, utilizou-se o modelo de 
transformador trifásico saturável com dois enrola-
mentos (Leuven EMTP Center, 1987), possuindo 
potência nominal de 15/20MVA, conexão Y-∆ entre 
primário e secundário com relação de transformação 
de 3,809542. 

Para a obtenção da base de treinamento das 
RNAs que irão monitorar remotamente os níveis das 
tensões eficazes no ponto de interesse, foram simula-
das várias situações de faltas monofásicas envolven-
do a fase A com o terra do sistema modelado (Figura 
2). Para tanto, foram selecionados vinte pontos de 
faltas dispostos ao longo do SD de forma a se obter 
uma boa variedade das possíveis distâncias de falta 
em relação ao ponto a ser monitorado. Em cada pon-
to de falta, variou-se a impedância (0, 10, 20, 30 e 
40Ω) e ângulo de incidência da falta (0 e 90°). Desta 
combinação, resultaram 10 casos diferentes para cada 
ponto de aplicação do curto-circuito monofásico. 
Logo, a base de treinamento das RNAs é formada por 
200 situações faltosas distintas. Para a formação dos 
pares de entrada e saída das RNAs, mediu-se a tensão 
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resultante na SE e no ponto a ser monitorado via 
RNAs. Os pontos de aplicação das faltas estão de-
marcados na Figura 2 (numerados de 1 a 20), assim 
como os locais de medição da tensão na SE e no pon-
to a ser Monitorado Remotamente (MR) pelas RNAs.  

O ponto a ser monitorado remotamente foi esco-
lhido por tratar-se de uma carga (cliente) com grande 
relevância para o sistema elétrico simulado. 

4   Análise do Desempenho da Metodologia 

Para melhor reportar o desempenho da metodolo-
gia proposta, foram construídas tabelas (Tabelas 2 e 
3) que apresentam as porcentagens das médias dos 
erros relativos aos casos de teste, tomados com rela-
ção ao valor eficaz da tensão esperada no ponto de 
monitoramento remoto para cada fase do sistema.  

Além disso, dois casos de curtos-circuitos são e-
xemplificados por meio de gráficos (Figuras de 3 a 
8), os quais mostram superpostas a saída esperada e a 
resposta fornecida por uma das RNAs para os valores 
de tensão eficaz no ponto de monitoramento remoto.  

 
4.1 Análise do Desempenho das RNAs em Função 

dos Algoritmos de Treinamentos Utilizados 

Para fins de análise, os dados das Tabelas 2 e 3 
foram organizados respeitando-se as seguintes faixas 

para o erro entre a saída esperada e a apresentada 
pelas RNAs: 

(i) Faixa1: abaixo de 0,005p.u. (ou 0,5%);  
(ii) Faixa 2: acima de 0,005p.u (0,5%) e abaixo 

de 0,015p.u.(1,5%);  
(iii) Faixa 3: acima de 0,015p.u. (1,5%) e abaixo 

de 0,025 p.u. (2,5%);  
(iv) Faixa 4 (FAIXA 1 + FAIXA 2 + FAIXA 3): 

total de situações avaliadas com uma diferença per-
centual menor e/ou igual a 0,025 p.u. (ou 2,5%). 

Tabela 2 - Resultados para topologia 6-25-10-1, algoritmo Back-

propagation (20.000 épocas de treinamento) 

Fase Faixa 1 (%) Faixa 2 (%) Faixa 3 (%) Faixa 4 (%) 
A 41,88 19,59 12,53 74,00 
B 44,35 20,35 13,73 78,43 
C 52,65 22,94 10,82 86,41 

Tabela 3 - Resultados para topologia 6-15-10-1, algoritmo de 
Levenberg-Marquardt (800 épocas de treinamento) 

Fase Faixa 1 (%) Faixa 2 (%) Faixa 3 (%) Faixa 4 (%) 
A 79,96 11,47 2,33 93,76 
B 83,96 10,82 2,02 96,80 
C 86,49 7,47 2,20 96,16 

 
Figura 2 – Aspecto geral do SD simulado com a localização do ponto de monitoramento remoto (MR), da subestação (SE) e dos pontos 

utilizados para aplicação dos curtos-circuitos (numerados de 1 a 20).
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Depreende-se, portanto, que o algoritmo de Le-
venberg-Marquardt de fato se mostrou como sendo 
mais apropriado ao treinamento das RNAs, uma vez 
que bem mais de 93% dos casos de teste apresenta-
ram erros relativos menores do que 0,025 p.u. 

Examinando-se os erros entre a resposta esperada 
e a resposta fornecida pelas RNAs (treinadas pelo 
algoritmo de Levenberg-Marquardt), para magnitu-
des inferiores a 0,05 p.u. (ou 5%), constata-se que 
97,45% dos casos de teste para a fase A, 98,82% para 
a fase B e 98,72% para a fase C, apresentam erros 
menores do que 0,05 p.u.. Sendo assim, conclui-se 
que as RNAs possuem nível de precisão significativo 
perante o conjunto de dados formulado. Contudo, os 
casos de teste cujos erros situam-se fora das faixas 
consideradas devem ser objeto de estudo de trabalhos 
futuros, pois a representatividade do sistema elétrico, 
para estes casos, deve ser mais bem examinada de 
modo a obter uma base de treinamento que aprimore 
a qualidade destas respostas fornecidas pelas RNAs.  

 
4.2 Análise dos casos de Curto-circuito 

Definida a topologia para as três RNAs corres-
pondentes às três fases, como anteriormente explica-
do, o desempenho das mesmas foi examinado mais 
detalhadamente. Para tanto, seguem os exemplos 
mencionados anteriormente. 

4.2.1 Análise do Primeiro Exemplo de Curto-circuito 

Para amostras de uma situação de defeito envol-
vendo a fase A e o terra, aplicada no ponto 4 (Figura 
2), com resistência de falta de 40Ω e com ângulo de 
incidência da falta de 0o, afirma-se que a saída da 
RNA que estima a fase envolvida, deve caracterizar 
um afundamento de tensão (tensão remanescente 
abaixo de 0,9 p.u.). Para estas mesmas amostras, as 
RNAs das fases B e C devem caracterizar um nível 
de tensão próximo ao valor nominal (Figuras  3 a 5).  

Ao se observar o comportamento da resposta for-
necida pela RNA associada à fase A (Figura 3), cons-
tata-se que ela foi capaz de estimar com significativa 
precisão o perfil da variação da tensão no ponto re-
moto. O mesmo pode ser verificado para as RNAs 
das fases B e C (Figuras 4 e 5). 

 

 
Figura 3 – RNA da fase A, exemplo 1: afundamento de tensão. 

 
Figura 4 – RNA da fase B, exemplo 1: tensão próxima à nominal. 

 
Figura 5 - RNA da fase C, exemplo 1: tensão próxima à nominal. 

4.2.2 Análise do Segundo Exemplo de Curto-circuito 

Neste segundo exemplo, afirma-se que a saída 
dada RNA da fase A deve caracterizar uma elevação 
de tensão (tensão remanescente acima de 1,1p.u.) e 
para as RNAs das fases B e C, afundamentos de ten-
são. Este panorama está exposto nas Figuras de 6 a 8.  

 
Figura 6 - RNA da fase A, exemplo 2: elevação de tensão. 

 
Figura 7 - RNA da fase B, exemplo 2: afundamento de tensão. 
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Figura 8 - RNA da fase C, exemplo 2: afundamento de tensão. 

Para caracterizar esta situação apresentada, apli-
cou-se sobre o SD em análise, uma situação de defei-
to envolvendo a fase A e o terra, aplicada no ponto 9 
(Figura 1), com uma resistência de falta de 20Ω e 
com ângulo de incidência da falta de 0o. 

5   Conclusão 

Este trabalho apresentou um meio alternativo de 
se monitorar a tensão num determinado ponto de 
interesse no SD utilizando RNAs. Mostrou-se que o 
monitoramento remoto dos valores eficazes das ten-
sões em pontos distantes do medidor da SE, sem a 
necessidade de empregar medidores extras, é possível 
e viável de ser realizado obtendo-se apenas os sinais 
de tensão e corrente das três fases do sistema obtidos 
do medidor usualmente presente na SE. 

O SD real modelado permitiu o desenvolvimento 
e validação da estratégia proposta. A boa variedade 
das distâncias, impedâncias e ângulos de falta em 
relação ao ponto MR resultou numa base de treina-
mento às RNAs com o intuito de assegurar a repre-
sentação consistente do SD modelado. 

O treinamento das RNAs via algoritmo de Leven-

berg-Marquardt mostrou-se mais adequado ao em-
prego da técnica proposta. O nível de precisão das 
RNAs foi superior a 97%, sendo que a magnitude dos 
erros, para esta porcentagem, é inferior a 0,05 p.u., 
indicando, de acordo com a faixa de erro adotada, a 
viabilidade da estratégia proposta tanto do ponto de 
vista técnico como econômico.  

Com relação aos pontos escolhidos para a aplica-
ção das situações de defeitos, cabe salientar que se 
levou em conta apenas aspectos topológicos do SD. 
Entretanto, um estudo mais detalhado pode ser reali-
zado considerando aspectos como a taxa de falhas 
dos alimentadores, potência de curto-circuito das 
barras e demais tipos de faltas.  

Vale comentar que o modelo proposto, da manei-
ra como foi concebido, é válido para uma topologia 
específica de operação do SD e um perfil de carre-
gamento estático. Como trabalho futuro, para aprimo-
rar a técnica proposta, a inclusão de perfis caracterís-
ticos de carregamento do SD no treinamento das 
RNAs deve ser considerada. Estes aspectos contribui-
rão para a maior representatividade do SD e obtenção 
de uma base de treinamento mais completa, elevando 
a capacidade de generalização das RNAs perante 

condições mais amplas de operação do SD em rela-
ção àquelas consideradas neste trabalho. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem ao Laboratório de Sistemas 
de Energia Elétrica (LSEE) e ao Laboratório de Au-
tomação Inteligente de Processos e Sistemas 
(LAIPS), pertencentes à Escola de Engenharia de São 
Carlos (EESC - USP), pela disponibilização das de-
pendências e apoio prestado para a realização deste 
trabalho. Os mesmos também agradecem ao CNPq e 
à FAPESP pelo auxílio financeiro prestado em partes 
distintas deste trabalho. 

Referências Bibliográficas 

Bollen, M. H. J. and Gu, I. Y. H. (2006) Signal 
Processing of Power Quality Disturbances, Ho-
boken: John Wiley & Sons 

Carpinelli, G., Perna, D. C., Caramia, P., Varilone, 
P., Verde, P.(2009). Methods for Assessing the 
Robustness of Electrical Power Systems Against 
Voltage Dips. IEEE Trans. on Power Delivery, 
vol. 24, no. 1, pp. 43-51. 

Dong-Jun W. and Seung-Il, M.( 2008). Optimal 
Number and Locations of Power Quality Moni-
tors Considering System Topology. IEEE Trans. 
on Power Delivery, vol.23, no.1, pp. 288-295. 

Dugan, R. C., Mcgranaghan, M. F., Santoso, S. and 
Beaty, H. W. (2003). Electrical Power Systems 
Quality, 2.ed, New York: McGraw-Hill. 

Eldery, M. A.; El-Saadany, E. F. and Salama, M. M. 
A. (2004). “Optimum Number and Location of 
Power Quality Monitors”. ICHQP - 2004. 

Goswami, A. K., Gupta, C. P. and Singh, G. 
K.(2008). Area of Vulnerability for Prediction of 
Voltage Sags by an Analytical Method in Indian 
Distribution Systems. Annual IEEE India Confe-
rence, vol.2, pp. 406 – 411. 

Goswami, A.K., Gupta, C.P. and Singh, G.K.(2009). 
An Analytical Approach for Stochastic Assess-
ment of Voltage Sags. International Journal of 
Electrical Power & Energy Systems, vol. 31, pp. 
418-426. 

Haykin, S. (2008). Neural Networks and Learning 
Machines: Prentice Hall. 

Leuven EMTP Center. (1987). Alternative Transients 
Program Rule Book. 

Olguin, G., Aedo, M., Arias, M. and Ortiz, A. (2005). 
A Monte Carlo Simulation Approach to the Me-
thod of Fault Positions for Stochastic Assessment 
of Voltage Dips (Sags). IEEE Transmission and 
Distribution Conference and Exhibition: Asia and 
Pacific. 

Prikler, L.; Høidalen, H.K. (2002). AtpDraw Version 
3.5 For Windows 9x/Nt/2000/Xp – User´S Ma-
nual, Trondheim, Noruega: Sinef Energy Re-
search. 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           369

COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS ESTATÍSTICOS E REDES NEURAIS USANDO PERSISTÊNCIA 

COMO REFERÊNCIA PARA A PREVISÃO DA VELOCIDADE DO VENTO 

ERICK C. BEZERRA
1, MARCOS C.O. DO REGO

1, ARTHUR P. DE S. BRAGA
1
 E RUTH P.S. LEÃO

1.  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CAIXA POSTAL 6001 – CAMPUS DO PICI – CEP:60455-760 
E-MAILS: ERICK.BEZERRA@GMAIL.COM, MARCOS337@HOTMAIL.COM,  

ARTHURP@DEE.UFC.BR, RLEAO@DEE.UFC.BR  
 

Abstract This study compares the predicted outcome of wind speed from Artificial Neural Networks (NARX and FTDNN) 
and stochastic models (AR, ARMA and ARIMA), taking as reference the persistence model results. A time series with 45,658 
measurements of wind speed was used, whereby 80% were selected for the training and 20% for validation of the Artificial Neu-
ral Networks. To evaluate the performance of the applied Artificial Neural Networks and stochastic models the MAE, RMSE and 
MAPE indexes have been deployed. For a time length from 1h to 6h the forecasting results are quite similar and for a time length 
from 12h to 48h the MAPE points out to the NARX as the one with more accuracy. 

Keywords Wind forecasting, artificial neural network, temporal series based statistical models. 

Resumo Este trabalho compara o resultado da previsão das Redes Neurais Artificiais (NARX e FTDNN) e de modelos 
estocásticos (AR, ARMA e ARIMA), tendo como referência os resultados obtidos através do modelo de Persistência. Foi 
utilizada uma série histórica com 45.658 dados de medição da velocidade do vento, em que 80% foram selecionados para a fase 
de treinamento e 20% para a validação. Como critério de avaliação do desempenho das redes e modelos estatísticos foram 
considerados: o MAE, RMSE e MAPE. Os resultados entre 1h e 6h são bem similares para todos os modelos e para 12h e 48h 
existe diferenças entre os valores do MAPE indicando que o NARX é o que obteve maior precisão. 

Palavras-chave Previsão de velocidade de vento, Redes Neurais Artificiais, modelos estatístico de séries temporais.

1    Introdução 

Muitos países têm devotado elevada atenção no 
uso de fontes renováveis para atender a demanda 
crescente de energia e assegurar um desenvolvimento 
sustentável. Nas últimas duas décadas, a energia 
eólica surgiu como a principal tecnologia de energia 
verde. As projeções pelo Global Wind Energy 
Council (GWEC) indicam que até 2015 a capacidade 
mundial de potência instalada deverá chegar a 449 
GW, o dobro da potência instalada em 2010 (GWEC, 
2010). A previsão da geração eólica é hoje uma 
necessidade para a operação confiável, segura e 
econômica dos sistemas de potência. A previsão 
pode ser usada para a combinação ótima da geração 
eólica e hidráulica. Pode ainda servir como base para 
quantificar a necessidade de reserva para compensar 
a eventual redução de geração eólica. Gerenciar a 
variabilidade da geração eólica é o aspecto chave 
associado à integração ótima desta energia renovável 
na rede elétrica (Lei et al., 2009), (Luickx, Delarue, 
D´haeseleer, 2008), (Sfetsos, 2000). 

Definir o objetivo da previsão é o primeiro passo 
para desenvolver um sistema de previsão. A previsão 
da geração eólica pode ser considerada em diferentes 
escalas de tempo dependendo da aplicação (Cutler, 
2006). Uma previsão de milissegundos a poucos 
minutos, considerada como de curtíssimo prazo, é 
usada no controle ativo do aerogerador. Para o 
planejamento da operação e mercado de energia, a 
previsão pode compreender uma faixa de 1 a 72 
horas. Neste caso, a previsão auxilia na definição ou 
compromisso de unidades de geração convencionais 
e na otimização da programação ou despacho dessas 
unidades. Esta escala de previsão é definida como de 

curto prazo. Para períodos de 5 a 7 dias a previsão 
pode ser considerada para o planejamento da 
manutenção das plantas eólicas e é dita ser de longo 
prazo. A previsão com horizontes acima de 12 meses 
é usada no planejamento de recursos energéticos e 
em leilões de energia. (Piwko et al., 2005). 

 

 
Figura 1. Horizontes de tempo segundo a aplicação da previsão de 

geração eólica (Piwko et al., 2005). 

Para este trabalho, a previsão é utilizada para a 
operação de um aerogerador, com horizontes de 
tempo de: 1, 6, 12, 24 e 48 horas, e a frequência da 
previsão é horária. O objetivo do artigo é investigar o 
erro de previsão para diferentes métodos estatísticos 
que utilizem apenas dados históricos de velocidade 
do vento.  
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2   Modelos estatísticos de série temporal 

Os modelos de séries temporais utilizados são os 
mais populares no que se trata da previsão de valores 
futuros do vento (Soman et al., 2010); e os do tipo 
ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving 
Average). 

 
2.1 Modelo AR 

O modelo AR de uma série temporal é definido 
por (Kitagawa, 2010): 

1

m

n i n i n
i

y a y v−
=

= +∑    (1) 

em que yn é o e-nésimo termo da série, m é a ordem 
da autoregressão, ai é o coeficiente de autoregressão 
e vn é uma componente de ruído, que apresenta uma 
distribuição normal com média 0 e variância σ². 

Para se especificar completamente um modelo 
de série temporal AR é necessário conhecer a ordem 
m desejada, e estimar os coeficientes a1,..., am e a 
variância σ². Entre os métodos para estimação desses 
parâmetros estão o método de Yule-Walker e o 
método dos mínimos quadrados (Kitagawa, 2010). 

 
2.2 Modelo ARMA 

Um modelo que expressa uma série temporal yn 
como uma combinação linear de valores passados yn-i 
e de um ruído vn-i é denominado de modelo 
ARMA(m,l). Este modelo é definido como 
(Kitagawa, 2010): 

1
1 1

m l

n i n n i n i
i i

y a y v b v− −
= =

= + −∑ ∑   (2) 

em que yn é o e-nésimo termo da série, m é a ordem 
da autoregressão, ai é o coeficiente de autoregressão, 
vn é uma componente de ruído, l é a ordem de médias 
móveis e bi é o coeficiente de médias móveis. Assim 
como no modelo AR, a componente de ruído segue 
uma distribuição normal com média nula e variância 
σ². 

Para especificar os parâmetros ai, bi e a variância 
σ², os quais definem completamente um modelo 
ARMA de uma dada ordem, pode-se utilizar os 
métodos de máxima verossimilhança ou a 
decomposição do erro de predição (Galeano e Peña, 
2005). 
 

2.3 Modelo ARIMA 

O modelo ARIMA(p,d,q) para uma série 
temporal yn é dado por (Chen et al., 2010): 

( ) 0
1 1

1 1 1
p q

di i
i n i n

i i

a B B y bB vθ
= =

   
− − = + −   

   
∑ ∑

   

(3) 

em que ai são os coeficientes de autoregressão, bi são 
os coeficientes de médias móveis, vn é um ruído com 
média nula e variância σ². O parâmetro θ0 é referido 

como tendência determinística e B é o operador de 
defasagem definido como (Chen et al., 2010): 

������ = 	��� − 
�  (4) 

2.4 Modelo de Persistência 

O modelo de persistência é considerado bastante 
eficaz na previsão de curta duração de velocidade do 
vento (Makarov et al., 2003), e tem sido usado como 
referência para comparação de modelos de previsão. 
O modelo de persistência é definido como: 

���� = 	��� − 
�   (5) 

em que y(t) é o valor previsto do vento em um 
instante t e o termo y(t-i) é o valor da velocidade do 
vento no instante t-i . 

O modelo de persistência em geral apresenta 
bons resultados, pois o tempo necessário para que 
mudanças atmosféricas ocorram é da ordem de várias 
horas. Para previsão de velocidades de vento em até 
6 horas, o modelo de persistência é considerado 
como a referência a ser superada (Siebert, 2008). 

Algumas publicações comparam modelos de 
Redes Neurais Artificiais (RNA) com o modelo de 
Persistência, e foi encontrado que normalmente as 
RNA se sobressaem em relação ao modelo de 
Persistência, mas que algumas vezes essa vantagem 
não é muito significativa (Lei et al., 2009), (Sfetsos, 
2000), (Costa et al., 2008). 

3   Redes Neurais Artificiais 

Muitos esforços têm sido devotados para 
desenvolver bons métodos de previsão do vento. As 
abordagens encontradas na literatura incluem 
métodos físicos, métodos estatísticos, modelos 
híbridos (físicos/estatísticos), e métodos baseados em 
técnicas de inteligência artificial (Lei et al., 2009), 
(Costa et al., 2008), (Morales et al., 2010), (Fadare, 
2010). Nos modelos baseados em Redes Neurais 
Artificiais, as Redes Neurais do tipo MLP (Multi-
Layer Perceptrons) (Lin et al., 1996), (Alexiadis, 
1998), RBF (Radial Basis Function) (Beyer et al., 
1994) e Redes Neurais Recorrentes (Kariniotakis et 
al., 1996), (More and Deo, 2003) têm sido usadas 
para esse fim. 

 
3.1. RNA utilizadas na previsão da velocidade do 
vento 

A RNA treinada para séries temporais tem a 
habilidade de modelar funções lineares e não 
lineares, com aplicação em campos diversos, 
incluindo detecção de transientes, reconhecimento de 
padrões, interpolação de funções, e previsão de séries 
temporais. 

A RNA é uma tecnologia promissora na 
previsão da velocidade do vento. Lapedes e Farber 
(1987) propuseram um modelo de RNA do tipo feed-
forward utilizando o algoritmo back-propagation na 
previsão da velocidade do vento. Song (2000) 
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desenvolveu uma RNA que utiliza atrasadores e que 
a soma dos pesos das entradas deve ser igual a 1. O 
modelo apresentou bom resultado para previsões da 
hora seguinte quando os dados do vento não oscilam 
abruptamente. Outras técnicas são aplicadas para 
melhorar o resultado das Redes Neurais, Li, Shi e 
Zhou (2010) combinam o resultado de várias redes 
para realizar a previsão. 

A rede MLP (Multilayer Perceptron) com 
atrasadores na entrada é conhecida pela sigla 
FTDNN (Focused Time Delay Neural Network) 
(Figura 2). A rede FTDNN é uma rede feed-forward 
multicamadas cujos pesos sinápticos são ajustados de 
acordo com o algoritmo de retro-propagação 
convencional (Principe et al., 2000). 

 

 
Figura 2. Rede FTDNN com arquitetura genérica (Júnior, 2006). 

Onde x(n) é um vetor que contém dE elementos 
da série contados a partir do elemento atual x(n), 
espaçados um do outro de τ unidades de tempo, y é 
saída do neurônio e �� é a variável escalar predita (z-1 
é apenas uma indicação de atraso no tempo). 

As RNA recorrentes, como por exemplo a rede 
NARX (Chen, Billings, Grant, 1990), (Narendra, 
Parthasarathy, 1990), são redes que contêm conexões 
sinápticas realimentadas da saída da rede (Figura 3). 

Durante os treinamentos foram modificadas as 
maneiras com que os atrasadores eram apresentados 
às redes, não sendo observado mudanças 
significativas no resultado. 

 
Figura 3. Rede NARX com arquitetura genérica (Júnior, 2006). 

Onde o regressor de entrada u(n) contenha du 
amostras da variável observada x(n), espaçadas de τ 
> 0 unidades de tempo, enquanto que o regressor de 
saída y(n-1) contém valores reais ou estimativas da 
mesma variável, porém amostradas em instantes 
consecutivos. 
 

3.2. Algoritmo de aprendizagem Backpropagation 

Todas as redes usadas no modelo de previsão de 
velocidade do vento foram treinadas utilizando o 
algoritmo backpropagation (Rumelhart, Hinton, 
Williams, 1986). 

Os pesos inicias para as unidades de entrada 
foram escolhidos aleatoriamente. Contudo, para as 
camadas de saída e intermediária os pesos foram 
atualizados conforme (6) e (7), respectivamente. 
 

      (6) 

 

      (7) 

 
em que η é a taxa de aprendizado. 

O cálculo dos gradientes locais foram realizados 
com base em (8). 

 

               (8) 

 
em que e(n) é o erro entre a saída desejada e a 
resposta gerada pela rede, enquanto φ'[u(n)] definida 
em (9) representa a derivada da função de ativação 
(10), neste trabalho, a função sigmóide. 

 

    (9) 

 

            (10) 

 
Para o cálculo dos gradientes locais das camadas 

escondidas utilizou-se (11). 
 

        (11) 

4   Dados de velocidade do vento e indicadores de 
desempenho da precisão da previsão 

4.1 Dados de velocidade do vento 

Os dados de vento foram coletados da página na 
internet do Alternative Energy Institute (AEI), da 
West Texas A&M University. Foram priorizados 
medições de velocidade a 100 m de altura. Os dados 
são relativos aos anos de 2003 à 2008. O local 
escolhido foi o Tall Tower South – Site #51 
(Sweetwater), latitude 32°24'42" e longitude 
100°21'16". 

Foi verificado a inexistência de dados 
inconsistentes (velocidades negativas, ou valores fora 
da curva, como ventos acima de 30 m/s) e 
identificada a quantidade de medições não realizadas 
dentro do período coletado, que totalizou 2,34% das 
medições. 
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4.2 Indicadores de desempenho da previsão 

Vários indicadores de performance de modelos 
foram propostos e empregados na avaliação da 
previsão de velocidade do vento, mas nenhum 
indicador é reconhecido como um indicador 
universal padrão. Os erros calculados neste estudo 
são: Mean Absolute Error (MAE), Root Mean 
Square Error (RMSE), e o Mean Absolute 
Percentage Error (MAPE). 
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| |

T

j t j t
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yt e fj,t denotam as observações e o valor previsto pelo 
modelo j, e T é o número de dados usado para 
avaliação e comparação. 

O MAE mede a magnitude média do erro em um 
conjunto de previsões. Para ser mais específico, isto 
é, a média sobre a amostra de verificação dos valores 
absolutos da diferença entre o valor observado e a 
previsão correspondente. O MAE é uma medição 
linear, todas as diferenças estão recebendo o mesmo 
peso igualmente na média. O RMSE é uma medição 
quadrática, que mede a magnitude média do erro. 
Como os erros são elevados ao quadrado antes de ser 
calculada a média, o RMSE fornece um peso maior 
aos erros maiores. Isso significa que o RMSE é mais 
útil quando grandes erros são particularmente 
indesejáveis. O MAPE é a diferença entre o valor 
atual e o previsto dividido pelo valor atual. O módulo 
deste cálculo é então somado para cada previsão e 
dividido pelo número total de pontos previstos. 

5   Avaliação dos resultados 

Utilizou-se dados correspondentes a 36.242 
pontos horários para definir os parâmetros dos 
modelos AR(2), ARMA(2,1) e ARIMA(2,1,1), e 
treinar as Redes Neurais FTDNN e NARX foram 
implantadas utilizando o Matlab, por meio de 
tentativa e erro foi encontrada a estrutura (utilizada 
em todas as faixas de previsão) de 3 neurônios na 
única camada intermediária, 7 entradas e 7 atrasos. 
Uma série de 9.416 pontos horários foram usados 
para a validação dos modelos RNA utilizados. 

A comparação dos erros dos diferentes métodos 
de previsão implementados são apresentados em 
gráfico e tabelas como se seguem.  

 

Figura 4. Erros calculados para a previsão de 1 hora a frente. 

Tabela 1. Erros calculados para previsão de 1 hora a frente. 

1 hora MAE RMSE MAPE 

AR 0,0411 0,0563 0,1425 

ARMA 0,0411 0,0563 0,1426 

ARIMA 0,0405 0,0552 0,1459 

FTDNN 0,0415 0,0545 0,1779 

NARX 0,0360 0,0489 0,1616 

PERSIST 0,0299 0,0412 0,1461 

 

Figura 5. Erros calculados para a previsão de 6 horas a frente. 

Tabela 2. Erros calculados para previsão de 6 horas a frente. 

6 hora MAE RMSE MAPE 

AR 0,1149 0,1464 0,4060 

ARMA 0,1148 0,1462 0,4070 

ARIMA 0,1029 0,1302 0,4139 

FTDNN 0,1865 0,2322 0,5598 

NARX 0,0893 0,1148 0,3937 

PERSIST 0,0839 0,1067 0,4323 

 

Figura 6. Erros calculados para a previsão de 12 horas a frente. 
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Tabela 3. Erros calculados para previsão de 12 horas a frente. 

12 hora MAE RMSE MAPE 

AR 0,1470 0,1836 0,5076 

ARMA 0,1465 0,1831 0,5088 

ARIMA 0,1204 0,1496 0,4974 

FTDNN 0,2128 0,2649 0,6234 

NARX 0,1119 0,1431 0,4545 

PERSIST 0,1074 0,1345 0,5680 

 

Figura 7. Erros calculados para a previsão de 24 horas a frente. 

Tabela 4. Erros calculados para previsão de 24 horas a frente. 

24 hora MAE RMSE MAPE 

AR 0,1521 0,1950 0,4673 

ARMA 0,1505 0,1933 0,4670 

ARIMA 0,1219 0,1518 0,5064 

FTDNN 0,2357 0,2875 0,6693 

NARX 0,1193 0,1523 0,4698 

PERSIST 0,1053 0,1360 0,5476 

 

Figura 8. Erros calculados para a previsão de 48 horas a frente. 

Tabela 5. Erros calculados para previsão de 48 horas a frente. 

48 hora MAE RMSE MAPE 

AR 0,1933 0,2401 0,5249 

ARMA 0,1892 0,2359 0,5190 

ARIMA 0,1248 0,1550 0,5187 

FTDNN 0,2288 0,2805 0,6470 

NARX 0,1198 0,1532 0,4732 

PERSIST 0,1175 0,1486 0,6158 

 
Foi selecionado um intervalo aleatório (5500 e 

5600) para criar as figuras a seguir. Note que em azul 
são as medições e em vermelho são as previsões. Nas 
Figras 9 e 10 pode ser observado como o modelo de 

Persistência perde sua “capacidade” ao tornarmos a 
distância da previsão maior. 

 

 
Figura 9. Modelo de Persistência para previsão da hora seguinte. 

 
Figura 10. Modelo de Persistência para previsão da 24a hora 

seguinte. 

 
Figura 11. Rede FTDNN com 7 atrasadores em série para previsão 

da hora seguinte. 

 
Figura. 12. Rede NARX com 7 atrasadores em série para previsão 

da hora seguinte. 

6   Conclusão 

Pode-se concluir que utilizando somente os 
dados de velocidade de vento de um dado sítio, os 
modelos de previsão de velocidade do vento como 
Persistência, AR, ARMA, ARIMA e RNA 
apresentaram resultados próximos em todos os 
horizontes de tempo. 

Para previsões iguais ou maiores que 6h existe 
uma crescente diferença no valor de erro calculado 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           374

pelo método MAPE, todos favorecendo o modelo 
NARX, chegando a diferença de 14,26% entre os 
resultados desta rede e o modelo de Persistência na 
previsão para 48h. Para todos os horizontes o modelo 
NARX obteve melhor resultado que o FDNNT. 
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Abstract Time series forecasting is an important aspect in science, economy, engineering and other sectors which use 
historical data to predict future problems. There are numerous techniques that can be used to carry out prediction. Among them, 
artificial neural networks can be used, because of their excellent results if compared with traditional statistical techniques. The 
architectures of artificial neural networks most commonly used in this task are the feedforward neural networks (without 
feedback), the recurrent neural networks (with feedback) and in many cases hybrid systems. The purpose of this study is to 
evaluate the performance of Elman recurrent neural networks in comparison with feedforward neural networks and ANFIS 
hybrid system. Case studies with time series of very short-term electricity demand  measured in substations of Cordeirópolis and 
Mogi-Guaçu, cities located in the Sao Paulo state, demonstrated the superiority of Elman recurrent networks. 

Keywords Artificial neural networks, time series, forecasting, electricity load demand. 

Resumo Previsão de séries temporais é um aspecto importante em ciência, economia, engenharia e outros segmentos que fa-
zem uso de dados históricos para se prever problemas futuros. Existem inúmeras técnicas que podem ser empregadas para se 
realizar previsão. Dentre elas podem ser empregadas redes neurais artificiais, pois elas têm apresentado resultados promissores  
quando comparados com técnicas estatísticas tradicionais. As arquiteturas de redes neurais artificiais mais comumente empre-
gadas nessa tarefa são as redes neurais feedforward (sem realimentação), as redes neurais recorrentes (com realimentação) e em 
muitos casos os sistemas híbridos.  O propósito desse trabalho é avaliar o desempenho das redes neurais recorrentes de Elman 
em comparação com as redes neurais artificiais feedforward e com o sistema híbrido ANFIS. Estudo de casos com séries tempo-
rais de demanda de energia elétrica no curtíssimo prazo mensuradas em subestações de Cordeirópolis e Mogi-Guaçu, cidades lo-
calizadas no estado em São Paulo, demonstraram a superioridade das redes recorrentes de Elman. 

Palavras-chave Redes neurais artificiais, séries temporais, previsão, demanda de energia elétrica. 

1    Introdução 

Previsão de demanda de energia elétrica é um com-
ponente importante em qualquer sistema de gerenci-
amento de energia moderno. Um objetivo fundamen-
tal de controle do sistema é manter a sintonia entre a 
demanda e a geração de energia. Adicionalmente, 
previsão de demanda de energia elétrica é necessária 
para planejamento de manutenções que visam salva-
guardar a segurança do sistema e alcançar alta confi-
abilidade no fornecimento, juntamente com economia 
de custos (Trudynowski, McReynolds and Jonhson, 
2001; Setiawan, Koprinska e Agelidis, 2009). 

O controle carga-freqüencia e funções econômi-
cas de distribuição de um sistema de gerenciamento 
de energia requerem previsões num período curto de 
tempo, ou seja, de alguns a vários minutos. Estes são 
definidos como previsão de demanda de energia elé-
trica no curtíssimo prazo. Estas previsões integradas 
com informações sobre programação de compra e 
venda de energia por meio de redes de terceiros, dis-
ponibilidade de transmissão, custo de geração, preços 
de ações de energia e requisitos de reserva girante 
são usados para determinar a melhor estratégia para 
os recursos das concessionárias de energia. Previsão 
de demanda de energia elétrica no curtíssimo prazo 

se tornou de grande importância na indústria desregu-
lamentada de energia. 

Este horizonte de previsão requer uma aborda-
gem diferente daquela empregada em horizontes de 
previsão mais distantes. Enquanto tais horizontes 
modelam relacionamentos entre carga, tempo e con-
dições climáticas, a previsão de demanda no curtís-
simo prazo tem como foco apenas a série temporal de 
carga empregando-se as medidas mais recentes para 
se fazer a previsão dos valores de carga futuros 
(Charytoniuk e Chen, 2000; Qingle e Min, 2010).   

Alguns dos métodos empregados na previsão de 
demanda de energia elétrica no curtíssimo prazo são 
os modelos auto-regressivos (AR) (Subbarayan et. 
al., 1996), lógica fuzzy (Subbarayan et. al., 1996), 
estimadores Kalman (Trudynowski, McReynolds and 
Jonhson, 2001), redes neurais artificiais (Charytoniuk 
e Chen, 2000; Qingle e Min, 2010; Guan et al. 2009) 
e sistemas híbridos (Yang, 2006). 

Redes Neurais recorrentes de Elman foram em-
pregadas com sucesso em previsão de demanda de 
energia elétrica em horizontes de curto prazo (Sidda-
rameshwara, 2010 e Youngchun 2010). Neste traba-
lho, tais redes neurais serão empregadas em previsão 
de curtíssimo prazo e seu desempenho será compara-
do com redes neurais artificiais feedforward e o sis-
tema híbrido ANFIS.  
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A Seção 2 apresenta aspectos das redes neurais 
recorrentes Elman. A metodologia e melhor arquite-
tura são apresentadas na Seção 3. A Seção 4 apresen-
ta as séries temporais estudadas. Os resultados e da-
dos comparativos com outras abordagens são apre-
sentados nas Seções 5 e 6, respectivamente. A Seção 
7 apresenta a conclusão. 

2   Aspectos sobre as Redes Neurais de Elman 

Redes neurais recorrentes são sistemas dinâmicos 
com propriedades sensitivas a seqüências temporais.  

Na abordagem das redes neurais recorrentes de 
Elman foi criada uma camada de entrada com neurô-
nios adicionais, chamados Unidades de Contexto, 
como pode ser visto na Figura 1. Tais unidades são 
internas, pois estas interagem exclusivamente com 
outros nós internos da rede neural.  

 

Figura 1 – Rede Neural Artificial de Elman (Elman, 1990). 

 
Suponha que exista uma seqüência de entradas a 

serem processadas, e um relógio que regula a apre-
sentação das entradas para a rede neural. O proces-
samento consistiria na seguinte seqüência de eventos.  

No tempo t, a camada de entrada recebe a pri-
meira entrada da seqüência. Dependendo da natureza 
do problema, essa entrada pode ser um valor escalar 
ou um vetor. As unidades de contexto recebem o 
valor inicial de 0,5. Tanto a camada de entrada como 
as unidades de contexto ativam a camada oculta. A 
camada oculta, por sua vez, ativa a camada de saída, 
como também ativam de volta as unidades de contex-
to. Esse processo constitui a ativação da rede neural 
recorrente de Elman. Dependendo da tarefa, pode ou 
não ocorrer uma fase de aprendizado nesse ciclo de 
tempo. Se ocorrer, as saídas obtidas são comparadas 
com as saídas desejadas e o erro propagado de volta 
é usado para o ajuste dos pesos da rede neural. Os 
pesos das conexões recorrentes têm valores fixos 
iguais a 1.0 e não são submetidos a ajustes.  

No tempo t+1, a seqüência descrita é repetida. 
Dessa vez, as unidades de contexto contêm valores 
que são exatamente os valores da camada oculta no 
tempo t.  

Na arquitetura apresentada na Figura 1, as uni-
dades de contexto lembram o contexto interno pré-
vio. Assim, a camada oculta têm a tarefa de mapear 
tanto as entradas como o estado interno prévio para 
alguma saída desejada. 

Assim, a rede neural é sensitiva ao contexto 
temporal. O efeito temporal está implícito aos seus 
estados internos. Eles representam a memória a qual 
é altamente dependente de sua tarefa e de seus estí-
mulos (Elman, 1990). 

3   Metodologia e Melhor Arquitetura 

3.1 Metodologia 

A metodologia empregada na determinação da me-
lhor arquitetura das redes recorrentes de Elman foi da 
validação cruzada (Haykin, 2001). Seu algoritmo foi 
implementado no Matlab e se deu como descrito no 
fluxograma da Figura 2 e pelos seguintes passos: 

 
• Normalização dos dados entre -1 e 1. 
• Divisão dos dados em conjuntos de treina-

mento, validação e teste na proporção de 5 
dias para treinamento, 1 dia para validação e 
1 dia para testes. 

• Determinação da melhor formação para os 
padrões de entrada. 

• Determinação do número de neurônios na 
única camada intermediária. 

• Determinação do melhor número de épocas. 
 

 
Figura 2. Fluxograma da metodologia de treinamento. 
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3.2 Melhor Arquitetura 

Terminado o processo de validação cruzada, a arqui-
tetura que apresentou melhor desempenho (menor 
MAPE) foi a seguinte: 

 
• Três entradas, formadas por duas medidas 

imediatamente anteriores à medida a ser 
prevista, mais uma medida do dia anterior 
no mesmo horário da medida a ser prevista. 

• Três neurônios na única camada intermediá-
ria. 

• Neurônios intermediários com função de a-
tivação tangente hiperbólica. 

• Neurônio de saída com função de ativação 
linear. 

• Método de aprendizagem de Levenberg-
Marquatd. 

• O número de ciclos de treinamento necessá-
rios para o ajuste da rede de Elman foi o de 
15 ciclos. 

 
3.3 MAPE 

As diversas arquiteturas foram avaliadas calcu-
lando-se o erro relativo percentual médio (MAPE 
– Mean Average Percentage Error) para o conjun-
to de teste, ou seja: 
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onde di é a saída desejada, oi é a saída obtida e N é 
o número de padrões de teste. 

4 Séries Temporais 

As séries temporais de demanda de energia elétrica 
utilizadas foram medidas ao longo de sete dias, em 
intervalos de 5 minutos, em subestações de Cordei-
rópolis e Mogi-Guaçu, cidades do interior de São 
Paulo. A Figura 3 apresenta os gráficos das séries 
temporais. 

Verifica-se que a série temporal de Mogi-Guaçu 
têm comportamento sazonal bem evidente, ou seja, 
nas primeiras horas da madrugada (por volta de uma 
hora da madrugada) o consumo de energia é baixo, 
aumenta durante a manhã até ter uma pequena queda 
no início da tarde (por volta de uma hora da tarde). 
Volta a aumentar e atinge pico máximo no início da 
noite (por volta de sete horas da noite). Depois desse 
pico, com o entardecer, o consumo vai diminuindo 
até atingir seu ponto mínimo durante a madrugada 
(por volta de uma hora da madrugada).  

A série temporal de Cordeirópolis apresenta 
comportamento sazonal com altos e baixos, mas com 
variações ao longo dos dias da semana. Segunda e 
terça-feira o consumo é menor do que nos outros dias 

da semana e, no final de semana, seu comportamento 
identifica o consumo doméstico de energia naquela 
cidade.  

 

Figura 3 – Séries Temporais 

5   Resultados 

O objetivo desse trabalho é demonstrar a capaci-
dade de previsão das redes recorrentes de Elman. 
Para isso, estas foram empregadas na previsão de 
demanda de energia elétrica no curtíssimo prazo, 
visando-se regular a demanda e a oferta por energia 
elétrica a fim de minimizar flutuações e evitar distúr-
bios indesejáveis em operações em sistemas elétricos 
de potência. Assim, analisaram-se séries temporais 
mensuradas em intervalos de cinco minutos, ao longo 
de sete dias, em subestações de Cordeirópolis e Mo-
gi-Guaçu, cidades do interior de São Paulo. 

Determinada a melhor arquitetura por meio da 
validação cruzada (menor MAPE), foram traçadas as 
curvas de treinamento, foram tabelados os MAPE de 
três treinamentos distintos e calculada sua média, 
foram traçadas a curva mensurada e prevista ao longo 
do conjunto de teste, como também, foram feitos os 
histogramas com a distribuição dos erros relativos 
para cada uma das medidas que constituem as leituras 
do último dia ou conjunto de teste. Como apresenta-
do na Seção 3, o número máximo de ciclos de trei-
namento ficou em 15, uma vez que, um número mai-
or de ciclos não apresentou melhora no desempenho 
das redes recorrentes de Elman. 

 
5.1 Gráficos e histograma de Cordeirópolis 

O gráfico da Figura 4 apresenta a curva de treina-
mento para os dados da cidade Cordeirópolis. Como 
pode-se observar, sua curva de aprendizado apresenta 
queda significativa até a oitava época e nas épocas 
seguintes o erro decresce bem lentamente, o que 
permite encerrar o treinamento na décima quinta é-
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poca. Outro fator visível na curva de erro é que essa 
não apresenta oscilações durante o processo de trei-
namento. 

 

Figura 4 – Gráfico do erro quadrático médio de treinamento de 
Cordeirópolis 

 
O gráfico da Figura 5 apresenta as curvas da 

carga em MW mensurada (em azul tracejado) e pre-
vista (em vermelho contínuo) para o dia (último dia) 
que forma o conjunto de teste. Pode-se observar que 
o comportamento das séries são muito semelhantes 
ao longo de toda curva. Existe apenas um pequeno 
trecho onde ocorre um vale significativo nos valores 
da carga do conjunto de teste onde as redes recorren-
tes de Elman tiveram uma pequena dificuldade de 
acompanhar o comportamento da série mensurada. 
Com ajuda do histograma da Figura 6, pode-se veri-
ficar a distribuição dos erros e seu valor nos piores 
casos. 

 

Figura 5 – Carga mensurada e prevista para Cordeirópolis 

 
O histograma da Figura 6, como já mencionado, 

apresenta a distribuição dos erros relativos para cada 
uma das medidas que formam o conjunto de teste. 
Por meio dele, informações importantes podem ser 
analisadas. Pode-se observar que os erros, em sua 
grande maioria, são muito próximos de zero e que no 
pior caso o erro apresentado foi de 3%. 

 

 
 

Figura 6 – Histograma dos erros relativos para Cordeirópolis 

 
5.2 Gráficos e histograma de Mogi-Guaçu 

O gráfico da Figura 7 apresenta as curvas de treina-
mento para os dados da cidade de Mogi-Guaçu. Po-
de-se observar que até a décima época ocorre um 
decrescimento evidente do erro quadrático médio, a 
partir da qual decresce muito lentamente, o que per-
mite o encerramento do processo de treinamento na 
décima quinta época. Pode-se observar no gráfico 
que o processo de treinamento não apresentou oscila-
ções. 

 

Figura 7 – Gráfico do o erro quadrático médio de treinamento de 
Mogi-Guaçu 

 
O gráfico da Figura 8 apresenta as curvas de 

carga em MW mensurada (em azul tracejado) e pre-
vista (em vermelho contínuo) para os dados de teste 
de Mogi-Guaçu. Como no caso de Cordeirópolis não 
existe nenhum trecho onde os dados previstos tenham 
um comportamento distinto dos dados mensurados, 
ou seja, no caso de Mogi-Guaçu as redes recorrentes 
de Elman também apresentaram uma ótima capacida-
de de generalização. 
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Figura 8 – Carga mensurada e prevista para Mogi-Guaçu 

O histograma da Figura 9 apresenta a distribui-
ção dos erros relativos para cada uma das medidas 
que formam o conjunto de teste da subestação de 
Mogi-Guaçu. Pode-se observar que a grande maioria 
dos erros são bem próximos de zero e que, no pior 
caso, o erro apresentado foi inferior a 8%. 

 

Figura 9 – Histograma dos erros relativos para Mogi-Guaçu 

6   Comparação com outras abordagens  

Os resultados obtidos com a aplicação das redes re-
correntes de Elman em previsão de demanda de ener-
gia elétrica no curtíssimo prazo foram comparados 
com duas outras abordagens para uma melhor avalia-
ção de seu desempenho quando aplicadas a esse tipo 
de problema. Redes feedforward e o sistema híbrido 
ANFIS também foram empregados para comparação 
dos resultados obtidos.   

Como pode-se observar na Tabela 1 foram exe-
cutados três treinamentos distintos com uso de redes 
recorrentes de Elman, redes feedforward e o sistema 
híbrido ANFIS. Os resultados demonstraram que as 
redes recorrentes de Elman tiveram desempenho sen-
sivelmente superior ao das redes neurais feedforward 
e ambas tiveram desempenho superior ao obtido com 
o sistema híbrido ANFIS. 

No caso de Cordeirópolis o valor médio do MA-
PE empregando-se as redes de Elman foi de aproxi-
madamente 0,53%, enquanto que os erros obtidos 
com uso das redes feedfoward e o ANFIS foram de 
aproximadamente 0,63% e 0,83%, respectivamente. 
Pode-se verificar que para todos três treinamentos o 
MAPE obtido com as redes recorrentes de Elman 
foram inferiores aos obtidos com as duas outras a-
bordagens. 

Em Mogi-Guaçu, os erros foram maiores do que 
aqueles obtidos em Cordeirópolis. Isso se deu devido 
à mudança de comportamento da sua série temporal 
com a chegada do final de semana, ou seja, os dois 
últimos dias, sendo que o último dia compôs o dia de 
testes.  

De qualquer forma, os erros obtidos para Mogi-
Guaçu são também bem pequenos. Pode-se observar 
que o MAPE do treinamento 1 das redes recorrentes 
de Elman foi pouco mais do que 1,4%, que é maior 
do que o MAPE do treinamento 3 das redes feedfor-
ward que foi de aproximadamente 1,37%. Em suma, 
na média, os erros obtidos com a aplicação das redes 
recorrentes de Elman foram menores do que aqueles 
obtidos para as outras duas abordagens com erros 
médios de aproximadamente 1,38% para as redes 
recorrentes de Elman, 1,41% para as redes feedfo-
ward e 1,45% para o híbrido ANFIS. 

7   Conclusão 

A necessidade de operação de sistemas elétricos de 
potência, próximo dos seus limites, requer conheci-
mento preciso a respeito do estado atual e futuro do 
mesmo, em que informações sobre carga e demanda 
são parte integral desse conhecimento. Somando-se à 
previsão de demanda de energia elétrica no curto 
prazo, cujo horizonte é de algumas horas até sema-
nas, a previsão no curtíssimo prazo, ou seja, para os 
próximos minutos também se faz necessária para 
operar sistemas elétricos de potência de forma eco-
nômica e confiável. 

 

Tabela 1 – Valores do MAPE e da variância para três treinamentos distintos e sua média para Cordeirópolis e MogiGuaçu. 
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Esta metodologia é aplicada em dados mensura-
dos em subestações localizadas em Cordeirópolis e 
Mogi-Guaçu, cidades do interior de São Paulo. 

Os resultados foram apresentados em gráficos de 
demanda mensurada e prevista para cada uma das 
subestações, permitindo-se a análise comparativa 
entre suas curvas. Para ambas as séries temporais, as 
redes recorrentes de Elman conseguiram simular o 
comportamento das séries temporais de teste. Por 
meio do histograma dos erros relativos, pode-se ob-
servar que no caso de Cordeirópolis o maior MAPE 
foi de 3% e no caso de Mogi-Guaçu foi inferior a 
8%. 

Os resultados do MAPE médio em três treina-
mentos para a série de Cordeirópolis foi de aproxi-
madamente 0,53% e para a série de Mogi-Guaçu foi 
de aproximadamente 1,38%.  

Tais resultados experimentais demonstraram que 
as redes neurais recorrentes de Elman são uma ferra-
menta apropriada de previsão de um passo a frente 
para demanda de energia elétrica no curtíssimo pra-
zo. 

Referências Bibliográficas 

Charytoniuk, W. and Chen M. (2000). Very-Short-
term Load Forecasting Using Artificial Neural 
Networks, IEEE Transactions on Power 
Systems, Vol. 15. No 1; pp. 263-268. 

Guan et al. (2009). Very Short-term Load 
Forecasting: Multilevel Wavelet Neural 
Networks with Data Pre-fltering, Power Energy 
Society General Meeting, Calgary, Canada 26-30 
July. 

Elman, J. L. (1990). Finding Structure in Time, 
Cognitive Science, Vol.14,, pp. 179-211. 

Haykin, S. (2001). Redes Neurais: Princípios e 
Prática, Bookman, Porto Alegre, RS. 

Qingle, P.; Min, Z. (2010). Very Short-term Load 
Forecasting Based on Neural Networks and 
Rough Set, International Conference on 
Intelligent Computation Technology and 
Automation, Changsha, China 11-12 May. 

Setiawan, A.; Koprinska I. and Agelidis V. G. 
(2009). Very Short-term Load Demand 
Forecasting Using Support Vector Regression, 
International Joint Conference on Neural 
Networks, Atlanta, USA 14-19 June. 

Siddarameshwara, N., Yelamali, A. e Byahatti, K. 
(2010). Electricity Short-term Load Forecasting 
Using Elman Recurrent Neural Network, 
International Conference on Advances in Recent 
Technologies in Communication and Computing, 
Kottayan,  India, 16-17 October. 

Subbarayan, K. L. et al., (1996). Comparison of Very 
Short-term Load Forecasting Techniques, IEEE 
Transactions on Power Systems, Vol. 11, No. 2, 
pp. 877-882. 

Trudnowski, D. J.; McReynolds, W. L. and Johnson, 
J. M. (2001). Real-time Very Short-term Load 
Prediction for Power-System Automatic 
Generation Control, IEEE Transactions on 
Control Systems Technology, Vol. 9, No. 2; pp. 
254-260.  

Yang H. Y. et al. (2006). Fuzzy Neural Very-short-
term Load Forecasting based on Chaotic 
Dynamics Reconstruction, Chaos, Solitions and 
Fractals, Vol. 29, No. 2, pp. 462-469. 

Youngchun L. (2010). Application of Elman Neural 
Networks in Short-term Load Foecasting, 
International Conference on Artificial and 
Computational Intelligence, Sanya, China, 23-24 
October 2010. 

 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           381

PREVISÃO DE CARGA A CURTO PRAZO ATRAVÉS DE REDE NEURAL ARTIFICIAL COM 

TREINAMENTO BASEADO NA ENTROPIA 

WESIN R. ALVES, ADRIANA R. G. CASTRO, ALDEBARO B. KLAUTAU 

 Universidade Federal do Pará 

Rua Augusto Corrêa, Número 1, CEP 66075-110 

Caixa Postal 479, Belém - Pará – Brasil 

E-mails: wesin_alves@yahoo.com.br,adcastro@ufpa.br, aldebaro@ufpa.br 

AbstractThis paper presents the results of an investigative study of application of artificial neural networks as a Multilayer Perceptron 

with the training based on Information Theory to the problem of short term Load Forecasting. The learning based on Information Theory focuses 

on the use of the amount of information (entropy) for the training of neural network. The forecasting system was developed using real data from 

an energy utility. To verify the efficiency of the proposed system it was also developed a forecasting system using a neural network trained based 

on the traditional criterion of mean square error (MSE). The results showed the efficiency of the proposed system, which had better results when 

compared with the forecasting system based on neural network trained by the criterion of MSE. 

Keywords load forecasting, artificial neural networks, entropy 

Resumo Este trabalho apresenta os resultados de um estudo investigativo de aplicação de redes neurais artificiais do tipo Perceptron Multi-

camadas com treinamento baseado na Teoria da Informação para o problema de previsão de carga a curto prazo.  A aprendizagem baseada na 

Teoria da Informação se concentra na utilização da quantidade de informação (Entropia) para treinamento da rede neural. O sistema de previsão 

foi desenvolvido a partir de dados reais de uma concessionária de energia.  Para comparação e verificação da eficiência do sistema proposto foi 

também desenvolvido um sistema de previsão utilizando uma rede neural com treinamento baseado no critério clássico do erro médio quadrático 

(MSE). Os resultados alcançados mostraram a eficiência do sistema proposto, que obteve melhores resultados de previsão quando comparado 

com o sistema de previsão baseado na rede treinada pelo critério do MSE. 

Palavras-chave previsão de carga, redes neurais artificiais, entropia

1 Introdução 

Deter o conhecimento da demanda de carga elé-

trica futura de forma precisa é importante para di-

versas atividades de planejamento e operação em 

sistemas de potência. A qualidade do controle do 

sistema de energia e a economia na sua operação são 

altamente sensíveis a erros de previsão, logo, estimar 

a demanda de energia futura de forma correta é prer-

rogativa obrigatória no gerenciamento da produção e 

distribuição dessa energia.  

Os métodos de previsão de carga podem ser di-

vididos em modelos de previsão a curtíssimo, curto, 

médio e longo prazo. A previsão a curto prazo traba-

lha com um tempo de previsão variando de poucas 

horas a até uma semana a frente e é usada geralmen-

te para alimentar ferramentas analíticas de sinaliza-

ção de tarefas, planejamento do controle de tensão, 

segurança e economia.  

As metodologias de previsão de carga evoluíram 

muito nos últimos anos. Métodos estatísticos como 

Box-Jenkins (O’Donovan, 1983), ARMA (Huang, 

2003), ARIMA (Wei,  2009) e Filtros de Kalman 

(Gastaldi, 2004) vêm sendo bastante utilizados. To-

dos estes métodos trabalham bem em condições 

normais, entretanto deixam a desejar em situações 

onde ocorrem mudanças inesperadas nos parâmetros 

do ambiente. Relacionamentos extremamente com-

plicados entre variáveis que podem levar a operações 

matemáticas complexas na hora da previsão é outro 

fator negativo destes modelos. 

Para tentar suprir as desvantagens das metodo-

logias tradicionais de previsão, sistemas de previsão 

baseados em técnicas de Inteligência Computacional 

vêm sendo desenvolvidos (Amjad, 2006), (Barzami-

ni,1995), (Castro, 2002), (Liao, 2006) e (Rewa-

gad,1998). As Redes Neurais Artificiais vêm sendo 

bastante utilizadas, principalmente devido a sua alta 

capacidade para modelagem de problemas não-

lineares.  

As Redes Neurais Artificiais são modelos com-

putacionais inspirados na estrutura e operação do 

cérebro humano, que procuram reproduzir caracte-

rísticas humanas, tais como: aprendizado, associa-

ção, generalização e abstração. Em geral, para a 

realização do treinamento (aprendizado) da rede 

neural, o erro médio quadrático (MSE) é utilizado 

para medida de desempenho. Entretanto, novos es-

tudos voltados para a aprendizagem baseada na Teo-

ria da Informação vêm surgindo e resultados pro-

missores têm sido apresentados para problemas de 

previsão de séries temporais (Bessa, 2008), (Sun, 

2005) e (Ozertem, 2005). A aprendizagem baseada 

na Teoria da Informação se concentra na utilização 

da quantidade de informação (Entropia) para trei-

namento da rede neural (Príncipe, 1999). Para o 

treinamento utilizando a entropia em vez de se utili-

zar uma medida do conteúdo da informação sobre a 

variância dos erros, utiliza-se uma medida do conte-

údo de informação da distribuição do erro.  

mailto:wesin_alves@yahoo.com.br
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Com o uso da entropia para treinamento das re-

des neurais espera-se extrair mais informações dos 

dados, pois a entropia considera todos os momentos 

da distribuição do erro. Logo, se a entropia mede o 

conteúdo em informação de uma distribuição, o obje-

tivo do treinamento das redes com entropia passa 

então a ser a minimização desta entropia, o que le-

vará, durante a fase de treino, ao acúmulo máximo 

de informação na estrutura dos pesos da rede (parâ-

metros ajustáveis durante treinamento) e apenas 

informação residual na distribuição do erro (distri-

buição do erro com maior frequência de valores pró-

ximos de zero – Função de Dirac).   

Considerando então os resultados promissores já 

apresentados na literatura que mostram as vantagens 

do treinamento baseado na Teoria da Informação 

quando aplicadas ao problema de séries temporais 

este trabalho apresenta os resultados investigativos 

da aplicação de redes neurais com treinamento base-

ado na Teoria da Informação ao problema de previ-

são de carga. O sistema para Previsão de Carga a 

Curto Prazo (horizonte de 1 hora) foi desenvolvido 

utilizando uma Rede Neural Artificial do tipo Per-

ceptron Multicamadas (MLP) e considerando dados 

históricos de carga de uma concessionária do setor 

elétrico. Para verificação da eficiência do sistema 

proposto também foi desenvolvido um sistema previ-

sor utilizando uma rede neural treinada baseada no 

critério clássico do MSE. Os resultados alcançados 

mostraram a eficiência do sistema proposto baseado 

no critério da entropia, que obteve melhores resulta-

dos de previsão quando comparado com o sistema de 

previsão baseado na rede treinada pelo critério do 

MSE. 

2 Redes Perceptron Multicamadas 

As Redes neurais do tipo Perceptron Multica-

madas (MLP-Multilayer Perceptron) já vêm sendo 

utilizadas para o desenvolvimento de sistemas de 

previsão de carga há um bom tempo. Um MLP pos-

sui um número finito de camadas sucessivas (Figura 

1), cada uma tendo um número finito de unidades 

processadoras, chamadas neurônios. 

 

 
Figura 1 – Rede perceptron Multicamadas 

Cada neurônio de uma camada está conectado a 

todos os neurônios da camada seguinte através de 

pesos sinápticos. Cada neurônio na camada escondi-

da realiza o seguinte cálculo: 
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onde ix  é a i-ésima entrada para a rede, ijw  é o 

peso da conexão do neurônio de entrada i para o 

neurônio escondido j, j é o bias do j-ésimo neurô-

nio escondido e f(.) é a função de ativação do neurô-

nio. 

 

Considerando a camada de saída, cada neurônio 

calcula:  
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onde kj é o peso da conexão do neurônio escondido 

j com o neurônio de saída k, ky é a k-ésima saída da 

rede, k  é o bias da k-ésima saída e g(.) é a função 

de ativação do neurônio.  

Entre todas as propriedades do MLP, a mais in-

teressante é a sua capacidade de aproximação de 

funções.  Já foi extensamente demonstrado que os 

MLPs são aproximadores universais (Hornik, 1989).  

A habilidade de aprender a partir de exemplos é 

a propriedade mais interessante de uma rede neural 

e é realizada através de um processo iterativo de 

ajustes aplicados aos seus pesos sinápticos e limia-

res. 

Para que se possa realizar um processo de a-

prendizagem, é preciso primeiramente se ter um 

modelo do ambiente no qual a rede neural será inse-

rida. Este modelo é conhecido como paradigma de 

aprendizagem. De forma geral, existem dois princi-

pais paradigmas de aprendizagem: Apredizagem 

Supervisionada e Não-Supervisionada (Haykin, 

1999). 

Na aprendizagem supervisionada, as saídas da 

rede neural são comparadas com as saídas desejadas, 

chamadas também de saídas-alvo e o erro é calcula-

do. Os pesos são então ajustados de forma a minimi-

zar esse erro. 

Em geral, para a realização do treinamento da 

rede neural, o erro médio quadrático é utilizado para 

medida de desempenho. Entretanto, novos estudos 

voltados para a aprendizagem de MLP baseada na 

teoria da informação vêm surgindo sendo que os 

primeiros estudos estão em (Príncipe, 1999). 

A aprendizagem baseada na teoria da informa-

ção se concentra na utilização da quantidade de in-

formação (Entropia) para treinamento da rede neu-

ral.  
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3 Entropia e Janela de Parzen  

A Teoria da Informação diz que quanto menos 

previsível for um evento, maior será seu valor de 

informação, ou em outras palavras, o valor da in-

formação é inversamente proporcional a probabili-

dade da ocorrência de um evento, sendo esse concei-

to conhecido como Entropia. Embora isso pareça 

algo abstrato, Shannon (Shannon,1948)  traduziu 

matematicamente a definição de entropia de uma 

distribuição discreta de probabilidade P =  (p1, p2,…, 

pn) como sendo: 
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Shannon deu apenas o primeiro passo sobre os 

conceitos de entropia, pois alguns anos mais tarde 

surgiu uma forma mais genérica de calcular a quan-

tidade de informação chamada de Entropia de Renyi 

(Renyi,1976): 
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Quando 2 , tem-se a chamada Entropia 

Quadrática de Renyi: 
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A entropia quadrática pode ser generalizada pa-

ra uma variável aleatória contínua Y com função de 

densidade de probabilidade,  )(zf y
: 
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Através do uso do método da Janela de Parzen 

(Parzen, 1962) pode-se estimar a fdp de dados de 

uma amostra constituída de pontos discretos 
M

iy  , i=1,…N em um espaço M-dimensional. 

O método da janela de Parzen utiliza um soma-

tório de funções kernel para estimar a fdp da distri-

buição de uma amostra, onde o mais recomendável é 

o kernel Gaussiano, pois ele é continuamente dife-

renciável e provê menos esforço computacional de-

vido a propriedade que diz que a convolução de uma 

função gaussiana também é uma gaussiana, com 

covariância igual a soma das covariâncias individu-

ais. 

 A expressão da estimativa de )(zf y
 de um con-

junto de N pontos é dada por: 
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sendo o kernel gaussiano  em cada dimensão k dado 

por: 
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onde I2  é a matriz de covariância (aqui assumida 

com variâncias iguais e independentes em todas as 

dimensões).  

O comprimento da janela é definido pelo valor 

do parâmetro  , que denota uma estimativa suave 

para )(zf y
 quando seu valor é alto, caso contrário, 

denota uma estimativa mais abrupta. 

4  Aprendizagem do MLP Baseada na Teoria da 

Informação 

O aprendizado baseado na Teoria da Informação 

(Information Theory Learning - ITL) é uma nova 

metodologia de treino que vem sendo aplicada para 

sistemas mapeadores de entrada/saída. O ITL com-

bina os dois conceitos que foram discutidos anterio-

mente, Entropia e Janela de Parzen, a fim de melho-

rar os resultados dos treinos de sistemas mapeadores 

( Príncipe, 1999). 

O primeiro passo para derivar a fórmula ITL a 

ser aplicada ao treino de redes neurais é utilizar a 

entropia quadrática em (5) e a estimativa )(' zf y  em 

(7) para se obter: 
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Onde aplicando-se a propriedade da convolução de 

gaussianas em (10) tem-se então: 
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A expressão (11) é chamada de Potencial de In-

formação (PI) e ela permite obter, de maneira práti-

ca, a entropia pelo simples cálculo dos valores das 

funções gaussianas do vetor de distância entre os 

pares das amostras.  
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O objetivo para o treinamento da rede neural é 

minimizar a entropia 2RH  em função do erro, ou 

então maximizar o potencial de informação em fun-

ção do erro V(e). 

Usando o algoritmo de retro propagação do erro, 

já bastante difundido para treino de redes neurais 

baseadas no MSE, pode-se então obter a atualização 

dos pesos para minimização de
2RH . A atualização 

dos pesos será baseada na derivada de V(e) em rela-

ção ao peso kw , ou seja: 

 

))(( k
k

weV
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É importante salientar que a ITL é independente 

do método de treinamento, ou seja, ela pode ser apli-

cada não somente ao algoritmo de retro propagação 

dos erros, mas em qualquer outro algoritmo de trei-

no desenvolvido para otimizar mapeadores. 

5  Previsão de Carga a Curto Prazo 

       Existem muitas formas de se construir um mo-

delo baseado em uma rede neural para a tarefa de 

previsão de carga. Preliminarmente, algumas ques-

tões devem ser definidas: 

 A arquitetura ideal da rede neural para a aplica-

ção; 

 As entradas do sistema; 

 O modelo de previsão que será adotado. 

Neste trabalho, treinou-se uma rede neural do 

tipo MLP para realizar a previsão de carga a curto 

prazo (uma hora adiante).  

Após alguns testes, duas entradas foram estabe-

lecidas (os valores de carga das duas horas antece-

dentes ao valor desejado de previsão). A saída da 

rede neural é um valor real contendo o valor previsto 

da carga para uma hora adiante.  

Os dados usados para aprendizado da rede neu-

ral foram fornecidos pela empresa Centrais Elétricas 

do Pará (CELPA) e foram divididos em dados para 

treinamento e dados para validação do sistema. Para 

treinamento foram utilizados os dados dos anos de 

2005 e 2006 resultando em 5096 padrões de treino, 

enquanto que para validação do sistema foram utili-

zados os dados do ano de 2007 resultando em 2854 

padrões de validação. Todos os dados foram norma-

lizados. 

Diversas topologias de MLP foram testadas, 

sendo que foi escolhida a rede com uma camada 

escondida contendo 5 neurônios  trabalhando com a 

função tangente hiperbólica e uma camada de saída 

com um neurônio trabalhando com  a função linear 

como função de ativação.  

Para comparação dos resultados foi treinada 

também uma rede baseada no MSE ( com a mesma 

topologia da rede com melhor resultado pela entro-

pia).   Para o treinamento baseado na entropia foi 

adotado como critério de parada a variação da entro-

pia (treinamento terminava quando a entropia já não 

mais variava ao longo das iterações) e para treina-

mento baseado no MSE foi adotada a validação cru-

zada (treinamento terminava quando erro médio 

para dados de validação aumentava ao longo das 

iterações enquanto erro para dados de treino diminu-

ía).  

Em relação ao algoritmo para treinamento base-

ado no critério da entropia, este foi desenvolvido 

utilizando o Matlab 7.0. Os treinos foram realizados 

utilizando uma janela de Parzen de largura 3.0 . 

O erro médio quadrático apresentado após a fase 

de treinamento para o critério da entropia e do MSE 

foram 0.0016 e 0.0014 respectivamente. 

O índice MAPE (Erro percentual absoluto mé-

dio) obtido pelo critério da entropia foi de 4,5%, que 

é um valor adequado para o problema de previsão de 

carga. Pelo critério do MSE o índice MAPE foi de 

4,7%.  

Pode-se perceber a vantagem da rede treinada 

pelo critério da entropia sobre a rede treinada pelo 

MSE através da análise dos gráficos de distribuição 

do erro para dados de treinamento ( Figura 2) e para 

os dados de validação (Figura 3). 

 

 

Figura 2 – Distribuição dos erros para dados do treinamento 

 

 

Figura 3 – Distribuição dos erros para dados de validação 
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Pode-se perceber pela análise das distribuições 

do erro que se obteve uma distribuição de erro mais 

estreita para o caso da entropia, com um maior nú-

mero de erros próximos de zero que o do caso do 

MSE.  

Isto já era o esperado, pois com o treino pelo 

critério da entropia tem-se o acúmulo máximo de 

informação na estrutura dos pesos da rede (parâme-

tros ajustáveis durante treinamento) e apenas infor-

mação residual na distribuição do erro (distribuição 

do erro com maior frequência de valores próximos 

de zero – se aproximando de uma Função de Dirac).   

Outro ponto que pode ser destacado em relação 

ao treino com a entropia diz respeito a propriedade 

das RNAs de generalização. Pode-se perceber atra-

vés do gráfico de distribuição do erro da Figura 3 

que com o treino pela entropia, houve uma melhor 

generalização do que com o treino pelo MSE, ou 

seja, com a entropia obteve-se melhores resultados 

quando se aplicou na entrada da RNA dados que não 

foram utilizados durante a fase de treinamento da 

rede. 

A Figura 4 apresenta para análise, o valor real 

da carga para apenas 24 horas de um dia, e os valo-

res de previsão das RNAs treinadas pela entropia e 

pelo MSE. 

 

 

Figura 4 – Resultados para 24 horas de um dia  

 

       Pode-se verificar que a curva obtida pela RNA 

treinada pelo critério da entropia se aproxima mais 

da curva real. Têm-se pontos onde o MSE se com-

porta melhor, com menor erro, mais é a curva da 

entropia que apresenta um maior número de pontos 

com valores mais próximos dos valores reais. Este 

comportamento também foi observado ao longo da 

curva total considerando todos os padrões. 

Conclusão 

Este trabalho apresentou os resultados investiga-

tivos a respeito da aplicação de redes neurais artifi-

ciais com treinamento baseado no critério da entro-

pia para o problema de previsão de carga a curto 

prazo. 

       Os resultados alcançados mostraram a eficiência 

do sistema proposto que apresentou melhores resul-

tados de previsão quando comparado com o sistema 

desenvolvido através da rede treinada pelo método 

baseado no MSE. 

Com o critério da entropia obteve-se uma distri-

buição de erro mais estreita, com valores de erros 

mais próximos de zero. O índice MAPE alcançado 

para o sistema está dentro dos valores geralmente 

apresentados na literatura. 

Este trabalho contribui então para evidenciar a 

aplicabilidade do critério da entropia para o apren-

dizado de sistemas de previsão de carga baseados em 

séries temporais. 

Através do uso da entropia pode-se obter siste-

mas de previsão de carga com distribuições de erro 

mais próximas da função de Dirac, o que é o deseja-

do para estes tipos de sistemas visto que o que se 

deseja são sistemas de previsão cada vez mais preci-

sos visto que estas previsões são de extrema impor-

tância para as diversas atividades de planejamento e 

operação dos sistemas de potência. 
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Abstract  This work proposes an artificial neural network approach to estimate the induction motor speed. The induction 

motor has a great importance in many industrial sectors, in which most control strategies are based on measurement of the 

speed of the motor axis. However, the direct measurement of this quantity reduces its robustness, compromises the driver 

system and control, besides increasing the implementation cost. The presented strategy estimates the induction motor speed 

when it is driven using scalar control. Simulation results are shown to verify the performance of the proposed method for 

differents speed operation of the induction motor. 

Keywords  Induction motors, artificial neural networks, speed estimation. 

Resumo  Este trabalho propõe uma abordagem baseada em redes neurais artificiais para estimar a velocidade do motor de in-

dução. Os motores de indução têm grande importância nos mais diversos setores industriais, em que grande parte das estratégias 

de controle e acionamento são baseadas na medida de velocidade no eixo do motor. Entretanto, a medida direta da velocidade 

diminui a robustez comprometendo o sistema de acionamento e controle, aumentando o custo de implementação.  A estratégia 

apresentada estima a velocidade do motor de indução quando acionado através do controle escalar. Resultados de simulação são 

mostrados para verificar a performance do método proposto para diferentes velocidades de operação do motor de indução. 

Palavras-chave  Motores de indução, redes neurais artificiais, estimação de velocidade. 

1    Introdução 

O Motor de Indução Trifásico (MIT) é usado em 

muitos setores industriais, sendo o principal elemento 

de conversão de energia elétrica em mecânica motriz. 

Suas principais características são baixo custo e ro-

bustez. 

As aplicações que incluem o MIT podem ser di-

vididas em dois grupos: o primeiro é aquele em que o 

motor é diretamente acoplado à rede elétrica, sem 

elemento de controle de velocidade. No segundo, as 

metodologias de controle escalar ou vetorial são apli-

cadas. Para ambos os grupos, nas diversas aplicações 

dos setores produtivos, há a necessidade de conhecer 

a velocidade no eixo da máquina, seja na forma de 

medida direta ou estimada. 

A velocidade no eixo do motor de indução é co-

mumente medida com encoders ópticos, resolvers 

eletromagnéticos ou tacogeradores. Entretanto, o uso 

destes dispositivos apresentam certas limitações em 

suas aplicações, tais como o aumento do custo do 

dispositivo de acionamento, redução da robustez me-

cânica, baixa imunidade ao ruído, alteração da inércia 

da máquina, além de exigir cuidados especiais em 

ambientes hostis (Vas, 1998).  

O uso de técnicas sensorless é encontrado prin-

cipalmente em acionamentos de alto desempenho 

como em Controle Vetorial e Controle Direto de 

Torque. As principais estratégias de controle sensor-

less têm como base os estimadores de malha aberta 

com monitoramento de corrente e tensão do estator, 

observadores de estado, sistemas de referência com 

modelos adaptativos e estimadores baseados em sis-

temas inteligentes, os quais advêm principalmente 

das Redes Neurais Artificiais (RNA) e lógica fuzzy 

(Vas, 1998). 

A maioria dos estimadores de velocidade tem o-

rigem no modelo matemático do motor de indução, 

onde é necessário o conhecimento preciso dos parâ-

metros do motor (Vasic at al., 2003). Os estimadores 

de velocidade baseados em Observadores de Estado 

(OE) necessitam do valor exato dos parâmetros da 

máquina para a correta operação do dispositivo sen-

sorless nas regiões de baixa velocidade do MIT (Bo-

se, 2002). Este método também requer um grande 

poder computacional, já que no algoritmo do estima-

dor há a necessidade de resolução de equações dife-

renciais. 

Recentemente, vários métodos de estimação de 

velocidade do MIT vêm sendo investigados. Em Co-

manescu (2009) é apresentado o estimador de veloci-

dade baseado no método de modo deslizante, tendo 

como entrada do modelo os parâmetros da máquina e 

a corrente do estator. 

Em Jevremovic et al. (2010), um modelo de refe-

rência adaptativo é utilizado para o estimador de ve-
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locidade baseado na potência magnetizante reativa 

instantânea do rotor. A sintonia do modelo de refe-

rência é realizada através do ajuste de parâmetros do 

modelo adaptativo, visando o cancelamento do erro 

entre a potência magnetizante reativa instantânea do 

rotor estimada e do modelo adaptativo. 

Diversos trabalhos têm utilizado os Sistemas In-

teligentes (SI) na estimativa de parâmetros e controle 

do MIT, tais como as RNA (Goedtel, 2007) e a Lógi-

ca Nebulosa (LN) (Suetake et al., 2010). 

 Um estimador neural de velocidade e resistência 

rotórica de um MIT utilizando uma rede Adaline é 

apresentado em Mostafa et al. (2009). Nesta proposta 

a corrente e tensão do estator da máquina são medi-

dos no eixo de coordenada estacionária trifásica abc. 

Após a transformação para o eixo de coordenadas 

estacionária trifásica αβ0, esses sinais são utilizados 

para estimar a corrente, fluxo e derivada do fluxo do 

rotor, sendo essas as variáveis de entrada da RNA. 

Para a validação do estimador neural de velocidade o 

mesmo é aplicado em diversas estratégias de controle 

dos MIT, como o controle escalar e o controle veto-

rial. 

O trabalho de Yuksel et al (2009) também apre-

senta um estimador neural de velocidade de um MIT, 

entretanto, utilizando uma rede Perceptron de Múlti-

plas Camadas (PMC). As entradas desse estimador 

utilizam os dados de corrente e tensão de alimentação 

da máquina. Os conjuntos de dados de treinamento e 

validação do estimador neural de velocidade são ad-

quiridos com a máquina operando em regime perma-

nente e com velocidade entre 500 a 1000 RPM. 

A proposta do presente trabalho é o desenvolvi-

mento de um estimador neural de velocidade aplica-

do a um MIT com alimentação não senoidal, aciona-

do por um inversor de tensão com controle escalar. 

Dados de entrada do estimador como corrente, tensão 

e frequência são utilizados para o treinamento e vali-

dação da RNA. Os dados de treinamento são gerados 

a partir da simulação do modelo matemático do mo-

tor de indução acionado por um driver com Modula-

ção por Largura de Pulso por Vetores Espaciais 

(SVPWM – Space Vector PWM) utilizando controle 

escalar. Este treinamento é realizado de forma off-

line. 

De forma a validar a proposta, dados de simula-

ção são apresentados à RNA treinada e sua resposta é 

comparada ao modelo da máquina em questão. 

A organização deste trabalho é descrita como 

segue: Na Seção 2 serão apresentados os aspectos da 

modelagem matemática do motor de indução, contro-

le escalar e modulação SVPWM. Na Seção 3 será 

apresentada a metodologia do modelo. Na Seção 4 

serão apresentados os princípios associados às RNA. 

Na Seção 5 serão apresentados os resultados de simu-

lação e validação computacional da estrutura propos-

ta. Na Seção 6 serão apresentadas as conclusões des-

te trabalho. 

2   Aspectos da modelagem do Motor de Indução e 

Acionamento 

O primeiro passo no treinamento supervisionado de 

uma rede neural artificial é compilar o conjunto de 

dados de entrada e saída, cujo objetivo é ajustar os 

parâmetros internos da rede. Neste procedimento, 

denominado processo de treinamento, a rede é expos-

ta a sequências de dados que descrevam de forma 

satisfatória o comportamento do sistema analisado 

(Goedtel et al., 2007). 

Com o objetivo de gerar os dados de treinamento 

do estimador neural de velocidade do motor de indu-

ção em diversos pontos de operação de velocidade, 

são realizadas várias simulações utilizando a ferra-

menta MATLAB/Simulink. A Figura 1 apresenta o 

diagrama em blocos que descreve as entradas e saídas 

do sistema. O MIT é acionado por um inversor fonte 

de tensão através da modulação PWM vetorial 

(SVPWM). A estratégia de acionamento é a relação 

tensão/frequência (V/f) constante. 

 

Figura 1. Diagrama em blocos do modelo do sistema. 

2.1 Aspectos do modelo do MIT 

O modelo do motor de indução usado nas simulações 

foi desenvolvido em Ong (1997) e os parâmetros da 

máquina utilizada são de um motor de 4 pólos, 

220/380V, IP55, de fabricação WEG. A Tabela 1 

apresenta os parâmetros do MIT. 

Tabela 1. Parâmetros do MIT 

Linha Standard – IV Polos – 60Hz – 220/380V 

Potência 1 cv 

Corrente Nominal 3,018 A 

Resistência de Estator 7,32 Ω 

Resistência de Rotor 2,78 Ω 

Indutância de Dispersão do Estator 8,95 mH 

Indutância de Dispersão do Rotor 5,44 mH 

Indutância de Magnetização 0,141 H 

Momento de inércia 2,71.10-3 kg.m² 

Velocidade Síncrona 188,49 rad/s 

Escorregamento Nominal 3,8% 

Torque Nominal  4,1 Nm 

A tensão, a corrente, a frequência da tensão de 

alimentação e a velocidade do rotor são as variáveis 

usadas no processo de treinamento da rede neural.  

Para o desenvolvimento deste estudo será consi-

derado uma carga linear acoplada ao eixo do rotor. 

Esta carga é frequentemente encontrada em aplica-

ções como ventiladores, moinhos de rolos, bombas 

de pistão e serras para madeira, onde a mesma apre-

senta um aumento linear do conjugado de carga con-
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forme o incremento da velocidade da máquina (Dias 

e Lobosco, 1988). 

2.2 Controle V/f 

A metodologia usada para o ajuste da velocidade do 

MIT consiste em manter a relação V/f constante, cujo 

objetivo reside na manutenção do fluxo no entreferro, 

o que garante a operação adequada da máquina. Caso 

a tensão de alimentação do MIT seja alterada sem o 

devido ajuste de frequência, ou vice-versa, a máquina 

pode operar na região de saturação de fluxo ou com o 

campo enfraquecido (Suetake et al., 2010). 

A relação entre a velocidade angular da tensão 

de alimentação do MIT e a velocidade síncrona é 

dada por: 

p

e
s

P
n


  

(1) 

onde ns é a velocidade síncrona em radianos por se-

gundo (rad/s), ωe é a velocidade angular da tensão de 

alimentação e Pp é o número de par de pólos da má-

quina. 

O controle escalar consiste no controle da 

velocidade do MIT variando a frequência e a 

amplitude da tensão de alimentação da máquina, 

visando manter o torque produzido pela máquina 

constante. Para isso, o fluxo eletromagnético 

produzido pelo MIT deverá permanecer constante. 

A força eletromotriz (El) induzida no MIT é 

dada por: 

lmll NfkE  44,4  (2) 

onde kωl é o fator de enrolamento de estator, Φm é o 

fluxo máximo de entreferro, f é a frequência da 

tensão de alimentação e Nl é o número de espiras do 

enrolamento do estator. O fluxo máximo produzido é 

aproximadamente a relação entre a tensão/freqüência 

(V/f) da alimentação, e pode ser representado por: 

vf

f

m K
f

V
  (3) 

onde Kvf é a constante de proporcionalidade entre a 

tensão de fase Vf e f. 

A constante Kvf  em relação à tensão de pico por 

fase (Vpf) é dada por: 

3
60

180


f

V
K

pf

vf
 (4) 

Para o ganho calculado em (4) não foram 

consideradas as perdas na resistência estatórica (Rs) e 

flutuações na tensão do barramento CC. Nos pontos 

de operação da máquina em baixa rotação, essas 

perdas passam a ser consideráveis, reduzindo o 

torque eletromagnético produzido pela máquina 

(Krishnan, 2001). A fim de minimizar a influência da 

queda de tensão em Rs é aplicada uma tensão de 

offset na relação V/f, denominada Vboost. 

A tensão Vboost é determinada como a queda de 

tensão na resistência do estator sem considerar a 

variação de temperatura, sendo dada por: 

ss iRVboost   (5) 

onde is é a corrente nominal do estator. Aplicando os 

valores da Tabela 1, tem-se: 
VVboost 09,22018,332,7   (6) 

Dessa forma é calculado um novo ganho Kvf  

para ambas as modulações, como segue: 

63,2
60

91,157
_ 




f

VboostV
K

pf

svpwmvf
 (7) 

2.3 Acionamento SVPWM 

A técnica de modulação vetorial espacial vem sendo 

amplamente aplicada em inversores operando como 

fonte de tensão. Esta técnica possui algumas 

vantagens em relação à técnica de modulação 

senoidal, como a redução do número de comutações 

das chaves de potência, redução do conteúdo 

harmônico e maior índice de modulação (Pinheiro et 

al., 2005).  

Neste trabalho é aplicado a SVPWM, baseada na 

técnica apresentada em Broeck et al. (1988), em um 

inversor de tensão trifásico a três fios, como mostra-

do na Fig. 2, onde S1 a S6 são as chaves de potência. 

 

Figura 2. Inversor fonte de tensão trifásico a três fios. 

O tempo em que a chave de potência permanece 

no estado de bloqueio ou de condução é utilizado 

para determinar a tensão na saída do inversor fonte 

de tensão. Através da análise da Fig. 3, a modulação 

por espaço vetorial pode ser implementada seguindo 

três passos, a saber: i) Determinar os vetores tensões 

no eixo de coordenada estacionária αβ0 (Vα e Vβ), o 

vetor de tensão de referência Vref e o ângulo θ entre 

Vref e Vα; ii) Calcular t1 e t2, que são os tempos de 

aplicação dos vetores V1 e V2 respectivamente iii) 

Definir o razão cíclica de cada chave (S1, S2 e S3), 

onde S4, S5 e S6 são complementares aos seus pares. 

 
Figura 3 – Espaço das tensões de saída no sistema 

de coordenadas αβ. 

3   Tratamento dos dados do modelo 

A tensão provida pelo inversor tem característica 

chaveada, essa passa por um filtro passa-baixas 

(FPB) de segunda ordem com uma freqüência de 
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corte de 600Hz antes de ser processada pelo sistema 

PLL (Phase Locked Loop). A corrente elétrica é na-

turalmente senoidal devido à característica indutiva 

da máquina. O mesmo FPB é usado nos sinais de 

correntes, de forma a obter uma atenuação nos ruídos 

de alta freqüência e proporcionar deslocamento de 

fase similar ao sinal de tensão. 

Para aplicações em que se deseja o controle de 

velocidade variável, normalmente, com o uso de in-

versores de tensão e frequência variável, a estimativa 

de velocidade da máquina através de suas variáveis 

primárias, corrente e tensão, acarretam em aumento 

de custo dos drivers com transdutores de tensão e 

corrente. Entretanto, esse custo é menor quando 

comparado com a medida direta de velocidade atra-

vés de sensores, tais como ópticos e tacogeradores. 

A fim de se obter os padrões de entrada necessá-

rios para mapear a função da velocidade do rotor em 

relação a variáveis primárias, foi adotada uma estra-

tégia onde se utiliza as variáveis de tensão e correntes 

do MIT nos eixos de coordenadas síncronas. Apli-

cando as transformações dos eixos de coordenadas 

estacionárias abc para os eixos de coordenadas sín-

cronas dq0 nas variáveis de entrada, as mesmas estão 

condicionadas para o processo de treinamento. Além 

da tensão e corrente nos eixos de coordenadas sín-

cronas, também é utilizada a frequência da tensão de 

alimentação, obtida via um sistema PLL (Phase-

Locked Loop). O sistema PLL utilizado neste traba-

lho é o p-PLL descrito em Silva et al. (2009). 

Considerando a máquina uma carga equilibrada, 

suas correntes são balanceadas. Dessa forma, com a 

medição das correntes das fases a e b é feito o cálcu-

lo da corrente da fase c. Da mesma forma são obtidas 

as tensões de linha vab, vbc, vca. A Fig. 4 apresenta o 

diagrama em blocos do sistema de tratamento das 

grandezas de tensão e corrente do MIT. 

 
Figura 4. Diagrama em blocos do tratamento dos dados de  

corrente. 

Devido à dinâmica de resposta do controlador PI 

usado no sistema PLL, é utilizado um filtro passa 

baixa (FPB) de segunda ordem com freqüência de 

corte de 4Hz a fim de se obter uma atenuação do 

ruído do sinal de frequência da tensão. Da mesma 

forma, filtros passa-baixa são utilizados nas medições 

de tensão e corrente da máquina. 

4   Estimador Neural de Velocidade 

As Redes Neurais Artificiais (RNA) tem se mostrado 

eficiente na resolução de vários problemas de enge-

nharia. Neste trabalho o uso da RNA é aplicado co-

mo um aproximador universal de funções a fim de 

estimar a velocidade do rotor de um motor de indu-

ção trifásico acionado por um inversor fonte de ten-

são com modulação vetorial SVPWM. A rede aplica-

da é a perceptron multicamadas com treinamento 

supervisionado (Haykin, 2008).  

A Tabela 2 apresenta os parâmetros da rede pro-

posta. 
Tabela 2. Parâmetros da rede proposta 

Arquitetura da rede Perceptron multicamadas 

Tipo de treinamento Supervisionado - offline 

Número de camadas 3 

Número de neurônios da 1ª 

camada escondida 

17 

Número de neurônios da 2ª 

camada escondida 

21 

Algoritmo de treinamento Levenberg-Marquardt back-

propagation 

Taxa de aprendizagem 1.10-2 

Épocas 2000 

Erro quadrático requerido 1.10-2 

Função de ativação das cama-

das escondidas 

Tangente hiperbólica 

Função de ativação da camada 

saída 

Linear 

O modelo matemático que representa o neurônio 

artificial apresentado na Fig. 5 é dado por: 





m

i

iij bwXkv
1

.)(  (8) 

))(()( kvky jj   (9) 

onde: 

yj(k) é o sinal de saída do j-ésimo neurônio no 

instante k; 

wi é o peso associado com o i-ésimo sinal de en-

trada; 

Xi é o i-ésimo sinal de entrada; 

m é o número de sinais de entrada do neurônio; 

b é o limiar de cada neurônio; 

vj(k) é a resposta do j-ésimo neurônio em k; 

φj(.) é a função de ativação do j-ésimo neurônio. 

 
Figura 5. O neurônio artificial. 

Para cada sinal de entrada, o neurônio artificial é 

capaz de computar seu sinal de saída. No processo de 

treinamento, os ajustes dos pesos da rede (wi), asso-

ciados ao j-ésimo neurônio de saída, é feito pelo cál-

culo do erro ej(k) entre a resposta desejada e a res-

posta estimada em relação a k-ésima iteração ou k-

ésimo vetor de entrada. O erro é calculado como: 

)()()( kykdke jjj   (10) 

onde dj(k) é a resposta desejada do j-ésimo neurônio 

de saída. Somando-se todos os erros quadráticos pro-

duzidos pelos neurônios de saída da rede em relação 

à k-ésima iteração, tem-se: 
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onde p é o número de neurônios da saída. Para uma 

melhor configuração dos pesos, E(k) é minimizado 

pelo ajuste dos pesos sinápticos wji. Os pesos associ-

ados à camada de saída da rede são recalculados u-

sando a seguinte equação: 

)(

)(
)()1(

kw

kE
kwkw

ji

jiji



   (12) 

onde η é a constante que determina a taxa de apren-

dizagem do algoritmo de retropropagação. O ajuste 

dos pesos pertencentes às camadas escondidas é feito 

de forma análoga. Os passos para o ajuste destes pe-

sos são detalhados em (Haykin, 2008). 

O estimador proposto neste trabalho é estrutura-

do conforme a Fig. 6. A saída da rede, por sua vez, 

apresenta a estimativa de velocidade no eixo do mo-

tor. 

 
Figura 6. Estrutura de treinamento e teste da RNA. 

Para otimizar o treinamento da rede, aplica-se o 

reforço no processo de aprendizagem nas regiões de 

baixa velocidade, onde em todo o domínio de opera-

ção, conjuntos de dados que representam os diversos 

aspectos da dinâmica do sistema são apresentados. 

5   Resultados de Generalização 

A RNA é treinada a partir do MIT operando em 

diversos pontos de operação pelo controle escalar. 

Após o processo de treinamento, o estimador neural é 

testado através de dados de simulação com o MIT 

operando em pontos de operação diferentes em rela-

ção aos dados utilizados no processo de treinamento. 

A Tabela 3 apresenta os pontos de operação do 

MIT acionado pelo driver de controle escalar. 

 Tabela 3. Ponto de operação do MIT  

Número da 

simulação 

Ponto de 

operação (Hz) 

Velocidade 

Angular (rad/s) 

1 1,5 4,712 

2 6,5 20,420 

3 13,5 42,411 

4 21,5 67,544 

5 38,5 120,951 

6 45,5 142,942 

7 52,5 164,933 

8 60 188,495 

Para as simulações foi considerado o torque de 

carga linear na forma: 

rtkTl .  (13) 

onde Tl é o torque de carga, kt é constante de torque 

inicial de carga em N.m, α é a constante de relação 

torque por velocidade dada em N.m/rad/s e ωr é a 

velocidade do rotor do MIT. Para todas as simula-

ções foi considerada a mesma constante de torque, ou 

seja: kt = 0,15 N.m e α = 225,326.10
-4

 N.m/rad/s. 

A Fig. 7 apresenta os dados de generalização do 

estimador para a simulação 1 (Tabela 3), consideran-

do desde o momento da partida ao regime permanen-

te do MIT em baixa velocidade. As Fig. 8 e Fig. 9 

seguem o mesmo procedimento da Fig. 7, apresen-

tando os resultados de generalização para comando 

de velocidade intermediário e próximo do nominal do 

MIT, obtidos nas simulação 5 e 8 respectivamente.  

 
Figura 7. Resultados de generalização – Simulação 1. 

 
Figura 8. Resultados de generalização – Simulação 5. 

 
Figura 9. Resultados de generalização – Simulação 8. 
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O erro relativo médio produzido pelo estimador 

em relação à velocidade apresentada a cada simula-

ção do modelo é apresentada na Tabela 3. 

Tabela 3. Erro relativo médio do estimador proposto. 

Número da simulação Erro relativo médio (%) 

1 4,298 

2 3,049 

3 2,333 

4 1,328 

5 1,323 

6 3,224 

7 0,472 

8 0,642 

Com base nos gráficos apresentados e no erro re-

lativo médio em cada simulação, os resultados de 

generalização apresentam valores bem próximos da-

queles obtidos através do modelo matemático gerado 

por simulação computacional. 

6   Conclusão 

Este trabalho apresentou uma metodologia alternativa 

para estimar a velocidade do motor de indução trifá-

sico acionado por um driver com controle escalar 

baseado em redes neurais artificiais com treinamento 

supervisionado off-line. 

A metodologia foi aplicada para a estimativa de 

velocidade durante o transitório de partida e em re-

gime permanente contemplando toda a faixa de ope-

ração do controle escalar, inclusive as regiões de 

baixa velocidade. 

A proposta apresentada pode ser aplicada em ou-

tros métodos de controle de velocidade ou estimação 

paramétrica do motor de indução. 
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Abstract  The three-phase induction motors are widely used in various productive sectors. One of the relative aspects to their 

maintenance is the bearing lubrication supporting the rotor along the casting machine. The excess or lack of lubrication causes 
the reduction of engine life and its components. This paper aims to present an alternative tool based on artificial neural networks 

that can sort the different states of the lubrication of a bearing in induction motor. Simulation results are presented to validate the 

proposed approach. 

Keywords  Neural networks, bearing lubrication, induction motor. 

Resumo  As máquinas de indução trifásicas são vastamente utilizadas em diversos setores produtivos. Um dos aspectos 

relativos a sua manutenção está na lubrificação dos rolamentos que sustentam o rotor junto a carcaça da maquina. O excesso ou 
falta de lubrificação acarretam a redução da vida útil do motor e de seus componentes. Este trabalho tem como objetivo 

apresentar uma ferramenta alternativa baseada em redes neurais artificiais capazes de classificar os diferentes estados de 

lubrificação dos rolamentos de um motor de indução trifásico. Resultados de simulação são apresentados para validar a proposta. 

Palavras-chave  Redes neurais artificiais, lubrificação de rolamentos, motor de indução. 

1    Introdução  

O Motor de Indução Trifásico (MIT) é o 

principal elemento de conversão eletromecânica de 

energia em diversos setores produtivos. Estas 

máquinas comumente utilizam rolamentos para 

sustentar a posição relativa entre rotor e estator. 

 Os rolamentos são componentes mecânicos que 

minimizam a fricção entre as peças móveis da  

máquina e  suportam cargas (radial, axial ou 

combinadas). A maioria dos rolamentos consiste em 

uma pista externa, uma pista interna, elementos 

rolantes (esferas ou rolos - no caso em estudo os 

rolamentos são de esferas) e uma gaiola. A boa 

condição de lubrificação desses elementos garante 

um funcionamento com menores perdas mecânicas 

por atrito e assim maiores eficiência energética da 

máquina. 

Problemas como a falta de lubrificação, a 

contaminação por elementos nocivos e o excesso de 

lubrificação aceleram a aparição de falhas em 

rolamentos, os quais são muitas vezes decorrentes do 

ambiente agressivo que o rolamento está inserido. 

A lubrificação inadequada inclui o excesso e a 

falta de lubrificante. Nesses dois casos a má 

lubrificação causa o aumento dos níveis de 

aquecimento. O aquecimento excessivo faz com que 

se acelere o processo de falência de elementos 

estruturais dos rolamentos (Schoen, 1995). 

Em Blödt (2008) uma análise do espectro de 

corrente é feita em um modelo de motor que leva em 

conta alterações no entreferro e no torque de carga. O 

artigo mostra que falhas estruturais nos rolamentos 

podem causar mudanças significativas no espectro de 

corrente do estator. 

Em Moringo-Sotelo (2010), uma análise 

estatística do espectro de corrente do estator é feita a 

fim de indicar os harmônicos que sofrem influencias 

quanto ao nível de lubrificação do rolamento. Os 

autores apresentam neste trabalho dados de corrente 

eficaz e velocidade. 

Os sistemas inteligentes (SI) têm sido utilizados 

para analisar diversos problemas em engenharia 

relacionados a máquinas elétricas (Sadeghian, 2009). 

Especificamente as Redes Neurais Artificiais 

(RNA) são uma ferramenta alternativa aos métodos 

tradicionais para identificar o estado de lubrificação 

de rolamentos de máquinas elétricas. 

A utilização de redes neurais artificiais para a 

aplicação na manutenção de máquinas elétricas traz 

contribuições significativas à indústria, pois é 

possível programar as intervenções que evitam uma 

determinada falha da máquina e a paralisação do 

processo produtivo. 

No caso da manutenção, atualmente já existem 

técnicas consolidadas de gerenciamento de tarefas, 

com o objetivo de garantir vida útil prolongada de 

máquinas e equipamentos e também aumentar a 

confiabilidade do processo a qual estão inseridos. 

Porém, em termos de lubrificação o cenário é 

diferenciado, pois a lubrificação mostra-se ainda 

hoje, objeto de estudo e investigação (Weidlich, 

2009). 

Este artigo propõe um preditor neural que 

classifique o nível de lubrificação do rolamento de 
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um MIT. A metodologia proposta neste trabalho 

baseado em RNA tem como entrada valores de 

velocidade e corrente eficaz e a saída um valor 

digital classificando quanto ao estado de lubrificação. 

O trabalho está organizado como segue: A Seção 

2 trata dos aspectos de lubrificação dos rolamentos, 

na Seção 3 é descrito os princípios das Redes Neurais 

Artificiais, na Seção 4 é proposta a metodologia de 

treinamento do preditor neural, na seção 5 os 

resultados experimentais são mostrados e na seção 6 

as conclusões do artigo são apresentadas. 

2  Aspectos da Lubrificação de Rolamentos. 

A lubrificação é um processo no qual se introduz 

adequadamente um material lubrificante entre duas 

superfícies que se encontra em movimento relativo, 

evitando o contato entre as partes, permitindo que 

estas deslizem havendo apenas o atrito entre o fluido 

e a superfície. Além de promover a redução do atrito 

e desgaste dos rolamentos, a lubrificação ajuda a 

aumentar a vida útil do equipamento, a dissipar o 

calor, evitar que partículas estranhas penetrem no 

interior do rolamento servindo como um elemento de 

vedação, amortecer choques mecânicos, além de 

prevenir a oxidação e corrosão dos componentes  

(Stoeterau, 2004). 

Nos processos de lubrificação existe certa 

carência de informações sobre a condição do mancal 

de rolamento do motor elétrico, abrindo margem para 

o estudo das relações e interações entre falhas de 

lubrificação e técnicas preditivas. O entendimento 

dessas correlações pode levar a melhorias das 

técnicas para a lubrificação dos rolamentos. Como 

exemplo pode-se citar a modificação na definição 

dos intervalos de lubrificação dos motores elétricos, 

visto que hoje na imensa maioria dos casos, os 

intervalos de lubrificação e a quantidade de 

lubrificante são definidos utilizando-se tabelas de 

fabricantes de rolamentos (Wright, 2010). 

Duas técnicas de manutenção preditiva são 

utilizadas na detecção de falhas em rolamentos: i) 

analises de vibração, ii) análise de óleo. A primeira 

consiste em identificar características do sinal 

vibratório que possam ser utilizadas para 

conhecimento das características do sistema. 

Permitir identificar tanto os defeitos de origem 

mecânica (desbalanceamento, desalinhamento, folga 

mecânica, defeitos em rolamentos, defeitos em 

redutores etc.) como os de origem elétrica 

(barras quebradas e/ou trincadas, desequilíbrio de 

fase, baixa isolação e etc). A segunda técnica permite 

definir a vida útil do fluído, através das condições 

físico-químicas,  identifica contaminação do óleo, 

monitora desgastes de equipamentos e também 

integra com a técnica de análise de vibração gerando 

soluções mais precisas. 

 Atualmente muitos motores elétricos possuem 

rolamentos blindados e a lubrificação periódica 

nesses casos não é necessária. Entretanto,, esse tipo 

de rolamento é normalmente utilizado apenas em 

motores pequenos. Portanto motores com potencias 

maiores necessitam de lubrificação periódica 

utilizando graxa ou óleo, sendo que a grande maioria 

dos motores elétricos utiliza a graxa. 

A aparição de falhas em rolamentos de motores 

elétricos é maior quando estratégias de lubrificação 

erradas são adotadas. Alguns exemplos são a escolha 

incorreta do lubrificante, a contaminação, a perda de 

lubrificante e aplicação em excesso, essa ultima 

principalmente age aumentando a temperatura do 

mancal e do rolamento podendo assim a vida útil ser 

reduzida pelo fato do lubrificante degradar 

rapidamente (Weidlich, 2009). 

Com todos os agravantes causados pela má 

lubrificação de rolamentos, aumenta a importância de 

ferramentas que auxiliem na manutenção desses 

equipamentos, abrindo margem para o estudo de 

diferentes soluções possíveis.  

 

3  Redes Neurais Artificiais 

Para classificar o estado de lubrificação dos 

rolamentos foi utilizada uma rede Perceptron 

Multicamadas treinada a partir de um algoritmo de 

treinamento Backpropagation. 

 O processo de treinamento é dividido em duas 

etapas, na primeira denominada Propagation, 

aplicam-se valores numa entrada da RNA e verifica-

se o sinal na camada de saída. Este valor é então 

comparado ao valor desejado.  

Um modelo básico para um neurônio é 

mostrado a seguir. 

 
Figura 1. Modelo do neurônio 

 

O neurônio artificial é o elemento básico da 

RNA sendo modelado pelas seguintes equações:  

 

              

 

   

                            

                                               

 

 

onde: 

n  é o número de sinais de entrada do neurônio; 

Xi  é o i-ésimo sinal de entrada do neurônio; 

wi  é o peso associado ao i-ésimo sinal de entrada; 
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b  é o limiar associado ao neurônio;  

vj(k)  é a resposta ponderada do j-ésimo neurônio em 

relação ao instante k;; 

φj  é a função de ativação do j-ésimo neurônio; 

yj(k)  é o sinal de saída do j-ésimo neurônio em 

relação ao instante k. 

O processo de ajuste dos pesos da rede (wj) 

associado com o j-ésimo neurônio de saída é feito a 

partir do cálculo do erro em relação à k-ésima 

iteração ou k-ésimo vetor de entrada. O sinal de erro 

é dado pela equação: 

 

                                               

   

Onde dj(k) é a resposta desejada para o j-ésimo 

neurônio de saída. Adicionando todos os erros 

quadráticos produzidos pelos neurônios de saída da 

rede em relação a k-ésima iteração, temos: 

 

     
 

 
   

    

 

   

                                

 

 

Onde P inclui todos os neurônios da camada 

de saída da rede. Considerando N como o número 

total de padrões contidos em um conjunto de 

treinamento. A energia média do erro quadrado é 

obtida somando os       para todos os k então 

normalizados em relação ao tamanho do conjunto N, 

como mostrado na equação 5. 

 

     
 

 
     

 

   

                                

 

Para um dado conjunto de treinamento      

representa a função custo como uma medida do 

desempenho da rede.  

Na segunda etapa acontece no sentido oposto, 

ou seja, da camada de saída para a camada de 

entrada. O erro produzido pela rede é utilizado no 

processo de ajuste de pesos e bias. 

Neste caso será usado um método de 

treinamento supervisionado como um problema de 

otimização numérica a fim de obter um desempenho 

de convergência significativamente melhor. 

O método de treinamento de Levemberg 

Marquardt segue basicamente dois métodos, sendo 

eles o método de Newton que converge rapidamente 

para um mínimo global ou local rapidamente, mas as 

vezes diverge, e o método de gradiente descendente 

que converge lentamente. 

Para que esse método seja aplicado é necessário 

se obter o vetor gradiente pela equação 6. 

 

      
        

  
                                  

 

Onde       é o vetor gradiente local e w é o 

vetor de peso sináptico. A matriz hessiana      local 

é definida por: 

 

      
         

   
                                  

 

 

O ajuste dos pesos é feito utilizando o método 

de Levenberg- Marquardt utiliza a matriz hessiana H 

e o vetor gradiente global    para o ajuste ótimo     

aplicado ao vetor de pesos w. 

 

                                              
 

Onde I é a matriz identidade com as mesmas 

dimensões que H e   é um parâmetro de 

regularização do algoritmo.  

Dependendo do valor de   será determinado o 

modo de ajuste do algoritmo de Levenberg- 

Marquardt. Se   for igual a zero a equação 8 se 

comporta como no método de Newton, por outro 

lado se   assumir um valor muito grande no qual o 

valor de     subjugar o valor de H, a equação 8 se 

comporta como no método de gradiente descendente, 

conforme pode ser visto em Haykin (1999). 

4   Metodologia de treinamento 

O primeiro passo no treinamento supervisionado 

de uma rede neural artificial é compilar o conjunto de 

dados de entrada e saída, cujo objetivo é ajustar os 

parâmetros internos da rede. Neste procedimento, 

denominado processo de treinamento, a rede é ex-

posta a sequências de dados que descrevam de forma 

satisfatória o comportamento do sistema analisado. 

A capacidade de predição das redes neurais 

artificiais é utilizada na manutenção a fim de obter 

um melhor desempenho e durabilidade, atuando no 

sistema com o objetivo de evitar quebras ou paradas. 

Neste trabalho as amostras desenvolvidas para o 

treinamento da RNA são referentes a corrente eficaz 

e a rotação do motor em dois diferentes estados de 

lubrificação: i) com o rolamento com excesso de 

lubrificação e ii) com o rolamento com uma 

lubrificação adequada.  

Os dados da Tabela 1 e Tabela 2 foram retirados 

do artigo de Moringo-Sotelo (2010). Foram 

apresentados 40 dados adquiridos através de 

experimentos sendo 33 utilizados no treinamento da 

rede e os 7 restantes utilizados na validação da rede 

neste artigo. 

O motor utilizado nos testes do trabalho de 

Moringo-Sotelo (2010) tem as seguintes 

características: 

 Potência nominal: 0,75 kW; 

 Tensão: 400 V;  

 Corrente: 1,86 A;  

 Slots Rotor: 26; 

 Número de pólos: 4; 

 Freqüência: 50 Hz. 

Os autores do artigo referenciado observam que 

o rolamento SKF utilizado está substituindo um dos 
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rolamentos originais do motor, foi montado aberto e 

pertence a série 6004. O rolamento quando 

lubrificado em excesso teve todos os espaços vazios 

entre as esferas preenchidos, e a graxa utilizada foi 

fabricada pela Kraft com as seguintes especificações: 

MOLYKOTE BR 2 Plus with MoS. 

  O motor teve o eixo acoplado a um freio a pó 

magnético utilizado na simulação de carga. 

A corrente elétrica foi medida com um 

Multímetro RMS e a velocidade foi calculada usando 

as harmônicas do espectro corrente do estator 

geradas pelos slots do enrolamento de estator. 

A partir dos dados das tabelas 1 e 2, referentes 

ao funcionamento do motor sob diversas condições 

de carga com estados de lubrificação diferenciados, 

apresenta-se uma metodologia alternativa as 

tradicionais capaz de estimar o estado de lubrificação 

do rolamento, utilizando como entradas a corrente 

eficaz do estator e a velocidade de rotação do rotor.  

Tabela 1. Rolamento com excesso de lubrificação. 

Sem carga Plena carga 

Corrente 

(A) 

Velocidade 

(RPM) 

Corrente 

(A) 

Velocidade 

(RPM) 

1,704 1458 1,778 1444 

1,715 1455 1,787 1444 

1,727 1454 1,796 1442 

1,733 1453 1,798 1442 

1,738 1450 1,805 1440 

1,710 1452 1,789 1454 

1,722 1453 1,784 1451 

1,722 1452 1,780 1451 

1,719 1450 1,781 1450 

1,723 1448 1,785 1449 

Tabela 2. Rolamento com lubrificação adequada. 

Sem carga Plena carga 

Corrente 

(A) 

Velocidade 

(RPM) 

Corrente 

(A) 

Velocidade 

(RPM) 

1,602 1482 1,796 1437 

1,601 1482 1,795 1438 

1,597 1480 1,797 1433 

1,600 1481 1,793 1438 

1,603 1482 1,796 1435 

1,606 1481 1,800 1435 

1,607 1482 1,797 1435 

1,608 1481 1,796 1433 

1,605 1480 1,798 1434 

1,607 1482 1,800 1434 

  

A metodologia utilizada no treinamento da 

estrutura neural está demonstrada na Figura 2, onde a 

os valores de corrente e de velocidade são utilizados 

como entrada e o estado de lubrificação como saída 

no treinamento da rede.  

A rede treinada possui uma estrutura com dois 

neurônios na camada de entrada, cinco na única 

camada escondida e um na camada de saída. Essa 

topologia é apresentada na Figura 3. 

 

 
Figura 2. Metodologia de treinamento 

 

 
Figura 3. Topologia da rede. 

 

Como a rede tem o como objetivo classificar o 

nível de lubrificação em dois estados, foram 

atribuídos dois padrões numéricos de resposta, um 

para cada estado. Eles foram padronizados conforme 

o os Se dados mostrados na Tabela 3 devido à 

condição do rolamento. 

Tabela 3. Classificação da saída. 

Condição Saída 

Excesso de lubrificação 1 

Corretamente lubrificado -1 

 

A Tabela 4 apresenta os diversos parâmetros 

utilizados no treinamento da rede neural proposta. 

Tabela 4– Parâmetros da rede neural artificial proposta. 

Arquitetura da rede Perceptron multicamada 

Tipo de treinamento Supervisionado 

Número de Camadas 2 

Neurônios da camada 

escondida  
5 

Algoritmo de treinamento Levenberg-Marquardt 

backpropagation 

Taxa de aprendizagem 0.01 

Épocas 10000 

Erro quadrático requerido 1.10-4 

Função de ativação das 

camadas intermediárias 
Tangente hiperbólica 

Função de ativação da 

camada de saída  
Linear 

Quantidade de amostras de 

treinamento 
33 amostras 

Quantidade de amostras de 

teste 

7 amostras 
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Foram utilizados no treinamento 33 padrões, 

com os dois estados vistos na tabela 3 utilizados na 

saída. O algoritmo de ajuste de pesos foi aplicado 

iterativamente para o valor do erro médio objetivo 

determinado para o ajuste dos pesos sinápticos. 

5 Resultados Experimentais 

Através dos dados obtidos em Moringo-Sotelo 

(2010), foi realizado o treinamento da rede neural, e 

foram obtidos os dados que foram utilizados na 

validação da modelagem proposta. 

As entradas de corrente eficaz e velocidade do 

eixo foram apresentados a rede treinada e as 

respostas estimadas comparadas com a resposta real 

conhecida. Sendo importante salientar que os dados 

utilizados na validação pertencem ao domínio 

utilizado no treinamento. 

Os dados utilizados nas entradas e as respectivas 

respostas desejadas e estimadas pela rede estão 

dispostos na Tabela 5, a seguir: 

Tabela 5. Validação da rede. 

Entradas Saídas 

Corrente (A) Velocidade (RPM) Real Estimada 

1,715 1455 1 1,002 

1,733 1453 1 1,003 

1,722 1453 1 1,003 

1,608 1481 -1 -0,998 

1,795 1438 -1 -0,819 

1,8 1434 -1 -0,986 

1,778 1444 1 0,971 

 

A rede estimou os padrões adequadamente para 

todos os padrões mostrados na validação, sendo 

importante ressaltar que a rede foi treinada com os 

dados do motor especificado. 

6   Conclusão 

O estado de lubrificação dos rolamentos de um 

motor de indução trifásico pode ser analisado através 

da utilização de redes neurais artificiais treinadas 

para dois tipos de situação no qual se deseja estimar. 

A rede teve a capacidade de identificar através das 

variações de corrente e velocidade combinadas as  

características que possibilitaram a afirmação sobre a 

situação de lubrificação do rolamento. 

Como a rede foi treinada sob condições restritas 

o seu poder de estimativa é válido para o domínio na 

qual ela foi treinada, dependendo assim das 

características do motor utilizado, dos níveis de 

lubrificação a qual foi submetido, sem considerar 

outros tipos de variáveis que podem influenciar 

diretamente nos parâmetros utilizados na estimativa, 

como por exemplo, um desalinhamento mecânico ou 

um desbalanceamento na alimentação. 

Para uma rede mais robusta é proposta a 

continuidade deste trabalho, para que seja possível 

seu desenvolvimento é necessária a avaliação de uma 

gama maior de dados de treinamento e para uma 

variedade maior de situações possíveis. 
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1   Introdução 

A aplicação de novas tecnologias na melhoria e 

desenvolvimento de qualquer processo deveria 

obrigatoriamente passar por um Planejamento Tecnológico 

cuidadoso. Poucas empresas têm se preocupado com este 

foco, até mesmo pela dificuldade em se estabelecer uma 

linha de “pesquisa” coerente. O que não se pode esquecer é 

que as tecnologias mudam a forma de operação dos 

processos, e a maneira como as pessoas realizam as suas 

atividades. É justamente neste ambiente que a tecnologia de 

identificação por radio freqüência, mais conhecida como 

RFID (Radio Frequency Identification), está tomando 

espaço sem que a maioria dos gestores das empresas 

perceba. 

A integração gerada pela tecnologia, forneceriam as 

condições para que houvesse uma automatização crescente 

de vários processos, considerando dois focos principais: 

economia de mão-de-obra direta e redução da variabilidade 

da operação. Neste sentido, muitos estudos têm tentado 

definir quais Cadeias de Suprimentos poderiam ser 

beneficiadas com a aplicação da tecnologia de RFID. 

Tecnicamente, as tecnologias de auto-identificação 

desempenham o mesmo papel na aquisição automática dos 

dados. Comparando as Etiquetas Inteligentes com outras 

tecnologias, percebe-se que o RFID leva vantagem pelo fato 

de independer da vontade humana para efetuar os registros 

(SILVA e BATOCCHIO, 2008). 

 

2   Objetivos 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão geral da 

tecnologia Radio Frequency Identification (RFID) e as 

principais áreas potenciais de aplicações dessa tecnologia. 

  

 

3   Tecnologia RFID 

Dentre os vários experimentos desenvolvidos por centro de 

pesquisas internacionais, em especial pelo Auto-ID Labs, a 

tecnologia de Identificação por Radio Freqüência, mais 

conhecida como RFID, tem-se apresentado com maior 

potencial de “adesão”; principalmente pela possibilidade de 

integração com outras tecnologias existentes (ex: Internet, 

rede de sensores, etc.). Entende-se com base em alguns 

estudos de caso publicados pelos Auto-ID Labs no mundo , 

que a tecnologia de RFID poderá fomentar a criação desta 

“nova superfície de contato” entre as unidades de negócios ; 

melhorando muito a “adesão” entre os processos da cadeia 

de suprimentos, no sentido de diminuir as incertezas. A 

figura 1 apresenta uma visão esquemática desta “adesão” 

entre os elos de uma Cadeia de suprimentos (SILVA, 2010). 

 

 
 

Figura 1 – Nova superfície de contato. Fonte : Silva (2010) 

 

A otimização, a velocidade  e  a visibilidade dependerão 

também de uma identificação permanente que permitam 

leituras automáticas e com baixa agregação de mão-de-obra. 

Em função de estudos conduzidos também pela 

Universidade de Cambridge acredita-se que a técnica de 

RFID poderá contribuir na identificação permanente dos 

mailto:batocchi@fem.unicamp.br
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materiais e processos, bem como minimizar o impacto sobre 

a mão-de-obra e ergonomia integrando-se com as 

necessidades de rastreabilidade (2) 

A integração gerada pela tecnologia forneceria as 

condições, para que houvesse uma automatização crescente 

de vários processos, considerando dois focos principais: 

economia de mão-de-obra direta e a redução da 

variabilidade da operação. Como o sistema é baseado em 

emissões de ondas eletromagnéticas conforme  apresentado 

na figura 2. 

 

 
 

Figura 2 – Esquema do RFID Fonte : EPC Global (2010) 

 

Tudo o que estiver identificado dentro do raio de ação 

será registrado automaticamente. Isto significa que quanto 

maior for a área de cobertura, maior será a “superfície ativa” 

entre as Unidades de Negócio, diminuindo sensivelmente o 

grau de incerteza das demandas melhorando a visão do fluxo 

de materiais entre as empresas. 

Conforme os pesquisadores de Saint Gallen, a 

tecnologia RFID forneceria condições “ideais” à automação 

de várias atividades manuais existentes nos processos 

internos e externos das empresas, pelo fato da tecnologia 

aproximar o mundo digital do mundo real sem a necessidade 

da interferência humana direta. Isto se refere principalmente 

as automações relacionadas ao tempo de coleta e 

distribuição da informação dentro da cadeia, e 

principalmente seu impacto sobre o tempo produtivo.  

Por outro lado Finkenzeller (2003) trata RFID como 

uma das tecnologias orientadas aos sistemas de auto-

identificação. A Figura 3 apresenta o agrupamento destas 

tecnologias.  

Destacando-se em especial a tecnologia RFID, a mesma 

poderia ainda ser estruturada em classes de características 

operacionais dos tags segundo a Figura 4. 

 

 

Figura 3 - Agrupamento de Tecnologias orientadas à 

Auto-identificação Fonte: Finkenzeller (2003)  

 

  

Figura 4 - Classes Operacionais dos Tags RFID. Fonte: 

Engels e Sarma (2005)  

 

Caracterizando-se cada classe conforme apresentado na 

Figura 4, Harrison e Hodges (6), definem: 

  

i)Classes 1 e 2 - Sistema Passivo: tag sem fonte de energia 

própria, dependente da energia oriunda da emissão da antena 

ligada a um leitor de RFID conforme demonstrado na Figura 

5.  

 

 
 

Figura 5 -  Característica Operacional de um Sistema RFID 

Passivo  Fonte : adaptado de Harrison e Hodges (2004)   

 

ii)Classe 3 - Sistema semi passivo: tag assistido por bateria 

no sentido de melhorar o desempenho de resposta do sinal 

emitido pela antena conectada ao um leitor de RFID 

conforme demonstrado pela Figura 6.  
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Figura 6 -  Característica Operacional de um Sistema RFID 

Semi-Passivo Fonte : adaptado de Harrison e Hodges (2004 

 

iii)Classe 4 - Sistema Ativo: tag funciona como emissor de 

onda eletromagnética, não dependendo da energia emitida 

pela antena conectada ao leitor para estabelecer a 

comunicação conforme demonstrado na Figura 7.  

 

Figura 7 - Característica Operacional de um Sistema RFID 

Ativo  Fonte : adaptado de Harrison e Hodges (2004) 

As principais vantagens e desvantagens do RFID podem 

ser vistas na tabela 1. 

Tabela 1 – Vantagens e Desvantagens do RFID (AHSAN, 

SHAH e KINGSTON, 2010)) 

Vantagens Desvantagens 

Alta velocidade Interferência 

Multi propósitos e 

muitos formatos 

Alto custo 

Redução força de 

trabalho 

Alguns materiais ocorre 

problema com sinal 

Alta acuracidade Sobrecarga na leitura 

(falha na leitura) 

Complexa duplicação  

Múltiplas leituras 

(tags) 

 

 

 

4 Áreas de Aplicações 

Conforme um estudo publicado em 2005 pelo Dr Peter 

Harrop do ID Technology Conference Producer (IDTechEX, 

2005), baseado em mais de 1400 estudos de caso, foi 

traçado um perfil interessante sobre a tecnologia no mundo: 

“TOP 10” mundiais (tabela 2). 

Dentro do panorama mundial, os EUA possuem 

disparadamente o maior número de casos de estudo 

capitaneados por grandes corporações (WalMart, Target, 

P&G, etc). A surpresa ficou por conta da Inglaterra em 

relação à Alemanha (tabela 2), considerando que a economia 

alemã é maior do que a inglesa.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2- Uso de RFID no mundo (IDTechEX, 2005) 

 

 
 

Em relação as principais aplicações, a tendência foi 

confirmada nos Bens de Consumo e Distribuição, até porque 

grandes varejistas como Wal Mart e Metro estão “impondo” 

a tecnologia em suas Cadeias de Suprimentos (ver tabela 3). 

Por outro lado esta “imposição” tem ajudado a tecnologia no 

sentido de “baratear” os tags e seus periféricos.  

 

Tabela 3 - Principais usuários de RFID (IDTechEX, 2005) 

 
 

A Airbus anunciou em janeiro de 2010 que iria 

identificar permanentemente algo em torno de 3.000 partes 

em seu novo avião A350 a partir de 2013, cobrindo 

inicialmente seu processo de manutenção e rastreabilidade 

da cadeia produtiva (RFID JOURNAL, 2010).  

Considerando-se o setor aeronáutico, o anuncio da 

Airbus não é novidade, pois desde 2004 Boeing e Airbus 

desenvolvem ações conjuntas no sentido de aproximar a 

aplicação da tecnologia de sua base de fornecedores (SPEC 

2000, 2010). 

Um relatório preparado por Verena Weber, consultor, 

em conjunto com Graham Vickery, Secretariado da OCDE, 

como parte do trabalho sobre os impactos econômicos e 

sociais das TIs e novas tecnologias e foi publicado sob a 
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responsabilidade do Secretário-Geral da OCDE 

(DSTI/ICCP/IE, 2007).  

Nesse estudo, o RFID foi considerado uma das 

importantes tecnologias, que terão aplicação nas seguintes 

áreas (DSTI/ICCP/IE, 2007): uso em bens (ao longo de toda 

a cadeia de suprimentos); monitoramento e manutenção de 

bens (e/ou ativos); controle de itens ao longo do processo; 

controle de inventário (melhoria de eficiência e velocidade 

de armazenagem); controle de furtos (chaves de carros, 

pneus, suprimentos hospitalares, defesa); autenticação 

(pessoas e objetos, por exemplo, em hospitais); sistemas de 

pagamento (segurança na transação); display de informação 

automático (emprego em biblioteca, supermercado, museu, 

etc.).  

Como pode se notar, a tecnologia RFID se aplica em 

inúmeros setores e ramos de atividades, quer seja no serviço 

privado (empresas em geral e serviços) como no serviço 

público (governos, bibliotecas, hospitais, etc.), permitindo 

benefícios importantes para as organizações e seus clientes 

ou usuários. 

 

4 – Comentários 

 

O presente trabalho teve a finalidade principal de trazer 

informações importantes sobre a tecnologia RFID e suas 

potenciais áreas de aplicação. Dessa forma, contribuir para 

que mais pessoas e organizações possam conhecer os 

potenciais benefícios e se motivem ao aprofundamento do 

assunto. 

 Os demais trabalhos da Mesa Redonda, onde se insere 

este trabalho, trarão experiências de desenvolvimentos e 

aplicações da tecnologia RFID em nosso país.  
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Resumo: A cadeia de suprimentos do futuro precisará ser “orquestradora” de uma grande rede criadora de 

valor aos clientes finais conforme definições e conceitos que serão apresentados posteriormente. De certo modo 

esta visão de orquestração precisará focar esforços em 3 pontos-chave:   

 

 Encurtar o fluxo entre a demanda e o fornecimento 

 Melhorar a visibilidade dos eventos logísticos 

 Gerenciar o processo de ressuprimento como um sistema  

Naturalmente que os 3 pontos pontos-chave descritos anteriormente refletem o desejo de qualquer empresa 

interessada no bom atendimento a seus clientes. Por outro lado , na prática, esta “orquestração” demandará das 

empresas adequações em muitos processos já estabelecidos, tendo-se como condição básica o desenvolvimento de 

novas formas ressuprimentos e tecnologias.  Nem sempre este processo é rápido e transparente à todos os 

envolvidos, principalmente pela amplitude e complexidade das mudanças. Por isso , espera-se com o presente 

artigo endereçar alguns tópicos tecnológicos ligados a oferta eficaz de produtos aos consumidores finais da 

empresa HP, através do desenvolvimento de um elemento ativo e permeável ao cotidiano das pessoas e que 

também permita se alcançar benefícios tangíveis na cadeia de suprimentos deste importante fabricante 
 

 

Keywords: RFID , Agentes de Suprimento , Lean Manufacturing 

 

 

1.   Introdução 

A convergência digital trouxe um número elevado de 

novas oportunidades para as empresas, mas também a 

necessidade de se manter estáveis uma série de 

sistemas e processos heterogêneos em todos os 

participantes da cadeia produtiva. Bill Gates (1999) 

cunhou o termo “sistema nervoso digital”  para definir 

o advento da internet como o elemento que redefinirá 

as fronteiras entre as empresas , de maneira que suas 

ligações empresariais sejam fortalecidas independente 

do tamanho e localização . Em 2000 a Hewlett-

Packard Company lançou a expressão “E-Supply” 

onde as cadeias de suprimentos seriam beneficiadas 

pela adoção de padrões abertos de comunicação via 

internet tais como XML e o Java , permitindo 

compartilhar informações com custos reduzidos. Por 

outro lado,  não basta apenas que os processos estejam 

acertados,  as regras combinadas e a internet “pronta” 

para ser utilizada. A cadeia de ressuprimento 

necessitará de um “elemento” que sirva de veículo de 

comunicação física entre os “atores” deste processo, 

catalisando os relacionamentos empresariais e 

acelerando a adaptação as novas possibilidades. 

Gomes e Ribeiro (2004) sugerem que os sistemas 

informacionais operem sobre uma coleção de dados 

coletados e estruturados de acordo com as 

necessidades das empresas, preferencialmente sem 

muita interferência humana. Neste contexto surgem 

tecnologias inovadoras em “hardware” e “software” 

mailto:samuel.silva@fit-tecnologia.org.br
mailto:iris@fem.unicamp.br
mailto:reinaldo.villar@hp.com
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capazes de de influenciar as esferas “relacionais” e 

“transacionais”, agindo como “elemento” de ligação e 

catalização entre os mais variados processos 

empresariais. Esta análise é suportada por  vários 

experimentos desenvolvidos por centro de pesquisas 

internacionais, em especial pelo Auto-ID Labs 

(http://www.autoidlabs.org/ ), onde vários estudos 

publicados sustentam a tese de que tais tecnologias 

poderão fomentar a criação desta “nova superfície de 

contato” entre empresas de uma mesma cadeia.  

Além disto, Simchi-Levi e Kaminsky (2008) destacam 

ainda que a automação de processos relacionados a 

cadeia de suprimentos permitirá :  

 

 Redução no tempo de colaboração das informações 

 Disposição e gerenciamento dos Estoques  

 Visibilidade da demanda em tempo real 

 Entregas “on demand” 

 Redução dos custos de armazenagem 

 

Por outro lado, segundo Fine (2003), cada setor 

produtivo apresenta um ciclo evolutivo baseado em 3 

critérios: produto, organização e tecnologia 

envolvida no processo de fabricação ; que de alguma 

maneira impactam sobre a disposição das empresas 

buscarem tais automações em suas cadeias produtivas. 

Empresas situadas em segmentos com baixa 

velocidade evolutiva terão uma vantagem sustentável 

por um período maior e provavelmente terão menor 

interesse em investimentos ligados a automação. 

Pensando-se inversamente, quanto maior for a 

velocidade evolutiva do setor, mais breve será o 

reinado da empresa dominante segundo os estudos de 

Fine (2003).   

Questões filosóficas à parte, a estruturação das cadeias 

de um modo geral tem evoluído no sentido de se 

otimizar a participação de cada elo dentro do contexto 

geral. Destaca-se neste sentido Stevens (1989) que há 

mais de 20 anos difunde um modelo de trasição entre a 

cadeia tradicional e a integrada conforme Figura 1: 

 

 
Figura 1 

Fonte : adaptado de STEVENS (1989) 

 

 Ou seja o modelo de Stevens sugere uma drástica 

redução nas transações informacionais e de fluxo físico 

entre os processos intermediários e intraprocessos,  

alcançados mediante  aumento na colaboração entre 

empresas conforme apresentada na Figura . 

Colaborando com a visão de Stevens, Carvalho (2007) 

chama este novo arranjo da cadeia integrada de “gestão 

cooperativa de empresas”, onde as tecnologias 

envolvidas deverão permitir uma acelaração na 

velocidade do fluxo da informação entre os 

envolvidos.   

Espera-se com o presente artigo endereçar 

alguns tópicos tecnológicos ligados a oferta eficaz de 

produtos os consumidores finais da empresa HP, 

através do desenvolvimento de um elemento ativo e 

permeável ao cotidiano das pessoas e que também 

permita se alcançar benefícios tangíveis na cadeia de 

suprimentos deste importante fabricante.     

 

2 – Caracterização do Problema 

 

Tomando-se por base o desenho da cadeia 

tradicional de ressuprimento sugerida por Stevens na 

Figura 1, criou-se um modelo genérico para efeito de 

caracterização do problema de pesquisa conforme 

proposto na Figura 2:  

 

 
 

Figura  2- Processo de Ressuprimento em uma Cadeia 

Tradicional  

Fonte : adaptado de STEVENS (1989 ) 

 

A forma tradicional apresentada na Figura 2, 

caracteriza o problema a ser estudado no presente 

artigo, onde as atividades são agrupadas em “grandes 

lotes” e “sequencialmente” de maneira a “facilitar” a 

vida de quem os processa conforme entendimento 

corrente.  Por outro lado, toda esta 

“departamentalização” conflita com modelos mais 

“enxutos” e “ágeis”  de abastecimento, principalmente 

no que tange aos custo decorrentes da baixa eficácia 

apresentada pelos modelos tradicionais.  
   

3.   Conceituação 

Com base no problema de pesquisa apresentado 

anteriormente, estabeleceu-se o seguinte objetivo:  

 

http://www.autoidlabs.org/
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 propor um modelo teórico de ressuprimento 

automático dos cartuchos de tintas para as 

impressoras da marca HP    

 

Segundo Junqueira (2006), “modelo” pode ser definido 

como a prática de: 

 

“... representar sistemas reais existentes, 

ou sistemas hipotéticos, e realizar experimentos 

com estes modelos para: (1) explicar o 

comportamento dos sistemas; (2) construir 

teorias ou hipóteses que consideram o 

comportamento observado; (3) aumentar o 

desempenho do sistema; (4) projetar novos 

sistemas com o desempenho desejado; e/ou (5) 

descrever comportamento futuros ou o efeito 

produzido por mudanças no conjunto das 

entradas.” 

 

Ou seja, em relação aos sistemas atuais, espera-

se com base na definição proposta por Junqueira 

(2006), propor-se um modelo teórico de ressuprimento 

com desempenho superior aos modelos praticados 

atualmente, de maneira que o mesmo possa ser 

reproduzido futuralmente dentro dos parâmetros 

estabelecidos no presente estudo. Por outro lado os 

sistemas existentes para estas finalidades não 

produzem os resultados adequados, em alguns casos 

podendo ser onerosos e complexos.  

Apesar da sociedade estar altamente conectada, 

pouco se explora em relação ao ressuprimentos 

automático de pontos de vendas.  Segundo a 

Associação Brasileira de Vendas Automáticas 

(ABVA), em 2009 o Brasil já possuia mais de 75.000 

vending machines instaladas, sendo que a grande 

maioria destes equipamentos dependem diretamente da 

interferência humana e sistemas diversos.  

Por outro lado, segundo Christopher (2009), a 

cadeia de suprimentos do futuro precisará ser 

“orquestradora” de uma rede criadora de valor aos 

clientes finais. De certo modo Christopher (1997) já 

havia antecipado parte da visão de orquestração 

quando escreveu que a cadeia de suprimentos 

precisaria focar esforços em 3 pontos-chave:   

 

 Encurtar o fluxo logístico  

 Melhorar a visibilidade do fluxo logístico  

 Gerenciar a logística como um sistema 

Conforme objetivo proposto no início deste 

tópico, comitantemente com a visão de “orquestração” 

da cadeia de suprimentos de Christopher (2009), a 

Figura 3 propõe o seguinte modelo teórico de 

ressuprimento dos cartuchos de tintas para impressoras 

HP :  

 
Figura 3 – Modelo Teórico de Ressuprimento de 

Cartuchos HP  

Fonte: os autores 

 

Dentre as várias técnicas possíveis de utilização na 

consecução do modelo proposto na Figura 3, as 

mesmas serão limitadas apenas a 3 pontos principais:  

 

 Agentes de Suprimentos -  contribuindo com 

o desenvolvimento de um equipamento 

orientado ao auto-atendimento 

  Tecnologia RFID – contribuindo com a 

tecnologia de auto-identificação dos cartuchos 

em substutição ao tradicional código de barras 

 Lean Manufacturing  - contribuindo com os 

princípios da “manufatura enxuta” no processo 

de ressuprimentos dos cartuchos   

A seguir será aborado em detalhes as 

diferentes técnicas propostas pelo modelo conceitual 

de ressuprimento dentro do contexto do presente 

artigo.  

 

 

4 - Técnicas Utilizadas 

 

4.1 - Lean Manufacturing 

 

Segundo Dennis (2007), para se entender o Lean 

Manufacturing e seus princípios é preciso entender em 

primeiro lugar a produção de automóveis, seus 

primórdios e motivadores que antecederam a 

“produção enxuta” conforme cronologia: 

 

 Produção Artesanal: em 1900 um 

automóvel era fabricado artesanalmente por 

artífices, que ao final de muitos meses 

entregavam o pedido, em função de 

equipamento rudimentares de baixíssima 

produtividade. 
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 Produção em Massa: o gerenciamento 

científico promovido por Fred Winslow 

Taylor quebrou a necessidade e 

dependência dos artífices oriundas da 

produção artesanal, baseando o trabalho em 

princípios da engenharia industrial.  

 Sistema Ford de Produção: com base em 

alguns elementos da produção em massa, 

Henry Ford criou o conceito de produção 

em linha, onde os eventos das montagens 

eram interdependentes ao longo da 

produção.  

Com o passar dos anos, o “Fordismo” apesar de 

modelo estabelecido e cultuado durante décadas por 

industriais, apresentou-se de certa maneira, frágil 

estruturalmente (DENNIS, 2007).  Avançando-se no 

contexto histórico, em 1950 após uma visita aos 

Estados Unidos, Eiji Toyota voltou ao Japão 

convencido de que o sistema americano de produção 

de veículos não se enquadrava nas necessidades e 

limitações japonesas, mesmo com todo o sucesso 

alcançado pela linha de montagem em Rouge-Detroit. 

Nos anos que se sucederam, Eiji Toyota e Taiichi 

Ohno trabalharam na construção de um sistema de 

produção que permitisse fazer poucos veículos, mas de 

vários modelos e “baratos”. Surge então com o passar  

do tempo o Sistema Toyota de Produção (STP) foi 

popularizado no ocidente como “Lean Manufacturing” 

principalmente após a publicação do livro “A Máquina 

que Mudou o Mundo” de Womack, Jones e Roos 

(1992).  Desde então vários autores tem estudado a 

aplicação do Lean Manufacturing em diferentes 

contextos empresariais.  Conforme Murman (2002):  

“O principal desafio para as empresas 

do século 21 envolve a identificação e a 

entrega de valor a cada cliente. Ir ao encontro 

deste desafio requer capabilidade enxuta em 

nível empreendedor.”  

Desdobrando-se os cinco princípios do 

“pensamento enxuto” na manufatura proposto por 

Womack e Jones (1996) para o ambiente do varejo,  

teríamos:  

 Especifique o Valor: onde o valor é criado 

pelo produtor, e do ponto de vista dos 

clientes, os produtores existem para isto.  

 Identifique a Cadeia de Valor:  Identificar 

todos os passos necessários para produzir e 

distribuir os produtos ao longo da cadeia.  

 Fluxo: dado que os princípios anteriores 

foram  incorporados, devem-se promover 

ações a fim de que as etapas/processos que 

criam valor ao produto/serviço fluam sem 

interrupções  ou esperas.    

 Produção Puxada:  Produzir e entregar 

somente nas quantidades solicitadas e nas 

datas definidas pelo consumidor. Ou seja, 

um sistema “puxado” é resultante da prática 

dos princípios anteriores,  

 Perfeição: Esforçar-se para manter uma 

melhoria contínua, procurando a remoção 

de perdas e desperdícios.    

Para Ohno (1988) o grande inimigo do 

Sistema Toyota de Produção e 

conseqüentemente do “pensamento enxuto” nas 

empresas,  são os desperdícios ou “mudas” em 

japonês.  Segundo o autor existem 7 

desperdícios a serem combatidos nas 

organizações de um modo geral:  

 Superprodução: Produzir excessivamente 

ou cedo demais, resultando em um fluxo 

pobre de peças e informações, ou excesso 

de inventário; 

 Espera: Longos períodos de ociosidade de 

pessoas, peças e informação, resultando em 

um fluxo pobre, bem como em lead times 

longos; 

 Transporte excessivo: Movimento 

excessivo de pessoas, informação ou peças 

resultando em dispêndio desnecessário de 

capital, tempo e energia; 

 Processos Inadequados: Utilização do jogo 

errado de ferramentas, sistemas ou 

procedimentos, geralmente quando uma 

aproximação mais simples pode ser mais 

efetiva; 

 Inventário desnecessário: Armazenamento 

excessivo e falta de informação ou 

produtos, resultando em custos excessivos e 

baixo desempenho do serviço prestado ao 

cliente; 

 Movimentação desnecessária: 

Desorganização do ambiente de trabalho, 

resultando baixo desempenho dos aspectos 

ergonômicos e perda freqüente de itens; 
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 Produtos Defeituosos: Problemas freqüentes 

nas cartas de processo, problemas de 

qualidade do produto, ou baixo 

desempenho na entrega. 

Por outro lado os conceitos do Lean há muito 

tempo já romperam as barreiras da indústria 

automobilística, alcançando aplicações em áreas fora 

do ambiente industrial (GRIEVES, 2006). Ou seja, a 

eliminação de desperdícios e a otimização de 

processos são boas iniciativas para qualquer tipo ou 

tamanho de organização, independente do segmento ao 

qual a empresa pertence.   

Naturalmente que muito do que foi descrito no 

problema proposto no presente artigo, não 

necessariamente representando o modelo praticado 

pela empresa HP. Por outro lado, muitas das análises 

propostas pelo “pensamento enxuto” poderão ser úteis 

caso o modelo teórico seja adotado em larga escala.  

 

4.2 - Agentes de Suprimentos 

 

No contexto do presente estudo, como já abordado 

anteriormente, a cadeia de suprimentos da HP é 

responsável pela movimentação dos cartuchos de tinta, 

através da utilização de equipamentos, mão-de-obra e 

instalações , de tal forma que o consumidor tenha 

acesso aos produtos com o menor custo. Não obstante 

ao contexto proposto, espera-se que os equipamentos, 

entenda-se “Agentes de Suprimentos”, se encaixem na 

definição de “sistema” onde as partes interagem 

formando um todo organizado (BIO, 1996), de 

maneira a satisfazer ao objetivo proposto . Isto 

significa estabelecer uma visão sistêmica conceitual 

para o equipamento de auto-atendimento no Ponto de 

Venda conforme proposto na Figura 4: 

 

 
Figura 4 – Esquema Genérico de um Sistema 

Fonte: adaptado de BIO ( 1996 ) 

 

Dentro desta visão de “coleta”, “processamento” e 

“saída” ,  o “Agente de Suprimento”  orientado a 

reposição dos cartuchos envolverá as seguintes 

finalidades : 

 

 Ter os produtos corretos , nas quantidades 

corretas , com qualidade , no lugar correto , no 

tempo adequado , preço justo e com boa 

impressão  

 Simplificado processo de ressuprimento com 

base na tecnologia RFID 

 Sem a necessidade de sistemas intermediários 

 
Teoricamente o equipamento proposto será então 

composto de 2 elementos ( hardware e software ) 

configurando assim uma solução única conforme 

sugerido na Figura 5 : 

 
 

 
Figura 5  

Fonte: os autores 

 

Operacionalmente a arquitetura do Sistema de 

Ressuprimento de Cartuchos baseado em Agente de 

Suprimento funcionará conforme Figura 6: 

 

 
Figura 6 

Fonte: os autores 

 
Considerando-se a figura 6, a sistemática permitirá 

ao Distribuidor gerenciar vários Agentes de 

Suprimentos simultaneamente, visualizando as 

demandas e a  situação dos estoques dos Pontos de 

Venda existentes no varejo, com quase nenhuma 

interferência humana.  Isto basea-se justamente na 

eliminação de custos desnecessários decorrentes da 

forma tradicional da reposição dos materiais , 

procurando adicionar mais valor ao processo através 

de uma maior autonomia do sistema. A idéia de 

adicionar “valor” está relacionada também com 
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conceito de Engenharia de Valor, onde a mesma 

preconiza a aplicação sistemática de técnicas que 

identificam a função de um produto ou serviço, 

estabelecendo um valor para esta função e objetivando 

prover soluções que permitam exercer tal função ao 

menor custo total, sem degradação ( SANTANA, 

MASSARI, 2005 ).  Segundo Basso (1991) as funções 

que um produto desempenha podem ser sub-divididas 

em dois tipos : 

 

 FUNÇÃO DE USO : diretamente relacionada 

com o “valor” de uso . São as atividades que 

exprimem o desempenho técnico de utilização 

, ou seja , “faz o produto trabalhar” ;   

 FUNÇÃO DE ESTIMA : diretamente 

relacionada com o “valor” de estima / prestígio 

do produto . São as atividades que auxiliam as 

vendas do produto,dotando-o de beleza , 

aparência , status ,ou seja , “faz o produto 

vender” .  

 

Neste sentido os sistemas atuais de “vending 

machines” são muito fortes no quesito “estima” , pois 

ajudam a vender / entregar produtos de forma mais 

“inteligente”. A grande limitação deste tipo 

equipamento está na inexistência de um sistema de 

identificação dos produtos sob seu controle, 

incapacitando o mesmo de se comunicar com a cadeia. 

Na prática isto significa uma maior dependência 

humana no processo de abastecimento do 

equipamento, com um conseqüente aumento no custo 

operacional.  

O que se espera com o conceito de Agente de 

Suprimento proposto no corrente trabalho é, ampliar a 

função “estima” já percebida pelo cliente final em 

outros tipos de equipamentos; mas também melhorar  a  

função “uso” destes equipamentos no que tange a 

agregação de valor do cartucho de tinta em relação à 

sua cadeia de ressuprimento; principalmente com a 

adoção da tecnologia RFID na identificação 

automática. 

 

4.3 – RFID 

 

Considerando-se os primórdios históricos 

abordados na introdução, acredita-se que a tecnologia 

de RFID poderá fomentar a criação de uma “nova 

superfície de contato informacional” entre as 

empresas; melhorando muito a visibilidade dos 

eventos de uma cadeia logística por exemplo. 

Tecnicamente o sistema de RFID UHF passivo 

funciona com base em emissões de ondas 

eletromagnéticas, e tudo o que estiver identificado por 

um tag (pessoas, produtos, equipamentos etc.) dentro 

do raio de ação das ondas eletromagnéticas geradas 

pelo conjunto antena/reader será registrado e 

disponibilizado automaticamente aos envolvidos 

internamente e externamente em tempo real. Isso 

significa que quanto maior for a área de cobertura 

gerada pelas antenas, maior será a “superfície ativa” 

entre as unidades de negócio, no sentido de “capturar” 

e “disponibilizar” os “movimentos” dos processos 

monitorados ( SILVA, 2009). A figura 7 representa a 

arquitetura básica de interação entre a tecnologia e os 

processos:  

 

Figura 7 

Fonte: BATOCCHIO, SILVA  (2008). 

 

Conforme a Figura 7, a operação estaria neste 

caso empenhada em produzir sem se preocupar com a 

alimentação dos dados nos sistemas, deixando as 

antenas RFID capturarem os movimentos dos 

processos e repassando automaticamente aos usuários 

responsáveis. Segundo Brintrup, Roberts, Astle (2008), 

usar a tecnologia de RFID para eliminar a necessidade 

de se lançar documentos, ordens de produção e outras 

informações relevantes nos sistemas produtivos, 

ajudará as empresas a evitarem desperdícios com 

movimentações desnecessárias das pessoas e erros 

decorrentes do processo manual de coleta dos dados.   

 

De todas as tecnologias utilizadas para auto-

identificação, o RFID é o que apresenta as melhores 

condições para integração não só com a produção e a 

logística, mas também ao produto final. Muitos 

especialistas estão chamando esta integração de a 

“internet das coisas” (em inglês: Internet of Things). 

Para Fleisch (2010), a internet das coisas é a 

possibilidade de se conectar qualquer coisa material de 

nosso mundo a internet, onde a tecnologia RFID é uma 

das peças chaves neste contexto. Quanto maior for o 

nível de integração entre empresas de uma mesma 

cadeia, maior será a possibilidade de se fazer a 

rastreabilidade física dos materiais usando as 

tecnologias de auto-identificação em conjunto com a 

internet (FINE, KLYM, TROSSEN, TAVSHIKAR, 

2003). Dentro deste contexto, ao se conectar o Agente 

de Suprimento proposto a internet, os cartuchos 

passariam a desempenhar uma função ativa dentro da 
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cadeia muito próximo ao conceito da “internet das 

coisas” sugerido por Fleish conforme figura 8: 

 

 
Figura 8 

Fonte: os autores 

 

Além do aspecto proposto por Fleish em 

relação a “internet das coisas”e descrito na figura 8, 

Kelepouris, Theodorou, McFarlane, Thorne e Harrison 

(2006) destacam outros benefícios gerados as 

empresas  com a adoção deste tipo de sistema 

principalmente no que tange a rastreabilidade dos 

eventos: 

 

 Melhora no Desempenho Organizacional: 

muitos processos poderão ser beneficiados, 

destacando-se em especial: o 

gerenciamento do inventário pelo fato de 

se ter um melhor controle sobre a 

localização e deslocamentos dos estoques 

no processo produtivo ou na cadeia e a 

otimização futura da manufatura no 

sentido de se distribuir melhor os recursos 

em relação à dinâmica operacional  

 Segurança e Risco: destacam-se em especial 

questões em relação à garantia de 

fornecimento de cartuchos “genuínos”, 

dentro dos prazos de validade e conforme 

os requisitos técnicos do fabricante.  

 

 

Boa parte do que foi abordado até o momento 

em relação a tecnologia, trata apenas das questões 

ligadas a “identificação” e seus benefícios. Questões 

relacionados a solução eletromagnética da tecnologia 

RFID não serão abordados no presente artigo.  

 

 

5. Resultados Esperados 

Dentre os vários resultados esperados com o 

modelo teórico proposto,  destaca-se : 

 

 a possibilidade de se aproximar a demanda 

oriunda do varejo da fonte de fornecimento e 

assim diminir a variabilidade existente em todo 

este processo;  

 diminuir a variabilidade significa maior giro de 

estoque com menor obsolescência da vida útil dos 

cartuchos;  

 a ampliação da visibilidade dos eventos 

permitirá executar planejamento de promoções 

com base no perfil das demandas por região onde o 

agente de suprimento estará instalado.  

 

Além disto espera-se que a visão “espacial” 

gerada pelos eventos seja útil no planejamento 

estratégico da área de marketing, principalmente no 

que tange ao reposicionamento dos agentes de 

suprimentos em relação as necessidades dos 

consumidores. Ou seja, espera-se capturar as nuances 

do mercado com base na capilaridade gerada pelo 

número de equipamentos instalados.  

 

6. Conclusão e Sugestão para Futuros Trabalhos 

 

Em especial destaca-se a possibilidade de se usar o 

modelo proposto em diferentes segmentos e 

aplicações, tanto no varejo como em ambientes 

industriais quanto nas áreas de serviços. Acredita-se 

que o modelo poderá ser ajustado a : 

 

 sistema kanban 

 itens de alto valor controlados via MRP 

 itens com estoque consignado 

 gestão de próteses cirúrgicas de alto valor 

agragado 

 adequação de vending machines diversas 

 controle de ferramentas consumiveis ( brocas, 

fresas, etc ) 

 controle de medicamentos  

 etc 

 

Naturalmente que várias outras aplicações poderão 

derivar após análise e adequação do modelo proposto.  
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Abstract   The purpose of this paper is to present the main aspects of an intelligent decision making system based on RFID 
(Radio-frequency-identification) for assets (tyres) management . This system consists of basic hardware and software RFID 

Technology elements that, when integrated, provides an automated and  intelligent management. The work also presents a prac-

tical application of the developed system and checks a series of advantages such as traceability,accuracy  and historical data. 

Keywords  RFID, asset management, tyre management, decision making, maintance, tyre pressure and groove. 

Resumo  Este trabalho tem por objetivo apresentar os principais aspectos de um sistema de tomada de decisão inteligente, ba-

seado na tecnologia RFID (Radio-frequency Identification), para a gestão de ativos (pneus). Este sistema consiste de elementos 
básicos de hardware e software formadores da tecnologia RFID que, integrados,  permitem uma gestão de dados mais automati-

zada e inteligente.   O trabalho também apresenta uma aplicação prática do sistema desenvolvido, verificando uma série de van-

tagens tais como rastreabilidade, histórico e acuracidade  de dados. 

Palavras-chave  RFID, gestão de ativos, gestão de pneus, tomada de decisão, manutenção, pressão e sulco de pneus.

1    Introdução 

A globalização tem trazido impacto para as economi-

as emergentes, tais como: a queda das barreiras co-

merciais, as transições políticas e sociais e a necessi-

dade de novas formas de fazer negócios, que estão 

requerendo mudanças organizacionais nas empresas. 

A competição global fez com que muitos dos 

processos de produção não pudessem mais ser reali-

zados por uma única empresa. As empresas especia-

lizadas em determinado conhecimento, ou seja, foca-

das em suas competências essenciais, precisam aliar-

se a outras empresas para atender completamente os 

requisitos de novos produtos e serviços demandados 

pelo mercado (ROJAS, 2010). 

Nesse ambiente competitivo, as empresas neces-

sitam enfrentar uma série de desafios relacionados a 

produtos, qualidade, custos, flexibilidade, velocidade 

de resposta, tecnologia, inovação, além da gestão de 

recursos, de ativos, de processos e de conhecimento. 

A capacidade das empresas e de seus gestores de 

enfrentarem esses desafios e de executarem a gestão 

apropriadamente, permitirão que elas se tornem cada 

vez mais competitivas, gerando valor para seus sta-

keholders. 

De maneira especial, a tecnologia permite um di-

ferencial competitivo importante, sendo mais difícil 

de ser copiada (ou imitada) do que o diferencial ba-

seado em alguma técnica ou política (por exemplo, 

baseada em custos). Esse é um dos aspectos que in-

duzem as empresas a investirem, porcentagem de seu 

faturamento, em desenvolvimento tecnológico (pes-

quisa & desenvolvimento), buscando novas tecnolo-

gias e/ou novas aplicações tecnológicas. Por ser um 

processo caro, muitas vezes elas se associam a uni-

versidades e/ou centros de pesquisas, além de recur-

sos governamentais, buscando redução de tempo de 

desenvolvimento e, também, o compartilhamento de 

risco. 

2   Motivação/Justificativa 

O pneu é o terceiro ítem de uma frota que exige mais 

recursos financeiros. Se sua gestão for realizada de 

maneira incorreta e com controle inadequado, o pneu 

pode se tornar o segundo ítem desta lista, ultrapas-

sando a mão de obra e se aproximando do combustí-

vel, que ocupa a primeira posição. Dentro dos princi-

pais benefícios que podem ser obtidos de boas práti-

cas de gestão de pneus se encontram a diminuição 

dos custos de manutenção e melhor aproveitamento 

dos pneus. 

Uma das possibilidades de se melhorar a gestão 

de pneus é empregar a tecnologia RFID para identifi-

cação e localização. O grande benefício desta tecno-

logia  é a possibilidade de acompanhar os pneus des-

de a produção até o descarte. Além disso, a RFID 

pode ajudar a prevenir roubos, diminuir perdas por 

desgastes, aumentar o número de recapagens possí-

veis, bem como acompanhar o serviço de pós venda 

e recalls de pneus. (KOVAVISARUCH, LERTU-

DOMTANA e HORUNGRUANG, 2008). 

Segundo Chang (2008),  promover a gestão de 

pneus pode por um  lado exigir uma análise exaustiva 

do contexto econômico, da gestão ambiental e do 

custo benefício, por outro pode gerar grandes melho-

rias nos níveis de rendimento e nos índices de reci-

clagem. Seu estudo, realizado em Taiwan, demons-

trou como a engenharia integrada à análise econômi-

ca pode ser utilizada com sucesso no auxílio e im-

plementação de instrumentos para a gestão eficaz de 

pneus. 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           411

3  Objetivos  

Os principais objetivos deste trabalho são: 

 

 Apresentar características e potencialidades 

da tecnologia RFID 

 Apresentar proposta de sistema de tomada 

de decisão para gestão de ativos/pneus. 

 Apresentar uma aplicabilidade prática do 

sistema de Gestão de tomada de decisão. 

4.Gestão 

Segundo Giles & Stansfield (1980), a gestão é 

uma atividade complexa, envolvendo a combinação e 

a coordenação de recursos humanos, físicos e finan-

ceiros, de forma a produzir bens ou serviços que se-

jam procurados e que ao mesmo tempo possam ser 

oferecidos a um preço que possa ser pago, tornando 

agradável e aceitável o ambiente de trabalho de todos 

os envolvidos. 

Segundo Drucker (1954), a gestão deve sempre, 

em cada decisão e ação, colocar o desempenho eco-

nômico em primeiro lugar. Gestão só pode justificar 

sua existência e a sua autoridade pelos resultados 

econômicos que produz, podendo haver grandes re-

sultados não-econômicos como a felicidade dos 

membros da empresa e a contribuição para o bem ou 

a cultura da comunidade, no entanto, a gestão não 

pode deixar de produzir resultados econômicos. 

Neste artigo trata-se a gestão como sendo o pro-

cesso pelo qual uma empresa administra os seus re-

cursos e seu funcionamento em prol de melhorias, 

através de processos organizados que sejam capazes 

de gerar resultados econômicos, vantagens competi-

tiva e melhor uso de recursos ambientais e sociais. 

Especificamente, trataremos da gestão de pneus. 

Para garantir a eficiência na gestão de pneus é 

importante desenvolver rotinas de manutenção pre-

ventiva e corretiva, selecionar sempre o pneu mais 

adequado para cada tipo de operação, acompanhando 

o pneu por toda sua vida útil, da compra ao descarte. 

Os principais procedimentos para uma boa ges-

tão dos pneus se mostram a seguir: (PIRELLI, 2010; 

WANG et al., 2007, KOVAVISARUCH, LERTU-

DOMTANA e HORUNGRUANG, 2008): monito-

ramento de pressão, qualificação da mão de obra, 

atenção desde o início (montagem e desmontagem de 

pneus), prevenir a deterioração, utilizsar soluções 

simples.  

5.  Tecnologia RFID 

Segundo Chao, Yang e Jen (2007), RFID  (Identifi-

cação por Rádio Freqüência) é uma tecnologia de 

identificação automática de objetos, através de sinais 

de rádio frequência. 

Segundo Roberts (2006) , RFID é um conceito 

semelhante ao código de barras. É visto como um 

meio de aprimorar os dados de processos e comple-

mentar às tecnologias existentes.  

Os sistemas RFID funcionam normalmente nas 

bandas de freqüência ISM (Industry Scientific Medi-

cal), sendo possível agrupá-los em três grupos de-

pendendo de suas freqüências de operação. Os siste-

mas de baixa freqüência (LF) situam-se entre os 

100KHz e 500kHz, os sistemas de alta freqüência 

(HF) entre 6.78MHz e 433MHz e, os de ultra alta 

freqüência (UHF), acima dos 888MHz. (CARVO 

2008) 

Segundo Wu et al. (2006), RFID é um conjunto 

de tags que contém um  chip de circuito integrado e 

uma antena cada, tendo a capacidade de responder a 

ondas de rádio transmitidos a partir do leitor de 

RFID, a fim de enviar,  processar informações e ar-

mazenar dados. 

5.1 Componentes HW,SW,MW 

O sistema RFID, segundo Roussos, Kostakos 

(2008), consiste basicamente de um Tag e um leitor.  

O leitor RFID é aquele que questiona e processa 

as informações enviadas pelo tag, sendo a principal 

ligação com sistemas externos de processamento de 

dados.  É considerado o componente central do sis-

temas de RFID. Contém os seguintes componentes 

(ROUSSOS, KOSTAKOS 2008): Uma ou mais an-

tenas, que podem ser externas ou integradas ao leitor; 

eletrônica responsável pela modulação e desmodula-

ção do sinal de rádio, bem como a sua transmissão e 

recepção; sistema de controle, o qual consiste num 

microprocessador, uma ou mais interfaces para liga-

ção a sensores ou aparelhos adicionais. A função 

deste sistema é de controlar a comunicação com o 

tag;  

Os tags comunicam-se com o leitor através de 

sinais de rádio, tendo uma identidade (ID) que pode 

ser transmitida para o leitor que opera na mesma 

frequência (NGAI et al., 2008). Segundo Roussos, 

Kostakos (2008), o tag contém os seguintes compo-

nentes: uma ou mais antenas; um capacitor que ar-

mazena a energia do sinal recebido ou baterias; um 

micro-chip, que é o seu processador e material de 

proteção para a antena. 

Os tags podem ser Passivos, os quais aproveitam 

a energia do sinal enviado pelo leitor para processar e 

transmitir os dados recolhidos e armazenados no seu 

micro-chip. Estes tipos de tags são muito simples e 

com elementos reduzidos. Os tags Ativos têm uma 

fonte de alimentação própria, que alimenta todos os 

circuitos e fornece energia para a recepção e envio de 

dados de e para o leitor, ou seja, não necessitam da 

energia do sinal do leitor para funcionarem, tornan-

do-se dispositivos independentes. (ROUSSOS, 

KOSTAKOS, 2009) 

O middleware é um software ou hardware dedi-

cado, que visa consolidar os dados dos sistema 

RFID, agregando e filtrando dados, gerando infor-

mações úteis. (FAUZI, 2009) 
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5.2 Funcionamento 

O princípio de funcionamento de um sistema 

RFID típico pode ser explicado da seguinte maneira:  

1. O leitor emite um sinal que questiona os 

tags encontradas dentro do seu alcance; 

2. Os tags aproveitam a energia desse sinal pa-

ra alimentar o seu circuito e emite um sinal 

contendo a informação guardada no seu mi-

cro-chip. 

3. O leitor recebe e processa o sinal emitido 

pelo tag, enviando-o para o restante do sis-

tema de processamento. (FINKENZELLER, 

2003) 

 

A Figura 1 mostra o princípio de funcionamento 

típico do RFID. 

 

 
Figura 1 - Principio de Funcionamento RFID. (FINKENZELLER, 

2003) 

5.3 Vantagens/Desvantagens 

Segundo Chao, Yang e Jen (2007), RFID é um 

dispositivo de armazenamento de memória, com ca-

pacidade para certa quantidade de dados  tais como o 

número de identificação do produto, preço, custo, 

produção, data, local e inventário, facilitando o traba-

lho das empresas. 

Para Roberts (2006), a principal vantagem do 

sistema de RFID é que não precisa de contato direito 

com o objeto, os tags podem ser lidos através de uma 

variedade de condições visual e ambientalmente ad-

versas como a neve, gelo, pintura, sujeira, dentro de 

contentores e de veículos ou durante armazenamento 

com um tempo de resposta inferior a 100 ms. 

Segundo Guedes (2009), o setor de atividades 

que pode utilizar esta tecnologia é muito vasto, no-

meadamente o varejo, as indústrias de: vestuário, 

alimentos, bebidas, lazer e serviços, logística e trans-

portes, farmacêutica, construção civil, tecnologias de 

informação e eletrônicos, automóvel, produção ani-

mal, etc. 

Segundo Gao, Yang e Ning (2010),  tecnologi-

a RFID é diferente do código de barras. Em vez 

de ler um dado por um código de barras, o leitor 

de RFID pode ler várias tags ao mesmo tempo, e a 

distância entre o leitor RFID e os tags podem ser de 

cerca de 1,5 metros. Além disso, o leitor 

RFID pode obter os dados automaticamente, sem a 

necessidade do uso de um scanner de mão. Não há 

também a necessidade de se utilizar o tempo de ope-

radores para gerar a impressão e digitalização dos 

códigos, diminuindo também a possibilidade de er-

ros. 

 Segundo Ferrer, Dew e Apte (2010), existem es-

tudos de diversas aplicações em busca de se desco-

brir como a tecnologia RFID pode ser usada para 

melhorar vários aspectos da prestação de serviços. 

Nesta escala, os sistemas RFID tem três capacidades 

fundamentais:  

 RFID  é um meio sem fio para identificar 

pessoas e objetos, tendo como vantagem a 

capacidade de identificar as coisas sem ma-

nipulação humana.   

 A segunda função fundamental dos sistemas 

RFID é gerar automaticamente dados que 

podem ser usados para rastrear e localizar 

itens marcados. Os sistemas RFID  diferem 

em suas capacidades de localização, pois 

têm aplicabilidades diferentes de acordo 

com o seu alcance e modo de funcionamen-

to.  

 A terceira capacidade fundamental que os 

sistemas RFID têm, é monitorar as condi-

ções do ambiente, ou seja, alguns tipos de 

tags podem, por exemplo, reconhecer tem-

peratura, atuando como sensores móveis  

sem fio. 

5.4 Aplicações 

O sistema RFID é utilizado em uma ampla vari-

edade de aplicações, desde o acesso a edifícios até 

cartões de proximidade para controle de abasteci-

mento, rastreamento da cadeia, cobrança de porta-

gens, estacionamentos, gestão de estoques, rastrea-

mento de livros em bibliotecas, prevenção de roubo, 

etc. (ROBERTS, 2006) 

Segundo Heinrich (2005), RFID é uma tecno-

logia emergente, com um enorme potencial de apli-

cação, tendo sido aplicada com sucesso na gestão da 

cadeia de suprimentos, manufatura e logística, mas a 

sua gama de aplicação se estende além destas áreas. 

Um número crescente de empresas já começou proje-

tos piloto utilizado a tecnologia com sucesso 

em ambientes do mundo real.  

Algumas iniciativas de aplicação na gestão de 

pneus ocorreram em Portugal, onde o Governo obri-

gou produtores a acompanharem toda a vida do pneu, 

desde a fabricação até o descarte, incluindo controle 

de índices de reciclagem, reutilização e uso dos 

pneus, a fim de melhorar o desempenho ambiental 

dos produtos e serviços. O programa baseou-se no 

princípio de que quem contamina deve pagar por 

isso, tendo como objetivo incentivar a diminuição da 

geração de resíduos, a concepção ecológica dos pro-

dutos e o apoio à reciclagem e gestão de operações. 

O programa contribuiu para a mudança do enfoque 

ambiental dos processos de produção e de serviços. 

(FERRÃO, RIBEIRO, SILVA, 2007). 

Outra aplicação da tecnologia RFID a pneus foi 

feita na Tailândia, em caminhões, mostrando que o 
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desafio crucial na gestão de pneus é mantê-los sobre 

controle. (KOVAVISARUCH, LERTUDOMTANA 

e HORUNGRUANG, 2008). Nesta aplicação, a tec-

nologia foi utilizada para facilitar a inspeção e manu-

tenção de pneus. O estudo mostra  que o RFID pode 

ajudar a reduzir o tempo de operação para a aquisi-

ção e processamento de informações sobre os pro-

blemas que acontecem com pneus.(WANG et al.,  

2007). 

6.    Apresentação da Proposta do Sistema 

O sistema proposto consiste da utilização de Tags 

RFID para identificação de pneus em seu uso corri-

queiro em veículos de carga, juntamente com antena 

e coletor de dados compatíveis com estes Tags, além 

de banco de dados para gestão  e processamento des-

tes dados. As informações são transmitidas eletrôni-

camente do início ao fim do processo, diminuindo a 

quantidade de intervenções humanas e por conse-

quência a quantidade de erros de aquisição de dados. 

O Tag RFID contém apenas um número eletrô-

nico exclusivo para cada pneu, permitindo exatidão 

em sua localização e identificação e eliminando a 

necessidade do “marca-fogo”. Tags RFID também 

são utilizados para identificação de veículos e locais 

de estocagem de pneus. 

O coletor de dados é de fácil utilização (para ser 

utilizado em ambientes de manutenção), troca infor-

mações com o banco de dados e guia os usuários 

durante os processos de verificação de estado, manu-

tenção e gestão dos pneus, indicando o próximo pas-

so a ser realizado, como numa ordem de serviço. 

O banco de dados armazena e processa as infor-

mações coletadas, mantendo o coletor atualizado, 

determinando as próximas atividades a serem reali-

zadas de acordo com a estratégia da empresa. 

Um software com interface de usuário, instalado 

em computadores convencionais e integrado ao resto 

do sistema, permite a geração de relatórios e visuali-

zação de dados em tela. A figura 2 apresenta uma 

visão geral do sistema proposto. 

 

PNEU 

TAG 
RFID 

Coletor 
de 

Dados 

PC 
Banco de 

Dados 

Antena 

Informação 

Informação Ação 

Processamento de 
Dados 

 

Figura 2 - Visão Geral do Sistema Proposto 

Dados de pressão de calibração e sulcos dos 

pneus são coletados através de dispositivo eletrônico 

que se comunica diretamente com o coletor de dados, 

o qual indica os momentos e locais de medição. 

A inteligência do sistema está em ajudar o gestor 

na determinação dos próximos passos da manuten-

ção, garantindo que a execução das atividades suge-

ridas possam ser verificadas, além de realizar o pro-

cessamento do histórico de dados, indicando as prin-

cipais perdas por manutenção inadequada de pressão 

e determinando as melhores estratégias para gestão 

dos pneus.  

O processamento dos dados evidencia necessi-

dades de troca de pneu, recapagem, potenciais desa-

linhamentos, furos e outras necessidades comuns no 

dia a dia do ambiente de manutenção, gerando histó-

rico de dados. 

Dentre as possíveis determinações provenientes 

do processamento de dados, podemos citar: 

 Melhor marca e/ou banda de pneu para uma 

determinada aplicação, através de cruza-

mento de dados entre histórico de utilização 

do veículo e localização e desgaste dos 

pneus; 

 Uso inadequado dos pneus (Desalinhamen-

to, Furos), através da verificação no tempo 

de desgastes não uniformes, quedas de pres-

são não esperadas, etc. – Manutenção Predi-

tiva. 

 Utilização inadequada (ou adequada) de ve-

ículo por motorista, através do cruzamento 

de dados entre veículos, motoristas e pneus. 

 Estoques inadequados, através de cruzamen-

to de dados entre histórico de níveis de es-

toques e utilização dos pneus. 

 

Para indicar a quantidade de perdas por manu-

tenção inadequada de pressão de calibração, o siste-

ma utiliza o gráfico apresentado na figura 3 (PIREL-

LI, 2011). 

 

 

Figura 3 - Gráfico de Avaliação da perdas de rendimento em 

pneus, em função de pressões inadequadas de calibração (PIREL-
LI, 2011). 

Quando um pneu é levado ao descarte prematuro, 

calcula-se a perda real em ativos pela diferença entre 

sua vida útil estimada em quilômetros e sua vida real 

utilizada. 

7.    Exemplo de Aplicação 

O sistema proposto foi desenvolvido e instalado em 

uma transportadora do estado de São Paulo. Foram 

monitorados um total de 17 caminhões e 187 pneus, 

durante um período de 60 dias. 
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O teste iniciou-se pela instalação de Tags RFID 

em cada um dos pneus, caminhões e estoques a se-

rem monitorados. 

Em seguida, instalou-se estes pneus nos cami-

nhões e fez-se uma verificação do estado atual do 

sistema, onde tomou-se a quilometragem do veículo, 

pressão e profundidade dos sulcos dos pneus. Os 

pneus com Tags instalados remanescentes foram 

estocados para possíveis necessidades de troca du-

rante o teste. 

Como nem todos os caminhões voltam à trans-

portadora com frequência e período constantes, reali-

zou-se, em média, ao menos um monitoramento a 

cada 20 dias. A cada vez que se tomou dados de um 

caminhão, realizou-se as manutenções conforme in-

dicavam os dados do sistema. 

Pôde-se observar durante todo o teste uma me-

lhoria continua do processo de manutenção, assim 

como uma menor diferença entre os valores de pres-

são ideais e os valores tomados durante as verifica-

ções de estado. 

O banco de dados obtido revelou que, durante os 

60 dias de projeto, a transportadora teve um desgaste 

nos pneus em torno de 15% maior do que o desgaste 

teórico esperado, apenas pelo uso de pressões de 

calibração inadequadas. 

O sistema também indicou, diversas vezes, a 

possível necessidade de alinhamento de pneus, atra-

vés da verificação de desgastes relativos irregulares 

dos sulcos. A indicação foi correta na  maioria dos 

casos. 

Um dado interessante é que o desgaste acima do 

normal, devido a pressões inadequadas, foi diminu-

indo em função do tempo de aplicação do sistema. 

Acredita-se que dois são os motivos para tal melhori-

a: 

 Indicações de necessidade de manutenção 

dadas pelo sistema, gerando manutenção 

mais rápida e eficiênte; 

 Mudança observada na cultura organiza-

cional, uma vez que a instalação dos Tags 

RFID voltou a atenção dos funcionários da 

transportadora para a manutenção dos 

pneus. 

A figura 4 mostra o gráfico da variação da média 

de porcentagem de calibração relativa à ideal para os 

pneus analisados. Pôde-se observar uma tendência de 

a curva se aproximar da pressão ideal. 
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Figura 4 - variação no tempo da média de porcentagem de pressão 

dos pneus monitorados em relação à pressão ideal. 

Ao final do teste, gestores e funcionários do de-

partamento de manutenção foram submetidos a um 

questionário para verificação da satisfação em rela-

ção ao uso do sistema. As respostas foram positivas. 

Outros resultados do projeto serão alvo do futuros 

artigos e publicações. 

8.   Conclusões 

Um dos importantes aspectos a destacar é que o sis-

tema de gestão e tomada de decisão baseado em tec-

nologia RFID vem atender os benefícios preconiza-

dos em relação às boas práticas de gestão. 

O protótipo de sistema demonstrou fácil aplica-

bilidade, tendo melhorado o desempenho do processo 

de manutenção e gestão de pneus. 

O emprego da tecnologia RFID permite uma 

plena localização e identificação do ativo (pneu), dos 

seus parâmetros (pressão e profundidade dos sulcos) 

e uma maior precisão das informações necessárias 

para sua correta gestão. 

Em termos operacionais, o sistema possibilita 

um melhor acompanhamento dos desgastes e princi-

pais problemas relacionados à falta de controle dos 

parâmetros que afetam o bom desempenho dos 

pneus. Não foi objetivo deste trabalho, mas já se tem 

informação que o potencial de utilização deste siste-

ma permitirá redução de consumo de pneus e conse-

quêntemente a redução de custos.  
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Abstract— The number of deaths caused by car accidents is huge in Brazil and in many others nations
around the world. With a quick look at the statistics, one can see that the great amount of these deaths is due to
pedestrians run over by vehicles. Therefore, many companies and researchers have shown interest in developing
embedded systems for passengers cars using vision based algorithms for pedestrians detection. This work intends
to present a system for detection and classification which joins vision and LIDAR detection methods, as a way to
avoid pedestrians run over. Two steps set the system’s detection and classification method, the first one, used the
Point Distance BaSed method (for LIDAR) and Viola-Jones method (for vision) to generate obstacles hypotheses
based on sensors’ data. The final step was the hypotheses verification, consisted on a matching procedure from
both vision and LIDAR generated hypotheses. It was noticed that there was a significant improvement in the
system classification in relation to an only-vison-based system, occurring a decrease on false positive rate from
35.1% (for only-vision-based system) to 0.18% (for sensor-fusion based system), and an increase in about 15%
on the classifier accuracy.

Keywords— Pedestrian detection, Viola-Jones classification, PDBS classification.

Resumo— No Brasil e em varias partes do mundo, é enorme o número de óbitos devido a acidentes de
trânsito, dos quais muitos são pedestres v́ıtimas de atropelamento. Por este motivo, sistemas baseados em visão
para detecção e classificação de obstáculos tem sido foco de muitas pesquisas visando a utilização desses sistemas
em véıculos de passeio. O presente trabalho se propõe apresentar um sistema de detecção e classificação que une
métodos de detecção por visão e pelo LIDAR, como uma forma de evitar acidentes de trânsito por atropelamentos
de pedestres. Esse sistema utilizou duas etapas para realizar a detecção e classificação dos obstáculos, na qual
os métodos de Point Distance Based, para o LIDAR, e Viola-Jones, para a visão, foram utilizados para gerar
hipóteses de obstáculos a partir dos dados dos sensores, para então realizar a averiguação através da correlação
dessas hipóteses. Percebeu-se uma melhora significativa da classificação realizada por esse sistema em relação
à realizada por um sistema baseado unicamente em visão, havendo uma grande diminuição da taxa de falsos
positivos de 35,1% (no sistema baseado unicamente em visão) para 0,18% (no sistema baseado na união dos
sensores), havendo também um aumento de aproximadamente 15% da Acurácia do classificador.

Palavras-chave— Detecção de Pedestres, classificador Viola-Jones, classificador PDBS

1 Introdução

O número de mortes em acidentes de trânsito, no
Brasil, é alarmante. Segundo estudos de Boselli
(2009), em 2007, o número de pedestres e ciclis-
tas mortos por atropelamento somaram cerca de
11.300, perfazendo 30% das mortes por aciden-
tes de trânsitos, de acordo com dados do Sistema
Único de Saúde (SUS). Apesar de menos cŕıtica,
uma situação parecida também pode ser vista nos
Estados Unidos e Europa (Li et al., 2006). A fim
de evitar acidentes de trânsito e diminuir o nú-
mero de v́ıtimas fatais, varias empresas e pesquisa-
dores têm demonstrado um crescente interesse em
desenvolver véıculos autônomos e semi-autônomos
com sistemas embarcados de visão.

Percebe-se um grande interesse na área de vi-
são para realizar a detecção e reconhecimento de
pessoas desde meados da década de 1980, a utiliza-
ção desses sistemas em véıculos de passeio vem se
tornando cada vez mais frequente graças a avan-
ços na eletrônica embarcada e a miniaturização de

componentes. Têm-se alguns exemplos de traba-
lhos para a detecção de pedestres utilizando vi-
são estérea em (Grubb et al., 2004) e (Bertozzi
et al., 2005). Nessa mesma área, trabalhos de
(Premebida et al., 2009), (Oliveira et al., 2010),
(Jinshi et al., 2005) e (Broggi et al., 2009) utiliza-
ram fusão entre câmeras e sensores LIDAR (LIgth
Detection And Ranging). Especificamente, Pre-
mebida et al. (2009) utilizou uma combinação en-
tre o LIDAR e a visão para fazer uma classificação
única, em seguida, comparando com as classifi-
cações realizadas em separado, enquanto Oliveira
et al. (2010) realizou uma fusão semântica entre
as informações colhidas pelo LIDAR e pela visão
para depois executar a classificação.

Esse artigo tem por objetivo mostrar um al-
goritmo de detecção de pedestres o qual une as
técnicas de visão computacional e classificação de
dados de sensores do tipo LIDAR como uma forma
de evitar acidentes e atropelamentos.

O artigo está dividido da seguinte forma: Na
seção 2, descreve-se a arquitetura desenvolvida e
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os classificadores usados tanto para os dados cole-
tados da câmera quanto para os dados coletados
do LIDAR. Na seção 3 serão apresentados os re-
sultados e uma análise é feita e por fim, na seção
4 uma breve conclusão é apresentada.

2 Metodologia

A abordagem utilizada nesse trabalho é baseada
em uma arquitetura do tipo Geração de Hipóte-
ses (GH) e Verificação de Hipóteses (VH), como é
mostrada na Figura 1

Figura 1: Arquitetura utilizada baseada em GH e
VH.

Observa-se na Figura 1 as etapas realizadas
para a classificação dos pedestres. Primeiramente,
a aquisição dos dados da câmera e do LIDAR foi
feita, atentando-se para que esses dados fossem
lidos na mesma frequência, que por sua vez, dife-
ria das frequências de aquisição tanto do LIDAR
como da câmera.

A próxima fase realizada foi a GH, na qual
eram determinados os posśıveis objetos de inte-
resse (pedestres) através da classificação dos da-
dos oriundos dos sensores separadamente. A clas-
sificação dos dados do LIDAR foi feita por meio
da segmentação de obstáculos por Point-Distance-
BaSed (PDBS), enquanto, para as imagens da
câmera, foi utilizado o detector de Viola-Jones
(Viola and Jones, 2001). Ambos os métodos se-
rão mais bem descritos nas subseções que tratam
de cada classificador separadamente. Por fim, a
etapa de VH testava as hipóteses geradas pelos
métodos do LIDAR e da câmera. Desse modo,
uma correlação (matching) entre os posśıveis pe-
destres encontrados por ambos foi feita, confir-
mando ou descartando hipóteses.

2.1 Geração de Hipóteses por PDBS

O método PDBS, de fácil e simples implementa-
ção, consiste em transformar pontos próximos en-

tre si em um seguimento de reta, utilizando um
limiar de distância (Dlim), previamente definido.
A partir disso, foi posśıvel extrair coordenadas de
ińıcio e fim de um posśıvel obstáculo, bem como
suas distâncias em relação ao LIDAR.

O sensor LIDAR SICK LMS 291, utilizado
nesse trabalho, teve a resolução definida de 1◦ com
alcance de interesse máximo em 8 m, gerando um
conjunto de 181 pontos de pares em coordenadas
polares (ρi,θi), varrendo uma área de 180◦. As-
sim, considerando dois pontos consecutivos Pi e
Pi+1, se a distancia entre esses pontos ultrapas-
sasse o valor definido de Dlim, então se entendia
que o segmento era descontinuado, se a distancia
do sensor ao novo segmento de reta fosse menor
que 8 m, admitia-se esse segmento como uma nova
hipótese.

2.2 Geração de Hipóteses por Viola-Jones

A classificação dos pedestres via câmera foi feita
através do classificador de Viola-Jones (Viola and
Jones, 2001). Esse algoritmo usa uma arquitetura
de cascata de rejeição como mostra a Figura 2

Figura 2: Cascata de rejeição - cada nó contendo
um classificador de haar-like feature otimizado
pelo algoritmo AdaBoost

Pode-se notar, na Figura 2, o encadeamento
dos classificadores, descritos como nós, variando
de 1 a N , onde N é igual a 20, no presente tra-
balho. Desse modo, o resultado final da classifi-
cação deve passar por essa sequência de classifica-
dores ou nós. Cada resultado negativo não é pro-
cessado pelos nós subseqüentes, reduzindo, desse
modo, o custo computacional do método. Além
do mais, cada nó é formado por classificadores do
tipo Haar-like features otimizados pelo algoritmo
AdaBoost (Viola and Jones, 2001). O algoritmo
do AdaBoost usa um conjunto de classificadores
simples, ditos fracos (Bradski and Kaehler, 2008),
e os relaciona com um peso.

No caso do presente trabalho, os classificado-
res fracos são os produzidos pelos Haar-like fea-
tures (Viola and Jones, 2001). Esses classificado-
res foram treinados usando um banco de imagens
de pedestres disponibilizado pelo Institut Natio-
nal de Recherche en Informatique et en Automati-
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que (INRIA1) que conta com 2416 imagens de pe-
destres e 12180 imagens de não-pedestres. Desse
banco de imagens,foram utilizadas 1023 imagens
com pedestres e suas versões espelhadas, somando
um total de 2046 imagens de pedestres e 4140 ima-
gens sem pedestres. Assim, imagens marcadas ou
não-marcadas como pedestres foram apresentados
ao algoritmo de AdaBoost como mostra a Figura
3.

(a) (b)

Figura 3: Exemplos de imagens do Banco de dados
do INRIA. (a) Pedestre. (b) Não-Pedestre

Por fim, a soma ponderada dos classificadores
escolhidos nas iterações do AdaBoost fornecem a
regra de decisão utilizada em um nó (Duda et al.,
2000).

2.3 Verificação de Hipóteses

Nessa etapa de VH, a correlação entre as hipóteses
obtidas pela câmera e as obtidas pelo LIDAR foi
feita, sendo necessário determinar a relação entre
as coordenadas de ambos os sensores. Para isso,
utilizou-se um ponto P detectado pelo LIDAR e
dentro do campo de visão da câmera, como mos-
trado na Figura 4.

Figura 4: Campos de Visão da Câmera e Sensor
LIDAR

Onde dx e dy representam as coordenadas car-
tesianas do ponto P encontradas pelo sensor LI-
DAR, (ρ,θ) indica o par ordenado do ponto P da
leitura do laser, α é a metade do ângulo máximo
de abertura da câmera, OFFSET é a distância na
direção do eixo óptico entre a câmera e o LIDAR;
e dmax e a reta limite direita representam os limi-
tantes das medidas conjuntas dos sensores, sendo

1www.inria.fr

ora o LIDAR limitando a câmera, ora a câmera
limitando o LIDAR.

Para os sensores utilizados neste trabalho
tem-se: α = 40◦ e OFFSET = 2, 1m. Dessa
maneira, obteve-se a região comum aos sensores
definidos pela Equação 1.

|dx| ≤ (dy +OFFSET )tan(α) (1)

Logo, quando a relação descrita na Eq. 1 era
verdadeira, então o obstáculo identificado pelo LI-
DAR encontrava-se dentro do campo de visão da
câmera. Para determinar o comportamento ho-
rizontal do obstáculo na imagem, fez-se uso de
um modelo simplificado para definir a formação da
imagem na câmera (Bradski and Kaehler, 2008),
mostrada na Figura 5.

Figura 5: Relação entre as distâncias na imagem
e as medidas pelo sensor LIDAR

No qual F , é a distância focal da câmera me-
dida em pixels, dx e dy são as distâncias reais do
obstáculo medidas pelo LIDAR e f , a distância
do obstáculo em relação ao eixo focal da câmera
na imagem, medida em pixels. De modo emṕırico,
realizando testes em ambiente controlado com cor-
pos de prova pré-definidos, obteve-se F ∼= 380 pi-
xels, assim, o comportamento de um obstáculo en-
contrado pelo sensor na imagem foi estabelecido
como:

f =
dx

(dy +OFFSET )
F (2)

A partir da Equação 2, foi posśıvel determi-
nar e marcar a posição horizontal na imagem de
pontos encontrados pelo LIDAR. Deste modo, as
retas verdes mostradas na imagem da Figura 6,
representavam os pontos de ińıcio e fim de obstá-
culos determinados pelo método de PDBS.

A Verificação de Hipóteses foi, então, execu-
tada. Uma hipótese era validada se o centro ge-
ométrico de um obstáculo detectado pelo classifi-
cador da câmera (marcados com retângulos azuis)
encontrava-se dentro da área delimitada pela hi-
pótese gerada pelo LIDAR, identificada com retas
verticais verdes, como mostra a Figura 6. Se o re-
sultado desse procedimento fosse positivo, então o



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           419

Figura 6: Imagem com as classificações realizadas.
Retas em verde determinam os obstáculos encon-
trados pelo LIDAR e o retângulo azul a classifica-
ção pela câmera

mesmo obstáculo foi detectado pelos dois sensores,
dessa maneira, excluindo os falsos positivos gera-
dos pelo classificador da câmera e ainda acrescen-
tando informações de distância a cada obstáculo
detectado.

3 Resultados e Discussão

Para análises futuras dos resultados, três parâ-
metros foram considerados: Taxa de Verdadeiros
Positivos (TV P ), dado pela Equação 3, Taxa de
Falsos Positivos (TFP ), dado pela Equação 4 e
Acurácia (ACC), dado pela Equação 5.

TV P =

∑
V P

P
(3)

Sendo, V P (V erdadeirosPositivos), a quan-
tidade de imagens contendo pedestre que foram
classificadas corretamente como pedestre; e P
(Positivos), a quantidade total de imagens de pe-
destres, que pode ser definida pela soma de V P
com FN (FalsosNegativos), que é a quantidade
de imagens de pedestres que foram classificas er-
roneamente como não-pedestre.

TFP =

∑
FP

N
(4)

Onde, FP (FalsosPositivos), é a quantidade
imagens de não-pedestre que foram classifcadas
erroneamente como pedestre; e N (Negativos) é
a quantidade total de imagens de não-pedestres,
que pode ser definida pela soma de FP com V N
(V erdadeirosNegativos), que é a quantidade de
imagens de não-pedestres que foram classificadas
corretamente como não-pedestres.

ACC =

∑
(V P + V N)

(P +N)
(5)

Sendo V P +V N é o número de imagens clas-
sificadas corretamente e P +N , o número total de
imagens da amostras.

Aplicando-se a metodologia proposta anteri-
ormente, a Tabela 1 foi constrúıda para os dados

de classificação da câmera. Neste caso, trabalhou-
se dados em porcetagens, em relação ao total de
amostras.

Tabela 1: Matriz de confusão para a classificação
pelo classificador do Viola-Jones

Classes
Predição

Positivo Negativo
Positivo 25,7% 26,5%
Negativo 16,8% 31,0%

Assim, usando as equações 3 - 5 e os dados
apresentados na Tabela 1, obtemos os seguintes
parâmetros:

• TVP = 49.2%

• TFP = 35.1%

• ACC = 56.7%

Analisando os dados para a classificação após
a Verificação de Hipóteses, obteve-se os dados da
Tabela 2.

Tabela 2: Matriz de confusão para a classificação
após a VH

Classes
Predição

Positivo Negativo
Positivo 25,8% 26,6%
Negativo 0,86% 46,7%

De modo análogo, usando as equações 3 - 5 e
os dados da Tabela 2, têm-se os parâmetros:

• TVP = 49.2%

• TFP = 0.18%

• ACC = 72.5%

Comparando os parâmetros antes e depois da
VH, podemos notar que a TFP diminui próxima
a zero. Além disso, a acurácia do classificador au-
mentou em 15.8%, tornando a classificação após
a VH mais eficiente que apenas a classificação
usando a câmera. Com os parâmetros calculados,
uma curva ROC foi constrúıda como mostra a Fi-
gura 7.

Onde a reta cinza representa um classificador
aleatório, o ćırculo vermelho representa a classi-
ficação feita apenas pela câmera e o losango ver-
melho é a classificação após a VH. Para efeitos de
comparação, o quadrado azul representa a melhor
classificação atingida por Oliveira et al. (2010)
usando a fusão semântica dos classificadores do
LIDAR e da câmera, sendo o último uma junção
de 5 classificadores e o triângulo verde a melhor
classificação a 10% de TFP feita por Premebida
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Figura 7: Gráfico ROC

et al. (2009) usando a combinação dos melhores
classificadores da camera, com os melhores do LI-
DAR, levando em conta a redundância de infor-
mação entre os dois classificadores.

Desse modo, analisando a curva ROC mais
os dados encontrados pela Tabela 1 e Tabela 2,
podemos observar que a fusão das hipóteses ge-
radas pelo LIDAR com a câmera foi capaz de re-
tirar classificações errôneas do detector de Viola-
Jones, tornando o último um classificador mais efi-
ciente que o primeiro. Além do mais, comparando-
se a arquiteturta deste trabalho com os citados
(Premebida et al., 2009),(Oliveira et al., 2010),
percebe-se uma abordagem mais simplista do pre-
sente trabalho, com efeitos na qualidade do TV P .

4 Conclusões

Com base nos dados obtidos, concluiu-se que a
utilização de um sistema, o qual une os sensores
LIDAR e a câmera, é capaz de aperfeiçoar resulta-
dos quanto à detecção e classificação de pedestres.

Sugere-se que alguns aperfeiçoamentos sejam
realizados na presente pesquisa, em forma de tra-
balhos futuros: Uma otimização do tamanho da
cascata de rejeição, a fim de melhorarmos o pa-
râmetro TV P , visto que apesar do classificador
ter se mantido acima da linha de uma classifica-
ção aleatória, os valores de TV P não chegaram a
ser satisfatórias. Além do mais, a utilização de um
modelo mais reaĺıstico da câmera faz-se necessária,
visto que o modelo simplista não abrange proble-
mas como a distorção da lente nem uma variação
na pose da câmera, possibilitando uma melhora
no processo de matching dos candidatos.
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Abstract— This paper concerns the problem of pose estimation for inertial-visual sensors. It is well known
that IMU bias, and calibration errors between camera and IMU frames can impair the achievement of high-
quality estimates. Results shown so far in the literature are based on extensions of the Kalman filter that do
not present stability guarantees. This work presents the design of new observers to estimate pose, IMU bias and
camera-to-IMU rotation. The observers design relies on an extension of the so-called passive complementary filter

on SO(3), and the stability of the observers is established using Lyapunov functions under adequate observability
conditions. Experimental results assess the presented approach.

Keywords— Inertial Estimation, Inertial Vision, Nonlinear Observers, Lyapunov Functions.

Resumo— Este artigo aborda o problema de estimação de pose utilizando sensores visuo-inerciais. Sabe-se que
a obtenção de estimativas de alta qualidade depende fortemente dos parâmetros de calibração destes sensores.
Até então, os resultados apresentados na literatura baseiam-se em extensões do filtro de Kalman, as quais não
apresentam garantias de estabilidade. Este trabalho propõe novos observadores não-lineares para estimação de
pose, dos vieses dos sensores e da matriz de rotação entre seus sistemas de coordenadas. Parte dos observadores
baseia-se na extensão do filtro passivo complementar no SO(3). A estabilidade dos observadores é obtida a partir
de funções de Lyapunov sob condições de observabilidade. Resultados experimentais ratificam a qualidade e
versatilidade da técnica proposta.

Palavras-chave— Estimação Inercial, Fusão Visuo-inercial, Observadores Não-lineares, Funções de Lyapunov.

1 Introdução

Fusão de dados é um tema recorrente na área
de robótica. Em certas aplicações, a fusão per-
mite obter uma informação indispońıvel, contudo,
mesmo que esta informação esteja dispońıvel, as
estimativas podem ser melhoradas explorando ca-
racteŕısticas complementares de diferentes senso-
res. A fusão de informações inerciais e visuais
é uma área de pesquisa ativa nos últimos anos
(Corke et al. (2007), Kelly e Sukhatme (2011)),
cujo objetivo é lidar com dados visuais obtidos
em baixa frequência e dados de girômetros e ace-
lerômetros de uma central inercial (CI) obtidos
em alta frequência. Estes sensores são comple-
mentares, pois, a informação visual pode limitar
o erro de integração dos sensores inerciais (SIs)
e, reciprocamente, os SIs fornecem deslocamentos
incrementais para melhor inicialização do método
de visão, ou compensação de perda temporária do
alvo, e.g., oclusões ou embaçamento da imagem.

O objetivo deste trabalho é desenvolver ob-
servadores não-lineares para estimação precisa de
pose. Com intuito de se obter estimativas de
melhor qualidade, são realizadas paralelamente a
identificação de diversos vieses dos SIs e calibra-
ção de rotação entre a câmera e a central iner-
cial (RCCI). Essas tarefas, que inicialmente po-
dem parecer secundárias, são fontes de problema
em aplicações reais. De fato, tem-se os vieses pre-
sentes na maioria das CIs de baixo custo, que

são em geral significativos e podem variar por di-
versos fatores, tais como: temperatura externa e
tensão elétrica. Outra fonte de erros está relacio-
nada ao uso de múltiplos sistemas de coordenadas,
e.g., câmera e CI. Esses parâmetros são constan-
tes e podem ser estimados em uma etapa preli-
minar. Contudo, deve-se considerar que os vieses
dos SIs foram identificados. Recentemente, tra-
balhos como Mirzaei e Roumeliotis (2008), Kelly
e Sukhatme (2011) foram propostos sobre a esti-
mação de pose com identificação dos vieses e auto-
calibração RCCI. Uma dificuldade deste problema
origina-se das condições de excitação permanente
necessárias. Essa condição e a estrutura não-linear
resultam em um problema desafiador de estimação
de estados.

O presente estudo é uma extensão de um tra-
balho anterior por parte dos autores sobre ob-
servadores não-lineares de pose e vieses de SIs.
Este artigo apresenta duas principais contribui-
ções. Primeiramente, o observador apresentado
por Scandaroli e Morin (2011) é complemen-
tado com a estimação RCCI. Esse procedimento
é importante uma vez que a fusão visuo-inercial
baseia-se fortemente em uma medida de rotação
precisa. Em segundo lugar, o método proposto é
avaliado em um experimento utilizando um sensor
visuo-inercial.

Na área de observadores não-lineares, a con-
tribuição deste trabalho é uma extensão do filtro
passivo complementar no SO(3) (Mahony et al.,
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2008) para o caso em que as medidas de orientação
e velocidade angular são obtidas em sistemas de
coordenadas desconhecidos. O presente trabalho
também está relacionado a recentes avanços como
Mirzaei e Roumeliotis (2008), Kelly e Sukhatme
(2011), nos quais a auto-calibração está presente.
Esses trabalhos são um pouco menos restritivos,
visto que a calibração de outros parâmetros é re-
alizada. Entretanto, o resultado aqui apresentado
é mais forte, pois o estimador proposto apresenta
estabilidade exponencial sob condições de obser-
vabilidade definidas. Estimadores baseados no fil-
tro de Kalman não apresentam tal propriedade,
considerando o sistema não-linear em questão e os
movimentos necessários para obter boas condições
de observabilidade.

As medidas de pose são obtidas utilizando-se
diretamente as intensidades dos pixels da imagem
(Silveira et al., 2008). Esse método foi escolhido
por utilizar toda a informação da imagem, mesmo
em áreas onde inexistem primitivas geométricas,
e.g., pontos e retas. A fusão com sensores inerci-
ais pode fornecer uma inicialização adequada de
forma a evitar mı́nimos locais. Deve-se ressaltar
que o observador não-linear aqui proposto inde-
pende de qualquer método espećıfico de localiza-
ção por visão computacional.

2 Fundamentação teórica

2.1 Notação e identidades

O vetor ei ∈R
3 denota o vetor unitário com i-

ésimo termo 1. O grupo especial ortogonal escreve
SO(3) e sua álgebra de Lie é o conjunto de ma-
trizes antissimétricas so(3). A operação de pro-
duto vetorial é representada por S(u)v = u× v,
∀ u, v ∈R

3, S(·)∈ so(3) e o operador inverso de
S(·) escreve vex(·), com vex(S(u))=u, u∈R

3,
S(vex(A))=A, A∈ so(3). Para A∈R

3×3, define-

se o operador antissimétrico Pa(A)= A−AT

2 . En-
tão, são válidas as seguintes propriedades

S(Ru)=RS(u)RT , R vex(Pa(R))= vex(Pa(R)),

para u ∈ R
3 e R ∈ SO(3). Considere qualquer pa-

rametrização de Θ: R ≈ I3 + S(Θ) em primeira
ordem em torno de I3. A partir da dinâmica geral
de rotação Ṙ = RS(u), verifica-se para R ≈ I3

Θ̇ ≈ u, vex
(
Pa(R)

)
≈ Θ. (1)

O grupo especial Euclidiano escreve SE(3) e sua
álgebra de Lie é o conjunto matrizes de torção
se(3). Para Ξ(x)∈ se(3), x∈R

6, pela propriedade
exponencial, escreve-se: T=exp(Ξ(x))∈ SE(3).

2.2 Descrição do sistema

Defina-se um sistema inercial de coordenadas W
ditas globais. De forma similar, B e C des-
crevem dois sistemas de coordenadas para um
corpo e uma câmera fixos ao mesmo corpo ŕıgido.
Rj

i ∈SO(3), pj
i ∈R

3 são respectivamente a matriz

de rotação e o vetor de translação do sistema i com
relação a j. Se j=W, os sobrescritos são omiti-
dos. A dinâmica de orientação e deslocamento de
B escreve:

ṘB = RBS(ωB), ṗB = v, v̇ = RBaB, (2)

em que v ∈R
3 é a velocidade translacional em W;

ωB ∈R
3, aB ∈R

3 referem-se à velocidade angular
e aceleração translacional em B.

Hipótese 1 Há cinco constantes positivas cω, cω̇,
cω̈, c...ω , ca : ∀t ∈ [0,∞), |ωB(t)| ≤ cω, |ω̇B(t)| ≤
cω̇, |ω̈B(t)| ≤ cω̈, |...ωB(t)| ≤ c...ω , e |aB(t)| ≤ ca.

Essa hipótese é utilizada na análise de estabilidade
e é claramente satisfeita por sistemas mecânicos.
As medições de ωB e aB são realizadas por girôme-
tros e acelerômetros de uma CI considerando que
os sistemas de coordenadas B e da CI coincidem.
Contudo, acelerômetros medem a aceleração espe-
ćıfica, i.e., aceleração translacional menos campo
gravitacional. Como resultado da fabricação de
sensores, a medição a partir da CI apresenta os
vieses descritos no seguinte modelo:

ω=ωB+ωb, a=RB
T (v̇−g0)+ab, ω̇b= 0, ȧb=0, (3)

em que ω, a são medidas de girômetros e acelerô-
metros; ωb, ab são respectivamente os vieses de
girômetros e acelerômetros; g0 é a aceleração gra-
vitacional em W. Esses sensores possuem outras
caracteŕısticas: resposta em frequência, variação
do viés e rúıdos de medição que foram desconside-
rados. E mesmo ignorando esses efeitos, por meio
dos resultados experimentais, verifica-se que esti-
mativas de qualidades podem ser obtidas.

Como detalhado na Seção 3, um algoŕıtimo
de visão computacional realiza medidas de orien-
tação e translação. Essas medidas são (RC , pC) ao
invés de (RB, pB). Para realizar a fusão com da-
dos obtidos pela CI, é necessário o conhecimento
dos parâmetros (RB

C , p
B
C ). Sua má estimação pode

afetar drasticamente o processo de fusão de da-
dos, posto que os SIs e o sistema visual funcionam
em diferentes frequências e, por certos peŕıodos,
somente estimativas obtidas a partir da CI estão
dispońıveis. Se as estimativas RB forem enviesa-
das, i.e., má estimação de RC

B, a estimativa de
translação será calculada com uma dupla integra-
ção desse viés. Este erro pode ser nocivo a algoŕıti-
mos de visão que dependem de inicialização. Um
dos objetivos deste artigo é a obtenção de boas
estimativas RB

C .

2.3 Cenas planares

Considere Ci o sistema de coordenadas associado
a câmera C em um instante i; pCi ∈ R

3 representa
um ponto no espaço em coordenadas Ci. Para câ-
meras perspectivas, um ponto pCi é projetado na
imagem Ii via

pCi= 1
e3

T pCi
KpCi ∈ P

2, (4)
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em que K ∈ R
3×3 é a matriz de parâmetros intŕın-

secos da câmera. Considere duas imagens Ii, Ii+1

com sistemas de coordenadas Ci, Ci+1. Se pj per-
tence a um plano Π do espaço 3D, pCi

j é o vetor de
coordenadas de pj em Ci e nCi

o vetor normal uni-

forme de Π tal que nCi
p
Cj

j = 1. A transformação
de coordenadas para qualquer pj ∈ Π escreve:

p
Ci+1

j =
(
R

Ci+1

Ci
+ p

Ci+1

Ci
nCi

T
)
pCi

j , Hi+1
i pCi

j , (5)

em que H ∈ GL(3) é a homografia Euclidiana. A
partir de (4) e (5), escreve-se:

λp
Ci+1

j = KHi+1
i K−1pCi

j , Gi+1
i pCi

j , (6)

em que pCi

j e p
Ci+1

j são respectivamente as proje-
ções de pj em Ii e Ii+1; G ∈ GL(3) é a homo-
grafia projetiva. Nota-se que esta relação é pro-
porcional ao fator de escala λ. Para contornar
esse fator, define-se a seguinte operação de grupo

w(G,p) =
[

e1
T Gp

e3
T Gp

,
e2

T Gp

e3
T Gp

, 1

]T

: GL(3)×P
2→P

2,

para a qual as seguintes propriedades são válidas:

w(I3,p) = p, w(Ga,w(Gb,p)) = w(GaGb,p),
(
w(G,p)

)−1
= w(G−1,p).

(7)

Uma imagem Ii consiste em uma matriz q × r de
intensidades e Ii(p) : P2→R mapeia p para sua in-
tensidade em Ii. A partir de (7), pode-se escrever

I1(p) = I2

(
w

(
G2

1,p
))
. (8)

3 Estimação visual

A medição de (RC , pC) é obtida a partir da es-
timação visual. Essa estimação de pose é reali-
zada explorando diretamente as intensidades dos
pixels da imagem. Neste trabalho, um alvo pla-
nar e conhecido é considerado de forma que so-
mente os aspectos de localização são importan-
tes. De forma a obter maiores informações so-
bre localização em ambientes desconhecidos, o lei-
tor é direcionado para Silveira et al. (2008). O
problema de medição de pose pode ser formulado
como x̂Ci

= arg minx

∣∣r(x)
∣∣2, em que r(x) é o vetor

dos reśıduos, que são definidos a partir de (8), i.e.,

rj(G) = Ii(w(G,pj)) − I0(pj), ∀pj ∈ I0, (9)

em que I0 é a imagem obtida em um sistema
de coordenadas C0. Analisando (5) e (6), pode-
se notar que G é relacionada a rotação e trans-
lação entre dois sistemas de coordenadas. Seja
TCi

a pose atual e TC0
a pose da imagem de re-

ferência. Então, a parametrização xCi
∈ R

6 :
TCi

= T (xCi
) = exp(Ξ(xCi

)) é definida e H(x) :
R

6→GL(3), G(x) : R
6→GL(3) são escritas a par-

tir de (5), (6).
A solução é avaliada a partir de uma aproxi-

mação de segunda ordem da expansão de Taylor
(Malis, 2004). A partir deste método, as Hessianas
não são calculadas de forma expĺıcita e a seguinte
aproximação de r(x) em torno de x = 0 é obtida

r(x) = r(0) + 1
2

(
J(0) + J(x)

)
x+ O3,

em que J(x)= ∂ r(a)
∂a

∣∣∣
a=x

é a matriz Jacobiana de

r(·) e O3 denota os elementos de ordem superior.
Essa aproximação depende de xCi

, ou seja, da so-
lução do problema. O cálculo de J(x)x é posśıvel
em virtude da imagem de referência conhecida I0

e da propriedade da parametrização do groupo de
Lie. A solução é calculada iterativamente pelo in-
cremento

1
2

(
J(xC0

) + J(x̂Ci|n−1)
)
∆xCi|n = −r(x̂Ci|n−1),

e um incremento ∆xCi|n é calculado iterativa-
mente que atualiza os parâmetros de pose via
T (x̂Ci|n)= exp(Ξ(∆xCi|n))T (x̂Ci|n−1), enquanto
|∆xCi|n| não for “suficientemente pequeno”.

4 Desenvolvimento dos observadores

A partir de (2) e (3), escreve-se:

ṘB= RBS(ω − ωb), ω̇b = 0, ṘB
C= 0, (10)

ṗB = v, v̇ = RB(a− ab) + g0, ȧb = 0. (11)

Assumindo-se que pBC pode ser ignorado, o sistema
de visão inercial apresenta as seguintes medições:

y = (pC , a, RC , ω) = (pB, a, RBR
B
C , ω).

Esta seção trata da estimação para o Sistema (10)-
(11), de forma a estimar os vieses dos SIs e da
rotação CCI. São definidos os observadores

˙̂
RB=R̂BS(ω−ω̂b+αR), ˙̂ωb=αω,

˙̂
RB

C=R̂B
C S(αC), (12)

˙̂pB = v̂+αp, ˙̂v = R̂B(a−âb)+g0+αv, ˙̂ab = αa, (13)

para os a orientação e posição, respectivamente;
αR, αω, αC , αp, αv, αa são os termos de inovação.
Os erros de estimação são definidos

R̃B,RBR̂B
T , ω̃b,ωb − ω̂b, R̃B

C,RB
C R̂

B
C

T , (14)

p̃B,pB − p̂B, ṽ,v − v̂, ãb, ab − âb (15)

e suas equações dinâmicas escrevem




˙̃
RB = R̃BS(−R̂Bω̃b − R̂BαR),
˙̃ωb = − αω,
˙̃
RB

C = R̃B
C S(−R̂B

CαC),

(16)





˙̃pB = ṽ−αp,

˙̃v = −RBãb − (I − R̃B)R̂B(a− âb) − αv,
˙̃ab = −αa.

(17)

A estabilidade é obtida com a definição das ino-
vações de forma que (R̃B, ω̃b, R̃

B
C , p̃B, v, ãb)= (I3,

0, I3, 0, 0, 0) seja um ponto de equiĺıbrio assintoti-
camente estável da dinâmica de erro.

4.1 Viés dos girômetros e RCCI

Define-se R̂C = R̂BR̂B
C como estimativa de RC a

partir de R̂B e R̂B
C . O principal resultado desta

seção é apresentado a seguir.
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Teorema 1 Utilizando




αR = k1R̂B
T vex

(
Pa(R̃C)

)
− R̂B

CαC ,

αω = −k2R̂B
T vex

(
Pa(R̃C)

)
,

αC = k3(R̂
B
C )T R̂B

T Pa(R̃C)R̂B(ω − ω̂b),

(18)

com k1, k2, k3>0 e R̃C=RCR̂CT , se

∃ δ > 0 : |ω̇B(t) × ω̈B(t)| > δ, ∀ t, (19)

então (R̃B, ω̃b, R̃
B
C )= (I3, 0, I3) é um ponto de equi-

ĺıbrio local e exponencialmente estável de (16).

Prova: Apêndice A. 2

Observe que (19) é uma condição de “exci-
tação permanente” relacionada a propriedades de
observabilidade. O Sistema (10) com RC e ω como
medições não é observável para qualquer ωB. Tri-
vialmente, verifica-se que o sistema não é obser-
vável se ωB ≡ 0. Contudo, (19) é apenas condição
suficiente para a observabilidade uniforme do sis-
tema, pois o sistema ainda é observável sob con-
dições um pouco mais fracas.

Pode-se analisar este observador como uma
extensão do filtro complementar passivo no SO(3)
de (Mahony et al., 2008). Com k3 =0 em (18) e

RB
C = R̂B

C = I3, o observador proposto é reduzido
a um observador de orientação e viés de girôme-
tros. Nesse caso, como demonstrado em Mahony
et al. (2008), o estimador possui estabilidade ex-
ponencial quase global, independente de ωB. Ape-
sar da estabilidade global para este caso parecer
um pouco dif́ıcil de ser demonstrada, resultados
de simulação sugerem que o domı́nio de atração é
também grande.

Na prática, a Condição (19) não é sempre sa-
tisfeita e convém debater alguns pontos de sua
implementação. Uma opção consiste no uso de
k1, k2, k3> 0 em uma etapa preliminar com ex-
citação permanente, então uma estimativa para
RB

C é obtida. Em seguida, com k3 =0, o observa-
dor é reduzido para somente orientação e viés dos
girômetros. A segunda opção é utilizar (19) para
sintonizar k3 de acordo com o movimento. O ga-
nho está associado à estimação RCCI e deve ser
não nulo somente quando |ω̇B(t)×ω̈B(t)| for signi-
ficativamente superior a zero, evitando casos em
que o rúıdo de medição é grande com relação ao
movimento. Apesar dessa relação não ser medida
diretamente, pode-se inferi-la a partir de ω. Esse
procedimento é detalhado posteriormente.

4.2 Viés dos acelerômetros

Um estimador de posição e viés dos acelerômetros
baseado na dinâmica (17) foi proposto por parte
dos autores em Scandaroli e Morin (2011).

Lema 2 (Scandaroli e Morin (2011))
Assumindo R̂B = RB, ω̂b = ωb e

αp= k4p̃B, αv= k5p̃B,

αa=−k6(I3+
1
k4

S(ωB))RB
T p̃B,

(20)

com k4, k5, k6>0, tal que k6<k4k5. Então (p̃B, ṽ,
ãb) = 0 é um ponto de equiĺıbrio global e exponen-
cialmente estável da dinâmica de erro (17).

Esse Lema propõe um estimador exponencial-
mente estável de posição e viés dos acelerômetros.
Contudo, note que a orientação RB e a velocidade
angular ωB devem estar dispońıveis.

4.3 Estimação completa de pose

A estimação completa do sistema é obtida unindo
os dois observadores anteriormente propostos.

Corolário 3 Para o observador não-linear
{

˙̂
RB=R̂BS(ω−ω̂b+αR), ˙̂ωb=αω,

˙̂
RB

C=R̂B
C S(αC),

˙̂pB = v̂+αp, ˙̂v = R̂B(a−âb)+g0+αv, ˙̂ab = αa,

em que αR, αω, αC são dados por (18) e

αp = k4p̃B, αv = k5p̃B,

αa = −k6(I3 + 1
k4

S(ω − ω̂b))R̂B
T p̃B,

(21)

com k1, · · · , k6> 0; k6<k4k5. Se a condição (19)

for satisfeita, então (R̃B, ω̃B, R̃B
C , p̃B, ṽ, ãb)= (I3,

0, I3, 0, 0, 0) é um ponto de equiĺıbrio local e expo-
nencialmente estável para (16) e (17).

A prova segue de forma similar a Scandaroli e
Morin (2011, Corolário 2). Quando pBC for sig-
nificativo e uma estimativa p̂BC estiver dispońı-
vel, deve-se substituir o termo p̃B em (21) por
pC −RC(RB

C )T p̂BC − p̂B ou pC −RBp̂BC − p̂B.

5 Resultados Experimentais

O método proposto é avaliado para a estimação
de pose, vieses dos SIs e RCCI, em que um sensor
visuo-inercial é utilizado. Este sensor é composto
por uma CI xSens MTi-G, que disponibiliza amos-
tras a 200 [Hz], uma câmera AVT Stingray 125B,
que realiza a captura de 20 imagens por segundo
com resolução 800×600 [pixel], e lentes modelo
Theia SY125M com grande ângulo de abertura.

Para minimizar os efeitos da condição de ob-
servabilidade (19), um ganho variável k3 = f(δ(t))
é utilizado, em que δ(t) = |ω̇B(t)×ω̈B(t)|. Essa es-
colha permite a aplicação da inovação αC somente
quando (19) for satisfeita. No entanto, δ(t) não
pode ser medido diretamente. Um filtro secundá-
rio identifica esta condição a partir dos girômetros
e de um modelo aproximativo

...
ωB(t)= 0. Um fil-

tro de Kalman linear é implementado com a de-

finição de ω̂B, ̂̇ωB e ̂̈ωB como vetor de estados e
ω medição. O sucesso desse estimador deve-se ao
fato de que o viés ωb é constante durante intervalos
relativamente curtos. Logo, este pouco influi na

estimação de ̂̇ωB, ̂̈ωB. O objetivo desse filtro não
é a estimação precisa das variáveis de estado, mas
identificar quando δ(t) é superior a um limiar ε.
Limitando-se pequenos valores δ, os movimentos
que pouco contribuem com a estimação RCCI são
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Tempo:  1.50 s Tempo:  9.00 s

Tempo:  20.00 s Tempo:  25.00 s

Figura 1: Amostras de imagens do experimento.
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Figura 2: Resultados para estimação de pose, vi-
eses dos SIs, e RCCI.

ignorados, e.g. quando a razão entre o movimento
e rúıdo é próxima da unidade. Neste trabalho,

considera-se a função k3(δ)= k3(1+e−
5
3 (δ−10))−1.

A estimação de pose, vieses dos SIs e RCCI é
realizada a partir de uma sequência descrita pelo
movimento manual do sensor de visão inercial.
Uma estimativa inicial para os vieses é obtida dei-
xando a CI em uma superf́ıcie por alguns segun-
dos. Medindo-se a distância CCI, obtém-se pBC =
(8; 0, 5; 3) [cm], e a medida de rotação é realizada
por visualmente resultando ψ = (−90; 0;−90) [o]
para RB

C em ângulos de Euler. O Corolário 3 é ava-
liado com k1=3, 33; k2=1; k4=7, 85; k5= 15, 14;
k6=4, 11 e a função de ganho k3(δ) com k3=1.
Essa escolha segue o procedimento de (Scandaroli
e Morin, 2011) com tempo de estabilização 1; 9;

0, 6; 1, 2 e 8, 5 [s] para R̃B, ω̃b, p̃B, ṽ, ãb.
Os resultados deste experimento são apresen-

tados nas Figuras 1, 2 e o v́ıdeo da sequência
pode ser encontrado em http://www-sop.inria.
fr/members/Glauco.Scandaroli/. A Figura 1
descreve quatro amostras obtidas em 1, 5; 9; 20
e 25 [s]. O quadro vermelho representa a medição
anterior obtida pelo método visual, em amarelo
a inicialização obtida a partir da fusão de dados
e em azul a medição atual realizada pelo método
de visão. A partir destas amostras, pode-se cons-

tatar a melhora promovida pela fusão de dados
e auto-calibração. Em 1, 5 [s], a medição ante-
rior apresenta uma distância média com relação
à atual, no entanto, a inicialização provida pelo
observador ainda não é de boa qualidade, em ra-
zão da má estimação dos vieses e RCCI. As ou-
tras amostras são obtidas após certo tempo. Ape-
sar de um movimento mais rápido, a inicialização
provida pelo estimador é mais próxima da solu-
ção alcançada pelo método visual, corroborando
a melhora obtida com a estimação dos vieses dos
SIs e RCCI. A Figura 2 apresenta de cima para
baixo os valores obtidos para orientação e evolu-
ção da RCCI a partir do estado inicial em ângu-
los de Euler [o], posição [m], vieses dos girôme-
tros [rad/s] e acelerômetros [m/s2], medição dos
girômetros [rad/s] e ganho de inovação k3(δ). O
ganho de inovação mostra diretamente os três pe-
ŕıodos em que a auto-calibração é realizada. Esses
peŕıodos apresentam maiores velocidades angula-
res e também são as regiões com mais movimento.
É posśıvel ver a partir dos resultados da RCCI
que durante a auto-calibração, 1 − 5, 9 − 14, e
16−22 [s], as componentes do vetor se dirigem de
ψ = (−90; 0;−90) [o] à um regime permanente em
torno de ψ = (−89, 5;−2;−88) [o].

6 Conclusão e trabalhos futuros

Este artigo descreve um novo método para estima-
ção de pose, vieses de uma central inercial e rota-
ção entre câmera e central inercial. Observadores
não-lineares são propostos para esta tarefa, junta-
mente com a demonstração de estabilidade expo-
nencial obtida sob condições de observabilidade.
Esta condição pode ser identificada a partir dos
girômetros em um método também proposto. Re-
sultados experimentais confirmam o desempenho
deste método de fusão. Trabalhos futuros abran-
gerão a extensão do método para a estimação de
outros parâmetros como a translação entre os sen-
sores e o vetor normal do alvo de interesse.
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Apêndice

A Prova do Teorema 1

O erro do sistema de coordenadas C pode ser
escrito R̃C = R̃BR̂BR̃B

C R̂BT . Pode-se ver que se

(R̃C , ω̃b, R̃
B
C )= (I3, 0, I3) é um equiĺıbrio estável,

logo (R̃B, ω̃b, R̃
B
C )= (I3, 0, I3) também é um equiĺı-

brio estável de (16). Definindo-se Θ̃ ∈ R
3, Φ̃ ∈ R

3

e ψ̃ ∈ R
3 como as aproximações de primeira or-

dem para R̃C , R̃B e R̃B
C , em torno do equiĺıbrio

R̃C ≈ I3+S(Θ̃)≈ (I3+S(Φ̃))(I3+S(RBψ̃)). A par-
tir de (1), (14), (18) e ignorando-se os termos de
ordem superior, obtém-se o sistema linearizado
para (R̃C , R̃B

C , ω̃b). Entretanto, a demonstração

segue considerando θ̃ = RBΘ̃. Em coordenadas
(θ̃, ω̃b, ψ̃), pode-se escrever o sistema linearizado




˙̃
θ = −

(
k1I3 + S(ωB)

)
θ̃ − ω̃b − S(ωB)ψ̃,

˙̃ωb = k2θ̃,
˙̃
ψ = − k3S(ωB)θ̃.

(22)

Definindo-se a função de Lyapunov candidata:

Ld = 1
2 |θ̃|

2 + 1
2k2

|ω̃b|2 + 1
2k3

|ψ̃|2, (23)

pode-se calcular para todas as soluções de (22) que

L̇d=−k1|θ̃|2−θ̃T (ω̃b+S(ωB)ψ̃)+ω̃b
T θ̃+ψ̃T S(ωB)θ̃,

=−k1|θ̃|2 ≤ 0. (24)

A partir desse resultado, da condição de observa-
bilidade e do Lema de Barbalat não é muito dif́ıcil
verificar a estabilidade assintótica do sistema line-
arizado. Todavia, isso é insuficiente para provar
até mesmo a estabilidade assintótica do sistema
original. Pode-se demonstrar que o sistema line-
arizado é uniforme e exponencialmente estável a
partir de uma função de Lyapunov estrita, então
a estabilidade exponencial do sistema original se-
gue como Khalil (2002, p. 161). Esta demonstra-
ção continua com a definição da variável auxiliar
γ= ω̃b+S(ωB)ψ̃ e da função secundária

Ls = εθ̃T γ − ε2ψ̃T S(ω̇B)γ − ε3ψ̃T Ω ψ̃, (25)

em que Ω = S(ω̈B)S(ω̇B) e ε∈ (0, 1). As seguintes
desigualdades são importantes para a análise:

|δuT v|=|δβuT δ1−βv|≤ 1
2

(
δ2β |u|2+δ2(1−β)|v|2

)
(26)

ka|α1×u|2+kb|α2×u|2 ≥ kakb

ka+kb
|u|2|α1×α2|2, (27)

em que δ ∈ (0, 1), β ∈ [0, 1], u, v ∈R
3, α1, α2 ∈R

3

com |α1|= |α2|= 1 e ka, kb > 0. Tem-se que (26)
segue diretamente da desigualdade triangular e
a demonstração de (27) pode ser encontrada em
(Hua, 2010). A partir de (26) e definindo-se O(εk)
um termo limitado por |ε|k perto de ε = 0

ε d
dt

(θ̃T γ) ≤ 1
2 (1 + O(ε))|θ̃|2 − ε(1 + O(ε))|γ|2

+ 1
2ε

2|S(ω̇B)ψ̃|2

−ε2 d
dt

(ψ̃T S(ω̇B)γ) ≤ O(ε)|θ̃|2+ 1
2ε(1 + O(ε2))|γ|2

− ε2(1+O(ε))|S(ω̇B)ψ̃|2 + 1
2ε

3|S(ω̈B)ψ̃|2

−ε3 d
dt

(ψ̃T Ω ψ̃) ≤ O(ε2)|θ̃|2 + ε
7
2 |S(

...
ωB)ψ̃|2

+ O(ε
5
2 )|S(ω̇B)ψ̃|2 − ε3(1 + O(ε))|S(ω̈B)ψ̃|2

Em geral, a majoração (26) é realizada com β=1
4 ,

mas os termos εθ̃T S(ω̇B)ψ̃, ε3ψ̃T S(
...
ωB)S(ω̇B)ψ̃

utilizam respectivamente β= 0 e β= 5
12 . A de-

rivada da função secundária (25) é calculada

L̇s ≤ 1
2 (1 + O(ε))|θ̃|2 − 1

2ε(1 + O(ε))|γ|2

− 1
2 (1 + O(

√
ε))(ε2|ω̇B×ψ̃|2 + ε3|ω̈B×ψ̃|2)

+ ε
7
2 |...ωB×ψ̃|2. (28)

Então, a partir da desigualdade (27), obtém-se

L̇s ≤ 1
2 (1 + O(ε))|θ̃|2 − 1

2ε(1 + O(ε))|γ|2

− 1
2ε

3
(

(1+O(
√

ε))2

cω̇+cω̈
|ω̇B×ω̈B|2−

√
εc...ω

2
)
|ψ̃|2.(29)

A majoração da última linha é realizada salien-
tando que |ω̇B||ω̈B|

|ω̇B|+|ω̈B| → 0 quando |ω̇B|, |ω̈B|→ 0 e,

a partir da Hipótese 1, cω̇ + cω̈ > |ω̇B| + |ω̈B|. Se
∃ δ > 0 : |ω̇B(t) × ω̈B(t)|2 > δ, para um ε > 0 su-
ficientemente pequeno verifica-se diretamente que

L̇s ≤ 1
2

(
(1+O(ε))|θ̃|2−ε(1+O(ε))|γ|2

−ε3(1+O(
√
ε))δ′′|ψ̃|2

)
,(30)

para algum δ′′>0. Finalmente, definindo-se L =
Ld +k1Ls, é não é dif́ıcil verificar a partir de (23),
(24), (25), e (30) que existe algum ε0 > 0 tal que
para qualquer ε ∈ (0,min(ε0)),

L̇ ≤ −η(ε)L, η(ε)>0,

em razão de L ser definida positiva para ε> 0 su-
ficientemente pequeno. Conclui-se então a prova

da estabilidade exponencial da origem de (θ̃,

ω̃b, ψ̃)= 0 para o Sistema (22), e consequente-

mente para o sistema definido por (Θ̃, ω̃b, ψ̃). Se

a origem da linearização (Θ̃, ω̃b, ψ̃) é um equiĺı-
brio uniforme e exponencialmente estável, então

(R̃C , ω̃b, R̃
B
C ) = (I3, 0, I3) é um ponto de equiĺıbrio

local e exponencialmente estável do sistema não

linear, como também é (R̃B, ω̃b, R̃
B
C )= (I3, 0, I3)

para a dinâmica descrita em (16).
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SICOS UTILIZANDO REDES NEURAIS 

EDUARDO N. SANTOS
1
, MARCO JOSÉ DA SILVA

1,
 LÚCIA VALÉRIA RAMOS DE ARRUDA

1
.  

 

1. LASCA – Laboratório de Automação e Sistemas de Controle Avançado, CPGEI – Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Biomédica e Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná 

CPGEI - Av. Sete de Setembro, 3165 - Rebouças CEP 80230-901 - Curitiba-PR 

E-mails: eduardoengenharia@gmail.com, mdasilva@utfpr.edu.br, lvrarru-
da@utfpr.edu.br 

Abstract The simultaneous flow of two immiscible and distinct substances can be found in many industry activities, such as 

boilers, nuclear reactors, where a stream of water vapor moves into the channels of the reactor and also in oil exploration where 

there is gas and oil together in a pipe. Thus, extracting features and patterns from experimental measurements are of great im-

portance, allowing a better understanding of the phenomena involved. Horizontal two-phase flows are usually classified into few 

basic flow regimes depending on a combination of various parameters, such as flow rates and pipe inclination. In this work, a 

feed-forward neural network has been implemented and tested to classify the flow regimes of an experimental plant based on 

images of a high-speed camera. Several flow conditions were studied and the neural network was evaluated using different data 

sets. The main purpose is identifying five common flow regimes, allowing an automatic classification of flow pattern occurring 

in the pipe and to make data available that may be used as input to other measuring systems. Results show agreement of 92% 

when compared with manual inspection of images.  

Keywords Two-Phase Flow, Neural Networks. 

Resumo Escoamento simultâneo de duas substâncias imiscíveis e distintas pode ser encontradas em muitas atividades da in-

dústria, tais como caldeiras, reatores nucleares, onde um fluxo de vapor de água se move nos circuitos do reator e também na 

exploração de petróleo onde há gás e petróleo escoam juntos no duto. Assim, as características e padrões de extração a partir de 

medições experimentais são de grande importância, permitindo uma melhor compreensão dos fenômenos envolvidos. Escoa-

mentos horizontais de duas fases são geralmente classificados em alguns regimes, dependendo de uma combinação de vários pa-

râmetros, como, por exemplo, vazão e inclinação da tubulação. Neste trabalho, uma rede neural feed-forward foi implementada 

e testada para classificar os regimes de escoamento de uma planta experimental com base em imagens de uma câmera de alta ve-

locidade. Várias condições de escoamento foram estudadas e a rede neural foi avaliada usando diferentes conjuntos de dados. O 

principal objetivo é a identificação de cinco regimes de escoamento, permitindo uma classificação automática dos padrões que 

ocorrem no tubo além de disponibilizar dados experimentais como referencia para outros sistemas de medição. Os resultados 

demonstram uma taxa de acerto de 92% quando comparado com a inspeção manual de imagens. 

Palavras-chave Escoamentos Bifásicos, Redes Neurais.

1    Introdução 

Escoamentos bifásicos ocorrem em diversas ativida-

des industriais, como, por exemplo, na exploração e 

produção de petróleo onde gás e óleo escoam simul-

taneamente em uma tubulação ou na indústria nuclear 

onde escoamentos bifásicos água-vapor d’água ocor-

re nos circuitos de reatores nucleares (Rodrigues, 

2009). Em muitos casos o escoamento bifásico de-

termina a eficiência e segurança dos processos e 

equipamentos onde ocorrem. Desta forma, a medição 

experimental de parâmetros que permitam caracteri-

zar o escoamento, como por exemplo, a fração e ve-

locidade de cada fase e mesmo o padrão de escoa-

mento instantâneo ao longo da tubulação, é de grande 

importância para o controle e otimização de proces-

sos e projeto de equipamentos. 

Ao analisar os escoamentos bifásicos podem-se 

observar algumas configurações de fases ilustradas 

na figura 1, comumente chamadas de padrões de es-

coamento. A formação desses padrões é dependente 

da quantidade de gás e liquido presente no duto, das 

suas velocidades, das condições de pressão e tempe-

ratura, do diâmetro da tubulação entre outras. 

 

 

Figura 1. Exemplos de padrão de escoamento bifásico gás-líquido 

(fase gasosa em cinza, fase líquida em branco) em tubulações 

horizontais: a) Bolhas dispersas b), Golfadas, c) Estratificado. 

Modificado de Rodrigues (2009). 

A identificação automática dos padrões de esco-

amento ocorrendo em um duto é de interesse para o 

desenvolvimento de sensores e instrumentos de me-

dição bem como para a sua calibração. Neste contex-

to o uso de câmera de alta velocidade como padrão 
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de referência para identificação do escoamento é de 

grande utilidade. No entanto, a quantidade de ima-

gens geradas mesmo para curtos períodos de tempo 

de filmagem e a necessidade de analisá-las visual-

mente para posterior correlação com as informações 

dos outros instrumentos de medição na planta de es-

coamento justificam o desenvolvimento de métodos 

de identificação automático de padrões de escoamen-

to a partir de imagens. 

Neste estudo propõe-se o uso de redes neurais 

artificiais como método robusto para essa identifica-

ção automática. Para validação da rede neural desen-

volvido serão analisados além dos padrões da figura 

1, alguns sub-padrões de escoamento que descrevem 

a transição entre padrões, definidos a seguir: golfa-

das, golfadas com bolhas dispersas, bolhas dispersas, 

bolhas dispersas com bolsões e estratificado (detalhes 

na seção 2). 

2   Instalação experimental 

Para a extração dos dados experimentais foi utilizado 

o circuito experimental do Laboratório de Ciências 

Térmicas da UTFPR, onde escoamentos ar-água po-

dem ser gerados de forma controlada. Este circuito é 

composto por uma tubulação horizontal em acrílico 

de 9 m de comprimento e 26 mm de diâmetro. O ar é 

fornecido por um compressor e é misturado com a 

água proveniente de um reservatório de 0,3m³. Esta 

mistura é realizada na entrada da tubulação e o pa-

drão de escoamento se desenvolve ao longo dela. 

Próximo do fim do circuito está instalada uma 

seção de visualização que contém uma câmera de alta 

velocidade responsável pela aquisição das imagens 

do escoamento, juntamente com uma caixa de acríli-

co (200 mm x 100 mm x 100 mm) preenchida com 

água para reduzir o efeito de distorção de borda e 

melhorar o casamento de refração dos meios. Tam-

bém há uma fonte de luz, composta de uma lâmpada 

de halogênio de 150 W em conjunto com um difusor, 

possibilitando um ambiente bem iluminado para a 

captura das imagens, conforme figura 2. No final da 

tubulação horizontal o escoamento vai para um re-

servatório aberto, onde o gás é liberado para a atmos-

fera separando-se do liquido. 

 

 

Figura 2. Área de aquisição de imagens de escoamentos bifásicos 

no circuito experimental do LACIT/UTFPR 

A câmera de alta velocidade modelo (NanoSense 

MKIII, Dantec Dynamics A/S) pode proporcionar 

taxas de aquisição até 1500 quadros por segundo 

para a exposição de 150 μs definida no software de 

aquisição da câmera. Dessa forma, foi necessário o 

estudo dos ajustes desses parâmetros. Deste estudo 

constatou-se que baixas taxas de aquisição são insu-

ficientes para a aquisição de boas imagens de alguns 

padrões de escoamento, em contra partida, altas taxas 

de amostragem reduzem o tempo de captura. A tabela 

1 apresenta as taxas de aquisição adotadas em função 

da velocidade (Ut) de translação das bolhas de gás no 

escoamento água-ar presente na tubulação. Esta velo-

cidade é calculada pela equação (1) a partir dos valo-

res de vazão indicados pelos medidores do tipo Cori-

olis para líquido e rotâmetro para o gás, existentes no 

circuito do LACIT/UTFPR na forma 

 LGt jj=U  , (1) 

onde, jG é a velocidade superficial do gás e jL a do 

líquido. A velocidade superficial de um dado fluido 

(jF) é definida pela relação entre a vazão do seu fluxo 

(QF) e a área da seção transversal da tubulação (A), 

sendo expressa em m/s e descreve a velocidade do 

fluido assumindo que somente uma única fase esteja 

presente na tubulação. (Penna, 2003) 

 
A

Q
=j F

F  (2) 

 
Tabela 1. Configuração de aquisição para as imagens adquiridas. 

 

Critério 

Taxa de 

aquisição 

(fps) 

Tempo 

de aqui-

sição (s) 

Resolução (px) 

Ut < 5m/s 100 75 500x320 

Ut > 5m/s 200 30 500x320 

 

 

Um resumo das configurações de padrões de escoa-

mentos que serão analisados neste estudo pode ser 

observado na tabela 2. Os valores de velocidades 

foram baseados no estudo de mapa de fluxo de Taitel 

e Dukler (1976), mostrado na figura 3, onde os pon-

tos destacados representam os diversos escoamentos 

estudados na planta experimental, em função dos 

valores de velocidade do gás e velocidade do líquido.  

3   Redes neurais para identificação de padrões de 

escoamento em golfadas 

3.1 Pré-processamento das imagens 

As imagens filmadas pela câmera foram submetidas a 

uma seleção visual, separando-as em padrões defini-

dos. Essa seleção foi determinada a partir de uma 

análise da frente (nariz) da bolha.  
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Figura 3. Mapa de fluxo segundo Taitel e Dukler (1976), mos-

trando os padrões de escoamentos da planta utilizada. Os pontos 

representam os testes experimentais medidos com a câmera. 

Tabela 2. Configurações dos padrões do escoamento utilizados 

neste estudo. 

Configuração Imagem 

Bolhas dispersas 

jG = 0,3 m/s 

jL = 4,0 m/s 

 

Bolhas dispersas 

com bolsões 

jG = 0,3 m/s 

jL = 4,0 m/s 
 

Golfadas com 

bolhas dispersas 

jG = 0,3 m/s 

jL = 4,0 m/s 
 

Golfadas 

jG = 0,3 m/s 

jL = 4,0 m/s 
 

Estratificado 

jG = 0,3 m/s 

jL = 4,0 m/s 
 

 

Um pré-processamento com um intuito de redu-

zir o tamanho e número de detalhes da imagem sem 

que se modifiquem a estrutura padrão da imagem foi 

realizado. Este processamento basicamente reduz a 

resolução da imagem e a faixa de valores dos bits, 

reduzindo os níveis de tons de cinza. Dois processos 

foram realizados: (i) Redução da resolução de 

500x320 para 40x17px, gerando uma imagem de 680 

pontos e (ii) limiarização binária com corte RGB 

(128, 128, 128). 

Após a etapa de pré-processamento, as imagens, 

são transformadas em matrizes contendo números “1” 

e “0”, onde o número um determina a borda da bolha 

ou região de destaque, como mostra a figura 4. Essas 

imagens serão então utilizadas para treinar a rede 

neural. 

 

 

Figura 4. a) Imagem sem processamento oriunda da câmera, b) 

imagem pré-processada com o limiar em 50%, c) ilustração da 

matriz de dados representando os valores binários da imagem. 

3.2 Construção do Sistema Neural 

A implementação da rede neural utilizou a ferramenta 

Neural Pattern Recognition Tool (nprtool) do sof-

tware Matlab, versão 2010b. Matlab (2010). Desen-

volveu-se a arquitetura neural feed-forward, ilustrada 

na figura 5, em que os neurônios na camada escondi-

da têm função de ativação do tipo sigmóide, e os 

neurônios de saída são do tipo linear. O algoritmo de 

treinamento utilizado foi o de retropropagação do 

erro.  

Para definir o número de camadas escondidas 

neste sistema, baseou-se no estudo de Maren (1999) 

que diz que em um problema de classificação, deve-

se utilizar apenas uma camada escondida na rede 

neural. 

 

Figura 5. Arquitetura de uma rede Feed-Forward. 

Como forma de treinamento e posterior verifica-

ção do desempenho da rede neural, foi realizada a 
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classificação manual das imagens nos grupos de pa-

drões definidos na tabela 2. Foram selecionadas 100 

imagens para cada padrão ou classe, totalizando um 

universo de 500 imagens para análise. 

Desta forma, o número de neurônios na camada 

de saída da rede neural deverá ser equivalente ao 

número de classes, para facilitar o treinamento.  Cada 

classe recebeu sua assinatura (codificação) para o 

reconhecimento do padrão na rede neural desenvol-

vida. Esses valores representam o target da classe. 

3.3 Estratégia de treinamento 

As 500 imagens adquiridas e pré-processadas são 

combinadas em sete conjuntos de dados (distribui-

ção), que por sua vez são subdivididas em subconjun-

to de treinamento, validação e teste. Essa divisão 

permite uma melhor avaliação de desempenho da 

rede neural. Conforme mostrado a seguir. As distri-

buições adotadas são dadas na tabela 3. 

 

Tabela 3. Distribuições dos dados de entrada 

Distribuição % de imagens para distribuição 

Treinamento Validação Teste 

#1 90 5 5 

#2 80 15 5 

#3 80 10 10 

#4 70 15 15 

#5 70 20 10 

#6 60 20 20 

#7 50 25 25 

 

Essa divisão dos dados de entrada foi realizada 

de forma aleatória. Com isso pode acontecer que uma 

determinada distribuição não contenha um número 

mínimo de padrão que permita o seu reconhecimento, 

desta forma a rede neural poderá identificar essa dis-

tribuição como uma nova classe ou aproximar de 

alguma já conhecida.  

O conjunto de dados de treinamento de uma rede 

neural tem por finalidade permitir o ajuste dos pesos 

das conexões, através do algoritmo de treinamento. O 

conjunto de testes permite verificar se as saídas estão 

de acordo com o resultado esperado durante o trei-

namento da rede. O conjunto de dados de validação 

será utilizado logo após o fim do treinamento da rede 

para avaliar a capacidade de generalização da rede 

treinada. A não utilização do conjunto de teste pode-

ria levar ao sobre-treinamento, ou seja, um treina-

mento em excesso, dificultado a mesma a generalizar 

o seu conhecimento, ou seja, a capacidade da rede 

responder a padrões nunca antes apresentados a ela 

(Haykin, 2001).  

As matrizes geradas para cada imagem são con-

vertidas em um vetor disposto na forma de coluna, 

onde cada coluna dessa matriz corresponde a uma 

imagem. Realizado isso para todas as imagens e 

agrupando esses vetores lado a lado, obtém-se uma 

matriz de 680x500 (matriz de entrada), onde 500 é o 

número de imagens e 680 é o número de pixels de 

cada imagem. Esta matriz será disposta como entrada 

para a rede neural, caracterizando um treinamento em 

lote. A matriz de target contém os dados represen-

tando as cinco classes, essa matriz tem dimensão 

5x500 contendo valores “1” e “0. Desta forma a rede 

neural foi configurada para 680 neurônios na camada 

de entrada e 5 neurônios na camada de saída. 

Para a obtenção de melhores resultados, as colu-

nas das matrizes de input e target foram embaralha-

das, mantendo sua relação. Essa técnica permite que 

a entrada de dados na rede seja de forma aleatória, 

equilibrando os pesos no decorrer do treinamento. 

O número de neurônios da camada escondida foi 

variado de forma a analisar qual configuração de 

distribuição juntamente com o número de neurônios 

apresentava o melhor resultado. Foram definidos seis 

valores: 170, 340, 510, 680, 1020, 1360 neurônios. A 

intenção desta pratica é avaliar se com a alteração 

neste intervalo de neurônios ocorra o sobre-

treinamento, ou seja, a rede treina demais e gera erros 

na formação dos pesos. 

4  Resultados  

Para cada distribuição foram testadas as seis configu-

rações de números de neurônios na camada escondi-

da, onde para cada conjunto distribuição-neurônios 

na camada escondida, a rede foi processada dez ve-

zes para diminuir a incerteza aleatória no processo de 

treinamento. A figura 6 apresenta uma média de acer-

tos para o conjunto de testes realizados. 
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Figura 6. Avaliação de acertos para as sete distribuições e seis conjuntos de valores de neurônios na camada escondida da rede. 

Ao analisar-se a figura 6, a configuração #1 se 

destaca por apresentar a maior taxa de acerto para 

todas as configurações de neurônio, porém vale 

ressaltar que o número de amostras para teste nessa 

distruibuição foi de apenas de 5% do total de 

amostras. Considerando assim, um compromisso 

entre o tamanho dos subconjuntos de treinamento, 

teste e validação e a distribuição de erros, considera-

se que a distribuição que obteve melhores resultados 

foi a #4, e para esse conjunto de dados a rede com 

680 neurônios na camada escondida acertou 99,2% 

dos 15% (75 imagens) dos valores do conjunto de 

dados de teste.  

5   Conclusões 

Este estudo tem como contribuição principal a vali-

dação de um modelo baseado em redes neurais para a 

classificação de imagens de escoamentos bifásicos, 

dispondo de uma técnica de referência que possa ser 

utilizada para o desenvolvimento e calibração de 

instrumentos de medição.  

Foram utilizadas 500 imagens de cinco tipos de 

padrões de escoamentos bifásicos para os experimen-

tos. Desenvolveu-se uma rede neural de topologia 

feed-forward com treinamento por retropropagação 

do erro.  O pré-processamento e qualidade dos dados 

adquiridos foram essenciais para o bom funciona-

mento da rede. A realização de testes com diversas 

configurações e distribuições permitiu avaliar a me-

lhor configuração da rede que reconheceu correta-

mente cada uma das cinco classes proposta. 

O objetivo e continuidade em futuros trabalhos é 

reduzir o tempo de pré-processamento de dados e 

permitir uma rede neural mais robusta, possibilitando 

analisar dados brutos e retornar eficientes resultados. 
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Abstract— This paper presents a nonlinear position controller, applied to a mobile robot, capable of guiding
a person to a certain destination spot. The robot is equipped with an omnidirectional vision system, which is
used for classify and determining the location of objects in the environment. Thus, robots can identify people
who wish to be guided and obtain considerable features such as distance from the robot, the intensity of the pixel
in the images of people and the area occupied by them, to accomplish the desired task of guiding. The method
presented in this paper uses the technique of background subtraction to identify objects in the environment, the
apparent motion of the image to perform visual tracking, and based on polynomials that relate points in the
the image with points in the world, recoverers the three dimensional coordinates of the person. Thus, according
to these coordinates, the robot can make adjustments in the position controller in order to adapt its linear
and angular velocity according to the person’s ability to walk. In order to validate the proposed method, some
experiments were performed and are shown in this paper.

Keywords— Nonlinear controller guidance, Omnidirectional Vision, Mobile Robots, Robot-Human Interac-
tion

Resumo— Este trabalho apresenta um controlador de posição não linear, aplicado a um robô móvel, capaz
de realizar a condução de uma pessoa a um determinado ponto de destino. O robô é dotado de um sistema de
visão omnidirecional, o qual é utilizado para classificação e determinação da localização dos objetos no ambiente.
Dessa forma, os robôs podem identificar pessoas que desejam ser conduzidas e obter dados relevantes, tais como
distância do robô, intensidade dos pixel das pessoas nas imagens e, também, área ocupada por estas, para
realizar a tarefa de condução desejada. O método apresentado neste trabalho utiliza a técnica de subtração de
fundo para identificar os objetos no ambiente, o movimento aparente da imagem para realizar o rastreamento
visual e, baseado em polinômios que relacionam os pontos na imagem e no mundo, recuperar as coordenadas
tridimensionais da pessoa. Assim, de acordo com essas coordenadas, é posśıvel realizar ajustes no controlador de
posição, a fim de adaptar sua velocidade linear e angular de acordo com a capacidade de locomoção da pessoa.
Para validar o método proposto, foram realizados alguns experimentos que serão mostrados neste artigo.

Keywords— Controlador de Condução, Visão Omnidirecional, Robôs Móveis, Interação Homem-Robô

1 Introdução

Apesar do crescimento do uso de robôs nas
residências, a maioria dos robôs existentes está
na indústria, cujas principais tarefas são o deslo-
camento em um ambiente (locomoção) e a movi-
mentação de objetos ao seu redor (manipulação).
Essa distinção por tarefas pode dividir os robôs
em duas categorias: robôs móveis e robôs manip-
uladores, ainda que exista robôs que executem am-
bas as funções.

Um robô, independente da categoria, possui
conexões de realimentação (feedback) entre seus
sensores, atuadores e o ambiente, dispensando a
ação do controle humano direto para realizar de-
terminadas tarefas (Takubo et al., 2002). Po-
dendo, também, haver robôs parcial ou totalmente
em cooperação com pessoas (Pereira et al., 2010).
O grau de automatização de um robô pode atin-
gir o ńıvel de aprendizado automático e adaptar-
se aos problemas momentâneos que podem surgir
durante a execução do seu trabalho.

Em contrapartida, a capacidade de realizar
tarefas e desenvolver novas maneiras para solu-

cionar eventuais problemas que surgem no decor-
rer dessas, é uma das habilidades mais fascinantes
do ser humano. Com o avanço da tecnologia nos
últimos anos, o ser humano tem buscado, cada vez
mais, construir sistemas e máquinas capazes de re-
alizar e cooperar em suas tarefas diárias (Pereira
et al., 2009). Os robôs móveis autônomos devem
possuir essa capacidade e, assim, devem ser ca-
pazes de analisar o ambiente ao seu redor, anal-
isar as mudanças observadas e, com isso, tomar
decisões ou agir a fim de cumprir seus objetivos
(Júnior, 2002).

Recentemente, as pesquisas em robótica
direcionam-se para aplicações relacionadas ao co-
tidiano das pessoas, onde é necessário a cooper-
ação dos robôs, com uma ou mais pessoas, com o
propósito de executar tarefas, tais como, conduzir
uma pessoa com dificuldades de se locomover a
um determinado lugar e na indicação de um cam-
inho para recém chegados no ambiente de tra-
balho. Para que seja posśıvel realizar tais tarefas,
é importante obter a maior quantidade posśıvel
de informação do ambiente no qual o robô está
inserido, a fim de aumentar o número de obser-
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vações e análises realizadas pelo mesmo e, assim,
aperfeiçoar sua base de dados para tomada de de-
cisões e um controle autônomo (Júnior, 2001). É
posśıvel obter essas informações por meio de fusão
de dados de diferentes tipos de sensores. Outra
maneira é através da utilização de um único sen-
sor como um sistema de visão computacional, ca-
paz de obter uma imagem com a maior quanti-
dade posśıvel de informação do ambiente. O uso
de um sistema computacional com campo de visão
de 360◦ pode ser selecionado para esse propósito.
Esses sistemas são denominados de visão omni-
direcional e são úteis, por exemplo, quando a
tarefa a ser executada pelo robô necessita con-
stantemente de informações visuais da posição de
uma pessoa ou objetos localizados em diferentes
direções.

2 Controlador de Condução

Considerando que na tarefa cooperativa de con-
dução o robô guiará uma pessoa a um determinado
ponto de destino, o objetivo proposto é adaptar
e ajustar as velocidades linear e angular do robô
de acordo com as caracteŕısticas de locomoção da
pessoa, a fim de manter sua velocidade e posição
proporcional à da pessoa seguidora e continuar
navegando até atingir o ponto final desejado. Con-
tudo, vale evidenciar que para realizar os ajustes
nas velocidades é necessário estimar a posição rel-
ativa da pessoa ao robô, obtidas pelo processa-
mento das imagens omindirecionais, a posição e a
orientação do robô ao ponto de destino. A Figura
1 demonstra o robô navegando para alcançar o
ponto destino e uma pessoa o seguindo.

Figura 1: O robô navega até o ponto de destino e
uma pessoa o segue.

O modelo cinemático apresentado na Equação
1 descreve, em coordenadas cartesianas, o movi-
mento de um robô móvel, do tipo monociclo, em
seu espaço de trabalho.

ẋ = v.cos(ϕ)

ẏ = v.sen(ϕ)

ϕ̇ = ω.

(1)

Porém, para desenvolver o controlador de con-
dução final, convém representar a posição do robô

por meio das coordenadas polares (Secchi, 1998).
Para isso, consideram-se ρ e α, respectivamente,
o erro de posição do véıculo e o erro de orientação
do mesmo em relação ao referencial inercial <g>.
Isto permite escrever as equações cinemáticas em
coordenadas polares, conforme pode ser visto na
Equação 2. 

ρ̇ = −v cos (α)

α̇ = −ω + v
sen (α)

ρ

θ̇ = v
sen (α)

ρ

, (2)

onde v e ω são respectivamente, a velocidade lin-
ear e velocidade angular realizada pelo robô du-
rante o trajeto, α expressa o ângulo entre o eixo de
movimento do robô e o vetor de erro de posição ρ,
isto é, o erro angular entre a orientação do robô e a
direção do ponto que se deseja alcançar. Com base
neste sistema, as ações de controle necessárias
para a navegação a um determinado ponto de des-
tino podem ser representadas conforme as ações de
controle expressas pela Equação 3.

v = kv tanh(ρ) cos(α)

ω = kωα+ kv
tanh(ρ)

ρ sen (α) cos (α)
, (3)

com kv > 0 e kw > 0, onde os coeficientes kv
e kω representam, respectivamente, o valor máx-
imo, em módulo, (kv = |vmax|) da máxima ve-
locidade linear que poderá ser aplicada ao robô
e, uma constante de ajuste para a velocidade an-
gular máxima. Os resultados apresentados neste
artigo foram obtidos com uma velocidade linear
máxima de 350 mm/s e uma velocidade angular
máxima de 90 graus/s. Para isso, fez-se kv = 0.35
e kw = 0.45

De acordo com a Figura 1 e com controlador
apresentado pela Equação 3, será proposto um
controlador de condução que de acordo com a
distância d do robô a pessoa guiada assume as
seguintes ações de controle (Santos, 2010)

v = δ(d)kv tanh(ρ) cos(α)

ω = kωα+ δ(d)kv
tanh(ρ)

ρ sen (α) cos (α)
,

(4)
com kv > 0 e kw > 0, e δ(d) é uma função que atua
no controlador de posição, como um saturador da
velocidade. Esta apresenta-se em função da dis-
tância do robô da pessoa guiada. Dessa forma,
δ(d) é representada por

δ(d) =
1− tanh(λ(d− dm))

2
≥ 0 (5)

onde dm é a distância média que a pessoa se en-
contra e λ é uma constante que influencia na satu-
ração da tangente hiperbólica. A Figura 2 mostra
a curva de δ(d) para determinados valores de λ.
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(a)

Figura 2: Curvas das equações de δ

2.1 Análise de Estabilidade

Para o controlador não linear proposto, a seguinte
função candidata de Lyapunov é considerada

V (ρ, α) =
1

2
ρ2 +

1

2
α2, (6)

a qual é definida positiva e possui derivada tem-
poral dada por

V̇ (ρ, α) = ρρ̇+ αα̇. (7)

Substituindo os valores de ρ̇ e α̇ de 2 em 7, tem-se
que

V̇ (ρ, α) = −ρv cos (α) + α

(
−ω + v

sen (α)

ρ

)
.

(8)
Agora, substituindo as velocidades linear e angu-
lar apresentadas em 3 na Equação 8, a derivada
temporal da função candidata de Lyapunov pode
ser reescrita como

V̇ (ρ, α) = −δ(d)kvρ tanh ρ cos2 (α)− kωα2. (9)

Assim, a função derivada temporal da candi-
data de Lyapunov apresentada na Equação 7 pos-
sui derivada definida negativa, o que indica que os
erros do sistema, isto é, ρ̇ e α̇→ 0 quando t→∞,
comprova, dessa maneira, a estabilidade do con-
trolador proposto. Para o controle de posição fi-
nal, é necessário escolher os valores máximos das
velocidades linear e angular calculadas pelo con-
trolador.

3 Sistema de Visão e Detecção de
Pessoas

O controlador de condução apresentado na Seção
2 possui 3 variáveis que determinam suas ações de
controle. Uma destas é a distância que a pessoa
se encontra do robô; a qual será obtida a partir do
processamento das imagens fornecidas por um sis-
tema de visão omnidirecional, as quais fornecem
um campo de visão de 360◦ na horizontal, mon-
tado sobre o robô. Nesse contexto, esta seção tem

como objetivo apresentar, de forma resumida, as
técnicas de processamento de imagens utilizadas
para efetuar tal detecção, além de apresentar o
algoritmo de rastreamento utilizado.

A detecção da pessoa é realizada por meio do
método de subtração de fundo (Lampert et al.,
2005). Dessa forma, utiliza-se as imagens omni-
direcionais para a construção do modelo de fundo
e, com isso, a imagem resultante obtida por este
método é processada de forma a gerar uma im-
agem binária que contenha os contornos dos blobs
das regiões que não pertencem ao modelo de
fundo. Estas regiões provavelmente pertencem à
pessoas que desejam ser conduzidas.

A próxima etapa para a identificação da pes-
soa é a escolha do blob que melhor corresponde a
um ser humano. Neste trabalho explora-se uma
caracteŕıstica importante das imagens omnidire-
cionais para detectar a pessoa e sua distância do
robô: deformação de um objeto na forma radial,
ou melhor, o objeto que se encontra na vertical
no mundo real aparece de forma radial na im-
agem (Vassallo, 2004). Portanto, quando a pessoa
encontra-se na imagem, seus pés estão perto do
centro da mesma e, consequentemente, do robô.
Por essa razão, escolheu-se o blob que está mais
próximo do centro da imagem e possui área en-
tre as mı́nimas e máximas determinadas para uma
perna humana. Estes valores de área foram obti-
dos experimentalmente por forma de medições em
diferentes condições. A Figura 3 apresenta um ex-
emplo de detecção de um humano.

Figura 3: Detecção de um humano em uma im-
agem omnidirecional.

Ainda vale ressaltar que, se essas caracteŕısti-
cas coincidem com as de um ser humano, o robô
aguarda, por 3 segundos, o blob permanecer na
mesma posição. Ao concretizar este passo, ele ini-
cia o movimento ao ponto de destino e suas veloci-
dades são estimadas de acordo com o controlador
apresentado na Seção 2. É válido informar que
a pessoa encontra-se na parte inferior da imagem
adquirida pelo sistema de visão, sendo, a prinćı-
pio, desnecessário o processamento da região su-
perior da imagem para aquisição de informações a
respeito dela. Assim, aplica-se uma máscara nas
imagens para evidenciar a área de interesse. A



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           435

Figura 4 apresenta a imagem original (a) e o re-
sultado da aplicação da máscara (b).

(a) (b)

Figura 4: Imagem original (a) e o resultado de
aplicação da máscara (b).

Realizada a detecção da pessoa com a sub-
tração de fundo é necessário converter a distância
entre o robô e a pessoa no espaço da imagem para
o mundo real. Com o intuito de aprimorar essa
conversão, a região de interesse da imagem foi di-
vida em 5 setores de 36◦ e, para cada um, foi es-
timado uma função polinomial (Gava, 2007) para
a conversão de pixel para metros, como determi-
nado. A Figura 5 demonstra os setores divididos e
a Figura 6 representa um exemplo dos erros obti-
dos na conversão dos dados do Setor 2.

Figura 5: Exemplo de conversão da função poli-
nomial.

(a)

Figura 6: Erros obtidos na conversão no Setor 2.

Durante o trajeto do robô, a posição da pes-
soa na imagem é estimada utilizando o algoritmo
de rastreamento visual proposto por (Lucas and
Kanade, 1981). Já que a subtração de fundo

torna-se ineficiente em situações em que há mu-
danças no modelo de fundo. De posse desta
posição, e baseado nos polinômios que relacionam
os pontos na imagem e no mundo, as coordenadas
tridimensionais da pessoa são recuperadas e, jun-
tamente, com as informações obtidas pelos en-
coders do robô é posśıvel traçar o caminho feito
pela pessoa durante a condução.

4 Resultados Experimentais

De acordo com a teoria apresentada na Seção 2, os
experimentos a seguir têm como principal objetivo
demonstrar a convergência das variáveis de estado
e assegurar a funcionalidade dos controladores im-
plementados. O robô móvel utilizado nos exper-
imentos foi Pioneer 2-DX, dotado de um sistema
de visão omnidirecional para calcular a distância
da pessoa.

4.1 Experimento 1

Neste experimento, o robô foi posto para detectar
uma pessoa e guiá-la ao destino de 6 m à sua
frente e 4 m à sua esquerda. Dessa forma, pode-
se visualizar os resultados obtidos nesta tarefa nas
seguintes Figuras 7 e 8.

(a)

(b) (c)

Figura 7: Posição no mundo real (a), desloca-
mento em x (b) e deslocamento em y (c).

Na Figura 7 (a) observa-se que o trajeto ex-
ecutado pela pessoa é diferente do caminho exe-
cutado pelo robô. Isso ocorre devido ao fato do
robô orientar a pessoa sem uma formação pré-
definida, semelhante ao comportamento humano
quando deseja-se conduzir alguém a um determi-
nado lugar.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 8: Distância entre o robô e a pessoa (a),
velocidade angular (b), velocidade linear do robô
(c) e distância do destino (d).

De acordo com as Figuras 8 (a) e (c), nota-se
que a medida que há o distanciamento do robô, a
velocidade linear do robô diminui e, consequente-
mente, não há alteração significativa no erro de
posição do robô, conforme mostrado na Figura 8
(d). Em vista disso, é posśıvel interpretar que o
robô“aguarda” a aproximação da pessoa para con-
tinuar o trajeto. Outro fato interessante que deve
ser extráıdo da Figura 8 (d) é o erro de posição
tendendo a zero, demonstrando que o robô atinge
o ponto de destino.

4.2 Experimento 2

Neste experimento o robô deve guiar uma pessoa
até o destino de 5 m à sua frente, cuja represen-
tação é dada por (5 m, 0 m). A trajetória de-
scrita é apresentada pela Figura 9 (a). O robô
atinge, então, a posição final de (4.95 m, 0.0025
m). Sendo assim, pode-se visualizar os resultados
obtidos nesta tarefa nas seguintes Figuras 9 e 10.

Na Figura 9 (a) observa-se que o trajeto exe-
cutado pela pessoa é semelhante ao caminho per-
corrido pelo robô. As Figuras 9 (b) e (c) mostram
o comportamento do deslocamento em cada eixo.

As velocidades linear e angular adquirida pelo
robô durante o trajeto são demonstradas, respec-
tivamente, nas Figuras 10 (a) e (b). Da mesma
forma que foi evidenciado no experimento 1, nota-
se neste experimento, que a medida que há afas-
tamento do robô, a velocidade linear do mesmo
decresce. Neste experimento, a velocidade angu-
lar do robô, representado na Figura 10 (b), per-
manece em zero pelo fato do ponto de destino estar
posicionado a direita do robô, de modo que o erro
angular já inicia sendo mı́nimo.

(a)

(b) (c)

Figura 9: Posição no mundo real (a), desloca-
mento em x (b) e deslocamento em y (c).

O erro de posição neste experimento é demon-
strado na Figura 10 (d), onde é notória deste erro
tendendo a zero no decorrer do tempo, o que sig-
nifica que a tarefa de condução foi executada.

5 Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste trabalho foi abordado uma estratégia de
controle para realizar a tarefa de condução de
uma pessoa, utilizando um robô com sistema de
visão omnidirecional. Foi implementado um con-
trolador não linear para navegação em busca de
um ponto objetivo e, também, para realizar a
condução. Com a aquisição de informações do
ambiente e, principalmente, da pessoa conduzida
através das imagens obtidas do sistema omnidire-
cional instalado no robô móvel, foi posśıvel guiar a
pessoa durante todo o trajeto, uma vez que a dis-
tância entre a pessoa guiada e o robô era fornecida
ao controlador.

O sucesso do controlador implementado pode
ser verificado por meio dos experimentos realiza-
dos, nos quais o robô atingiu o objetivo de controle
(navegar em direção a um ponto destino e realizar
a condução até esse ponto).

Para trabalhos futuros pode-se evidenciar al-
guns exemplos de projetos; realizar um apren-
dizado do ambiente para que seja posśıvel a con-
dução de pessoas a lugares de interesse, como
a porta de sáıda de um escritório; integrar o
controlador de condução a uma estratégia de
desvio de obstáculos utilizando um sensor laser
(Pereira, 2006) ou sistema de visão omnidirecional
(Franca, 2005); adicionar uma interface de co-
municação para proporcionar uma interação en-
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 10: Distância entre o robô e a pessoa (a),
velocidade angular (b), velocidade linear do robô
(c) e distância do destino (d).

tre a pessoa e o robô antes que a tarefa de con-
dução inicie, ou seja, após a detecção da pessoa, o
robô pode ”começar” um diálogo, com isso a pes-
soa pode definir o lugar que deseja ir.
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Pereira, F. G., de Sá, F. B., Ferreira, D. B. and
Vassallo, R. F. (2010). Cooperação entre
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Abstract— This project proposes an approach based on Hidden Markov Models for dynamic gesture recog-
nition with the purpose of making human-machine interaction as natural as possible. Also a method for static
gesture recognition is proposed to assist the detection of dynamic gestures. Both methods are developed by means
of computer vision, and do not need any special equipment to use them, but a conventional webcam. Algorithms
for skin color segmentation and tracking are used to extract data from images of gestures in order to detect and
classify them. Here the methods are described in detail, and proven to be effective through experiments.

Keywords— Human-Robot Interaction, Dynamic Gestures, Hidden Markov Models

Resumo— Este trabalho propõe uma abordagem baseada em Modelos Ocultos de Markov para reconhecimento
de gestos dinâmicos com o propósito de tornar a interação homem máquina o mais natural posśıvel. Além disso,
um método para reconhecimento de gestos estáticos é proposto a fim de auxiliar na detecção dos gestos dinâmicos.
Ambos os métodos são desenvolvidos por meio da visão computacional, não necessitando de nenhum equipamento
especial para serem utilizados, além de uma webcam convencional. Algoritmos de segmentação da cor da pele
e de tracking são usados para extrair dados das imagens dos gestos com o intuito de detectá-los e classificá-los.
Neste estudo os métodos são descritos detalhadamente e sua eficácia comprovada através de experimentos.

Keywords— Interação Homem-Robô, Gestos Dinâmicos, Modelos Ocultos de Markov

1 Introdução

A tecnologia está em constante evolução,
máquinas modernas surgem diariamente a fim de
desenvolver as mais diversas tarefas, desde cortar
grama até tocar uma música. Segundo (Fong
et al., 2003), uma nova geração de robôs, os“robôs
de serviço”, está emergindo, e nesse contexto é
importante destacar que novos meios de interação
necessitam ser desenvolvidos com o intuito de
tornar a comunicação com tais máquinas o mais
natural posśıvel.

Para atender a demanda por novas formas
de interação homem-máquina (IHM), algumas
soluções foram propostas, como (Rabiner and
Juang, 1993), que desenvolveram um método de
reconhecimento de fala, (Yamato et al., 1992)
que descrevem como classificar um movimento hu-
mano e (Patwardhan and Roy, 2004) criaram téc-
nicas para reconhecimento de gestos da mão de
uma pessoa. O ideal seria combinar todas essas
metodologias, já que isoladamente estas apresen-
tam alguns problemas. O reconhecimento de fala,
por exemplo, tem restrições quanto ao idioma uti-
lizado, além da grande quantidade de palavras a
serem treinadas.

Neste artigo será abordado o reconhecimento
automático de gestos estáticos e dinâmicos, já que
esses são utilizados em grande escala na comuni-
cação interpessoal (Fong et al., 2003). É relevante
citar que alguns psicólogos afirmam que mais de
60% da comunicação humana é feita de forma não

verbal (Hall, 1990). Além disso esse meio de co-
municação é compreendido de forma mais clara ao
redor do globo e pode ser treinada ou alterada sem
grandes custos.

Desse modo, a proposta deste trabalho con-
siste em promover a IHM por meio de gestos es-
táticos e dinâmicos. A máquina deverá ser capaz
de detectar e reconhecer ambos os gestos por meio
da visão computacional. Para os gestos estáticos,
utilizou-se um algoritmo de segmentação da cor da
pele e os momentos invariantes de Hu (Hu, 1962).
No caso dos gestos dinâmicos, usou-se os Mod-
elos Ocultos de Markov (HMM) (Rabiner and
Juang, 1993), que são caracterizados pela sua ca-
pacidade de aprendizagem e invariância de escala
no tempo. Os gestos estáticos baseiam-se na dis-
posição da mão e dos dedos, enquanto os gestos
dinâmicos tratam dos movimentos que a mão re-
aliza. As restrições são que o ambiente tenha uma
boa iluminação (nem fraca, nem excessiva), que a
única região de pele que apareça na câmera seja
a mão do indiv́ıduo e o plano de fundo não deve
ser de tons avermelhados ou semelhantes ao da cor
da pele. Não é necessário a utilização de luva ou
de qualquer equipamento conectando a pessoa ao
computador.

Para captar os gestos estáticos é utilizada uma
webcam. Após a captura, a imagem passa por um
pré-processamento em que apenas a área de inter-
esse é obtida por meio do algoritmo de segmen-
tação da cor da pele. Em seguida, as informações
adquiridas da imagem capturada são comparadas
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com uma base de dados previamente cadastrada.
Dentre os gestos cadastrados, verifica-se qual
deles apresenta maior semelhança com o gesto
feito (Pereira et al., 2008).

A prinćıpio, a tarefa de detectar e recon-
hecer um gesto dinâmico apresenta alguns en-
traves, como saber o momento em que o movi-
mento se inicia e quanto termina (Ramamoorthy
et al., 2003). Segundo Kendon (Kendon, 1986), o
gesto dinâmico é formado por três fases distintas:
a preparação, a trajetória e a retração. Definiu-se
que para a preparação seria usuado um gesto es-
tático, que serviria como um gatilho para iniciar
o algoritmo de traking, capturando assim a tra-
jetória descrita pela mão da pessoa. E para fase
de retração, existem duas possibilidades, usar um
novo gesto estático como mecanismo de parada ou
utilizar o tempo máximo de realização do gesto
dinâmico após o ińıcio do movimento. Com a tra-
jetória gravada, o passo seguinte é classificá-la, ou
seja, reconhecer o gesto em questão.

2 Reconhecimento de Gestos

Um passo importante para o reconhecimento de
um gesto é a detecção da cor da pele. Neste
trabalho foi utilizado um algoritmo de segmen-
tação da cor da pele como uma etapa de pré-
processamento, após a qual, apenas as regiões com
a cor da pele são consideradas.

Existem várias maneiras de fazer essa segmen-
tação (Kakumanu et al., 2007), para realizar o pro-
jeto descrito neste artigo foi utilizado o modelo de
cores RGB em conjunto com uma combinação de
16 Gaussianas para se determinar a probabilidade
de cada pixel ser da cor pele. Essa probabilidade
é definida como

P (x) =

N∑
i=1

ωi
1√

(2π)3 |φi|
eA, (1)

com A = − 1
2 (x − µi)

Tφ−1i (x − µi). Onde N é o
número de Gaussianas, x é um vetor contendo os
valores RGB para cada pixel da imagem, µi e φi
são o vetor média e a matriz diagonal de covariân-
cia, respectivamente. O valor ωi é a contribuição
de cada Gaussiana. Os parâmetros da Gaussiana
(µi, φi e ωi) são baseados no conjunto de treina-
mento mostrados em (Jones and Rehg, 2002). A
Figura 1 mostra a segmentação de cor da pele uti-
lizada. Note que pixels mais claros possuem maior
probabilidade de serem pele.

2.1 Gestos Estáticos

Os gestos estáticos podem ser descritos como
diferentes posições da mão e dos dedos. Apesar de
existirem inúmeros gestos, neste trabalho foram
considerados apenas 5 tipos de gestos: mão aberta

com os dedos juntos, mão fechada com o pole-
gar erguido, mão fechada, dedos indicador e mé-
dio erguidos como um sinal de “V” e mão fechada
com o indicador erguido. Cada gesto desse pode
ser usado para indicar alguma ação distinta, o
primeiro, por exemplo, pode indicar a idéia de
“pare!”. Ainda mais, as diferentes caracteŕısticas
de cada gesto facilitam sua detecção.

Para classificar os gestos, criou-se uma base
de dados com 40 gestos de cada tipo, colhidos de
3 pessoas distintas. As imagem do gesto adquirido
pela câmera passa pela etapa de segmentação da
pele e posteriormente é binarizada, gerando as-
sim alguns blobs. Calcularam-se o 4 primeiros
momentos de Hu (Hu, 1962) do blob, que foram
armazenados em um arquivo (Figura 1). Apenas
os blobs de área entre 2000 e 20000 pixels foram
considerados.

Figura 1: Criação da base de dados

Ming-Kuei Hu (Hu, 1962) afirma que todo
padrão geométrico planar sempre pode ser rep-
resentado por uma função de distribuição de den-
sidade ρ(x, y) com relação a um par de eixos e,
com isso, o padrão pode ser representado pelo seu
momento bi-dimensional com relação a um par de
eixos fixos. Por essa razão, decidiu-se utilizar os
momentos invariantes de Hu para representar as
formas geométricas da mão após a etapa de seg-
mentação da cor da pele, pois os momentos de Hu
para gestos similares possuem valores bem próxi-
mos.

Na etapa de classificação o sujeito realiza um
gesto em frente a câmera, a imagem é submetida
aos mesmos processos dos parágrafos anteriores e
seus 4 primeiros momentos de Hu são comparados
com os do banco de dados através de 5 métricas
diferentes: a distância Euclidiana (de), de Man-
hattan (dm), de Bray Curtis (dbc), de Canberra
(dc) e de Chebyshev (dch). Tais distâncias são
calculadas da seguinte maneira:

de =

4∑
i=1

√
(xoi − xi)2 (2)

dm =

4∑
i=1

| (xoi − xi) | (3)

dbc =

4∑
i=1

| (xoi − xi) |

4∑
i=1

(xoi + xi)

(4)
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dc =

4∑
i=1

| (xoi − xi) |
|xoi|+ |xi|

(5)

dch = max |xoi − xi| (6)

onde xoi representa o valor dos momentos de Hu
já armazenado e xi é o momento de Hu do blob
que se deseja classificar.

Assim, são obtidos 5 vetores com as distân-
cias. Esses vetores são ordenados de forma cres-
cente com a finalidade de se obter as menores
distâncias entre o gesto realizado e os gestos
cadastrados. Apenas as 30 menores distâncias de
cada vetor são consideradas (Figura 2). A partir
dáı, calcula-se a probabilidade do gesto feito ser
um dos gestos conhecidos. Para se obter a prob-
abilidade final, é feita a média da probabilidade
de cada uma das métricas, como pode ser visto na
Figura 3. O gesto que apresentar maior probabili-
dade ao fim do procedimento é considerado“igual”
ao gesto feito pela pessoa.

Figura 2: Cálculo das distâncias e ordenação dos
vetores.

Figura 3: Cálculo das probabilidades.

2.2 Gestos Dinâmicos

Para a detecção de um gesto dinâmico, é
necessário que a trajetória descrita pelo mesmo
seja de alguma forma capturada. Para tal, fez-se
o uso do algoritmo Camshift (Bradski, 1998), que
faz o rastreamento baseando-se no casamento de
regiões e o critério utilizado é a similaridade dos
histogramas. Entre os quadros, a região rastreada
pode mudar de local, lugar e tamanho. Para ex-
aminar as possibilidades rapidamente, o algoritmo
é usado como uma forma de convergir de uma es-
timativa inicial da localização e mudar para a mel-
hor correspondência baseado na semelhança com
o histograma de cores (Comaniciu et al., 2000).

O rastreamento pode ser visto na Figura 4 que
mostra a posição final da mão com a trajetória
descrita pela mesma.

Figura 4: Posição final da mão e a trajetória de-
scrita pela mesma.

Os Modelos Ocultos de Markov, que já foram
utilizados para reconhecimento de fala (Rabiner
and Juang, 1993), reconhecimento de palavras
manuscritas (Koerich 2005) e também para recon-
hecimento de gestos (Patwardhan and Roy, 2004;
Ehrenmann et al., 2001), são tipos de modelos es-
tocásticos de transição de estados (Rabiner and
Juang, 1993). Os HMMs tornam posśıvel lidar
com dados sequenciais no tempo e podem fazer
o reconhecimento sem variar a escala do tempo,
pois podem permanecer no mesmo estado inde-
pendente da duração do processo. Mais ainda,
eles são caracterizados pela capacidade de apren-
dizagem que é feita apresentando-se os dados se-
quenciais no tempo para um HMM e otimizando
o modelo com os dados.

Os HMMs são máquinas de estados finitos,
sendo que a cada estado é atribúıda uma proba-
bilidade de transição para cada um dos outros es-
tados. A probabilidade de estar em um estado em
qualquer instante depende apenas do estado ante-
rior. Em cada instante de tempo é gerado um śım-
bolo observável de acordo com as probabilidades
de emissão do estado atual. O termo “oculto” é
usado, pois os estados não podem ser vistos direta-
mente, apenas o que pode ser visto é uma sequên-
cia de observações. Existem, todavia, algoritmos
eficientes para se fazer o treinamento, a avaliação
e a decodificação do HMMs, como Baum-Welch,
Forward e Viterbi.

Uma base com C Modelos foi criada, sendo
que mais de um modelo pode representar um
mesmo gesto dinâmico. Para classificar um gesto
em uma das C categorias, é escolhido o modelo
com a maior probabilidade de ter gerado as ob-
servações dentre os C HMMs λi = {Ai,Bi, πi}, i
= 1...C. Isso significa que quando a sequência de
uma categoria desconhecida é dada, a Pr(λi|O) é
calculada para cada HMM λi e o modelo λc∗ é
selecionado, onde:

c∗ = argmaxi(Pr(λi|O)). (7)

Dada a sequência de observação O =
O1, ..., OT e o HMM λi, o problema é como avaliar
Pr(O|λi), a probabilidade da sequência ter sido
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gerada pelo HMM λi. O cálculo dessa probabili-
dade é feita por meio do Algoritmo Forward.

Na fase de aprendizado, cada HMM deve ser
treinado de forma que ele seja o mais provável
gerador dos padrões de śımbolos referentes a sua
categoria de gestos. Treinar um HMM significa
otimizar os parâmetros do modelo (A,B,π) para
maximizar a probabilidade da sequência de obser-
vação Pr(O|λ). O algoritmo de Baum-Welch é
usado para essas estimativas.

Enquanto os gestos estáticos são definidos
pela forma que a mão e os dedos assumem, os
gestos dinâmicos envolvem o movimento descrito
pelo mão da pessoa.

O primeiro passo para se detectar um gesto
dinâmico é fazer o gesto estático de ińıcio. Esse
gesto estático serve como um gatilho para iniciar
o tracking, ou rastreamento.

Para representar a posição da mão, escolheu-
se o ponto localizado no centro do retângulo em
que a mão está contida. Enquanto se faz o rastrea-
mento, os pontos (x,y) da trajetória são colhidos e
armazenados em um arquivo. A prinćıpio tem-se
cerca de 6 segundos para se executar um gesto,
porém a duração pode ser menor se um gesto es-
tático de “parada” for executado antes.

No entando, os Modelos Ocultos de Markov
não aceitam uma entrada bi-dimensional, ou seja,
as coordenadas (x,y) não podem ser usadas como
elementos“observáveis”, por isso o ângulo entre os
vetores que ligam os pontos adjacentes e o vetor
horizontal são calculados e mapeados em um vo-
cabulário de 12 elementos, vide Figura 5 (Huang
et al., 1990). O mapeamento consiste em aglutinar
os ângulos que pertencem a uma mesma região,
ou seja, concentrar as observações cont́ınuas em
observações discretas. Se um ângulo de 12, 5◦

fosse calculado, ele seria representado pela região
“R1”, por exemplo. A escolha do tamanho do vo-
cabulário foi feita de maneira que fosse grande
o suficiente para englobar os gestos escolhidos e
ao mesmo tempo poupasse um processamento de-
masiado para classificar os gestos. O processo de
reconhecimento de gestos dinâmicos é apresentado
no fluxograma da Figura 6.

Figura 5: Regiões nas quais os ângulos entre os
pontos serão classificados.

Neste trabalho foram utilizados 5 gestos para

Figura 6: Processo de detecção dos gestos dinâmi-
cos.

os testes: Circulos Horário e Anti-Horário, Waves
Horizontal e Vertical, e Apontar na Diagonal. A
escolha dos gestos foi feita de modo a abranger o
máximo posśıvel das regiões do mapeamento, além
de compreender movimentos complexos e simples.

Na fase de aprendizado, o algoritmo de Baum-
Welch foi utilizado para treinar 10 modelos de
cada tipo de gesto e criar uma base de dados. Um
indiv́ıduo executou cada um dos gestos conheci-
dos, a sequência de pontos foi colhida, calculou-se
as regiões correspondentes e essas serviram como
a sequência de observações de entrada para o al-
goritmo.

O reconhecimento foi feito com o critério de
maior semelhança. A observação emitida pelo
gesto feito foi submetida ao algoritmo de Viterbi
juntamente com os modelos cadastrados na base
de dados. O algoritmo atribui a cada modelo uma
probabilidade de ter gerado a sequência de obser-
vação em questão, e o modelo com maior proba-
bilidade é escolhido. Na Figura 7 pode-se obser-
var as etapas do processo de reconhecimento, onde
um gesto “Ćırculo Anti-Horário” é realizado, sua
sequência de observações é colhida e serve de en-
trada para o algoritmo de classificação.

Figura 7: Exemplo do reconhecimento de um Ćır-
culo Anti-Horário.
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3 Resultados

Para avaliar a eficácia da abordagem de reconhec-
imento de gestos estáticos proposta, vários testes
foram realizados. Os dados para os experimentos
foram colhidos de 3 indiv́ıduos, totalizando 420
gestos. Os resultados obtidos demonstram que o
algoritmo proposto possui uma elevada taxa de
acerto para classificar todos os gestos conhecidos,
sendo superior a 88% em todos os casos, e também
para identificar como desconhecidos os gestos que
não foram previamente cadastrados, chegando a
quase 86% de eficácia. Tal fato é posśıvel graças a
invariância do método utilizado para classificar os
gestos. Observou-se que o resultado mais preciso
foi o da classificação da mão com apenas o dedo in-
dicador apontando para cima, apresentando quase
95% de acerto. O resultado mais detalhado pode
ser observado na Tabela 1.

Figura 8: Gestos da mão esquerda e direita clas-
sificados simultaneamente.

É importante ressaltar que mais de um gesto
estático pode ser reconhecido simultaneamente
(Figura 8) e que blobs com áreas menores que 2 mil
pixels e maiores que 20 mil pixels não foram con-
sideradas, visando dar uma certa liberdade para
o usuário executar os gestos confortavelmente,
porém em um intervalo de distância da câmera su-
ficiente para que a imagem da mão não perdesse
suas caracteŕısticas ou ficasse distorcida.

Os resultados da classificação dos gestos
dinâmicos foram obtidos a partir de gestos exe-
cutados por 2 pessoas. O processo teve como ińı-
cio a realização de cada um dos diferentes gestos
dinâmicos (Ćırculo Horário, Ćırculo Anti-Horário,
Wave Vertical, Wave Horizontal e Apontar na Di-
agonal) por 30 vezes consecutivas. Após isso, foi
elaborada a Tabela 2 contendo a porcentagem de
acerto do gesto e dos posśıveis erros, ou seja, se
houve a classificação do gesto realizado como um
dos outros gestos dinâmicos.

Figura 9: Classificação do gesto dinâmico “Wave
Vertical”.

Nos testes realizados observou-se que o gesto

Wave vertical (Figura 9), foi reconhecido em 100%
dos casos. O gesto “Apontar na Diagonal” teve
a menor taxa de acerto, com 70% de reconheci-
mento, isso se deve ao fato de que os HMMs que
representam o gesto foram treinados com um con-
junto de observações menor que os demais, por
causa da própria caracteŕıstica do gesto de ser
mais curto que os demais.

4 Conclusões e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresentou métodos para o recon-
hecimento de gestos estáticos e dinâmicos a fim
de melhorar a interação entre homem e máquina,
tornando-a mais natural e intuitiva.

A classificação dos gestos estáticos
fundamentou-se nos momentos invariantes
de Hu dos blobs obtidos a partir da segmen-
tação da cor da pele. Todavia, o foco principal
do estudo foi a proposta de uma abordagem
baseada em Modelos Ocultos de Markov para
reconhecimento dos gestos dinâmicos.

A partir de um gesto estático de ińıcio o algo-
ritmo extrai um vetor de caracteŕısticas de ima-
gens sequenciais no tempo (o gesto dinâmico) que
é convertido em uma sequência de śımbolos corre-
spondentes às regiões definidas em um vocabulário
de 12 elementos. No aprendizado, sequências de
śımbolos obtidas por meio das coordenadas das
trajetórias dos gestos treinados são usadas para
otimizar os HMMs para cada tipo de gesto. No
processo de avaliação, um conjunto de śımbolos
de um gesto dinâmico observado é processado em
relação a cada HMM e o resultado do reconheci-
mento determina qual o tipo de gesto melhor com-
bina com a sequência observada.

Uma alta taxa de acerto foi alcançada para
maioria dos gestos realizados nos experimentos,
que chegou a 100% em um dos casos, indicanddo
que o método utilizado é promissor no sentido de
permitir uma maior interação com o computador,
ultrapassando as fronteiras dos idiomas e propor-
cionando uma maior ergonomia para o usuário.

Como proposta de trabalhos futuros, pode-se
utilizar os gestos dinâmicos para realizar uma in-
teração entre uma pessoa e um robô, para que esse
possa executar tarefas/ações baseadas nos gestos
reconhecidos.
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Dedos
Juntos

0 0 88,57% 0 0 11,43%

V 0 0 0 92,86% 0 7,14%
Polegar 1,43% 0 0 0 92,86% 5,71%

Desconhecido 4,29% 2,86% 0 0 7,14% 85,71%

Tabela 2: Resultados do algoritmo de detecção de gestos dinâmicos.
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Abstract This paper proposes the application of a computer vision system for measuring and analyzing the cross section of 
sheet metal together under the action of the industry welding  process. The proposed inspection system quantifies the material 
deposited in the fillets weld T type joints obtained in the processes GMAW (Gas Metal Arc Welding). The algorithm used in au-
tomatic inspection system has the following characteristics: it analyzes quantitatively the solder regardless of the format of the 
section, performs measurements without the use of conventional mechanical instruments and professional skills with advanced 
operational. The proposed system was subjected to experimental tests performed in a batch of specimens of a center of industrial 
welding. A comparison between the performances of the proposed systems and traditional welding inspection was performed. 
Each section of the specimen was analyzed by a group of professional inspection, obtaining the average values of quantitative 
parameters. Automation proposal showed exactness of approximately 94% compared to the rate of 62% of the measurements 
performed by operators of welding.  

Keywords Computer Vision, Inspection Process Automation, Weld Inspection, Morphological Operation in Image. 

Resumo Este trabalho propõe a aplicação de um sistema de visão computacional para a medição e análise da secção transver-
sal de chapas metálicas unidas sob a ação do processo de soldagem industrial. O sistema de inspeção proposto quantifica o ma-
terial depositado em filetes de solda de junções tipo T obtidos em processos GMAW (Gas Metal Arc Welding). O algoritmo uti-
lizado no sistema de inspeção automático apresenta as seguintes características: analisa quantitativamente a solda independente 
do formato da secção, realiza medições sem a necessidade de instrumentos convencionais mecânicos e profissional com qualifi-
cação operacional avançada. O sistema proposto foi submetido a testes experimentais que foram realizados num lote de corpos 
de prova de um centro de soldagem industrial. Uma comparação entre os desempenhos dos sistemas proposto e tradicional de 
inspeção de soldagem foi realizada. Cada secção do corpo de prova foi analisada por um grupo de profissionais de inspeção ob-
tendo-se a média de valores dos parâmetros quantitativos. A automatização proposta apresentou exatidão em torno de 94% 
comparado ao índice de 62% das medições realizadas por operadores de soldagem. 

Palavras-chave    Visão Computacional, Automatização de Processo de Inspeção, Inspeção de Solda, Operação Morfológica 
em Imagem.

1   Introdução 

Nos últimos anos houve um crescimento da demanda 
por soldagem industrial, principalmente da soldagem 
automatizada em indústrias de manufatura, um dos 
exemplos é o setor automotivo. Na referência de Me-
dina e Crispim (2010), dos robôs industriais articula-
dos instalados a nível mundial, 50% deles são usados 
para soldagem. Neste contexto a análise da solda é 
fundamental no processo de união metálica, uma vez 
que evita desperdícios e insuficiência de material du-
rante a deposição como indica a American Welding 
Society (AWS) (2000). De acordo com o trabalho de 
Dixon, Edwards and Palmer (1999) para a inspeção 
inicial de soldagem são aplicados os ensaios não des-
trutivos (END´s) que apresentam baixo custo de pre-
paração. Entre eles destaca-se o ensaio de inspeção 
visual com diferentes metodologias para a inspeção 
automática como descreve Schneider et al. (2004). Na 
detecção de falhas de soldagem em imagens radiográ-
ficas, as referências de Wang and Liao (2002), e Sha-

feek et al. (2004a) são fundamentados em técnicas de 
visão computacional. Nos trabalhos aplicados na me-
dição da região de solda e inspeção automática, desta-
ca-se o método de inspeção on-line de White, Smith 
and Lucas (1994) e Schreiber et al. (2008).  
 A evolução no processamento de imagem, visão 
computacional, inteligência artificial de outras áreas 
afins, têm melhorado significativamente a capacidade 
das técnicas para a inspeção visual descrito por Sha-
feek et al. (2004b). O objetivo deste trabalho é auto-
matizar a inspeção visual dimensional da secção 
transversal de solda aplicando a visão computacional. 
Diferente das várias etapas de processamento citados 
por Ng (2006), Alaknanda and Kumar (2005), Li et al. 
(2006), Shi et al. (2007) e comentados por Wang et al. 
(2008), esta proposta fundamenta-se basicamente na 
aplicação da técnica de morfologia matemática em 
imagens binárias, mencionado por Marques e Vieira 
(1999). Dessa forma, o algoritmo proposto permite a 
redução dos custos de hardware e do tempo de pro-
cessamento computacional na inspeção quantitativa na 
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secção transversal de solda. O sistema proposto não 
utiliza um quadro de referência em torno da secção de 
solda para o ajuste entre as dimensões reais e da ima-
gem a ser mensurada, não limitando o tamanho do 
corpo de prova. Além disso, ele não utiliza imagens 
radiográficas e dispensa equipamentos online entre o 
processo de soldagem e a medição. Este sistema pode 
ser aplicado na medição de trincas aparentes na solda. 
 Este artigo está organizado como descrito a se-
guir. Na seção 2 são apresentados os parâmetros que 
devem ser mensurados para avaliar a qualidade de 
soldagem. Na Seção 3 é resumido o procedimento de 
medição tradicional da soldagem. A seção 4 descreve 
o sistema de inspeção proposto e a seção 5 descreve o 
processamento digital da imagem. Na seção 6 são 
apresentados os resultados da implementação. As con-
clusões sobre o sistema proposto estão na seção 7. 

2   Parâmetros de Medição 

 Os principais parâmetros de medição em solda-
gem de acordo com a norma D1.1/D1.1M:2004 da 
American National Standard / AWS (2004) estão ilus-
trados na Fig. 1. O parâmetro h é o parâmetro que 
indica o comprimento da perna de solda ou tamanho 
da solda, obtida através do cálculo da média aritméti-
ca entre as medidas h1 e h2. A AWS recomenda o 
tamanho mínimo da solda em relação à espessura das 
chapas metálicas dispostas em 90° conforme especifi-
cado na tabela 1. 

Tabela 1.  Tamanho de solda comparado à espessura da chapa. 

Espessura chapa em (mm) Tamanho mínimo da solda (mm) 

T ≤ 6.4 3 
6.4 < T ≤ 12.7 5 
12.7 < T ≤ 19.0 6 
19.0 < T 8 

 
 Uma outra medida necessária para mensurar a 
dimensão da solda é a garganta teórica t, que indica a 
altura do filete de solda desde a raiz r até a linha trace-
jada transversal que toca as extremidades do filete de 
solda nas chapas metálicas, como mostrado na Fig.1. 
 

 

Fig. 1. Secção transversal do filete de solda após a união de duas 
chapas metálicas. h1 representa o comprimento da perna de solda 
horizontal. h2 representa o comprimento da perna de solda vertical. 
t é a altura do filete de solda desde a raiz r até a linha tracejada 
transversal que une os pontos de encontro entre as chapas e filete 
de solda. 

A partir das medições destes parâmetros são extraídas 
conclusões quantitativas que indicam a qualidade e 
resistência da solda no aspecto dimensional. A deter-
minação da medida da garganta teórica é representada 
pelo parâmetro t na equação (1). Este parâmetro se-
gundo Chang and Chen (2008) deve ser próximo de 
70% do tamanho da solda h. Para garantir a resistência 
mínima de soldagem em relação à espessura das cha-
pas metálicas, o parâmetro adequado da garganta teó-
rica garante que a junção não sofrerá falhas prematu-
ras quando submetidas a esforços mecânicos. 

 
 ht 707.0=                                  (1) 

3   Processo de Medição Tradicional 

 A avaliação da região de soldagem em um corpo 
de prova precede o processo definitivo de união metá-
lica em linha de produção. O corpo de prova é consti-
tuído por meio da união de chapas metálicas com ma-
terial de adição dispostas a 90°, também chamada 
solda T, como ilustrado na Fig. 2. As medições expe-
rimentais são realizadas na seção transversal das cha-
pas conforme mostrado na Fig. 1. 
 

                                                     
Fig. 2. Corpo de prova obtido da união em T de duas chapas metá-
licas dispostas em 90° num processo de soldagem. 

 No procedimento tradicional de inspeção de sol-
dagem há uma medição obtida com instrumento de 
metrologia por contato direto com a região de solda. A 
Fig. 3(a) ilustra a aplicação da escala graduada na 
medição de uma dimensão do corpo de prova. As Fig. 
3(b) e 3(c) ilustram a medição da secção do corpo de 
solda empregando os seguintes instrumentos de medi-
ção: paquímetro digital e um micrômetro. Nestes pro-
cedimentos de medição há uma incerteza no posicio-
namento do instrumento de medição que irá depender 
da experiência técnica do operador do instrumento. 
Embora os instrumentos acima citados apresentem 
resolução elevada, os processos de medição por conta-
to levam a erros conforme é mencionado por Barazze-
tti and Scaioni (2009). Dentre os erros mais comuns 
na medição em soldagem podem ser citados: erro de 
leitura devido à insuficiência de conhecimento técnico 
do instrumento por parte do operador de soldagem, 
erro de paralaxe devido ao posicionamento inadequa-
do do instrumento ou operador em relação à escala de 
leitura, e erro ocasionado por falta de certificação ou 
calibração dos instrumentos de medição. Desta forma, 
o método tradicional de medição pode gerar leituras 
diferentes entre operadores de soldagem para a mesma 
região de solda. Este inconveniente implica no aumen-
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to do número de leituras, devido ao acompanhamento 
constante em relação à confiabilidade das medições.  
 

            
      (a)                                (b)                              (c) 

Fig. 3. Instrumentos de metrologia dimensional posicionados na 
secção transversal do corpo de prova. (a) Escala graduada. (b) 
Paquímetro digital. (c) Micrômetro analógico. 

 Dentre os equipamentos mais avançados em me-
dição dimensional automatizada destacam-se: o equi-
pamento de medição tridimensional por contato e o 
projetor de perfil (medição sem contato). Estes equi-
pamentos apresentam alta confiabilidade e elevado 
custo de aquisição. Além disso, eles são utilizados em 
ambientes controlados e devem ser aplicados em labo-
ratórios de metrologia profissional. Entretanto, o posi-
cionamento do corpo de prova por um operador do 
equipamento ainda persiste. 
 Com o objetivo de minimizar os inconvenientes 
apresentados no método de inspeção tradicional, um 
método de inspeção quantitativo da área de soldagem 
fundamentado em visão computacional é apresentado 
na próxima seção. 

4   O Sistema de Inspeção Proposto 

 O sistema de inspeção automático proposto está 
ilustrado no diagrama em blocos da Fig. 4.  
  

 
Fig. 4. Diagrama em blocos do sistema de inspeção proposto. 

 O corpo de prova em secção transversal apresen-
tado na seção 3 é a entrada do sistema proposto. A 
aquisição da imagem do corpo de prova é realizada 
por meio de uma câmera com Dispositivo de Carga 
Acoplada ou sensor CCD (Charged Coupled Device) 
comentado por Russ (1998) posicionado sobre a sec-
ção transversal do mesmo. De acordo com Edmund 
Optics (2011) para não ocorrer distorções na imagem 
é necessário manter a distância mínima de trabalho 
entre o objeto e a câmera, e no sistema proposto a 
distância foi de 40 cm. A região de interesse a ser me-
dida no corpo de prova é o filete de solda em secção 
transversal, como apresenta em destaque a Fig. 5.  

 
Fig. 5. Secção transversal do corpo de prova com o filete de solda 
em destaque. 

 A imagem é transferida por cabo entre a câmera e 
o computador. A interface usuário/software (bloco 1, 
Fig. 4) solicita ao usuário a seleção da imagem a ser 
medida para o início do processamento. A Fig. 6 ilus-
tra a mensagem de solicitação do software ao usuário. 
 

 

Fig. 6. Mensagem do software na interface do usuário para a sele-
ção da imagem do corpo de prova.  

 O processamento digital da imagem (bloco 2, Fig. 
4) no sistema proposto é detalhado na seção 5. Nesta 
fase é extraída para a medição apenas a secção trans-
versal do filete de solda, como mostra a Fig. 7. 
 

 

Fig. 7. Corpo de prova em secção transversal. Em destaque a sec-
ção do filete de solda extraída do corpo de prova. 

 
 Como existem distintas aplicações da soldagem 
industrial, tensões de trabalho e diversos formatos de 
peças que utilizam soldagem, o sistema de inspeção 
proposto compara as dimensões do filete de solda com 
a norma e parâmetros citados na seção 2. As medidas 
h1 e h2 da perna de solda e garganta teórica t estão na 
secção do filete de solda ilustrado na Fig. 8. 
 

 

Fig. 8. Secção transversal do filete de solda apresentando apenas o 
material de deposição. A média dos valores das medidas h1 e h2 
indicam a perna de solda. A medida t indica a garganta teórica. 

 A saída do sistema proposto no diagrama em blo-
cos da Fig. 4 é a inspeção automática quantitativa da 
secção transversal de solda, com o resultado final na 
forma de mensagem na interface: ‘Filete de solda sufi-
ciente’ ou ‘Filete de solda insuficiente’, dispensando 
um técnico especialista na área neste tipo de análise. 

5   Processamento Digital da Imagem 

 O processamento digital proposto é realizado no 
domínio espacial da imagem do corpo de prova, atu-
ando diretamente na morfologia dos pixels da imagem. 
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A imagem do corpo de prova é composta por 256 ní-
veis de cinza. O processamento digital da imagem está 
ilustrado no diagrama em blocos da Fig. 9. 
 

 

Fig. 9. Diagrama em blocos do processamento digital da imagem. 

 As coordenadas de um pixel na imagem é repre-
sentada pela função f(x,y), onde x representa a coorde-
nada linha e y a coordenada coluna na matriz corres-
pondente ao tamanho da imagem. A Fig. 10 mostra a 
coordenada inicial f(1,1) do pixel na imagem e final 
f(256, 256) no exemplo da imagem com 65536 pixels. 
A leitura da imagem (bloco 1, Fig. 9) é realizada de 
forma a identificar os níveis de cinza de todos os 
pixels na imagem da secção transversal. 
 

 

Fig. 10. Imagem da secção transversal do corpo de prova com 
tamanho de 256 x 256 pixels com a representação dos pixels em 
linha: eixo x, e a representação dos pixels em coluna: eixo y. 

 O sistema de inspeção proposto utiliza um dos 
métodos de Dunnu, Hilber and Schnell (2006) para a 
calibração entre os valores dimensionais reais da sec-
ção do corpo de prova e a relativa imagem (bloco 2, 
Fig. 9). Esse método utiliza uma medida fisicamente 
conhecida, calculando a proporcionalidade (fator de 
escala) sobre a mesma região na imagem. Este único 
fator de escala é aplicado nas demais dimensões da 
imagem. No sistema de inspeção proposto a medida 
conhecida é a espessura da chapa metálica superior 
do corpo de prova. O algoritmo recebe da interface o 
valor de milímetros da chapa superior, compara com 
a mesma região em pixels e identifica o fator de esca-
la. No exemplo da Fig. 11 é ilustrada a mensagem de 
solicitação do software para o usuário fornecer a me-
dida conhecida em milímetros da chapa superior. O 
valor inserido da espessura da chapa superior é 8 mi-
límetros que resulta no valor de 71 pixels na imagem. 

 

Fig. 11. Mensagem de solicitação da interface do software para o 
usuário sobre a espessura da chapa superior do corpo de prova. Na 
sequência o valor da espessura da chapa superior em pixels na 
imagem. 

 Para a posterior medição da imagem, a mesma é 
modificada para a escala de níveis de cinza que vari-
am de 0 até 1 (bloco 3, Fig. 9) por meio da equação 
(2) de normalização da média variância citado por 
Heijden (1994). Na normalização do trabalho propos-
to, o termo I(i)  representa o nível de cinza original do 
pixel, e os termos Imin e Imax seus níveis extremos de 
intensidade na escala de 256 níveis. Os novos valores 
dos pixels g(x,y) variam agora de valor 0 que repre-
senta o pixel preto, até o valor 1 que representa o pixel 
branco. A Fig. 12 apresenta a imagem em escala de 
níveis de cinza com a intensidade de valor 0.6 no mo-
delo de representação de cor RGB (vermelho, verde e 
azul) descrita por Pratt (2001).  
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Fig. 12. Imagem da secção de solda em escala de cinza com inten-
sidade no valor de 0,6 na representação de cor RGB. 

 Para a quantificação mais precisa do filete de sol-
da no sistema proposto, é necessário modificar os 
pixels da escala de níveis de cinza para a escala biná-
ria, (bloco 4, Fig. 9) ou binarização da imagem como 
descrito na referência de Laksmana et al. (2009). Para 
modificar a imagem de escala de cinza para escala 
binária como mostra a Fig. 13 (pixel branco: 1 e pixel 
preto: 0), é aplicada a técnica de segmentação de ima-
gem por limiarização de Russ (2007) e Gonzalez and 
Woods (2002), que atribui valores fixos 0 ou 1 para os 
pixels nas coordenadas da imagem xij, com i represen-
tando linhas e j as colunas. Nos pixels de intensidade 
maior em relação a determinado limiar L na equação 
(3) atribui-se valor 1, e nos pixels de intensidade me-
nor ou igual ao limiar L é atribuído o valor 0. 
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Fig. 13. Imagem binária da secção transversal de solda apresentan-
do o pixel branco com valor 1, e o pixel preto valor 0 na represen-
tação de cor RGB. 
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 Na segmentação da imagem (bloco 5, Fig. 9) rea-
liza-se o isolamento da área de interesse extraída da 
imagem binária. Para isso é aplicada a técnica menci-
onada por Gonzalez and Woods (2002) de subtração 
(4) entre imagens. A operação é realizada entre os 
pixels da imagem completa f(x,y) ilustrado na Fig. 
14(a), subtraindo os pixels da imagem criada das cha-
pas em secção transversal h(x,y) na Fig. 14(b).  Assim 
é obtida apenas a imagem da secção transversal do 
filete de solda g(x,y) como ilustrado na Fig. 14(c).  
 

         ),( - ),( ),( yxhyxfyxg =            (4)

 

                

          (a)                             (b)                          (c) 

Fig. 14. (a) Imagem binária completa (b) Imagem criada a partir da 
secção original das chapas do corpo de prova. Fig. 14. (c) Secção 
transversal do filete de solda extraído da imagem completa. 

 Para a realização da medição dos pixels na área de 
solda na imagem (bloco 6, Fig. 9) é utilizado o méto-
do de medição de distância Euclidiana entre os pixels 
do filete de solda. Segundo Gonzalez e Woods (2010), 
para os pixels p, q, e z com as seguintes coordenadas: 
(x, y), (s, t), e (v, w), respectivamente, D é uma função 
distância ou métrica: 

 

).,D(),D(  ),D( (c)

e ),,D(),D( (b)

)  se  somente  e  se 0),(D( 0 ),D( (a)
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Onde a distância Euclidiana (5) entre p e q é definida: 
 

     2
1

])()[(),( 22 tysxqpDe −+−=         (5) 

 
Nesta etapa também é calculada a área de solda em 
termos de mm².  O termo bn,m na equação (6) represen-
ta as coordenadas da imagem original e Mp,q o número 
de pixels da região. 
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No cálculo da área de deposição de solda na imagem, 
Mp,q  M0,0 ∆² é uma estimativa direta da área do filete 
de solda.  
 A Saída do processamento digital da imagem é o 
valor da garganta teórica, que é a medida de referência 
quantitativa de solda também em sistemas comerciais 
de inspeção que utilizam imagens. O sistema de inspe-
ção proposto apresenta ao usuário por meio da inter-
face a medida da garganta teórica para a comparação e 
validação, e a mensagem da análise sobre a quantida-
de de solda depositada, como a ilustra a Fig.15. 

 

Fig. 15. Resultado apresentado ao usuário do sistema de inspeção 
na interface com o software: O valor da medida da garganta teórica 
e a mensagem sobre a quantidade de solda depositada no filete. 

6   Resultados 

 O sistema de inspeção de solda proposto foi sub-
metido à medição do parâmetro da garganta teórica 
em amostras de corpos de prova confeccionadas no 
processo de soldagem manual e com diferentes geo-
metrias no filete de solda. Um grupo de inspetores em 
soldagem realizou a leitura referencial do valor verda-
deiro do mensurando (garganta teórica) nas amostras. 
O sistema proposto apresentou exatidão superior a 
30% comparado à média de leitura dos operadores de 
soldagem no processo de medição tradicional da seção 
3. Na comparação entre as formas de leitura foi utili-
zada uma planilha de repetições em metrologia dimen-
sional e os resultados estão na tabela 2. 

Tabela 2. Resultados das leituras referenciais do parâmetro da 
garganta teórica obtidos por inspetores em soldagem em 25 amos-
tras e comparados com as leituras do sistema proposto e as leituras 
dos operadores de soldagem com os respectivos índices de erro. 

 
Amostra 

Leitura 
Insp. Solda 

Leitura  
Sistema Proposto 

Leitura 
Operadores Soldag. 

(mm) (mm) erro (mm) erro 
1 5,2 4,9 -6% 3,9 -25% 
2 6 5,6 -7% 4,1 -32% 
3 6,4 6,8 6% 9,3 45% 
4 7 7,3 4% 4,4 -37% 
5 7,3 7,7 5% 10,7 47% 
6 7,3 7,8 7% 4,7 -36% 
7 7,5 7,1 -5% 5,1 -32% 
8 7,6 7,1 -7% 11,2 47% 
9 7,7 8,2 6% 10,9 42% 
10 7,7 8 4% 10,8 40% 
11 7,8 8,3 6% 5 -36% 
12 7,9 7,4 -6% 5,1 -35% 
13 8,1 8,5 5% 11,9 47% 
14 8,2 8,8 7% 11,5 40% 
15 8,2 8,9 9% 11,9 45% 
16 8,4 8 -5% 12,3 46% 
17 8,4 8,8 5% 12 43% 
18 8,7 8,4 -3% 12,3 41% 
19 8,9 9,7 9% 13,1 47% 
20 9,2 9,8 7% 13 41% 
21 9,3 9,9 6% 11,8 27% 
22 9,4 10,2 9% 12,5 33% 
23 10,4 10,9 5% 13,2 27% 
24 10,8 11,6 7% 14,7 36% 
25 11,1 11,8 6% 13,1 18% 
 Média erro: 6,1% Média erro: 37,8% 

Exatidão: 93,9% Exatidão: 62,2% 

  
 Pretende-se validar também o sistema proposto 
comparando-o a um sistema comercial de inspeção de 
solda com medição da garganta teórica por imagens. 

7   Conclusão 

Diante dos resultados experimentais iniciais, o 
sistema automatizado proposto demonstrou maior 
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concordância com os valores referencias nos testes de 
leitura da garganta teórica, em média o erro foi de 
6,1%. A implementação aplica um software com mí-
nima exigência de hardware: processador de 1.8 GHz 
e 1GB de RAM. Diferente em relação ao método tra-
dicional e de alguns sistemas comerciais de inspeção, 
o sistema proposto mede sem contato e de forma au-
tomática a garganta teórica, permitindo também a aná-
lise dimensional do filete de solda. O trabalho propos-
to permite viabilizar a inspeção quantitativa da secção 
transversal de solda produzida de forma manual ou 
robotizada, sem a necessidade do profissional qualifi-
cado na inspeção de solda, visão computacional e pro-
cessamento de imagens. Dispensa instalações labora-
toriais, tornando-o acessível em linha de produção e 
centros de treinamento em soldagem industrial. 
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Fabŕızzio Alphonsus A M N Soares∗, Edna Lúcia Flores†, Christian Dias Cabacinha‡,
Gilberto Arantes Carrijo†, Antônio Cláudio Paschoarelli Veiga†
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Universidade Federal de Minas Gerais
Montes Claros, Minas Gerais, Brasil

Emails: fabrizzio@inf.ufg.br, edna@ufu.br, ccabacinha@yahoo.com.br, gilberto@ufu.br,

acpveiga@ufu.br

Abstract— A major challenge in the forest area is the prediction of the volume of forest stands quickly and
accurately without the need to fell trees. The purpose of this work is a model that uses artificial neural network
Multilayer Perceptron (MLP) for predicting tree diameters. This model requires three measurements of diameter
of the base of the tree and recursively provides other measures of diameters. The performance of the proposed
model was satisfactory when compared with diameters obtained from the cubed.

Keywords— Multilayer Perceptron, Recursive Prediction, Forestry Inventory, Estimated Diameter, ANN

Resumo— Um dos grandes desafios na área florestal é a predição do volume dos povoamentos de forma rápida
e precisa sem a necessidade de abater árvores. A proposta deste trabalho é um modelo que utiliza a rede neural
artificial Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP) na predição de diâmetros de árvores. Este modelo necessita
de 3 medidas de diâmetros da base da árvore e de forma recursiva prevê as demais medidas de diâmetros. A
performance do modelo proposto foi satisfatória quando comparado com os diâmetros obtidos a partir da cubagem
rigorosa.

Palavras-chave— Perceptron de Múltiplas Camadas, Predição Recursiva, Inventário Florestal, Estimativa de
diâmetro, RNA

1 Introdução

O eucalipto é uma espécie florestal de rápido cres-
cimento, menor custo, e produz muito mais ma-
deira que outras espécies. A produtividade média
de madeira no Brasil é de 45 − 50m3ha−1ano−1.
No Chile, Estados Unidos, Canadá e Finlândia,
esse número é de 20, 10, 7 e 4m3ha−1ano−1,
respectivamente (Votorantim Celulose e Papel -
VCP, 2004).

O volume de madeira plantado é uma infor-
mação essencial no direcionamento racional e sus-
tentável dos recursos dispońıveis nas florestas. As-
sim, é muito importante quantificá-lo da forma
mais precisa posśıvel. O método mais tradicional
utilizado nas empresas brasileiras são as equações
volumétricas. Estas equações são ajustadas com
amostras de cubagem rigorosa durante a realiza-
ção do inventário florestal.

Nas equações volumétricas são feitas supo-
sições geométricas sobre as árvores que necessi-
tam de diversas medidas de diâmetros ao longo
do fuste para a construção dos modelos que re-
presentam o estrato do povoamento. Durante a
cubagem, as árvores amostradas são abatidas re-

petidamente até completar todos os estratos da
população. Esta atividade é bastante demorada e
onerosa. Com isto, muitas vezes as empresas flo-
restais negligenciam a cubagem prejudicando as
predições realizadas com as equações volumétri-
cas (Andrade et al., 2006).

As redes neurais têm sido usadas na modela-
gem florestal para estimatimar diversos parâme-
tros das árvores tais como diâmetro, altura, vo-
lume, e outros.

Diamantopoulou (2005a), Diamantopoulou
(2005b) previu os diâmetros das árvores basea-
dos nos diâmetros na altura do peito (DAP) e nas
alturas totais da árvore utilizando redes neurais
artificiais.

Em (Kaloudis et al., 2006) as redes neurais
foram usadas para estimar os diâmetros das ár-
vores. Nessas RNAS foram utilizadas 22 entradas
tais como altitude, aspecto, área basal, dentre ou-
tros.

Em (Diamantopoulou, 2006; Görgens, 2006;
Baleeiro, 2007; Görgens et al., 2009; Silva et al.,
2009; Özçelik et al., 2010) as redes neurais foram
utilizadas para estimar os volumes das árvores ba-
seados nos DAPs e nas alturas totais das árvores.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           451

A proposta deste trabalho é utilizar a rede
neural artificial Perceptron de Múltiplas Camadas
(MLP) na predição de diâmetros de árvores. Este
modelo usa como entrada 3 medidas de diâmetro
na base da árvore e de forma recursiva prevê as
demais medidas de diâmetros ao longo do fuste.
Com os diâmetros previstos utilizando-se o mé-
todo de Smalian calcula-se os volumes das árvores
do śıtio plantado.

Este artigo está organizado como segue. Na
seção 2 o modelo de predição recursiva e a ar-
quitetura da MLP são explicados, onde os deta-
lhes mais significantes são dados durante o treina-
mento, além dos métodos de validação utilizados.
Na seção 3 são apresentados os detalhes sobre o
desempenho do modelo proposto. Finalmente, na
seção 4 as conclusões são apresentadas.

2 Redes Neurais e Métodos de Predição

2.1 Rede Neural artificial Perceptron de Múlti-
plas camadas (MLP)

A rede neural Perceptron de Múltiplas Camadas
(MLP) é composta de uma camada de entrada,
uma ou mais camadas ocultas e uma camada de
sáıda. O sinal de entrada propaga-se para frente
pela rede, camada por camada (Haykin, 1998).

O cálculo do número de neurônios da ca-
mada oculta da rede MLP é obtido pela Equação
(1)(Doan and Liong, 2004).

N = integer
(n
2
+

√
R
)

(1)

onde n é o número de neurônios de entrada e
R é o tamanho do conjunto de dados.

ϕ(a) = tanh(a) =
2

(1 + exp(−2a))
− 1 (2)

Diversas funções de ativação podem ser uti-
lizadas na rede MLP (Haykin, 1998). A função
de ativação utilizada neste trabalho nos neurônios
das camadas oculta e de sáıda foi a tangente hi-
perbólica, também chamada de tan-sigmóide ou
tansig, calculada conforme a Equação (2).

Existe uma variedade de algoritmos para trei-
namento da MLP. Estes algoritmos são o gradiente
descendente, o gradiente descendente com mo-
mentum, o gradiente conjugado, o quasi-Newton,
o Levenberg-Marquardt, e outros.

A técnica de Levenberg-Marquardt é mais efi-
ciente do que a técnica do gradiente descendente
convencional (Hagan and Menhaj, 1994). O gradi-
ente descendente é um algoritmo de maior descida
e envolve movimentos de pequenos passos abaixo
do gradiente local do campo escalar. Uma des-
vantagem deste método é a possibilidade do gradi-
ente descendente encontrar um mı́nimo local antes
que o mı́nimo global seja atingido. O algoritmo
Levenberg-Marquardt é um aperfeiçoamento do

método Gauss-Newton, que é uma variante do
método de Newton (Levenberg, 1944; Marquardt,
1963). O método de Newton usa a informação da
derivada parcial de segunda ordem do ı́ndice de
desempenho utilizado para corrigir os pesos. Isso
permite que além da informação do gradiente, seja
usada informação sobre a curvatura da superf́ıcie
do erro.

2.2 Predição

A predição de séries é utilizada comumente em
séries temporais. Ela pode ser considerada como
um problema de modelagem. Para a predição, um
modelo é constrúıdo entre as entradas e as sáıdas.
Este modelo é usado para prever os próximos va-
lores baseados nos valores prévios. A predição di-
reta e a recursiva são alguns dos métodos aplica-
dos na predição de longa duração(Ji et al., 2005).

2.2.1 Predição Direta

Para predizer os valores de uma série são constrúı-
dosM+1 modelos diferentes, conforme a Equação
(3).

d̂i+m = fm(di−1, di−2, . . . , di−n), (3)

ondem = 0, 1, ...,M ; M é o horizonte máximo
da predição e n é o tamanho do regressor.

As variáveis de entrada do lado direito da
Equação (3) definem o regressor.

2.2.2 Predição Recursiva

A predição recursiva pode ser constrúıda primeiro
fazendo a predição de um passo adiante, conforme
a Equação (4).

d̂i = f(di−1, di−2, . . . , di−n), (4)

Para prever o próximo valor da série, utiliza-
se também a Equação (4), porém o primeiro valor
dessa equação é o resultado dela no passo anterior,
como mostrado na Equação (5).

d̂i+1 = f(d̂i, di−1, di−2, . . . , di−n+1). (5)

2.3 Cálculo dos Erros dos Diâmetros Preditos
com a MLP

Com a finalidade de verificar o comportamento da
MLP na estimação de todos os diâmetros de cada
árvore foram utilizadas o Root Mean Square Error
(RMSE% e a correlação linear (R), conforme as
Equações (6) e (7), respectivamente.

RMSE% =
1

Ȳ

((
n∑

i=1

(Yi − Ŷi)
2

)
1

n

)1/2

× 100

(6)
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(∑n
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∑n

i=1 Yi)(
n (
∑n

i=1 Y
2)− (

∑n
i=1 Y )

2
)1/2 (7)

onde Ȳ é a média dos diâmetros, Ŷi e Yi são
os diâmetros preditos e medidos, respectivamente,
e n é o número de medidas de diâmetros entre as
medidas de entrada e a altura total.

3 Resultados e Discussão

Neste trabalho foram realizados vários testes para
encontrar a estrutura da MLP. Para encontrar o
número de neurônios na camada oculta utilizou-se
a Equação (1). Embora o cálculo com esta equa-
ção sugira uma quantidade de neurônios grande,
não ocorreu melhoria significativa nos valores de
RMSE% e R quando foi utilizado um número
maior do que 20 neurônios nessa camada. A estru-
tura adotata possui uma camada de entrada com
três variáveis, que representam três medidas de di-
âmetros, uma camada oculta com m = 20 neurô-
nios, e uma camada de sáıda com um neurônio,
que resulta em um valor de diâmetro estimado.

3.1 Dados

Os dados utilizados neste estudo foram levantados
em um plantio localizado no munićıpio de Ara-
cruz, na região metropolitana do estado do Esṕı-
rito Santo, no Brasil. Foram usados 615 árvores,
do gênero Eucalyptus, obtidas de um mesmo ma-
terial genético clonal. Todas elas com a mesma
idade, 6 anos e seis meses, plantadas com espaça-
mento 3 × 3 m, distribúıdas em 16 parcelas cir-
culares de 360 m2. Estas árvores foram abati-
das e cubadas rigorosamente pelo método Sma-
lian (Cabacinha, 2003). Durante a cubagem fo-
ram medidos, com Suta, os diâmetros nas alturas
0, 10; 0, 30; 0, 50; 0, 70; 0, 90, 1, 10; 1, 30; 2, 00 m
em relação ao solo, no restante do tronco em inter-
valos de 1 em 1m e o diâmetro no topo da árvore
é considerado igual a zero cm. Os diâmetros nas
alturas h0.3 e h1.3 são conhecidos como diâmetro
do toco e diâmetro na altura do peito (DAP), res-
pectivamente. A Figura 1 ilustra como as árvores
foram medidas.

Diversas caracteŕısticas das árvores variam de
acordo com o DAP. Devido a isto, vários traba-
lhos têm separado as árvores em classes diamé-
tricas baseadas no DAP em amplitudes de 4 e
5 cm (Schneider et al., 1996; Pires and Calega-
rio, 2007). Neste trabalho, as árvores foram se-
paradas de acordo com a medida do DAP em 5
classes em intervalos de 3 cm e criou-se uma MLP
para treino e predição de cada uma dessas classes.
Apenas a classe 5 foi amplidada para inserir uma
única árvore que estava isolada. A Tabela 1 mos-
tra a frequência de indiv́ıduos, as estat́ısticas dos

h0.3
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h1.3

h2.0

h3.0

ht

d0.3
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d1.3

d2.0
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d ht

..
.

y

x

..
.

Figura 1: As alturas medidas da árvore e seus
diâmetros

DAPs e alturas das árvores por classe utilizadas
neste trabalho.

O modelo de MLP proposto neste trabalho
baseou-se na relação entre os 3 diâmetros vizinhos
usados como entrada e o próximo diâmetro que é
previsto na sáıda da rede. Com a finalidade de
verificar a relação da medida de um diâmetro com
seus diâmetros vizinhos, foi calculado o coeficiente
de autocorrelação utilizando-se a Equação (7). O
cálculo da autocorrelação foi feito para cada ár-
vore com deslocamentos de 1 a 3. A Tabela 1
mostra o menor e o maior coeficientes de autocor-
relação para 1 deslocamento em cada classe.

Os resultados obtidos nos testes de autocor-
relação realizados para 1 deslocamento apresenta-
ram valores bastante altos. Pode-se verificar na
Tabela 1 que a menor e a maior autocorrelação
para 1 intervalo foram de 0, 63 e 0, 90, respecti-
vamente. Enquanto no teste para 3 intervalos a
menor e a maior autocorrelação foram de 0, 55 e
0, 81. Assim os testes comprovaram que existe um
forte relacionamento entre os 3 diâmetros vizinhos
e o próximo diâmetro a ser previsto.

Para uma maior confiabilidade e rapidez no
treinamento das MLPs normalizou-se os dados
de diâmetros das árvores no intervalo de [−1, 1],
usando a Equação (8). Neste intervalo o −1 indica
diâmetros iguais a 0, 1 o maior diâmetro e entre
esses valores os demais diâmetros(Zanchettin and
Ludermir, 2005). A normalização foi feita em to-
das as árvores independente de sua classe.

XNORM = (b−a)·
(

X −min(X)

max(X)−min(X)

)
+a (8)

onde XNORM é o valor do diâmetro normali-
zado, X é o diâmetro da árvore, min(X) é o menor
diâmetro das árvores, max(X) é o maior diâmetro
das árvores, a = −1 e b = 1 são os intervalos de
normalização.

Após a predição dos diâmetros das árvores pe-
las MLPs, estes diâmetros foram denormalizados
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Tabela 1: Estat́ısticas descritivas das árvores do gênero Eucaplyptus

Classe n Autocorr(di) DAP(cm) Altura Total (H) (m)
Min Max Media Var DP Min Max Media Var DP Min Max

1 14 0,63 0,84 8,68 0,95 0,97 7,15 10,10 17,60 3,49 1,87 14,20 19,70
2 106 0,77 0,87 12,01 0,54 0,73 10,32 13,14 22,83 2,75 1,66 18,00 26,70
3 302 0,78 0,89 14,62 0,68 0,82 13,15 16,14 25,74 1,57 1,25 18,40 29,40
4 178 0,83 0,90 17,23 0,64 0,80 16,15 19,14 27,52 1,39 1,18 24,20 30,10
5 15 0,82 0,90 20,21 1,7 1,31 19,31 24,55 29,23 1,06 1,03 27,20 30,60

usando os valoes de min(X) e max(X) utilizados
na normalização.

O algoritmo de treino utilizado nas MLPs foi
o Levenberg-Marquardt (Marquardt, 1963) com
1.000 épocas. Todos os treinos das MLPs foram
realizados com pesos iniciais aleatórios e não fo-
ram utilizados parâmetros adaptativos de taxa de
aprendizado e momentum.

Para evitar o overfitting, neste trabalho foi
utilizado uma adaptação do método early stop-
ping(Caruana et al., 2001; Doan and Liong, 2004;
Lodwich et al., 2009). Nesta adaptação a heu-
ŕıstica adotada foi estabelecer o erro médio qua-
drático (MSE), em 1 × 10−10 e treinar as MLPs
até que por 5 épocas seguidas o MSE não apre-
sentasse redução significativa ou aumentasse. Nos
testes realizados, as MLPs convergiram abaixo de
150 épocas. A Tabela 2 mostra os valores deMSE
e o número médio de épocas para convergência em
cada classe de árvore.

Tabela 2: Amostras de treino

Classe Total Amostras Treino
Arvr Conj Arvs Conj Epocas MSE

1 14 231 10 155 35 3, 0× 10−4

2 106 2405 11 239 45 3, 0× 10−4

3 302 8025 31 792 120 3, 5× 10−4

4 178 5105 18 498 110 3, 5× 10−4

5 15 462 10 298 130 5, 0× 10−4

Total 615 16228 80 1982 - -

Para o treino das MLPs, em cada classe foram
selecionadas aleatoriamente 10% das árvores ou no
mı́nimo 10 árvores para a geração dos conjuntos de
amostras de entrada e sáıda. Para cada uma des-
tas árvores foram geradas as amostras de entradas
[di−2, di−1, di] e a sáıda [di+1]. Por exemplo, no
treinamento da rede, o par de entrada e sáıda foi
[d0,3, d0,7, d1,3] e [d2,0], onde d0,3, d0,7, d1,3, d2,0
representam a distância do solo até as medidas
0, 3; 0, 7; 1, 3 e 2, 0 metros. O próximo par de en-
trada e sáıda foi [d0,7, d1,3, d2,0] e [d3,0], onde d3,0
representa a distância do solo até a medida 3, 0
metros, e assim sucessivamente.

Na etapa de teste das MLPs são utilizadas
apenas as medidas iniciais de diâmetro d0,3, d0,7
e d1,3 para prever as demais medidas de diâme-
tros de cada árvore. Esta etapa é realizada para
cada árvore individualmente, conforme o procedi-
mento de predição recursiva descrito na Equação
(5). Portanto, estas medidas iniciais são utiliza-
das para prever o diâmetro d2,0. Em seguida, as
medidas d0,7, d1,3 e a d2,0 estimada são utilizadas

para prever a medida d3,0, e assim sucessivamente.
Este procedimento está descrito no Algoritmo 4 e
a Tabela 3 ilustra as definições utilizadas nesse
algoritmo.

Tabela 3: Declarações do algoritmo de predição

X O vetor de entradas da MLP
X1 A entrada 1 da MLP
X2 A entrada 2 da MLP
X3 A entrada 3 da MLP
i A altura que está sendo predita
d0,3 O diâmetro na altura 0, 3
d0,7 O diâmetro na altura 0, 7
d1,3 O diâmetro na altura 1, 3 (DBH)
D O vetor de diâmetros preditos até a altura total

Na altura total o diâmetro é adotado como zero
Di O Diâmetro na altura i
Ht A Altura total da árvore predita

Tabela 4: Algoritmo de predição da árvore

function PredictTree(d0,3, d0,7, d1,3, Ht)

X ← [d0,3, d0,7, d1,3]
D ← [ ]
i← 2, 0
while i < Ht do

Di ← Net.PredictDiameter(X)
X1 ← X2

X2 ← X3

X3 ← Di

i← i + 1, 0
end while
return D

end function

3.2 Predição de Diâmetros

Devido à grande quantidade de árvores previstas,
a Tabela 5 mostra de forma resumida os valores
de RMSE% e Correlação (R) dos testes realizados
para predição dos diâmetros das árvores.

Tabela 5: Erros de predição de diâmetros por
classe - RMSE%(Menor, Maior, Médio e Desvio

Padrão) e Correlação - R (Menor, Maior)

Classe Arv. RMSE% Corr.(R)
Min Max Med DP Min Max

1 4 3,0485 9,9825 6,2052 3,4018 0,9677 0,9977
2 95 1,8253 22,9360 7,3111 4,2031 0,9835 0,9999
3 271 1,6863 21,3653 6,6817 3,6985 0,9718 0,9992
4 160 1,6740 22,8324 7,4058 4,4258 0,9883 0,9993
5 5 2,0645 6,2103 4,3476 1,6525 0,9959 0,9991

Pode-se observar na Tabela 5 que nas classes
1 e 5, onde a quantidade de árvores é muito pe-
quena, o maior valor de RMSE% é menor do que
10%. E que nas classes 2, 3 e 4, onde a quanti-
dade de árvores é bem maior do que nas classes
1 e 5, o maior valor de RMSE% está em torno
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Figura 2: Curvas de exemplo de predição (Melhor e pior caso) e histograma de RMSE% para a classe 3.

de 22%. Embora este último valor seja grande, a
média dos RMSE% (erros) das classes 2,3 e 4 fi-
cou em torno de 7%, mostrando que os diâmetros
preditos pelas MLPs estão bastante próximos dos
diâmetros reais medidos nas árvores. Essa tabela
também ilustra o menor e o maior coeficientes de
correlação linear entre os diâmetros preditos e me-
didos. Praticamente todos esses coeficientes estão
no intervalo de 0, 96 a 0, 99. Assim existe uma for-
t́ıssima correlação linear entre os diâmetros reais
medidos e os preditos pelas MLPs.

As Figuras 2(a) e 2(b) exemplificam com li-
nhas cont́ınuas e pontilhadas os valores de diâme-
tros reais e estimados pelas MLPs para a classe 3,
respectivamente. E a Figura 2(c) ilustra o histo-
grama dos RMSE% calculados para cada árvore
da classe 3.

A Figura 2(a) mostra o menore RMSE% para
a classe 3. Pode-se observar nessa figura que
os valores dos diâmetros reais e estimados pelas
MLPs são bastante coincidentes uns com os ou-
tros. Verifica-se também que as MLPs possuem
uma alta aproximação para os casos em que as ár-
vores apresentam um perfil linear e mesmo quando
o perfil das árvores é não linear as MLPs acompa-
nharam satisfatoriamente as variações bruscas de
diâmetros.

O maior RMSE% da classe 3 é mostrado na
Figura 2(b). Pode-se verificar nessa figura que as
MLPs subestimaram os valores reais dos diâme-
tros da árvore para esta classe. Este comporta-
mento foi observado em outras classes exceto para
a classe 5, onde ocorreu uma pequena superesti-
mação desses diâmetros.

Embora a Figura 2 ilustre os diâmetros reais e
preditos de algumas árvores, o comportamento de
todas as árvores utilizadas para teste mostraram
que as MLPs tiveram dificuldade para prever os
diâmetros mais próximos do topo das árvores. Isso
já era esperado pois o modelo proposto neste tra-
balho realiza predições recursivas e o erro em um
determinado diâmetro será repassado para predi-
ção do próximo diâmetro. Portanto, quanto mais
predições recursivas forem realizadas maior o va-
lor da diferença entre os diâmetros real e o predito
pelas MLPs. No entanto, essa diferença influencia
muito pouco no cálculo do volume de cada árvore.

A Figura 2(c) mostra o histograma de
RMSE% para a classe 3. Pode-se verificar nessa
figura que a maior parte dos valores de RMSE%

estão abaixo de 10% na classe 3. Isto também foi
observado nas classes 2 e 4 que é um valor bas-
tante satisfatório. Como a quantidade de árvores
de teste nas classes 1 e 5 é muito pequena não
existe um acumulo de RMSE% em torno da mé-
dia, porém todos RMSE% estão abaixo de 10% e
6.3% nas classes 1 e 5, respectivamente, que tam-
bém são valores bastante satisfatórios.

4 Conclusões

Em todos os testes realizados pôde-se observar que
independente da variação dos diâmetros em cada
árvore ser regular ou não, os valores dos diâmetros
preditos pelas MLPs foram bastante satisfatórios
em relação aos valores dos diâmetros reais. Po-
rém, as MLPs tiveram dificuldade para prever os
diâmetros mais próximos do topo das árvores. Isso
já era esperado pois o modelo proposto neste tra-
balho realiza predições recursivas e erros em um
determinado diâmetro são repassados para predi-
ção dos próximos diâmetros.

Nos testes realizados verificou-se que as dife-
renças entre os diâmetros estimados pelas MLPs
e os diâmetros reais foram muito pequenas.

Os resultados obtidos com o método proposto
foram bastante satisfatórios. Esse método além de
reduzir significativamente o custo e o tempo de re-
alização de um inventário está menos suscept́ıvel
a erros humanos. Assim, as redes neurais podem
ser utilizadas para auxiliar os levantamentos flo-
restais.
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Abstract This paper presents the order reduction problem of dynamic models, from the optimization viewpoint by genetic al-
gorithm. An objective function, obtained from the norm of the coefficients of the numerator of the error transfer function among 
the original and reduced model, is minimized by a genetic algorithm, with consequent calculation of the parameters of the re-
duced model. The procedure is applied to some examples that demonstrate the validity of the approach. 

Keywords genetic algorithms, order reduction, optimization, mathematical models. 

Resumo Neste artigo apresenta-se o problema de redução de ordem de modelos dinâmicos, sob o ponto de vista de otimização 
via Algoritmos Genéticos.  Uma função custo, obtida a partir da norma dos coeficientes do numerador da função de transferência 
do erro entre o modelo original e o reduzido, é minimizada por meio de um algoritmo genético, com consequente cálculo dos pa-
râmetros do modelo reduzido. O procedimento é aplicado em alguns exemplos que demonstram a validade da abordagem. 

Palavras-chave algoritmo genético, redução de ordem, otimização, modelos matemáticos.

1 Introdução  

Um modelo matemático de um sistema linear é 
uma equação diferencial ou de diferenças que des-
creve a dinâmica do sistema e, em diversas aplica-
ções de controle, tem-se a necessidade de trabalhar 
com um modelo. Ocorre que muitos destes sistemas 
apresentam um modelo matemático de ordem eleva-
da, o que aumenta a complexidade de análise e proje-
to de controladores (Pena, 1990; Aguirre, 2007). 

Reduzir a ordem de um modelo consiste em de-
terminar outro de ordem menor, que tenha aproxima-
damente as mesmas características dinâmicas (Ben-
ner, 2005). 

O problema de redução de modelos de sistemas 
lineares remonta aos anos 60 e atraiu muita atenção 
desde aquela década. Nessa época os métodos exis-
tentes se dividiam em dois grupos: métodos no do-
mínio do tempo e métodos no domínio da freqüência 
(Aguirre, 1995).  

Nos anos subseqüentes outros métodos surgiram, 
dentre estes os baseados em otimização (Hsia, 1972; 
El-Attar e Vidyasagar, 1979), com uma publicação 
recente de (Araújo, 2008). Destaca-se também méto-
dos que utilizam algoritmos genéticos (AGs) para 
minimizar uma determinada função de erro entre o 
modelo original e o reduzido (Parmar, Prasad e Mu-
kherjee, 2007; Satakshi, Mukherjee e Mittal, 2005).  

Neste trabalho é usado o mesmo método propos-
to em (Araújo, 2008), mas com o uso de um (AG) 
para se determinar os parâmetros do modelo reduzi-
do. A metodologia será aplicada em exemplos que 
demonstrarão o mérito da abordagem.  

 
 

2 Redução de Ordem via Otimização 
 

2. 1 O problema de redução de ordem 

Seja a função de transferência da equação 1. 
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     (1) 

 
A ordem de (1) é dada pelo grau da maior potên-

cia de a(s), ou seja, n. Reduzir a ordem deste modelo 
consiste em obter outra função de transferência, cuja 
ordem seja menor que n, mas que apresente aproxi-
madamente as mesmas características dinâmicas do 
modelo original. 

 
2.2 Redução de Ordem Baseada na Minimização da 
Norma dos Coeficientes Polinomiais do Erro. 

Este método, (Araújo, 2008), consiste basica-
mente em obter os parâmetros do modelo reduzido 
através da minimização de uma função custo obtida 
da seguinte forma. 

1) Especifica-se inicialmente a estrutura e a 
ordem do modelo reduzido, representado 
pela função de transferência GR(s). 

 
2) Obtém-se a função de transferência do erro 

entre o modelo original e o modelo reduzi-
do, equação (2). p(s) e q(s) são o numerador 
e o denominador da função de transferência 
do erro, respectivamente.   
 

( )
( ) ( ) ( )

( )R

p s
e s G s G s

q s
= − =               (2) 

 
3) Determina-se a norma dos coeficientes do 

polinômio p(s), que é a função f a ser mini-
mizada. 
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Este trabalho propõe obter os parâmetros do 
modelo reduzido por meio da minimização da função 
f através de um AG. A seção a seguir descreve resu-
midamente a teoria dos algoritmos genéticos (AGs), 
e o que foi implementado para este trabalho. 

3  Algoritmos Genéticos  

Os AGs são uma técnica de busca do ramo da 
computação evolucionária cujo funcionamento é 
baseado no processo biológico de evolução natural 
(Linden, 2006). Podem ser usados principalmente 
para otimização global de funções multimodais. 
 
3.1 Características de um AG e seus Componentes. 

A principal característica de um AG como mé-
todo de busca é que não ficam retidos ao encontrar 
máximos ou mínimos locais, pois não tem dependên-
cia forte aos valores iniciais. Um AG nem sempre 
localiza a solução ótima, mas sim boas soluções a 
cada execução e não necessariamente a mesma todas 
as vezes (Linden, 2006). 

Como método de busca baseado na evolução na-
tural, necessita de componentes que representem as 
várias partes que formam o processo de evolução, 
tais como população de indivíduos, genes, operado-
res genéticos, seleção natural dentre outros. Estes 
componentes serão descritos nas seções 3.3, 3.4, 3.5 
e 3.6.  

 
3.2 Funcionamento de um AG. 

Resumidamente, os AGs funcionam da seguinte 
forma: uma população de indivíduos é criada. Para 
cada um dos indivíduos é feita uma avaliação destes 
como solução para o problema em questão. Em se-
guida, são selecionados os melhores candidatos a 
solução através de algum método que simule o pro-
cesso de seleção natural. Posteriormente, os candida-
tos selecionados são submetidos aos operadores 
genéticos, tais como recombinação e mutação. Estes 
operadores e também o método de seleção natural 
serão descritos nas seções 3.5 e 3.6.  

Após a ação dos operadores genéticos, uma nova 
população é gerada e cada novo indivíduo é nova-
mente avaliado. Caso haja, na nova população, um 
indivíduo que seja considerado uma boa solução, o 
processo pára, senão é repetido até que uma boa 
solução seja obtida. Todo o processo descrito anteri-
ormente simula a evolução natural dos indivíduos 
criados. As seções a seguir descrevem as partes que 
constituem um AG. 
 
3.3 Módulo de População. 

O módulo de população é responsável pela cria-
ção de indivíduos candidatos a solução do problema. 
Por analogia ao processo de evolução natural, no AG 
cada indivíduo é um cromossomo e para que a popu-
lação de cromossomos possa ser criada necessita-se 

de uma representação destes, de forma que possam 
ser tratados pelo computador. 

Neste trabalho será usada a representação biná-
ria, onde cada cromossomo é uma seqüência de bits. 
Por analogia com as partes fundamentais que compõe 
um cromossomo biológico, cada bit é chamado de 
gene. A figura 1 representa um cromossomo e seus 
genes. 
 

 
    Figura 1: Representação de um Cromossomo e seus Genes 
 

Na representação binária, é necessário definir 
dois itens: 

1) Faixa de operação das variáveis; 
2) A precisão desejada; 

 
Se a faixa de operação pertence ao intervalo [in-

fi,  supi], onde infi e supi representam o limite inferior 
e superior do intervalo, respectivamente, e os cro-
mossomos são formados por k bits, a precisão é defi-
nida pela equação (3). 
 

2 1
i i
k

sup in f
P

−=
−                            (3) 

 
Usa-se a equação (4) para converter os cromos-

somos na representação binária para o número real 
correspondente dentro da faixa de operação. 
 

irea l i iN in f P r= + ×
                  (4)

 

 
Onde r i é o número inteiro correspondente ao 

número binário. 
Existem outras representações, porém a binária 

ainda é muito usada, mesmo quando há outras que 
podem se mostrar mais adequadas para a resolução 
do problema em questão (Linden, 2006). 

Optou-se pelo uso da representação binária pela 
simplicidade e facilidade de aplicação dos operado-
res genéticos. Para o trabalho em questão, a popula-
ção foi gerada através de um script em Matlab (Ma-
thWorks, 2007; Chapman, 2006) chamado “gerapo-
pulacao”. 
   
3.4 Módulo de Avaliação. 

O módulo de avaliação contem a função de ava-
liação. Ele retorna um valor numérico que indica 
quão boa é a solução representada por determinado 
indivíduo. O módulo de avaliação deve conter todo o 
conhecimento sobre o problema a ser resolvido, tanto 
suas restrições quanto seus objetivos. 

No trabalho em questão, a função de avaliação é 
a função que contém as normas quadráticas dos coe-
ficientes do numerador da função de transferência do 
erro.  

Para implementar o módulo de avaliação, foi de-
senvolvida uma função em Matlab que tem como 
entrada os indivíduos gerados no módulo de popula-
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ção, o tamanho da população e a quantidade de ge-
nes. A função converte os valores binários para seus 
respectivos valores decimais e, em seguida, para os 
valores em real dentro da faixa de operação. Após, 
efetua o cálculo da avaliação de cada indivíduo de 
acordo com a função de avaliação utilizada. A função 
Matlab que calcula as avaliações foi chamada de 
“calculavaliacao”. 
 
3.5 Módulo de Seleção de Pais. 

Este módulo simula o mecanismo de seleção na-
tural que atua sobre as espécies no processo de evo-
lução. Ele consiste basicamente em selecionar indi-
víduos mais fortes (com alto valor de avaliação), mas 
sem desprezar completamente os mais fracos (com 
valor de avaliação muito baixo), isso porque indiví-
duos fracos também podem apresentar características 
que sejam favoráveis à criação de outro indivíduo 
que seja uma boa solução, características estas que 
podem não estar presentes em indivíduos fortes. 

Um método que apresenta os requisitos anteri-
ormente mencionados é o método da roleta viciada, 
que consiste em criar uma roleta virtual, na qual cada 
indivíduo recebe um “pedaço” proporcional ao seu 
valor de avaliação. A roleta é rodada virtualmente e o 
indivíduo sobre o qual ela parar será o selecionado. 
Para o trabalho em questão, o método da roleta foi 
implementado através de uma função em Matlab 
chamada “seleciona”. 
 
3.6 Operadores de Crossover e Mutação. 

Na evolução das espécies, estas são capazes de 
se reproduzir. Existem dois tipos de reprodução, a 
sexuada e a assexuada. Na reprodução sexuada, os 
pais transmitem aos filhos suas características. Cada 
progenitor fornece parte do material genético para 
que o novo indivíduo seja formado. Esse processo se 
inicia com a duplicação dos cromossomos, que de-
pois realizam uma operação denominada crossover. 
Na operação de crossover, um pedaço de cada cro-
mossomo é trocado com seu par. Nos AG essa ope-
ração ocorre analogamente. 

Depois de selecionados dois pais no módulo de 
seleção, um ponto de corte é escolhido aleatoriamen-
te. Um ponto de corte é um ponto de separação entre 
dois genes e para k genes existem (k-1) pontos de 
corte. Depois de selecionado o ponto de corte, os pais 
são separados em duas partes: um à esquerda do 
ponto de corte e outro à direita. O primeiro filho é 
composto através da concatenação da parte esquerda 
do primeiro pai com a parte direita do segundo pai. O 
segundo filho é composto através da concatenação da 
parte esquerda do segundo pai com a parte direita do 
primeiro pai. A figura 2 ilustra a operação de crosso-
ver. 
 

 
Figura 2: Operação de Crossover 

No processo de reprodução podem ocorrer alte-
rações nos genes devido a diversos fatores. Nos AGs 
essa operação também ocorre da seguinte forma: um 
numero entre 0 e 1 é sorteado. Se este número for 
menor que uma probabilidade predeterminada (que 
para este trabalho foi de 1%) então o operador de 
mutação entra em ação alterando o valor do gene. A 
figura 3 ilustra o processo de mutação. 
 

 
Figura 3: Operação de Crossover com Mutação. 

 
Para o trabalho em questão foi desenvolvida 

uma função em Matlab chamada “crossover” que 
recebe os indivíduos selecionados, faz a operação de 
crossover/mutação e gera a nova população de filhos. 
 
3.7 Algoritmo Genético Completo. 

A figura 4 apresenta um script Matlab que con-
tém o algoritmo genético completo desenvolvido 
para os problemas propostos nesse trabalho e funcio-
na da seguinte forma: 

1) Inicialize a população de cromossomos a-
través do script “gerapopulacao”; 

2) Enquanto o valor máximo da função de ava-
liação for menor que um valor predetermi-
nado, execute o AG; 

3) Calcule o valor da avaliação de todos os in-
divíduos da população através da função 
“calculaavaliacao”; 

4) Selecione os pais através da função “sele-
ciona”; 

5) Aplique a operação de crossover e mutação 
por meio da função “crossover” aos pais se-
lecionados para que uma nova população 
seja gerada; 

6) Crie a nova população e, caso o critério de 
parada não seja satisfeito, repita o processo; 

7) Se o critério de parada foi satisfeito, então 
pare o processo; 

8) Fim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Script Matlab para o AG. 
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4   Resultados Obtidos 

4.1 Exemplo 1: Validação do AG Desenvolvido. 

O primeiro passo em busca de resultados foi va-
lidar o AG desenvolvido através da verificação de 
seu correto funcionamento. Para isso, o AG foi usado 
para calcular os parâmetros a e b do modelo reduzido 
de (5), retirado de (Araújo, 2008). 
 

3 2

4 3 2

4s  + 28s  + 68s + 60
( )

s  + 8s  + 24s  + 32s + 15
G s =

       (5) 
 

(5) apresenta um cancelamento perfeito de pólos 
e zeros, o que resulta na função de transferência 
reduzida dada por (6). 

 
4

( )
1RG s

s
=

+                            (6)
 

 
Procedeu-se conforme segue: 

 
1) Da mesma forma que (Araújo, 2008), su-

põe-se uma função de transferência reduzida 
dada por (7). 

 

( )R

b
G s

s a
=

+                            (7) 

 
2) Calculou-se a função de transferência do er-

ro. 
 

3) Foi obtida a norma quadrática dos coefici-
entes do numerador da função de transfe-
rência do erro, cujo resultado é (8). 

 
2 2 2( , ) (4 ) (28 4 8 ) (68 28 24 )f a b b a b a b= − + + − + + −  

          2 2(6 0 6 8 3 2 ) (6 0 1 5 )a b a b+ + − + −  (8) 

 
(8) será a função a ser minimizada no AG. 
 

O AG foi executado com os parâmetros discri-
minados na tabela 1, que também apresenta os valo-
res de a e b: 
 
Tabela 1: Parâmetros e Valores Calculados pelo AG para o Ex. 1 

Exec. População  Genes Espaço 

de Busca  

 a e b 

1ª. 50 44 [-10,10] 1,0002 e 4.0006 

2ª. 50 44 [-20,20] 0.9997 e 3.9993 

 
Na primeira execução, o AG desenvolvido cal-

culou os valores praticamente exatos das variáveis a 
e b, o que o torna confiável como ferramenta para 
otimização de funções.  
 
4.2 Exemplo 2: Sistema de Ordem 3. 

Este exemplo trata de um sistema de terceira or-
dem, com função de transferência (9) (Araújo, 2008). 

 
1

( )
( 0, 99)( 1)( 1,1)

G s
s s s

=
+ + +            (9) 

 
(Araújo, 2008) obtém um modelo reduzido de 

2ª. ordem de fase não mínima. O AG foi usado para 
que se obtivesse um modelo reduzido de 2ª. ordem, 
mas de fase mínima. Para tanto, procedeu-se da se-
guinte forma:  

 
1) Supôs-se um modelo reduzido de segunda 

ordem dado por (10) 

2
( )R

cs d
G s

s a s b

+=
+ +                  (10) 

2) Como nos passos 1, 2 e 3 do exemplo 1, ob-
teve-se a função a ser minimizada. 

3) Foi incluída a restrição para que o modelo 
reduzido gerado seja de fase mínima. 

4) Incluiu-se a restrição y(∞)=yR(∞). 
 

A restrição para a geração de modelos de fase 
mínima foi incluída no AG através do espaço de 
busca de soluções, restringido somente a números 
positivos. 

Dado um polinômio (11) a condição necessária 
para que todas as raízes tenham parte real negativa é 
que todos os coeficientes ai sejam positivos (Ogata, 
1970). 
 

1
0 1 ...m m

ma s a s a−+ + +              (11) 

 
Essa restrição também implica que os modelos 

gerados serão estáveis. 
De acordo com critério de estabilidade de Rou-

th-Hurwitz (Dorf, 2001), o requisito para que um 
sistema de segunda ordem seja estável é que todos os 
coeficientes do polinômio característico da função de 
transferência sejam positivos.  

A restrição y(∞) = yR(∞) iguala os valores em 
regime permanente de ambos os modelos através do 
teorema do valor final (Dorf, 2001). 

A tabela 2 apresenta os valores das variáveis 
calculadas pelo AG. 

 
Tabela 2: Valores Calculados pelo AG para o Exemplo 2 

Exec. População Genes Esp. 

Busca 

a, b, 

c e d.  

1ª. 60 60 [0,5] a=0,8813 b=0,3059 

c=0,0020 d=0,2809 

2ª. 400 60 [0,5] a=0,9322  

b=0,3177 

c=1,526x10
-4 

d=0,2917 

 
As figuras 5 e 6 apresentam as respostas ao de-

grau e em freqüência, respectivamente, dos sistemas 
original e reduzido com a=0,9322, b=0,3177, 
c=1,526x10-4  e d=0,2917. 
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Figura 5: Resposta ao Degrau para o Exemplo 2. 

 

 
Figura 6: Resposta em Frequência para o Exemplo 2. 

 
4.3 Exemplo 3: Sistema de Ordem 4. 

Nesse exemplo (Araújo, 2008), o modelo a ser 
reduzido é dado por (12). 
 

3 2

4 3 2

7 24 24
( )

10 35 50 24

s s s
G s

s s s s

+ + +=
+ + + +       (12) 

 
Supôs-se uma função de transferência reduzida 

com a mesma estrutura de (10). 
O melhor resultado obtido consta na tabela 3. 
 
Tabela 3: Valores Calculados pelo AG para o Exemplo 3 

População  Genes Espaço 

de Busca  

 a, b, c e d 

800 80 [0,5] a=2,5812 

b=1,6248 

c=0,7936 

d=1,6333 

 
Para este exemplo, o modelo reduzido com os 

parâmetros calculados no AG apresentou desempe-
nho superior ao modelo obtido em (Araújo, 2008). 

As figuras 7 e 8 apresentam as resposta ao de-
grau e em frequência, respectivamente, do modelo 
original, do reduzido pelo método de (Araújo, 2008) 
e do reduzido através do AG. 

 

 
Figura 7: Resposta ao Degrau para o Exemplo 3. 

 

 
Figura 8: Resposta em Frequência para o Exemplo 3. 

 
 

4.4 Exemplo 4: Sistema de Ordem 5. 

Este exemplo foi obtido em (Penna, 1990). Tra-
ta-se de um modelo de quinta ordem dado por (13). 

 
4 3 2

6 5 4 3 2

0,0217 0,7968 3,5762 1,9614 0,96892
( )

3 10 0,884 6,129 5,282 3,56 1

s s s s
G s

x s s s s s−

− + + + +=
+ + + + +  

(13) 
 
Como em (Penna, 1990), foi obtido um modelo 

reduzido de ordem 3 para (13). 
A estrutura do modelo reduzido de ordem 3 é 

(14). Seguindo-se a metodologia proposta e com a 
adição da restrição y(∞)=yR(∞), foi obtido o modelo 
reduzido (15) e conforme a Tabela 4. 

 
2

3 2
( )R

es cs d
G s

s as bs k

+ +=
+ + +           (14) 

 
2

3 2

0, 6587 0, 3286 0,1914
( )

0, 8838 0, 647 0,1976R

s s
G s

s s s

+ +=
+ + +   (15)

 

 
 
 
 
 
 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           461

Tabela 4: Valores Calculados pelo AG para o Exemplo 4 
População  Genes Espaço 

de Busca  

 a, b, c, d, e,k 

200 60 [0,2] a=0,8838 

b=0,6470 

c=0,3286 

d=0,1914 

e=0,6587 

k=0,1976 

 
As figuras 9 e 10 comparam as respostas ao de-

grau e em freqüência. 
 

 
Figura 9: Resposta ao Degrau para o Exemplo 4. 

Figura 10: Resposta em Frequencia para o Exemplo 4. 

5   Conclusão 

Neste trabalho foi apresentado um método de 
redução de ordem de sistemas, onde o erro entre o 
modelo reduzido e o modelo não reduzido é minimi-
zado usando-se algoritmo genético. Os exemplos 
apresentados mostram excelente comparação nas 
curvas de resposta ao degrau nos modelos reduzido e 
não reduzido, de modo que este método mostra-se 
viável para este tipo de aplicação. 
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Abstract— In this paper a new method for discrete time series state space modeling is proposed. The new

method is based on viewing the modeling problem as an optimization problem. To solve the optimization

problem three imuno-inspired algorithms were developed. An example is shown to demonstrate the proposed

method capability.

Keywords— State space time series modeling, Immuno-inspired algorithms, Stochastic processes.

Resumo— Neste artigo é apresentada uma nova proposta para a modelagem de séries temporais discretas no

espaço de estado. Esta proposta é baseada na interpretação do problema de modelagem de séries temporais como

um problema de otimização. Para resolver o problema de otimização foram usadas três alternativas de algoritmos

imuno-inspirados desenvolvidos para este fim. Para demonstrar a capacidade das alternativas propostas é feito

um exemplo de aplicação do método.

Palavras-chave— Modelagem de séries temporais no espaço de estado, Algoritmos imuno-inspirados, Proces-

sos estocásticos.

1 Introdução

Séries temporais são sequências de números que
estão relacionadas com o tempo. Estas sequências
podem ter uma ou mais variáveis, sendo chama-
das de séries temporais monovariáveis ou multi-
variáveis. As séries temporais também podem ser
monitoradas continuamente ou por amostragem,
sendo chamadas no segundo caso de discretas. A
partir do conhecimento das propriedades estat́ısti-
cas de uma série temporal é posśıvel que se deter-
mine um modelo matemático capaz de gerar boas
aproximações da mesma.

Neste artigo é apresentada uma proposta de
modelagem de séries temporais em que uma nova
abordagem é adotada. Esta abordagem consiste
em se tratar a questão como um problema de oti-
mização e resolvê-lo com o uso de técnicas de oti-
mização imuno-inspiradas.

O artigo é dividido em seis seções. Na pró-
xima seção o problema de realização é apresentado
e são citadas algumas maneiras de se resolvê-lo.
Na terceira seção os algoritmos imuno-inspirados
são apresentados, sendo que as vantagens destes
algoritmos para a solução de problemas de otimi-
zação multi-objetivo são salientadas. Na próxima
seção é mostrado como o problema de modelagem
de séries temporais pode ser visto como um pro-
blema de otimização. Na mesma seção também
são mostradas as adaptações propostas ao algo-
ritmo de otimização por redes imunológicas arti-
ficiais (OPT-AINet) para a solução do problema
estudado. Em seguida é apresentado um exemplo
de aplicação do método com os resultados obtidos
e por fim, na última seção, o artigo é conclúıdo.

2 Modelagem de séries temporais

discretas no espaço de estado

A modelagem de séries temporais no espaço de es-
tado consiste em se encontrar um modelo matemá-
tico no espaço de estado que tendo como entrada
um rúıdo branco tenha como sáıda uma realização
de série temporal o mais próxima posśıvel da rea-
lização da série a ser modelada. Embora existam
várias técnicas de modelagem de séries temporais
discretas, todas elas têm como ponto de partida a
análise das matrizes de covariância da série.

Uma das primeiras abordagens de modelagem
de séries temporais multivariáveis no espaço de
estado foi proposta por Faurre (Faurre, 1976) e é
baseada em se encontrar as matrizes A ∈ ℜnXn,
C ∈ ℜlXn, Q ∈ ℜnXn, R ∈ ℜlXl, e S ∈ ℜnXl,
sendo que n é a ordem do modelo e l a dimensão
da série temporal, tais que o modelo abaixo tenha
como sáıda y(k) ∈ ℜlX1 uma série o mais parecida
posśıvel com a série temporal a ser modelada:

{

x(k + 1) = Ax(k) + w(k)
y(k) = Cx(k) + v(k)

(1)

em que w ∈ ℜnX1 e v ∈ ℜlX1 são processos
estocásticos rúıdo branco que têm como covari-
âncias próprias para atraso zero respectivamente
Q ∈ ℜnXn e R ∈ ℜlXl, e como covariância cru-
zada para atraso zero a matriz S ∈ ℜnXl. Para
outros atrasos as covariâncias próprias e a cruzada
são zero.

Relacionando as covariâncias dos rúıdos bran-
cos às matrizes do modelo mostrado na equação
1, Faurre observou uma inequação matricial linear
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que deve ser satisfeita por expressões formadas pe-
las matrizes do modelo para que Q, R e S sejam
de fato covariâncias. Para determinar os termos
constantes das expressões desta inequação é feita
a decomposição da matriz de covariâncias da sé-
rie a ser modelada para se determinar as matrizes
A, C e M = E[x(k)y(k + 1)T ]. A partir da ine-
quação é posśıvel determinar a covariância entre
estados P e com isto as matrizes de covariância
dos rúıdos brancos das equações de evolução de
estado e de sáıda, completando a modelagem da
série temporal.

Outra técnica para modelagem de séries tem-
porais discretas foi proposta por Gevers e Kailath
(Gevers and Kailath, 1973), inspirada na técnica
proposta por Kailath e Geesey (Kailath and Gee-
sey, 1971) e Anderson (Anderson et al., 1969) para
a modelagem de séries temporais cont́ınuas. As
duas técnicas partem do algoritmo de filtragem
proposto por Kalman (Kalman, 1960), tratando
a modelagem das séries temporais como o pro-
blema inverso da filtragem, seja no caso cont́ınuo
ou no discreto. Neste caso, os modelos obtidos
são variantes no tempo. No artigo (Gevers and
Kailath, 1973) é mostrado que há infinitos mode-
los que podem ser usados na modelagem de séries
temporais, mas que existe um modelo que leva a
soluções mı́nimas, que é o seguinte:

{

x(k + 1) = A(k + 1, k)x(k) +K(k)e(k)
y(k) = C(k)x(k) + e(k)

(2)

em que x(k) ∈ ℜn é um processo estocástico que
representa o estado associado à série temporal
y(k) ∈ ℜl, A(k + 1, k) ∈ ℜnXn é uma matriz de
transição do estado no instante k para o estado no
instante k+1, K(k) ∈ ℜnXl é a matriz que relaci-
ona o processo estocástico e(k) ∈ ℜl e o vetor de
estado, C(k) ∈ ℜlXn é uma matriz que relaciona
a sáıda e o estado no instante k. Por definição
o processo estocástico e(k) é um rúıdo branco e
sua matriz de covariância Δ é a identidade para
atraso zero e zero para outros atrasos. Também
se considera que e(k) é descorrelacionado com os
estados e com a série a ser modelada.

Nesta análise as matrizes do modelo são es-
timadas a partir das matrizes de covariância da
série estimadas a cada instante de tempo. Apesar
de permitir uma análise variante no tempo, esta
técnica é de dif́ıcil aplicação para a realização de
séries temporais reais pois a estimativa das cova-
riâncias a cada instante de tempo não é precisa.

Outra abordagem de modelagem de séries
temporais foi proposta por Aoki (Aoki, 1987), em
que o modelo resultante é invariante no tempo, ou
seja, as matrizes A, C e K são constantes. Nesta
técnica, baseada na modelagem de sistemas de-
termińısticos discretos proposta por Ho e Kalman
(Ho and Kalman, 1966), é explorada a relação en-
tre os parâmetros de Markov da modelagem de sis-

temas determińısticos e as matrizes de covariância
das séries temporais. Mais detalhes a respeito do
método proposto por Aoki podem ser encontra-
dos nas referências (Barreto and Bottura, 2003),
(Bottura and Barreto, 2003), (Barreto, 2002) e
(Giesbrecht and Bottura, 2010b). No artigo
(Tobar et al., 2010), além de se apresentar o mé-
todo proposto por Aoki é também apresentada
uma proposta para modelar uma série temporal
com um método similar ao proposto por Aoki mas
com um modelo variante no tempo. O método
proposto por Aoki foi usado para avaliar os resul-
tados de modelagem de séries temporais descritos
neste artigo.

Para todos os métodos citados acima é ne-
cessário que se calcule a covariância de sáıda das
séries temporais, que pode ser bem estimada caso
haja um número grande o suficiente de amostras.
No entanto, no caso de séries temporais reais, mui-
tas vezes o número de amostras dispońıvel é pe-
queno, o que leva a estimativas pobres das covari-
âncias de sáıdas, implicando em resultados finais
ruins. No método de modelagem proposto neste
artigo não é necessário o cálculo da covariância de
sáıda, sendo que apenas os dados da série tem-
poral são levados em conta. Por uma questão de
simplicidade, o modelo utilizado no método apre-
sentado neste artigo é o da equação 2.

3 Algoritmos imuno-inspirados para

otimização

Os algoritmos imuno-inspirados são ferramentas
computacionais baseadas no funcionamento do sis-
tema imunológico. Neste artigo não se tem a
intenção de apresentar detalhadamente estes al-
goritmos, mas apenas de se introduźı-los breve-
mente. Informações mais detalhadas a respeito
deste assunto podem ser encontradas nas referên-
cias (de Castro and Timmis, 2002b) e (de Castro
and Von Zuben, 2002)

Basicamente o sistema imunológico funciona
da seguinte forma: Se um animal é exposto a al-
gum ant́ıgeno, algumas das células B de sua me-
dula óssea produzem anticorpos para neutralizar
a ação dos ant́ıgenos. Algumas das células B que
produziram os anticorpos que se encaixaram me-
lhor ao ant́ıgeno em questão são encorajadas a
amadurecer e produzir clones. Estes clones sofrem
ligeiras mutações com relação às células originais
(adaptação de receptor) e produzem anticorpos di-
ferentes dos gerados pela célula que os originaram.
Este mecanismo permite que surjam células B que
produzem anticorpos com maior afinidade aos an-
t́ıgenos. Por outro lado, também são produzidos
anticorpos com menos afinidade. Os clones que ge-
ram anticorpos com maior afinidade ao ant́ıgeno
a ser combatido são encorajados a se proliferarem
enquanto os clones com anticorpos de menor afini-
dade são eliminados pelo organismo. Além deste
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mecanismo, algumas células B são criadas alea-
toriamente pela medula óssea e introduzidas no
sistema, mantendo assim a diversidade dos anti-
corpos.

Os prinćıpios de funcionamento do sistema
imunológico podem ser usados em otimização da
seguinte forma (de Castro and Timmis, 2002a):
A prinćıpio um conjunto de soluções candidatas a
resolver o problema de otimização é gerado. Cada
uma das soluções candidatas é aplicada à função
objetivo e o resultado, que é a medida do quanto
a solução candidata é adequada para solucionar o
problema, é chamado de fitness da solução. Após
esta etapa todas as soluções são clonadas com pe-
quenas mutações produzindo novos anticorpos. O
número de clones de cada solução é proporcional
ao seu fitness1. A nova população é então subme-
tida a uma supressão por limiar, ou seja, os anti-
corpos que estiverem em uma região do espaço de
soluções em que há outro anticorpo de melhor fit-
ness são eliminados restando apenas o de melhor
fitness. O que define esta região é o limiar de su-
pressão adotado no algoritmo. Na etapa seguinte
novas soluções candidatas são geradas aleatoria-
mente para evitar a estagnação da população ao
redor de um ótimo local. Estas etapas são repeti-
das até que se encontre soluções satisfatórias. A
este algoritmo é dado o nome de Opt-AiNet (Op-

timization Artificial Immune Net).

Uma das vantagens trazidas pelos algoritmos
imuno-inspirados para os problemas de otimiza-
ção é que as soluções obtidas não se concentram
em torno de um ótimo local uma vez que novos
anticorpos são introduzidos a cada iteração. Ou-
tra vantagem é que o número de indiv́ıduos da
população é regulado automaticamente e tende a
ser igual ao número de ótimos locais do problema
caso o limiar de supressão seja bem escolhido. Es-
tas vantagens levaram à escolha deste tipo de algo-
ritmo para a solução do problema de realização de
séries temporais pois é bastante provável que to-
das as posśıveis soluções locais sejam encontradas
e pode-se assegurar que o ótimo global do espaço
de busca será encontrado. Alternativamente, ou-
tros métodos de otimização heuŕıstica poderiam
ser utilizados para este fim como algoritmos evo-
lutivos, por exemplo. No entanto, os algoritmos
imuno-inspirados apresentam as vantagens lista-
das acima, implicando em sua escolha.

4 Modelagem de séries temporais vista

como um problema de otimização

A proposta de modelagem de séries temporais
apresentada neste artigo tem como prinćıpio a in-
terpretação do problema como sendo de otimiza-
ção. Nesta abordagem, a função objetivo que se
quer minimizar é o erro entre a série temporal real

1considerando-se o problema de maximização

e a estimada usando uma determinada tripla de
matrizes {Aest, Cest, Kest} que formam uma esti-
mativa de modelo das séries. Deve-se notar que o
objeto de otimização, que é a tripla de matrizes do
modelo, não está diretamente relacionado à fun-
ção objetivo a ser analisada, uma vez que a fun-
ção objetivo opera na série temporal resultante da
aplicação do rúıdo branco ao modelo definido pela
tripla, e não diretamente sobre a tripla. Desta
forma, não é posśıvel a aplicação de métodos de
otimização não linear baseados em gradientes da
função objetivo pois não há relação direta entre
o gradiente da função objetivo em um ponto e a
tripla de matrizes. Sendo assim, deve-se buscar
alternativas para a solução do problema, como os
algoritmos evolutivos. O problema de otimização
também está sujeito a algumas restrições que se-
rão detalhadas a seguir.

4.1 Função objetivo

Seja mode um vetor tendo em cada uma das posi-
ções k o módulo da diferença entre o valor da série
temporal a ser modelada no instante k e a sáıda
no instante k do modelo semelhante ao mostrado
na equação 2 tendo como matrizes a tripla {Aest,
Cest, Kest}. A função objetivo F (mode) a ser ma-
ximizada é a seguinte:

F (mode) =
N

∑

N

k=1
mode(k)

(3)

em que N é o número total de amostras da série
temporal a ser modelada.

A variável N foi colocada no numerador para
que a função objetivo pudesse ser comparada para
casos com diferentes números de amostras. No
denominador está a soma dos erros, de forma que
quanto menor for esta soma, maior será a função
objetivo. Como o problema é de maximização a
solução será aquela em que houver o menor erro.

O valor de F para uma determinada tripla
{Aest, Cest, Kest} também é chamado de fitness

da solução.

4.2 Restrições

A tripla {Aest, Cest, Kest} deve satisfazer as se-
guintes restrições: A matriz Aest deve implicar em
um modelo estável, o que no caso discreto signi-
fica que seus autovalores devem estar dentro do
ćırculo unitário. Além disso, as matrizes Cest e
Kest devem ser tais que as sáıdas do modelo se-
jam razoavelmente próximas da série temporal, ou
seja, devem ser tais que não levem o erro a infinito.

Além destas restrições, em uma das alternati-
vas propostas foram também colocadas as restri-
ções de atingibilidade e observabilidade, conforme
será mostrado mais adiante.
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4.3 Alternativas propostas

Durante esta pesquisa foram propostas algumas
variações aos algoritmo Opt-AiNet. A primeira
destas variações surgiu devido à presença de res-
trições no problema estudado. O algoritmo Opt-
AiNet foi desenvolvido para problemas sem res-
trições e o problema de otimização relacionado à
modelagem de séries temporais tem restrições. A
segunda variação surgiu da necessidade de se ex-
plorar o espaço de soluções buscando regiões de
soluções fact́ıveis atravessando zonas de soluções
não fact́ıveis. Por fim, em uma tentativa de res-
tringir um pouco mais o espaço de busca, foram
inseridas no problema de otimização duas novas
restrições relacionadas à natureza do modelo ge-
rador das séries temporais. As alternativas pro-
postas para a solução do problema são detalhadas
a seguir.

4.3.1 Algoritmos imunológicos para otimi-

zação com restrições

A prinćıpio, como o problema de otimização estu-
dado tem restrições, o método utilizado foi seme-
lhante ao Opt-AINet, a menos que na etapa inicial
de geração de indiv́ıduos as restrições citadas na
seção 4.2 foram levadas em conta, de forma que
ao invés da simples geração aleatória de indiv́ı-
duos foi feito um laço garantindo que indiv́ıduos
fossem gerados até que se chegasse a um número
desejável de indiv́ıduos iniciais satisfazendo as res-
trições do problema. Este procedimento também
foi adotado na etapa de inserção de novos indiv́ı-
duos ao final de cada iteração do algoritmo.

Outra diferença entre o método explorado
inicialmente e o algoritmo Opt-AiNet é que na
etapa da clonagem dos anticorpos os clones gera-
dos eram verificados quanto a sua factibilidade.
Se os clones implicassem em soluções fact́ıveis,
eles eram mantidos na população. Caso contrá-
rio, uma nova perturbação era gerada e somada
ao clone original. Isto era repetido até que se
chegasse a um clone perturbado fact́ıvel. A par-
tir destas diferenças garantiu-se que o algoritmo
sempre geraria soluções fact́ıveis do problema es-
tudado. A abordagem adotada é semelhante à
usada nos artigos (Giesbrecht and Bottura, 2010a)
e (Giesbrecht and Bottura, 2010b), em que se mos-
tra como os métodos imuno-inspirados podem ser
usados para se encontrar a solução da equação al-
gébrica de Riccati a partir da relação entre a solu-
ção da equação e um problema de otimização com
restrições.

4.3.2 Travessia de zonas proibidas

Ao se adotar o procedimento descrito acima, foi
verificado que havia a possibilidade de alguns clo-
nes ficarem presos em regiões fact́ıveis cercadas
por regiões infact́ıveis. Isto era posśıvel pois caso

uma perturbação gerasse um clone perturbado in-
fact́ıvel, ela era descartada e uma nova perturba-
ção era gerada, até que se chegasse a uma que fi-
zesse o clone perturbado ser fact́ıvel. Desta forma,
se o clone estivesse cercado por uma região infact́ı-
vel, as perturbações seriam geradas até que se che-
gasse a uma que não seria grande o suficiente para
fazê-lo ultrapassar a fronteira de factibilidade, en-
clausurando o clone em uma determinada região
do espaço. Também foi verificado que a solução
ótima do problema poderia estar em uma região
cercada de regiões infact́ıveis, dificultando a che-
gada dos clones até ela.

Para solucionar esta posśıvel falha do algo-
ritmo foi adotado um novo método de clonagem
em que, caso um clone perturbado cáısse em uma
região infact́ıvel, seria gerada uma nova perturba-
ção que seria somada ao clone perturbado, e não
mais ao clone original. Desta forma, mesmo que
um clone esteja em uma região confinada por zo-
nas proibidas (regiões infact́ıveis), ele seria pertur-
bado até chegar a uma região fact́ıvel adjacente.
Desta maneira também se resolveu o problema no
caso de a solução ótima estar cercada por zonas
proibidas, uma vez que ela pode ser alcançada por
clones de anticorpos que estão em regiões adjacen-
tes.

4.3.3 Restrições de Atingibilidade e obser-

vabilidade

A possibilidade de travessia de zonas proibidas pe-
los clones permitiu que fossem inseridas novas res-
trições no problema, reduzindo o espaço de busca.
As novas restrições inseridas foram as de atingibi-
lidade e observabilidade. Para verificar se os an-
ticorpos formados pela tripla {Aest, Cest, Kest}
implicam em um sistema observável, basta tomar
as matrizes Aest e Cest estimadas e calcular a ma-
triz de observabilidade e seu posto. Se o posto da
matriz de observabilidade for maior que a ordem
do sistema, o mesmo é observável. Para a verifi-
cação da restrição de atingibilidade é necessário o
cálculo da matriz Mest, o que depende dos estados
e das sáıdas. O cálculo desta matriz foi feito na
rotina de cálculo do fitness da solução, em que os
estados e as sáıdas estão dispońıveis. A partir da
matriz Mest e da matriz Aest, é feito o cálculo da
matriz de atingibilidade e de seu posto, determi-
nando se o sistema é ou não observável.

5 Exemplo de aplicação

Para testar o algoritmo proposto uma série tem-
poral com 200 amostras foi gerada pela aplicação
de um rúıdo branco a um sistema formado pelas
seguintes matrizes:

A =

[

0.873847 0.166155
−0.166155 0.426153

]

(4)
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Figura 1: Comparação entre a série temporal real
e a estimada pelo método proposto por Aoki

C =
[

1.231862 −0.719364
]

(5)

K =
[

1.231862 0.719364
]

(6)

Esta série temporal, também chamada de série
temporal real, foi dada como entrada ao algoritmo
proposto por Aoki, resultando em um modelo que
foi usado para gerar uma série temporal estimada,
que é mostrada na figura 1 juntamente com a sé-
rie temporal real. O fitness da série temporal es-
timada pelo método de Aoki foi calculado com a
equação 3 resultando em 0.7765. Da figura 1 nota-
se que a dinâmica da série temporal estimada não
acompanha a da série temporal real. Provavel-
mente isto se deve ao número relativamente pe-
queno de amostras utilizado, de forma que as co-
variâncias da série temporal real não são bem esti-
madas, implicando em uma estimativa ruim para
o modelo, que leva a uma série temporal estimada
relativamente distante da real.

As três alternativas para modelagem de sé-
ries temporais propostas neste artigo foram im-
plementadas em MatLab e foram testadas com a
série temporal real. Foram observados o número
de iterações até se chegar ao critério de parada, o
fitness máximo atingido e o número de indiv́ıduos
na última iteração. Os resultados são mostrados
na tabela 1, em que a alternativa 1 é a sem traves-
sia de zonas proibidas, a alternativa 2 é aquela em
que foi implementada a travessia de zonas proibi-
das e a alternativa 3 é aquela em que foram intro-
duzidas as restrições de observabilidade e atingi-
bilidade. Na figura 2 é mostrada a série temporal
original e a estimada na alternativa que apresen-
tou o maior fitness máximo. Da figura nota-se
que a modelagem da série temporal pelo método
proposto neste artigo foi bem sucedida, ou seja, a
série temporal estimada é muito próxima da real,
e ao se comparar as figuras 1 e 2 nota-se que a série

Tabela 1: Resultados na última iteração

Alternativas 1 2 3

Fitness máximo 1.2537 1.2501 1.2638

Número de iterações 14203 40123 13749

Número de indiv́ıduos 30 33 186

temporal obtida com o método proposto neste ar-
tigo é mais próxima da série temporal real do que
a série temporal obtida usando o algoritmo pro-
posto por Aoki. De fato mesmo o menor fitness
máximo das alternativas imuno inspiradas propos-
tas é maior que o obtido ao se fazer a modelagem
da série com o método proposto por Aoki.

Da tabela 1 nota-se que o maior fitness foi
observado para a alternativa 3. A inserção das
restrições de atingibilidade e observabilidade fize-
ram com que o algoritmo chegasse a uma solução
melhor que nos outros casos. Isto se justifica pela
redução do espaço de busca que permitiu que o al-
goritmo encontrasse melhores soluções. O número
de iterações para atingir o critério de parada tam-
bém foi menor na alternativa 3, o que também se
justifica pelo menor espaço de busca. Na alter-
nativa 3 também foi observado o maior número
de indiv́ıduos na população final. Isto indica que
seria posśıvel aumentar o limiar de supressão do
algoritmo para melhorar sua performance.

A travessia de zonas proibidas implementada
na alternativa 2 levou a um maior número de ite-
rações para se chegar ao critério de parada e o
fitness máximo obtido foi menor que o dos outros
casos. Nesta alternativa os clones que sofreram
mutações tinham a possibilidade de ficarem dis-
tantes do anticorpo que os gerou. Aparentemente
isto prejudicou a capacidade de refinamento da
solução do algoritmo. No entanto a travessia de
zonas proibidas foi interessante quando aliada às
restrições de observabilidade e atingibilidade, le-
vando aos bons resultados da alternativa 3.

A alternativa 1, apesar de apresentar um fit-
ness máximo menor que o observado na alterna-
tiva 3 também levou a um resultado final razoável.
Apesar de o número de iterações para se atingir
o critério de parada ter sido um pouco maior que
o observado na alternativa 3 a alternativa 1 levou
menos tempo para ser executada devido ao menor
número de indiv́ıduos na população.

6 Conclusão

A partir dos resultados observados conclui-se que
o método proposto para a modelagem de séries
temporais leva a resultados melhores do que os
obtidos com um método amplamente divulgado
de modelagem de séries temporais. A grande van-
tagem do método proposto é que não é necessária
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Figura 2: Comparação entre série real e estimada
pelo algoritmo imuno inspirado

a estimação das matrizes de covariância das séries
temporais, que não é acurada quando se tem um
número de amostras limitado.

Além dos bons resultados da primeira alterna-
tiva imuno inspirada, as outras alternativas pro-
postas levaram ao aumento de performance e de
qualidade da solução como pode ser visto na ta-
bela 1. Apesar de neste artigo as alternativas se-
rem dedicadas ao problema de modelagem de sé-
ries temporais, algumas delas podem ser usadas
para a solução de outros problemas de otimização
com restrições em que se queira utilizar os algo-
ritmos imuno-inspirados.
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Abstract⎯ The machine tools are found in various industries of the metal-mechanics and workshops. These are driven by 
induction motors, by belts, gears or straight shafts, which are subject to problems related to applied load on your rotors as well 
as disturbances in power quality. In the machining process the machine tool parameters, the workpiece material properties, the 
tool material and geometry and the turning process characteristics affects the surface finish of parts, examined in terms of 
dimensions and surface roughness. The surface roughness is considered one of the main indices of the final product quality in 
machining processes, showing variations with changes in the electromagnetic torque on the motor shaft. The purpose of this 
work is to present a surface roughness predictor based on the dynamics of the rms current that feeds the induction motor in a 
turning process using artificial neural networks to analyze the surface roughness variations as a function of the machining 
conditions (cutting speed, feed rate and tool nose radius). Simulation results are presented to validate the performance of the 
proposed method in various situations running with voltage unbalance and load torque steps. 

Keywords⎯ AC Induction motors, machining, multilayer artificial neural network, prediction of surface roughness. 

Resumo⎯ As máquinas operatrizes são encontradas em diversas indústrias do setor metal-mecânica e oficinas. Estas são aciona-
das por motores de indução trifásicos, por correias, eixo direto ou engrenagens, os quais estão sujeitos a problemas relacionados a 
carga aplicada em seus rotores bem como aos distúrbios da qualidade de energia elétrica. No processo de usinagem os parâmetros 
da máquina ferramenta, propriedades do material da peça, geometria e material da ferramenta e processo de torneamento, interfe-
rem no acabamento superficial das peças, examinada em termos de dimensões e rugosidade superficial. A rugosidade a qual é 
considerada, é um dos principais índices de qualidade do produto final nos processos de usinagem, apresentando variações com 
as alterações do conjugado eletromagnético no eixo do motor. A proposta deste trabalho é apresentar um preditor de rugosidade 
superficial de peças baseada na dinâmica da corrente eficaz que alimenta o motor de indução trifásico num processo de tornea-
mento utilizando redes neurais artificiais para analisar o comportamento da rugosidade (Ra) em função dos parâmetros escolhidos 
(velocidade de corte, avanço e raio de ponta). Resultados de simulação são apresentados para validar a performance do método 
proposto em diversas situações de operação com desequilíbrio de tensão e degraus de torque de carga. 

Palavras-chave⎯ Motores elétricos de indução, usinagem, rede neural artificial multicamadas, predição da rugosidade. 

1   Introdução 

Os motores elétricos têm vastas aplicações em áreas 
industriais, sendo o principal elemento de conversão 
de energia elétrica em mecânica motriz de máquinas 
ferramenta. Sua principal característica é o seu baixo 
custo e robustez. 

Nos países industrialmente desenvolvidos e em 
desenvolvimento, os motores elétricos são responsá-
veis por uma proporção considerável do consumo 
total de energia nacional produzida. As estatísticas 
indicam que os motores elétricos são geralmente 
responsáveis por cerca de 2/3 do consumo de energia 
industrial em cada país, ou cerca de 40% do consu-
mo total de energia. Saidur (2009). 

Dentro deste aspecto, a indústria metal-mecânica 
tem importante papel no consumo de energia elétrica 
entre os vários processos, tais como torneamento, 
fresamento, entre outros. Estas máquinas são comu-
mente acionadas por Motores de Indução Trifásicos 

(MIT) com acoplamento direto ao eixo ou através de 
correias.  

Assim, a qualidade de energia elétrica reflete 
nos parâmetros do produto final, sendo a rugosidade 
um dos parâmetros de qualidade das peças manufatu-
radas. Esta pode ser medida através de rugosímetro  
após o término do processo. Entretanto, esta metodo-
logia é morosa e cara, pois implica em medir cada 
peça separadamente. 

Trabalhos recentes têm utilizado modelos 
preditores para inferir os níveis de rugosidade das 
peças durante o processo de fabricação. As técnicas 
convencionais utilizam o avanço, raio de ponta e 
velocidade de corte para predição de rugosidade, 
conforme Özel et al., (2009). 

Muitos pesquisadores têm utilizado Redes 
Neurais Artificiais (RNA) na previsão da rugosidade 
da superfície, da vida da ferramenta e outros 
parâmetros de usinagem. No trabalho de Azouzi e 
Guillot (1997) foi examinada a viabilidade de uma 
fusão de sensores com a RNA para estimar a 
rugosidade superficial e desvios dimensionais 
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durante a usinagem. Este estudo concluiu que a 
profundidade de corte, taxa de avanço, forças de 
corte radial e do eixo longitudinal são as 
informações necessárias que devem ser integrados 
em modelos de redes neurais para prever a 
rugosidade da superfície com exito. 

Além desses parâmetros, Risbood et al. (2003) 
acrescentou que as vibrações radiais do suporte da 
ferramenta como um parâmetro adicional para 
predizer a rugosidade da superfície. Durante seus 
experimentos, eles observaram que a superfície de 
usinagem/volta em primeiro momento melhora com 
aumento de avanço, mas depois ele começa a se 
deteriorar com o aumento da velocidade. Benardos e 
Vosniakos (2003) fez uma extensa revisão da 
literatura sobre a predição rugosidade em usinagem e 
confirmaram a eficácia da rede neural nas 
abordagens propostas na literatura. 

Feng e Wang (2003) compararam os modelos de 
regressão com um modelo de rede neural feed-
forward, usando dados experimentais esparsos 
obtidos para torneamento tradicional. 

Os resultados indicaram que a modelagem 
através da RNA proporcionou melhor previsão para 
todas as condições de corte que participaram do 
treinamento. No entanto, os autores concluiram que 
os modelos de regressão poderiam ter um melhor 
desempenho quando os dados experimentais forem 
gerados a partir de delineamento experimental. 

No artigo de Özel e Karpat (2005) os resultados 
apresentados para predição da rugosidade superficial 
e desgaste da ferramenta utilizaram a análise de 
regressão e modelos de redes neurais no torneamento 
de acabamento de aço endurecido. Eles 
demonstraram que o preditor neural pode inferir o 
padrão de rugosidade da superfície no processo de 
torneamento. Karpat e Özel (2005, 2006a, 2006b) 
apresentaram o exame inteligente através de RNA 
para a seleção dos parâmetros de usinagem 
objetivando o melhor acabamento, desgaste da 
ferramenta e tempo de usinagem.  

Este trabalho propõe uma abordagem de rede 
neural artificial para predizer a rugosidade superfici-
al de uma peça em um processo de torneamento de 
uma forma mais simples, medindo-se as tensões e 
correntes na alimentação da máquina usando uma 
rede neural artificial multicamadas feed-forward 
considerando as entradas eficazes da corrente sob 
condições diversas de carga aplicado ao rotor do 
MIT. 

A organização deste trabalho é descrita a seguir: 
Na Seção 2 serão apresentados os aspectos da mode-
lagem do MIT. Na Seção 3 será descrito o método de 
usinagem e de predição da rugosidade superficial em 
processos de torneamento. Na Seção 4 serão apresen-
tados os aspectos relacionados à RNA e sua aplica-
ção na metodologia proposta. Finalmente, na Seção 5 
as conclusões deste trabalho são apresentadas. 

 

2   Aspectos da modelagem do motor de indução 
trifásico 

O primeiro passo envolvido no treinamento de 
uma RNA é compilar o conjunto de padrões de en-
trada e saída com o objetivo de ajustar os parâmetros 
internos da rede, ou seja, os pesos sinápticos. Este 
procedimento é conhecido como processo de treina-
mento e se deve assegurar que a rede é exposta a 
sequências de padrões que descrevam de forma satis-
fatória o comportamento do sistema analisado (Go-
edtel et al, 2007).  

Buscando gerar os padrões de treinamento para a 
estimativa de rugosidade do processo de torneamen-
to, quando em diferentes situações de carga e tensão 
de alimentação, foram realizadas várias simulações 
utilizando a ferramenta Matlab/Simulink. A modela-
gem matemática é iniciada pelas equações de tensão 
do estator e do rotor. A Figura 1 representa o rotor e 
estator de um MIT, onde as correntes de rotor e esta-
tor são apresentadas com índices “r” e “s” respecti-
vamente (Ong, 1998). 

 
Figura 1. Corrente de Estator e Rotor do MIT 

 
As equações de tensão de linha do estator são dadas 
por: 

t
as

srasiasV
d

dλ
+=  (1) 

t
bs

srbsibsV
d

dλ
+=  (2) 

t
cs

srcsicsV
d

dλ
+=  (3) 

onde:  
Vas, Vbs, Vcs são as tensões trifásicas do estator, 

em Volts. 
 ias, ibs, ics são as correntes trifásicas do estator, 

em Ampères 
λas, λbs, λcs são os fluxos magnéticos concatena-

dos trifásicos do estator, em Webers. 
rs é a resistência do estator, em Ohms. 
Com relação ao rotor, as equações de tensão do 

mesmo são descritas por: 

dt
ard

rrariarV
λ

+=  (4) 

dt
brd

rrbribrV
λ

+=  (5) 
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dt
crd

rrcricrV
λ

+=  (6) 

onde: 
Var, Vbr, Vcr são as tensões trifásicas do rotor, em 

Volts. 
iar, ibr, icr são as correntes trifásicas do rotor, em 

Ampères. 
λar, λbr, λcr são os fluxos magnéticos concatena-

dos trifásicos do rotor em Webers. 
rr é a resistência do rotor, em Ohms.  
As equações de fluxo concatenado entre os enro-

lamentos de rotor e estator são representadas na for-
ma matricial como se segue: 
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onde:  

[ ]Tcsbsas
abc
s λλλ       =λ  é o fluxo concatenado do 

estator, em Webers. 

[ ]Tcrbrar
abc
r λλλ       =λ  é o fluxo concatenado 

do rotor, em Webers. 

[ ]Tcsibsiasiabc
s       =i  é o vetor de corrente do es-

tator, em Ampères. 

[ ]Tcribriariabc
r       =i  é o vetor de corrente do ro-

tor, em Ampères. 
As matrizes de indutância mútua e de indutância 

própria são descritas pelas seguintes equações: 
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[ ]Tabc
rs

abc
sr LL =  (11) 

onde:  
Lls é a indutância de dispersão do estator (H). 
Llr  é a indutância de dispersão do rotor (H).  
Lss é a indutância própria de estator (H). 
Lrr é a indutância própria de rotor (H). 
Lsm é a indutância mútua de estator (H). 
Lrm é a indutância mútua de rotor (H). 
Lsr é a indutância mútua entre rotor e estator (H). 
Desconsiderando as perdas no ferro, é possível 

expressar estas indutâncias em termos do número de 
espiras dos enrolamentos de rotor e estator, e a per-

meância do entreferro. As relações entre as indutân-
cias são expressas pelas seguintes equações: 

gPsNssL 2=  (12) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
3

2
cos2 π

gPsNsmL  (13) 

gPrNsNsrL =  (14) 

gPrNrrL 2=  (15) 

onde Pg é a permeância magnética (Wb/A) e Ns e Nr 
são o número de espiras no enrolamento do rotor e 
estator, respectivamente. 

Uma máquina idealizada é descrita por seis e-
quações diferenciais de primeira ordem, uma para 
cada enrolamento. Estas equações são acopladas de-
vido às indutâncias mútuas entre os enrolamentos. 
Em particular, os termos de acoplamento entre rotor 
e estator são função da posição do rotor. À medida 
que o rotor gira, estes termos de acoplamento variam 
com o tempo. Transformações matemáticas como as 
de Park (qd0) e Clark (ab0) facilitam o cálculo da 
solução transitória, pois transformam as equações 
diferenciais variantes no tempo em equações de in-
dutâncias constantes (Ong, 1998). 

Valendo-se das equações acima é possível simu-
lar o comportamento elétrico e mecânico do motor de 
indução trifásico. O objetivo do presente equaciona-
mento é simular o comportamento do motor da parti-
da ao regime permanente. Sendo este período extre-
mamente curto não serão consideradas as variações 
térmicas às quais a máquina fica submetida.  

Considera-se que o MIT é alimentado por um 
sistema elétrico de potência trifásico equilibrado, 
operando em 60Hz e sem distorções harmônicas. A 
partida do motor simulará a partida direta com tensão 
plena sendo aplicada aos enrolamentos do estator. Os 
parâmetros utilizados na simulação foram levantados 
de um MIT especial de 8/4 pólos, 220V de 
fabricação WEG. A Tabela 1 apresenta os 
parâmetros do MIT utilizado nas simulações. A Figu-
ra 2 apresenta o diagrama de blocos que descreve as 
entradas e saídas do modelo proposto. 
 

Tabela 1. Parâmetros do MIT. 
Linha Especial – VIII/IV Pólos – 60Hz – 220V 

Potência (CV) 4,0/6,3 CV 
Corrente Nominal (A) 19,0/16,6 A 

Resistência de Estator (Ω) 1,00301/0,24981 Ω 
Resistência de Rotor(Ω) 0,75038/0,22359 Ω 

Indutância de Estator (Ls) 7,25/1,64 mH 
Indutância de Rotor (Lr) 6,72/1,348 mH 

Indutância de Magnetização (Lm) 68,1633/62,4795 mH 
Momento de Inércia (J) 0,073787/0,073787 

kgm² 
Velocidade Síncrona (ω) 94,25/188,5 rad/s 

Escorregamento Nominal (s) 4,1/4,7% 
Torque Nominal (Nm) 32,75 /25,2 Nm 
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Figura 2. Diagrama em blocos do modelo do MIT 

 3   Aspectos do processo de usinagem 

3.1 Processo de usinagem e torneamento 

 
Usinagem é a denominação genérica para os 
processos industriais de fabricação em que as peças 
de metal são moldadas pela ação de corte exercida 
por uma ferramenta. O material retirado durante a 
execução do corte é denominado cavaco. 

Torneamento é o processo de usinagem destina-
do à obtenção de superfícies de revolução com auxí-
lio de uma ou mais ferramentas monocortantes. Para 
tanto, a peça gira em torno do eixo principal de rota-
ção da máquina e a ferramenta se desloca simultane-
amente segundo uma trajetória coplanar com o refe-
rido eixo (Ferraresi, 1977). A Figura 3 apresenta um 
exemplo do processo de torneamento com ferramenta 
externa. 
 

 
Figura 3. Torneamento cilíndrico externo 

3.2 Rugosidade Superficial 

 
As superfícies, por mais perfeitas que sejam, apre-
sentam irregularidades denominadas de rugosidade 
(erro micrométrico), as quais podem ser avaliadas 
com o emprego de um aparelho eletrônico conhe-
cido por rugosímetro. 

A qualidade de acabamento da superfície 
aumenta à medida que crescem as exigências do 
projeto. Exemplificando, as superfícies das peças 
deslizantes, tal como o eixo de um mancal, devem 
ser lisas para que o atrito seja o menor possível. Para 

as superfícies externas da caixa deste mesmo mancal 
as exigências de acabamento são menores. 

As superfícies das peças dos processos de 
torneamento devem ser adequadas ao tipo de 
finalidade a que se destinam. 

No processo de torneamento as condições de u-
sinagem, as propriedades do material da peça, a ge-
ometria e o material da ferramenta e a própria opera-
ção em si interferem no acabamento superficial obti-
do no componente usinado.  

As condições de usinagem consideradas no pre-
sente estudo foram as seguintes: raio de ponta εr  
(raio de ponta) = 0,4 mm; f  (avanço) = 0,075 
mm/volta; cV  (velocidade de corte) = 345 m/min. O 
material da peça é o aço SAE 1045. 

3.4 Modelos Preditores de Rugosidade 

 
Muitos pesquisadores têm utilizados ferramentas 
alternativas as tradicionais para a análise de rugosi-
dade em processos de usinagem. Neste contexto, as 
redes neurais artificiais desempenham importante 
papel na análise dos processos de torneamento, tendo 
por objetivo a previsão da rugosidade superficial, a 
vida da ferramenta e outros parâmetros.  

Bernardo e Vosniakos (2003) fizeram uma ex-
tensa revisão da literatura sobre a predição da rugo-
sidade superficial na usinagem e confirmaram a efi-
cácia das abordagens das redes neurais artificiais.  

Özel e Karpat (2005) apresentaram resultados de 
predição da rugosidade superficial e desgaste da fer-
ramenta usando a análise de regressão e de modelos 
de redes neurais para torneamento de aço. O modelo 
obtido através de regressão linear é apresentado na 
Equação (16). Karpat e Özel (2005, 2006a, 2006b) 
apresentaram redes neurais para a seleção de parâme-
tros de usinagem para melhor acabamento, desgaste 
da ferramenta e tempo de usinagem.  
 

92248,01904,115819,08963,9 −−= εrfVR ca  (16) 
onde:  

aR  é a rugosidade superficial (µm); 

cV  é a velocidade de corte (m/min.); 
f  é a velocidade de avanço (mm/volta); 

εr  é o raio de ponta da ferramenta (mm). 

4   Redes neurais artificiais e metodologia 

A metodologia para treinamento e validação da es-
trutura neural proposta neste trabalho é ilustrada no 
diagrama em blocos da Figura 4. 

Os dados de entrada da RNA PMC são formados 
por valores eficazes (RMS) da corrente de linha da 
alimentação do MIT. A saída da RNA é a rugosida-
de. A saída deste estimador neural é comparada com 
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o valor desejado, gerando-se assim o sinal de erro. O 
neurônio artificial pode ser modelado matematica-
mente como segue: 

∑
=

+=
m

i
iij bwXkv

1

.)(
 

(17) 

))(()( kvky jjj ϕ=  (18) 
onde:  

m é o número de sinais de entrada do neurônio; 
Xi é o i-ésimo sinal de entrada do neurônio; 
wi é o peso associado com o i-ésimo sinal de en-

trada; 
b é o limiar de cada neurônio; 
vj(k) é a resposta do j-ésimo neurônio em k; 
ϕj(.) é a função de ativação do j-ésimo neurônio; 
yj(k) é o sinal de saída do j-ésimo neurônio em k. 

Figura 4. Estrutura do preditor de rugosidade 

Cada neurônio artificial, baseado nos sinais de 
entrada, é capaz de computar a respectiva saída por 
intermédio do ajuste de seus pesos. A função de ati-
vação de cada neurônio da primeira camada escondi-
da é a função tangente hiperbólica, enquanto a fun-
ção de ativação do neurônio de saída é a função iden-
tidade. O processo de ajuste dos pesos da rede (wj) 
associados ao j-ésimo neurônio de saída é feito pelo 
cálculo do sinal de erro ej(k) (entre a resposta deseja-
da e a resposta estimada) em relação à k-ésima itera-
ção ou k-ésimo vetor de entrada. Este sinal de erro é 
calculado da seguinte forma: 

)()()( kjykjdkje −=  (19) 
onde dj(k) é a resposta desejada do j-ésimo neurônio 
de saída. Somando-se todos os erros quadráticos 
produzidos pelos neurônios de saída da rede em rela-
ção à k-ésima iteração, tem-se: 
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onde p é número de neurônios da saída. Para uma 
configuração de pesos ótima, E(k) é minimizado por 
intermédio do ajuste dos pesos sinápticos wji. Os 
pesos associados à camada de saída da rede são re-
calculados usando-se a seguinte expressão: 
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O peso sináptico wji está conectando o j-ésimo 
neurônio da camada considerada ao i-ésimo neurônio 
da camada anterior, sendo η a constante que deter-
mina a taxa de aprendizado do algoritmo backpropa-
gation. O ajuste dos pesos pertencentes às camadas 
escondidas é feito de forma análoga. Os passos para 
o ajuste destes pesos são detalhados na bibliografia 
consultada (Haykin, 2008).  

A rede neural artificial usada para a predição de 
rugosidade é a multicamadas feed-forward contendo 
três camadas, sendo uma de entrada com parâmetros 
de correntes rms Ia, Ib e Ic , camada intermediária 
com 3 neurônios e na camada de saída  o parâmetro 
de Rugosidade (Ra). Na geração de dados de treina-
mento baseado no modelo do MIT foram considera-
das variações de tensão de -10% a +10% e o conju-
gado de carga variando de 1 Nm a 25 Nm. Portanto, 
a metodologia foi aplicada para nove condições de 
desequilíbrio de tensão aplicada ao MIT durante o 
regime permanente considerando vinte cinco degraus 
de torque eletromagnético para cada uma das faixas 
de tensão. 

3   Validação da rede neural 

A validação da rede neural aplicado na predição de 
rugosidade foi realizada através de simulações utili-
zando a ferramenta computacional MatLab/Simulink. 
Para a validação, foram utilizadas duas condições de 
valores diferentes de desequilíbrio quando compara-
dos com as utilizadas no processo de treinamento, 
conforme ilustrados na Tabela 2. 

Tabela 2. Parâmetros dos desequilíbrios utilizadas na validação. 

Condição Ia (%) Ib(%) Ic(%) 
1 +8 -3 0 
2 -6 +9 0 

 
No processo de validação, a rede opera de forma 

on-line com o processo de usinagem estimando a 
rugosidade (Ra) para as duas condições citadas na 
Tabela 2.  

A Tabela 3 apresenta o Erro Relativo Médio 
(Erm) e o Desvio Padrão (Dp) calculados entre os 
valores de rugosidade (Ra) de referência e os obtidos 
pela rede neural. 
 

Tabela 3. Erro Relativo Médio (Erm) e Desvio Padrão (Dp). 
Condição  Erm (%) Dp (%) 

1 0,0115 0,0044 
2 0,0120 0,0046 

 
As Figuras 5 e 6 mostram os resultados de 

rugosidade (Ra) de referência e a obtida por meio da 
rede neural proposta.  
 

MIT 

Corrente 

RMS 

Estimador Neural

Rugosidade 
Estimada 

Rugosidade 
Calculada 

Erro 
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Figura 5. Curvas de redes neurais para condição de validação 1 

0 1 2 3 4 5 6
x 105

0.4185

0.419

0.4195

0.42

0.4205

Tempo (s)

R
ug

os
id

ad
e 

(µ
m

)

Curvas de validação de rugosidade (Ra): condição 2

 

 

(Referência)
(Estimado - RNA)

 
Figura 6. Curvas de redes neurais para condição de validação 2 

3 Conclusão 

Este trabalho apresentou um método alternativo, 
baseado em redes neurais para predizer a rugosidade 
da superfície do produto manufaturado em processo 
de torneamento. 

Os modelos de redes neurais demonstram a ca-
pacidade em aproximar o comportamento da variável 
de saída (rugosidade) com relação aos parâmetros de 
entrada (corrente RMS das fases A, B e C) de uma 
forma mais simples, medindo-se as tensões e corren-
tes na alimentação da máquina, enquanto que pelo 
processo tradicional é morosa e cara, pois implica em 
medir cada peça separadamente através de rugosíme-
tro e microscópio. 

Os resultados da predição de rugosidade, con-
forme as Figuras 5 e 6 foram muito próximos dos 
valores reais com erro relativo médio da ordem de 
0,01%, indicando uma boa representação das variá-
veis de entrada à rugosidade. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INTELIGENTE PARA DIAGNÓSTICO DE FALHAS NOS 
ENROLAMENTOS DO ESTATOR DE MOTORES DE INDUÇÃO 

VINÍCIUS SANTOS AVELAR, LANE MARIA RABELO BACCARINI, GLEISON FRANSOARES VASCONCELOS AMARAL. 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 
PRAÇA FREI ORLANDO, 170, CENTRO, 36.307.352 SÃO JOÃO DEL-REI, MG, BRASIL 

E-MAILS: VINICIUSFGE@HOTMAIL.COM, RABELO@UFSJ.EDU.BR, AMARAL@UFSJ.EDU.BR 

Abstract The short circuit is a severe shortage that occurs in the stator windings. It starts from a few turns, but with the warm-
ing of the isolated place, caused by the fault current which is very high, make this spread. Hence the importance of diagnosing 
the fault in its beginning. In this context, then Support Vector Machine (SVM) is a tool of considerable importance for standard 
classification. From some training data, it can diagnose whether or not there is a short circuit beginning, which is important for 
predictive maintenance.  

Keywords SVM, MIT, Fault Diagnosis, Initial Short Circuit. 

Resumo O curto circuito é uma falta severa que pode ocorrer nos enrolamentos do estator. Ele começa envolvendo poucas es-
piras. A corrente no curto-circuito é muito elevada e provoca aquecimento localizado que rapidamente se estende para outras se-
ções do enrolamento. Portanto, é muito importante diagnosticar este tipo de falha no início antes que provoque perda do motor e 
parada não programada. Nesse contexto, a Máquina de Vetor de Suporte (SVM) é uma ferramenta de apreciável importância para 
classificações de padrões. A partir de alguns dados de treinamento, ela pode diagnosticar se há ou não a falta em seu começo, o 
que é importante para a manutenção preditiva.  

Palavras-chave SVM, Diagnóstico de falhas, Curto-Circuito Inicial.

1    Introdução 

A evolução das técnicas de produção tem aumentado 
de forma sensível à capacidade produtiva das plantas 
industriais, podendo-se afirmar que esse aumento é 
causado principalmente pelo aumento da capacidade 
produtiva de seus equipamentos. Como as etapas do 
ciclo de vida destes equipamentos exigem elevados 
investimentos, notadamente as etapas de manutenção 
e operação necessitam garantir altos índices de dis-
ponibilidade e confiabilidade. Tais níveis podem ser 
obtidos através da redução do número de falhas e o 
gerenciamento de suas severidades, que fornece 
ainda, como benefício adicional, o aumento da segu-
rança da planta (Azevedo e outros, 2005). 

Os custos da manutenção representam a maior 
parte dos custos operacionais de toda a fabricação. 
Podem representar entre 15% a 40% dos custos de 
muitos produtos. Estudos de gerenciamento de manu-
tenção indicaram que um terço do custo total de 
manutenção é desperdiçado com procedimentos 
inadequados ou desnecessários (Baccarini, 2005). 

Estudos reais apresentados em (de Almeida, 
2010) comprovaram a redução do risco de falhas em 
empresas que implementaram técnicas de manuten-
ção preditiva. O levantamento foi realizado pela 
“Plant Performance Group” (uma divisão da “Tech-
nology for Energy Corporation”) e foi projetado para 
quantificar o impacto da inclusão de técnicas de 
manutenção preditiva como parte chave da filosofia 
da gerência de manutenção. O grupo de amostra 
incluía uma variedade de indústrias de geração de 
energia elétrica, papel e celulose, processamento 
alimentício, têxteis, ferro e aço, alumínio, e outras 
indústrias de manufatura ou de processo. Os partici-
pantes tinham programas de manutenção preditiva 

estabelecidos com um mínimo de três anos de im-
plementação. De acordo com os resultados do levan-
tamento, as maiores melhorias foram obtidas em 
custos de manutenção, falhas não programadas da 
máquina, tempo parado para reparo, redução de pe-
ças no estoque, e recompensas diretas e indiretas de 
hora extra. Em complemento, o levantamento indi-
cou uma melhoria substancial na vida da máquina, 
produção, segurança do operador, qualidade do pro-
duto, e lucro global. O levantamento determinou que 
o aviso antecipado dos problemas da máquina e sis-
temas reduziu o risco de falha destrutiva. De acordo 
com os autores da pesquisa “Este benefício tem sido 
apoiado por várias empresas de seguro, que tem 
oferecido reduções em benefícios para fábricas que 
possuam, em andamento, um programa de manuten-
ção preditiva baseada em condição.” 

Atualmente existem diversos métodos utilizados 
para detecção de curto-circuito nas espiras do estator 
na área de manutenção preditiva, porém muitos deles 
se mostram de baixo custo/benefício, ineficazes ou 
mesmo de difícil aplicação em processos reais. Outra 
questão existente é o fato de que muitos processos 
rodam de forma contínua ou estão em ambientes 
agressivos, exigindo que o monitoramento ideal seja 
feito sem parada da máquina, de forma não invasiva 
e, principalmente, sem expor o técnico ao contato 
direto com a máquina. 

Os enrolamentos do estator de motores de indu-
ção trifásicos são submetidos a estresse induzido por 
diversos fatores: efeitos térmicos; vibrações mecâni-
cas; estresse de tensão em acionamentos a freqüência 
variável (Fang e Hongzhong, 2006). Resultados das 
pesquisas realizadas pelo IEEE mostraram falhas no 
estator representam 36% do total de falhas em moto-
res de indução. A deterioração do isolamento do 
estator normalmente começa com curto-circuito 
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envolvendo poucas espiras de uma mesma fase. A 
corrente de falta é aproximadamente duas vezes a 
corrente de rotor bloqueado e provoca aquecimento 
localizado que rapidamente se estende para outras 
seções do enrolamento (Tallam e outros, 2003). 

Assim, a detecção de falhas entre espiras é espe-
cialmente importante, pois é o começo para a ocor-
rência das demais falhas que podem resultar em 
perdas irreversíveis. Por isso, nos últimos anos, a 
detecção de falhas vem despertando muito interesse 
na comunidade científica. Estudos mostram que o 
impacto da falha nas características do motor é pe-
queno, o que dificulta a sua detecção. 

Os métodos baseados na análise da corrente elé-
trica (MCSA) não são invasivos e não requerem a 
interrupção da operação dos sistemas de acionamen-
tos (Benbouzid, 2000). A medição é feita por senso-
res comuns (TCs - transformadores de corrente) e 
muitas vezes já estão presentes na aplicação a ser 
monitorada (Baccarini, 2010). 

Bartmann e outros (2009) comprovaram a efici-
ência da utilização de técnicas de inteligência artifi-
cial na detecção inicial de curto-circuito entre espi-
ras. O método proposto utiliza apenas os sinais dos 
sensores de corrente. Nesse caso, utilizou-se as 
SVMs, do inglês Support Vectors Machine, para 
diagnostico da presença da falha.  

As Maquinas de Vetores de Suporte foi desen-
volvida por Vapnik (1999), com o intuito de resolver 
problemas de classificação de padrões e vem rece-
bendo grande atenção nos últimos anos. Algumas de 
suas características que as tornam atrativas são: i) 
Boa capacidade de generalização; ii) Robustez em 
grandes dimensões; iii) Convexidade da função obje-
tivo. A técnica ainda é pouco explorada na área de 
manutenção preditiva. Em relação à detecção e diag-
nostico de falhas em motores de indução trifásicos a 
técnica deve ser incentivada (Widodo e Yang, 2008).  

O trabalho de Bartmann e outros (2009) forne-
ceu significativa contribuição, mas para o projeto das 
SVMs foi necessário obter dados do sistema com 
falhas, o que inviabiliza a sua utilização na prática. 
Desta forma, o objetivo deste trabalho é propor uma 
técnica para a detecção inicial de curto-circuito entre 
espiras de uma mesma fase, ou seja, curto-circuito 
entre poucas espiras, visando sua implementação em 
uma planta real. O trabalho apresenta resultados de 
simulações e resultados de testes experimentais, 
validando a técnica proposta. 

2   Metodologia 

2.1 Revisão de Literatura 

O tempo de evolução de falhas de curto-circuito 
entre espiras para as demais falhas (curto-circuito 
entre bobinas de uma mesma fase e entre bobinas de 
fases diferentes e, curto-circuito entre fase e terra) 
não pode ser estimado, pois depende das condições 
de operação do motor. O que se sabe e que a veloci-
dade de evolução é rápida, justificando, dessa forma, 

o monitoramento contínuo do motor para a detecção 
da falha (Sottile e outros, 2000). Em Thomson e 
Fenger (2001) são apresentadas analises de curto-
circuito entre espiras de um motor de indução de 
baixa tensão. Segundo os autores, mesmo com um 
percentual significativo de curto-circuito (20% de 
espiras em curto-circuito), o motor funcionou por 20 
minutos antes da perda total do mesmo. 

Warren e Stone (1998) descreveram os proce-
dimentos dos testes normalmente utilizados para 
detecção de falhas no isolamento de maquinas. Os 
estudos são referentes aos seguintes testes: alto po-
tencial, voltagem escalonada, impulso e descargas 
parciais. A conclusão que os autores chegaram é que 
os testes individualmente não são perfeitos, ou seja, 
não são sensíveis para todos os tipos de falhas de 
isolamento. 

O curto-circuito provoca o desequilíbrio de im-
pedâncias entre as três fases do motor tendo como 
conseqüência o aparecimento de componentes de 
sequências negativas de corrente e de impedância. 
Entretanto os desequilíbrios entre as tensões do esta-
tor inerentes ao sistema de alimentação do motor 
produzem o mesmo impacto, ou seja, provocam o 
aparecimento de componentes de sequências negati-
vas de corrente e de impedância, o que dificulta mais 
ainda o diagnostico da falha. Portanto, qual e o me-
lhor padrão para o diagnostico da falha? 

As Maquinas de Vetores de Suporte (SVMs) 
vem recebendo grande atenção nos últimos anos 
(Cristianini e Shawe-Taylor, 2000). O destaque das 
SVMs está em sua capacidade de generalização, 
permitindo a sua utilização em diversas áreas do 
conhecimento. A técnica ainda é pouco explorada na 
área de manutenção preditiva e, em relação à detec-
ção e diagnóstico de falhas em motores de indução 
trifásicos a técnica deve ser incentivada (Widodo e 
Yang, 2008). 

2.2 Modelo Assimétrico do Motor 

O modelo simétrico da maquina de indução é conhe-
cido na literatura. O modelo assimétrico que permite 
analisar assimetrias no estator e na rede de alimenta-
ção foi desenvolvido em Baccarini (2010) e Tallam e 
outros (2003). 

O percentual de espiras em curto é dado pela ex-
pressão: 

휇 = =    (1) 

sendo: 
푛 - número de espiras que não estão em curto-
circuito; 푛 - número de espiras que estão em curto-
circuito e 푛  - número total de espiras de uma fase. 

 
As tensões do estator (Vas, Vbs, Vcs) são trans-

formadas para o eixo dq através da aplicação da 
Transformada de Park, obtendo-se as seguintes ex-
pressões: 

푣 + 휇푟 푖 cosθ = r i + + 푤휆        (2) 
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푣 + 휇푟 푖 sin휃 = r i + −푤휆        (3) 
em que 푖  é a corrente de falta. 

As equações do circuito do rotor são idênticas às 
do rotor do modelo tradicional. As equações em 
coordenadas dq para o cálculo dos fluxos do estator e 
do rotor são: 

휆 = 퐿 푖 + 퐿 푖 − 휇퐿 푖 cos휃        (4) 

휆 = 퐿 푖 + 퐿 푖 − 휇퐿 푖 sin휃     (5) 

휆 = 퐿 푖 + 퐿 푖 − 휇퐿 푖 cos휃     (6) 

휆 = 퐿 푖 + 퐿 푖 − 휇퐿 푖 sin휃     (7) 
sendo: 
퐿 ,퐿  푒 퐿  – indutâncias próprias do estator, do rotor 
e mútua; 
푖  푒 푖  – Correntes de estator de eixo direto e de 
quadratura; 
푖  푒 푖  - Correntes de rotor de eixo direto e de qua-
dratra; 
휆  푒 휆  – Enlace de fluxo do estator de eixo direto 
e de quadratura; 
휆  푒 휆  – Enlace de fluxo do rotor de eixo direto e 
de quadratura. 

A tensão 푉  e o enlace de fluxo 휆  nas espi-
ras em curto-circuito podem ser explicitados em 
função das correntes de eixo dq0. 

푉 = 휇푟 푖 cos휃 + 푖 sin휃 − 푖 + = 푟 푖   
     (8) 

 
휆 = 휇퐿 푖 sin 휃 + 푖 cos휃 − 푖 +

휇퐿 푖 sin휃 + 푖 cos휃 + 푖 sin휃 + 푖 cos휃 − 휇푖  
     (9) 

 
O conjugado do motor é obtido pela expressão 

10. O 1o termo representa o conjugado desenvolvido 
pelo motor que é idêntico ao conjugado do motor 
simétrico. O 2o termo é conseqüência da falha de 
curto-circuito e depende do número de espiras em 
curto-circuito e da corrente de curto-circuito. 

푇 =
3
2
푝
2 퐿 푖 푖 − 푖 푖 +  

휇퐿 푖 (푖 sin휃 − 푖 cos휃)    (10) 
A figura 1 ilustra uma bobina do estator com 

curto-circuito. 

 
Figura 1. Representação do enrolamento do estator do motor com 

curto-circuito, figura extraída de Baccarini (2005).  

As implementações das equações de (1) a (10) 
permitem obter os fluxos, a velocidade, o torque e as 
correntes para a operação do motor em condições de 
curto-circuito. As componentes em coordenadas dq 
(direto e de quadratura) podem ser transformadas 
para as coordenadas de fase abc. Os sinais no tempo 
podem ser analisados no domínio da frequência utili-
zando a ferramenta Fast Fourier Transform. 

Para tal implementação, fez-se os ensaios sem 
carga e de rotor travado para obtenção dos parâme-
tros do circuito equivalente do motor presente no 
laboratório. Os ensaios foram executados conforme a 
Norma Brasileira (NBR 5383). 

Os parâmetros do circuito equivalente do motor 
(3CV, 220V, 60Hz, 4 polos) obtidos através dos 
ensaios são:  

푅 = 1,81 Ω,푅 = 0,36 Ω 
푋 = 1,60 Ω, X = 3,72 Ω e X = 30,53 Ω 

2.3 Simulação Computacional 

Usou-se a implementação do modelo simétrico e 
assimétrico do motor para a geração de um banco de 
dados para treinamento e validação da SVM. A tabe-
la 1 mostra a variação dos parâmetros utilizados nas 
simulações. 

Tabela 1. Variação dos parâmetros, dados simulados 

Parâmetro Valor 
Mínimo 

Valor Máximo 

Carga 50 (%) 100 (%) 
Tensão 85 (%) 105 (%) 
Espiras em curto-
circuito (percentual de 
falhas) 

0 (%) 5 (%) 

2.4 Implementação Prática 

A bancada de teste montada no Laboratório de Pes-
quisa Experimental do Departamento de Engenharia 
Elétrica foi utilizado para a implementação do mode-
lo.  O sistema é constituído de: motor de indução que 
recebeu projeto especial para a simulação da falha; 
máquina de corrente continua; sistema de medição; 
encoder; microcomputador com o software LabView 
instalado; varivolt trifásico; resistências; placa de 
aquisição da National Instuments.  

O motor foi rebobinado de forma a permitir a 
simulação de percentuais de curto-circuito entre as 
espiras de uma mesma bobina. A configuração per-
mite analisar curto-circuito entre, no mínimo, três 
espiras e, no máximo, trinta e três espiras. Para aqui-
sição de dados, analisou-se o curto entre três e seis 
espiras. Para limitar a corrente de curto, foi inserida 
uma resistência em série com as espiras a serem 
curto circuitadas. Para a variação da carga, utilizou-
se um reostato para controlar a corrente de excitação 
de campo da máquina de corrente continua, que ali-
mentava algumas lâmpadas. 

Foi montado um banco de dados para várias 
condições de operação e percentuais de curto-
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circuito. A tabela 2 apresenta as variações dos parâ-
metros em relação aos valores nominais do motor. 

Tabela 2. Variação dos parâmetros, dados reais 

Parâmetro Valor Mínimo Valor Máximo 

Carga 0  (%) 110 (%) 
Tensão 65 (%) 105 (%) 
Espiras curto-
circuitadas 

nenhuma 6 espiras 

 
Vale ressaltar que a bancada era sempre movida 

após a realização de alguns testes. Também se calçou 
a bancada para poder causar uma pequena variação 
na altura da mesma. Esses procedimentos permitiram 
analisar se a presença de falhas mecânicas prejudica-
va o diagnóstico de curto-circuito. 

Após cada teste de curto-circuito, foi executado 
teste de operação simétrica. A figura 2 apresenta a 
bancada e os acessórios utilizados para a realização 
dos testes experimentais. 

 

 
Figura 2. Bancada experimental  

2.5 Classificação dos padrões 

Os dados foram classificados em duas condições: 
 Condição 1: Motor simétrico, ou seja, sem a 

presença de curto-circuito (휇 = 0); 
 Condição 2: Presença de curto-circuito ini-

cial. 
Para todos os treinamentos, foi testado o parâ-

metro kernel, a função linear e a função Radial Ba-
ses Function (RBF), com variância de 0.001 a 1. Os 
parâmetros de regularização das SVM foram varia-
dos de 1 a 1000000. Foram feitas as combinações 
possíveis desses parâmetros e tomados os melhores 
resultados. Foram usados os dados de corrente de 
componente fundamental e de terceira harmônica e 
da componente fundamental da tensão. É importante 
ressaltar que as Máquinas de Vetores de Suporte 
foram treinadas de modo a acertar o máximo da con-
dição 1 ausência de falha, pois desse modo evita-se a 
parada não necessária do motor devido a falsos alar-
mes.  

A figura 3 apresenta o esquema da metodologia 
que foi utilizado. O decisor é responsável por diag-

nosticar se o motor pode continuar a operar ou se é 
necessária a interrupção para manutenção. 

 
Figura 3. Estrutura do Decisor  

3  Resultados 

3.1 Simulação Computacional 

A figura 4 apresenta os dados de corrente distribuí-
dos no plano R³ da componente fundamental da cor-
rente normatizada. Observa-se que os dados são 
misturados e que é necessário um mecanismos para a 
separação entre as classes. 

 
 Figura 4. Componentes de 60 Hz das correntes 푖 , 푖  푒 푖  no plano 

R³  

A tabela 3 contém a quantidade de testes simu-
lados computacionalmente, utilizados para o treina-
mento e validação da rede e a tabela 4 confirma o 
bom desempenho da SVM para a classificação de 
padrões. Os parâmetros utilizados para o treinamento 
e validação da SVM.foram as correntes fundamentais 
e de terceira harmônica. A tabela 5 apresenta o me-
lhor resultado para o treinamento utilizando corrente 
e tensão fundamental. 

Tabela 3. Quantidade de simulações. 

 Treinamento Validação 

Condição 1 100 250 
Condição 2 100 250 

 
Tabela 4. Quantidade de acertos para cada condição. 

 Treinamento Validação 

Condição 1 100 % 99,6 % 
Condição 2 100 % 99,2 % 

 
Tabela 5. Quantidade de acertos para cada condição. 

 Treinamento Validação 

Condição 1 100 % 99,2 % 
Condição 2 97 % 88,2 % 
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3.2 Validação Prática 

A figura 5 mostra a distribuição das correntes da 
componente de 60Hz normatizadas do sistema no 
plano R³. Por essa figura percebe-se, assim como na 
simulação, a dificuldade de separar as duas classes, 
ou seja, sem defeito da condição de presença de 
falhas de curto-circuito inicial entre espiras. 

 

 
Figura 5. Componentes de 60Hz das correntes no espaço: resulta-

dos experimentais. 

A figura 6 mostra a distribuição das componen-
tes de 180 Hz das correntes  normatizadas, distribuí-
das no espaço e a figura 7 apresenta a distribuição 
das componentes de 60Hz das tensões 푣 ,푣  푒 푣  
normatizadas. 

 
Figura 6. Componentes de 180 Hz das correntes no espaço.  

 
Figura 7. Componentes de 60Hz das tensões 푣 ,푣  푒 푣  no espaço.  

As figuras 6 e 7 mostram que o impacto do cur-
to-circuito inicial não é facilmente representado pela 
terceira harmônica da corrente e que também não 
causa um desequilíbrio considerável na tensão. 

A tabela 6 apresenta a quantidade de testes reais 
utilizados para o treinamento e validação da rede e a 
tabela 7 mostra os resultados de acertos individual-
mente, em porcentagem, para cada condição. 

Tabela 6. Quantidade de simulações. 

 Treinamento Validação 

Condição 1 45 55 

Condição 2 25 55 

Tabela 7. Quantidade de acertos para cada condição. 

 Treinamento Validação 

Condição 1 100 % 100 % 
Condição 2 100 % 83,64 % 

 
Para essa condição, foi utilizado a corrente e a 

tensão fundamental normatizadas, pois apresentaram 
o melhor resultado. É importante destacar que não 
ocorreu uma falta grave que seria a de diagnosticar 
curto na operação simétrica, pois esse erro causaria a 
parada desnecessária do acionamento. A tabela 8 
mostra o acerto total, tanto para a condição 1 quanto 
para a condição 2.  

Tabela 8. Quantidade de acertos total 

 Treinamento Validação 

Acertos 100% 91,8182% 

Proposta de diagnóstico 
Assim, concluiu-se que a técnica proposta pode 

ser utilizada no diagnóstico de falhas de curto-
circuito inicial. É importante ressaltar que o método 
utiliza apenas os sinais de sensores normalmente 
presentes na planta industrial. Mas, a grande desvan-
tagem do método proposto é a necessidade de dados 
de falhas reais para o projeto da SVM o que inviabi-
liza a sua utilização numa planta real. Assim a moti-
vação principal do nosso trabalho foi responder o 
seguinte questionamento: 

 
Será que as SVMs projetadas com dados de 

simulação podem ser utilizadas com os dados 
reais? Ou seja, o sistema treinado a partir dos 
parâmetros do modelo representa bem a planta 
real?  

 
A partir dos ensaios de rotor travado e de rotor 

bloqueado foram obtidos os parâmetros do motor de 
indução trifásico. Utilizando o modelo dinâmico 
simétrico e assimétrico os dados de treinamento 
foram obtidos. Após o projeto da rede com os dados 
de simulação utilizou-se dados reais (experimentais) 
para analisar o desempenho da rede.  

A tabela 9 apresenta a quantidade de testes ge-
rados. Para o treinamento foram utilizados dados 
simulados e para a validação dados reais. A tabela 10 
mostra os resultados de acertos individualmente, em 
porcentagem e o acerto total, utilizando a corrente e a 
tensão fundamental normatizadas. 

 
Tabela 9. Quantidade de simulações. 

 Treinamento Validação 
Condição 1 100 100 
Condição 2 100 80 

 
Tabela 10. Quantidade de acertos. 
  Treinamen-

to 
Validação 

Condição 1 99,995 % 73 % 
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Condição 2 95 % 68,75 % 
Acertos totais 94,50% 71,1111% 

4   Conclusão 

O curto-circuito é uma falta severa e deve ser 
diagnosticado inicialmente para evitar perdas maio-
res, como a parada não programada da produção ou 
até mesmo a perda irreversível do motor. 

O trabalho mostrou a eficiência da SVM para 
diagnóstico de faltas nas máquinas de indução. O 
índice total de acerto para o caso da utilização de 
SVM treinadas a partir de dados de simulação foi de 
71%. O sistema apresentou desempenho significativo 
uma vez que nos experimentos o curto-circuito foi 
controlado por uma resistência que limitou as corren-
tes no curto em valores inferiores à corrente nominal 
da máquina. Este procedimento foi necessário para 
evitar a queima da máquina em função do número de 
testes realizados. Na prática a corrente de curto é de 
aproximadamente 14 (quatroze) vezes a corrente 
nominal. Assim, os índices de acerto seriam bem 
superiores ao encontrado. Para prosseguimento e 
conclusão definitiva da robustez da técnica proposta 
é necessária a compra e o rebobinamento de mais 
motores de modo a permitir os testes de curto-
circuito franco, ou seja, sem a necessidade de um 
resistor de controle da corrente.  

O trabalho mostrou também que a presença 
de pequenas falhas mecânicas não compromete o 
sistema de diagnóstico de falhas de curto-circuito. 
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Abstract— The interest rate term structure is an important indicator for agents expectations about interest
rates, inflation and the future behaviour of the economic activity . The yield curve modeling is essential for
risk and portfolio managers, financial institutions, policy makers and Central Banks. This paper suggests the
use of Nelson and Siegel model whose parameters are estimated with a genetic algorithm. An application
using Brazilian federal bonds data is also reported. The results are compared with a non-linear least squares
algorithm. Computational experiments show that the use of genetic algorithm decreases the mean error of
parameter estimation and gives more stable parameters series of the yield curve.

Keywords— Genetic Algorithms, Parameter Estimation, Interest Rate Term Structure, Nonlinear Optimiza-
tion.

Resumo— A estrutura a termo da taxa de juros é um importante indicador das expectativas dos agentes quanto
ao comportamento futuro das taxas de juros, de inflação e da atividade econômica. Além disso, a construção da
curva de rendimentos é essencial para gerenciadores de risco e portfólios, instituições financeiras, policy makers e
Bancos Centrais. Este trabalho sugere o uso de um algoritmo genético para estimar os parâmetros do modelo de
Nelson e Siegel, o modelo mais utilizado na prática. Simulações foram feitas considerando dados de preços dos
t́ıtulos públicos federais brasileiros. Os resultados são comparados com aqueles obtidos pelo método de mı́nimos
quadrados não-lineares. Os parâmetros do modelo, estimados com o algoritmo genético, diminui o erro médio de
estimação e provocam maior estabilidade para as séries dos fatores que descrevem a curva.

Palavras-chave— Algoritmos Genéticos, Estimação de Parâmetros, Estrutura a Termo da Taxa de Juros,
Otimização Não-Linear.

1 Introdução

A estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) é um
importante indicador das expectativas dos agen-
tes de mercado quanto ao comportamento futuro
das taxas de juros, inflação e atividade econômica.
Além disso, a construção da curva de rendimentos
é essencial para gerenciadores de risco e portfólios,
instituições financeiras, policy makers e Bancos
Centrais (Duarte et al., 2005), (Ang et al., 2006).
A estimação da evolução da estrutura a termo é
instrumento fundamental na precificação de t́ıtu-
los de renda fixa, pois permite o cálculo dos fa-
tores de desconto, necessários para determinar os
preços de mercado de tais papéis. Dessa forma,
esse tópico vem atraindo grande atenção de pes-
quisadores e participantes do mercado (Cajueiro
et al., 2009).

O trabalho de (Nelson e Siegel, 1987) propõe
uma fórmula que descreve a estrutura a termo
da taxa de juros de forma parcimoniosa, conside-
rando os conceitos econômicos associados a esse
mercado. A maior cŕıtica ao modelo (Nelson-
Siegel) está na dificuldade de estimar seus parâme-
tros devido à sua não-lineariedade, o que também

pode provocar risco de falsa convergência. Em ge-
ral, a literatura fixa o parâmetro da equação que
descreve a velocidade para se atingir a taxa de
longo prazo, para então torná-la linear e se obter
os demais parâmetros por meio da técnica de mı́-
nimos quadrados ordinários [ver (Svensson, 1994),
(Diebold e Li, 2006), (Diebold et al., 2008)]. A li-
nearização imposta ao modelo pode gerar curvas
de juros mais instáveis, principalmente em páıses
emergentes, como o Brasil, o que implica numa
grande limitação dessa abordagem.

A literatura, em geral, discorre sobre a es-
timação de diferentes modelos funcionais para a
curva de juros, mas não sobre o processo de oti-
mização empregado. Por exemplo, (Ioannides,
2003) avaliou diversos modelos que descrevem a
ETTJ utilizando o algoritmo BFGS1, enquanto
que (Csajbok, 1998) sugere a utilização do algo-
ritmo de Gauss-Newton para tal procedimento.
Já (Manousopoulos e Michalopoulos, 2009) com-
param diversos métodos de otimização não-linear
para estimar os parâmetros da curva de juros ba-

1Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno, método de otimi-
zação não-linear da classe Quasi-Newton.
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seados em dados reais. Os autores mostraram que
alguns algoritmos são mais efetivos de acordo com
a natureza do problema e, além disso, a acurácia
aumenta quando se considera todos os parâmetros
no processo de estimação.

Adotando uma abordagem diferente, (Gimeno
e Nave, 2009) propuseram a utilização de algorit-
mos genéticos para a estimação dos parâmetros da
função de Nelson-Siegel para o mercado espanhol
e obtetiveram a curva de juros ao longo do tempo.
Segundo os autores, essa abordagem permite que
se supere a limitação do risco de falsa convergên-
cia observada nas demais técnicas de programa-
ção não-linear. Os resultados mostraram que o
algoritmo genético permitiu a construção de uma
curva de juros mais precisa e, além disso, gerou
uma série menos volátil para os parâmetros2.

Este trabalho considera a utilização de algo-
ritmos genéticos para o problema de estimação
dos parâmetros da curva de Nelson-Siegel com
base nos dados dos t́ıtulos das Letras do Tesouro
Nacional brasileiro. Estimou-se o mesmo mo-
delo por meio da técnica de mı́nimos quadrados
não-lineares (MQNL), considerando em ambas as
abordagens todos os parâmetros. Compara-se a
acurácia das metodologias assim como a variabi-
lidade dos parâmetros estimados. O artigo está
organizado na seguinte forma. Após essa intro-
dução, a seção seguinte descreve os conceitos da
ETTJ. A seção 3 apresenta o algoritmo genético
implementado e enquanto a seção 4 apresenta os
resultados e sua análise. Finalmente, a seção 5
conclui o trabalho e sugere items para pesquisa
futura.

2 Construção da Estrutura a Termo da
Taxa de Juros

2.1 Conceitos e Estimação da Curva de Juros

A estrutura a termo da taxa de juros é definida
como uma relação entre as taxas nominais de juros
de t́ıtulos zero-cupom e maturidade.

O preço de um t́ıtulo corresponde ao valor pre-
sente dos seus fluxos de caixa:

P = C

m∑
i=1

δ (ti) +Rδ (tm) (1)

sendo P o preço do t́ıtulo, δ (t) a função de des-
conto, C o valor do cupom pago periodicamente
em ti : i = 1, . . . ,m e R o valor de face do t́ıtulo
em tm

3.
É conveniente considerar as taxas de juros

continuamente capitalizadas, i.e., assumir que o

2(Fernández-Rodŕıguez, 2006) também estimou a curva
de rendimentos por meio de algoritmos genéticos, porém,
baseado em técnicas de splines.

3Nos t́ıtulos zero-cupom, i.e., t́ıtulos que não pagam
cupons, seu rendimento até a maturidade é igual a taxa
spot para sua maturidade.

desconto é realizado em peŕıodos infinitesimais.
Nesse caso, podemos definir a função de desconto
como sendo:

δ (t) = e−ty(t) (2)

em que y (t) é a taxa de juros spot com vencimento
em t.

Conhecido os fatores de desconto δ (ti), pode-
se calcular as taxas futuras impĺıcitas, i.e., as ta-
xas aplicadas a um peŕıodo em questão:

r (t) =
−δ′ (t)
δ (t)

(3)

A taxa média futura em um intervalo de ma-
turidade definido [m1,m2] é obtida:

f (m1,m2) =
1

m2 −m1

∫ m2

m1

r (t) dt (4)

Dessa forma, a taxa spot com vencimento em
m, é igual a taxa futura média no intervalo [0,m]:

y (m) =
1

m

∫ m

0

−δ′ (t)
δ (t)

dt =
−ln (δ (m))

m
(5)

Assim, o preço de um t́ıtulo pode ser calculado
como:

P =

m∑
i=1

Ce−ty(i) +Re−ty(i) (6)

Para a estimação da curva zero-cupom, neste
trabalho é utilizado o método parcimonioso desen-
volvido por (Nelson e Siegel, 1987), motivado pelo
fato de que a curva de juros é essencialmente mo-
notônica. Portanto, uma forma funcional singular
que apresente tal propriedade já é candidata para
estimar a curva de juros. Com isso, os autores
definiram a curva da taxa futura instantânea em
função da maturidade m:

r (m) = β1 + β2e
−m
τ + β3

m

τ
e

−m
τ (7)

o que é essencialmente uma função de Laguerre so-
mada à uma constante. A respectiva curva de ren-
dimentos zero-cupom é obtida integrando a função
da taxa futura (Equação (7)):

z (m) =
1

m

∫ m

0

r (x) dx

= β1 + β2
1−e

−m
τ

m
τ

+ β3

(
1−e

−m
τ

m
τ

− e
−m
τ

)
(8)

Os fatores possuem a interpretação de ńıvel
(β1), inclinação (β2) e curvatura (β3). O parâ-
metro τ caracteriza o decaimento, determinando
onde β3 atinge seu máximo. Quando a maturi-
dade m cresce, a curva de juros tende a β1, indi-
cando o componente de longo prazo da equação.
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Porém, quando a maturidade decresce, a função
tende ao componente de curto prazo, i.e., β2. O
parâmetro β3 determina a magnitude e direção do
decaimento da curva.

2.2 Otimização

Para estimar a curva zero-cupom, considerou-se
como base de dados t́ıtulos públicos prefixados.
O critério de otimização determina os parâmetros
βi, i = 1, 2, 3; e τ que minimizam a diferença qua-
drática entre os preços dos t́ıtulos observados no
mercado (Pi) e os preços obtidos pelo modelo (P̂i),
ou seja:

Min

N∑
j=1

(
Pi − P̂i

)2
(9)

em que N é o número de t́ıtulos transacionados di-
ariamente. As únicas restrições do modelo são tais
que βi ≥ 0 e 0 ≤ τ ≤ 30, para que os parâmetros
façam sentido econômico.

Para realizar o processo de otimização é ne-
cessário determinar os valores iniciais dos parâ-
metros βi, i = 1, 2, 3 e τ . A solução de um pro-
blema de programação depende muito da esco-
lha do ponto inicial, uma vez que é crucial para
a acurácia da curva resultante. Os parâmetros
da função de Nelson-Siegel possuem uma inter-
pretação financeira e isso permite a escolha dos
valores iniciais mais eficientes para a convergên-
cia do algoritmo. Neste trabalho, foi adotado o
seguinte critério para determinação desses parâ-
metros, de acordo com (Manousopoulos e Micha-
lopoulos, 2009):

β1 =
1

M

M∑
i=1

yi, β2 = ys−β1, β3 = 0, τ = 1 (10)

tal que M se refere aos t́ıtulos de maturidades
mais longas, usualmente 2 ou 3 anos, e s repre-
senta a taxa referente ao t́ıtulo de menor maturi-
dade.

Definido o problema de otimização, estimou-
se os parâmetros da função de Nelson-Siegel com
base na metodologia mais utilizada na literatura,
i.e., por meio da técnica de MQNL, assim como
utilizando uma metodologia baseada em algorit-
mos genéticos.

3 Algortimos Genéticos

As técnicas baseadas em algoritmos genéticos
(AGs) foram introduzidas por (Holland, 1975) e
se resumem numa técnica de busca, inspirada na
teoria da biologia evolutiva. Desde então, essa
metodologia se mostrou eficiente na resolução de
inúmeros problemas de otimização, inclusive em
economia e finanças (Mckee e Lensberg, 2002),
(Roudier, 2007), e (Lin et al., 2004). O mecanismo

de funcionamento de um algorimo genético parte,
inicialmente, de uma população inicial de indiv́ı-
duos, ou cromossomos, gerados de forma aleatória,
assim como se é verificado na natureza. Em um
processo de otimização, cada cromossomo repre-
senta uma posśıvel solução ao problema em ques-
tão. Então, essa população evolui por meio da
criação de novas gerações, e a cada geração são
selecionados indiv́ıduos dessa população que, por
meio da reprodução e mutação, geram os novos
indiv́ıduos da geração seguinte.

A cada geração são selecionados os indiv́ıduos
mais aptos, cuja aptidão está associada a solução
do problema de otimização, isto é, definindo uma
função objetivo (ou função de fitness), seleciona-se
os indiv́ıduos que otimizam essa função. Portanto,
os indiv́ıduos que se mostram como melhores so-
luções ao problema (mais aptos) são selecionados
para sobreviver, recombinar-se e sofrer mutação
para então resultar na nova geração. Ao longo
das gerações (iterações), a população convergirá
para a solução ótima do problema.

Nos métodos tradicionais de otimização, ao
partir de um único ponto inicial, verifica-se o risco
da falsa convergência, i.e., solução ser um mı́nimo
local, principalmente quando se considera funções
objetivo não-lineares. Entretanto, os modelos ba-
seados em algoritmos genéticos asseguram que ne-
nhum ponto do espaço tem probabilidade zero de
ser examinado, o que aumenta as chances de se
obter como solução um ótimo global.

(Mitchell, 1998) afirma que os modelos basea-
dos em AGs possuem quatro componentes princi-
pais: criação, seleção, cross-over e mutação. Es-
ses componentes podem ser aplicados de diferentes
maneiras de acordo com o problema considerado.

3.1 Criação

A equação de Nelson-Siegel descreve a estrutura
a termo das taxas de juros, a qual deve ser esti-
mada. Para estimá-la é necessário obter os quatro
parâmetros que a definem. Cada indiv́ıduo da po-
pulação é representado por uma posśıvel solução
do problema em questão, ou seja, um conjunto de
quatro parâmetros. Representamos o indiv́ıduo i
de tal forma que:

Ωi = (β1i, β2i, β3i, τi) (11)

A população inicial, de tamanho N é gerada
aleatoriamente da seguinte forma:

βij = β∗i + εij , i = 1, . . . , 3, j = 1, . . . , N (12)

τj = τ∗ + ζj , j = 1, . . . , N (13)

onde β∗i e τ∗ são os valores dos quais a população
inicial é criada, εij ≈ N (0, σβi) e ζj ≈ N (0, στ )
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são erros aleatórios4.
Os valores dos parâmetros para geração da

população inicial foram os mesmos conforme de-
finidos na expressão (10), que levam em conta as
caracteŕısticas dos t́ıtulos utilizados na estimação.
Deve-se notar que os valores iniciais não interfe-
rem tanto no resultado do algoritmo genético, di-
ferente dos algoritmos de otimização tradicionais,
mas nesse caso reduzem o tempo de busca. As
restrições quanto aos parâmetros são as mesmas
das descritas na seção 2.2.

3.2 Seleção

A capacidade de sobrevivência de cada indiv́ıduo
é fator fundamental para seleção dos mais aptos.
Portanto, o indiv́ıduo (conjunto de parâmetros)
com maior capacidade de sobrevivência é aquele
que gera o menor erro nos preços. Os indiv́ıduos
que sobrevivem a essa seleção serão aqueles que
vão sofrer cross-over e mutação, para então ori-
ginar a população da nova geração. Neste caso,
tem-se um parâmetro λ% que determina o percen-
tual de sobreviventes de cada geração, que darão
origem a nova população.

3.3 Cross-over e Mutação

Ao indentificar os indiv́ıduos da população inicial
que melhor solucionam o problema de otimização
em questão, essas informações revelam a região
do espaço de busca no qual a probabilidade de
conter o ótimo global é maior. Essa nova geração
é constitúıda por meio da realização dos processos
de cross-over e mutação.

A partir dos indiv́ıduos sobreviventes da ge-
ração anterior, os descendentes são formados por
meio do processo de cross-over. Quanto maior
a capacidade de sobrevivência de um indiv́ıduo
maior será sua probabilidade de reprodução. Após
os indiv́ıduos serem ordenados de acordo com sua
capacidade de sobrevivência, dois indiv́ıduos são
escolhidos de acordo com a simulação de um jogo
de roleta. Para cada par de indiv́ıduos (Ωr e Ωs),
são gerados dois descendentes (Ωi, i = 1, 2) para
próxima geração por meio do cross-over aritmé-
tico:

Ωi = ΨΩr + (1 − Ψ) Ωs (14)

em que Ψ é uma variável aleatória com distribui-
ção uniforme no intervalo [0, 1]5.

Ainda, a nova geração é formada por meio da
mutação dos indiv́ıduos sobreviventes. A mutação
ocorre por meio da adição de uma variável υi,j a
um ou alguns parâmetros que formam um indiv́ı-
duo. Além disso, é associada uma probabilidade µ

4Para fins de simplificação, σβi = στ = σ, que descreve
a variabilidade da população incial.

5Os filhos são gerados por meio de uma combinação
linear dos pais.

de ocorrência de mutação para cada parâmetro de
cada indiv́ıduo. A variável υi,j tem distribuição
N (0, ξi) onde o parâmetro ξi determina a magni-
tude da mutação.

Ao se obter uma nova geração, calcula-se a ca-
pacidade de sobrevivência dos indiv́ıduos e o pro-
cesso de reprodução é repetido. O algoritmo tem
como critério de parada duas opções: número má-
ximo de gerações ou variação no valor da função
de fitness. Ao fim do processo de iterações, o in-
div́ıduo com maior capacidade de sobrevivência é
considerado como solução do problema de otimi-
zação.

4 Resultados e Discussão

4.1 Dados

A ETTJ nominal foi estimada diariamente para o
peŕıodo de janeiro de 2007 a dezembro de 2007. Os
dados utilizados foram os preços indicativos dos t́ı-
tulos públicos federais divulgados pela Associação
Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro
e de Capitais (AMBIMA). Os t́ıtulos prefixados
considerados foram as Letras do Tesouro Nacio-
nal (LTNs), que são t́ıtulos zero cupom, emitidos
pelo Tesouro Nacional para todos os vencimentos
dispońıveis.

4.2 Estimação dos modelos

Conforme descrito, a curva de juros nominal foi
estimada com base na fórmula funcional proposta
por (Nelson e Siegel, 1987). Ou seja, as estimati-
vas dos quatro parâmetros que descrevem a função
da ETTJ foram obtidas usando a equação (8).

No método de MQNL deve-se determinar ape-
nas os valores iniciais, ao qual utilizou-se o método
conforme descrito na seção 2.2.

No caso do algoritmo genético, deve-se deter-
minar os seguintes parâmetros: tamanho da po-
pulação incial e das populações seguintes (N), va-
riância do erro da geração aleatória da população
inicial (σ)6, o percentual de sobreviventes da atual
geração que originarão a geração subsequente (λ),
o parâmetro µ que corresponde a probabilidade de
certo cromossomo de um indiv́ıduo sofrer muta-
ção7 e ξ que determina a magnitude da mutação.

Adotou-se inicialmente valores arbitrátrios
para os parâmetros do algoritmo genético. Assim,
cada um desses parâmetros foi alterado, deixando
os demais parâmetros fixos. Repetiu-se esse pro-
cedimento para todos os parâmetros, reestimando
a curva até obter os melhores resultados. Dessa

6Esse parâmetro reflete que, quanto maior seu valor,
maior a variabilidade da população, o que pode implicar
na geração de indiv́ıduos não viáveis.

7Valores baixos de µ reduzem o tempo de convergên-
cia do algoritmo, enquanto que, quando µ assume valores
elevados, pode-se incorrer na obtenção de um ótimo local.
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forma, tais parâmetros assumiram os seguintes va-
lores: N = 800, σ = 0, 6, λ = 0, 45, µ = 0, 3 e
ξ = 0, 35. O número de gerações adotado como
critério de parada do algoritmo foi de G = 2000,
enquanto que a variação da função objetivo foi ar-
bitrado em 10−3. Na estimação da ETTJ, o algo-
ritmo convergiu, para a grande parte da amostra,
de acordo com a variação da função de fitness, sem
atingir o número máximo de gerações.

4.3 Comparação e Análise

A ETTJ nominal foi estimada ao longo do ano de
2007 por meio da técnica de mı́nimos quadrados
não-lineares e com um modelo de algoritmo gené-
tico, conforme descrito na seção anterior. A figura
1 compara o erro quadrático dos preços, resul-
tante das duas metologias de estimação. Percebe-
se que, em geral, o algoritmo genético apresentou
uma média de erros inferior em comparação ao
modelo tradicional, principalmente em momentos
de maior variabilidade da estrutura a termo, como
a partir de setembro, quando a crise sistêmica do
subprime começa a assolar os mercados globais.

Figura 1: Comparação do Erro Quadrático nos
Preços entre os modelos de AG e MQNL.

O erro quadrático médio dos preços para o
algoritmo genético foi de EQMPAG = 0, 1814, en-
quanto que para a técnica de otimização tradicio-
nal apresentou um erro de EQMPMQNL = 0, 7339,
indicando maior precisão obtida pela aplicação
proposta neste trabalho.

A precisão dos modelos estimados aos dados
reais pode ser verificada na figura 2 que mostra a
curva gerada pelos modelos e os dados das taxas
de referência do mercado para o dia 2 de Janeiro
de 2007. Nota-se que os resultados anteriores são
confirmados e que a estimação obtida pelo mo-
delo de algotimo genético proposto resultou numa
curva mais aderente ao mercado.

Além da análise de adequação do modelo aos
dados reais, conforme (Gimeno e Nave, 2009) afir-
mam, a avaliação da variabilidade dos parâmetros
da curva deve ser considerada, uma vez que a te-
oria monetária não espera uma elevada variação
dos parâmetros que descrevem a ETTJ.

Figura 2: ETTJ Estimada em 2 de Janeiro de
2007.

Nas figuras 3, 4 e 5 verificam-se o compor-
tamento temporal dos parâmetros da função de
Nelson-Siegel, sendo eles, respectivamente, com-
ponente de curto-prazo (β2), longo-prazo (β1) e
decaimento da curva de juros (τ).

Figura 3: Evolução temporal do parâmetro de
curto prazo (β2).

Figura 4: Evolução temporal do parâmetro de
longo prazo (β1).

A variabilidade dos parâmetros é menor
quando utilizado o algoritmo genético para
estimá-los, principalmente o parâmetro de decai-
mento da curva (τ). Dessa forma, além do al-
goritmo genético reduzir o risco de falsa conver-
gência, ele é capaz de gerar curvas de juros mais
precisas e com menor variação dos parâmetros que
a descrevem.
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Figura 5: Evolução temporal do parâmetro de de-
caimento (τ).

5 Conclusão

Neste artigo, a ETTJ nominal, para o mercado
brasileiro, foi estimada diariamente ao longo do
ano de 2007, considerando o modelo proposto por
(Nelson e Siegel, 1987). A obtenção dos parâme-
tros da curva de juros se deu com base na me-
todologia tradicional de mı́nimos quadrados não-
lineares e de acordo com um modelo de algoritmo
genético. Os resultados mostraram que os erros de
estimação foram melhores para o algoritmo gené-
tico proposto. Além disso, as séries históricas dos
parâmetros da função de Nelson-Siegel mostraram
maior estabilidade de acordo com o método de al-
goritmos genéticos. Com base nesses resultados,
futuros trabalhos podem avaliar diferentes meca-
nismos de operadores genéticos, assim como in-
corporar diferentes fatores que afetam a curva de
rendimentos.
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INFLUÊNCIA DOS ZEROS DE FASE NÃO-MÍNIMA NO DESEMPENHO DE UM
CONTROLADOR POR POSICIONAMENTO DE POLOS E ESTRUTURA VARIÁVEL
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Abstract— Design limitations due to nonminimum phase plant zeros have been extensively studied for unity
feedback systems. In this paper, it is presented a study of the effect of these zeros location on the response of
second order nonminimum phase systems controlled by a recently proposed technique to deal with it, named
Variable Structure Adaptive Pole Placement Control (VS-APPC). This strategy provides a fast transient and
also it guarantees robustness to parameter uncertainties and disturbances, by using switching laws for the plant
parameters, instead of the traditional integral ones. Some simulations results for several second order systems
are shown and do suggest that the relative distance between the system unstable zeros and poles affects directly
the closed loop system behavior.

Keywords— Nonminimum phase systems, Pole Placement, Variable Structure Systems

Resumo— Limitações em projetos devido a zeros de plantas de fase não mı́nima têm sido extensivamente
estudados para sistemas com realimentação unitária. Neste artigo, é apresentado um estudo do efeito da locali-
zação destes zeros na resposta de sistemas de fase não mı́nima de segunda ordem controlados por uma técnica
proposta recentemente para tratar com os mesmos, denominada Controle Adaptativo por Posicionamento de
Polos e Estrutura Variável (VS-APPC). Esta estratégia provê um transitório rápido e também garante robustez
a incertezas paramétricas e perturbações, por usar leis adaptativas chaveadas para os parâmetros da planta, ao
invés das leis integrais tradicionais. Alguns resultados de simulações para vários sistemas de segunda ordem
são mostrados e sugerem que a distância relativa entre os zeros e polos instáveis do sistema afeta diretamente o
comportamento do sistema em malha fechada.

Palavras-chave— Sistemas de Fase Não-Mı́nima, Posicionamento de Polos, Sistemas com Estrutura Variável

1 Introdução

Já é conhecido que a presença de zeros de fase
não mı́nima (NMP - nonminimum phase) limita
o desempenho de sistemas em malha fechada
(Freudenberg and Looze, 1985) e, portanto, a ha-
bilidade de sistemas realimentados em seguir co-
mandos e atenuar perturbações, tornando mui-
tas vezes o controle da planta dif́ıcil. Vários es-
tudos sobre caracteŕısticas particulares de plan-
tas de fase não mı́nima já foram publicados, no
que se refere a limitações de desempenho (Qiu
and Davison, 1993), a presença de undershoot ini-
cial (Vidyasagar, 1986) e cruzamentos em zero
(Rao, 1969).

Alguns esquemas de controle no caso de pa-
râmetros conhecidos mudam os polos e não envol-
vem cancelamentos de zeros e polos, sendo então
aplicáveis a plantas lineares invariantes no tempo
(LTI - linear time invariant) de fase mı́nima e
não mı́nima. Estes esquemas são referidos como
controle de posicionamento de polos (PPC - Pole

Placement Control), que combinados com uma lei
adaptativa para estimação de parâmetros desco-
nhecidos levam ao esquema denominado controle
adaptativo por posicionamento de polos (APPC -
Adaptive Pole Placement Control). Tais esquemas
foram desenvolvidos baseados nas abordagens de
controle adaptativo indireto, onde o sinal de con-
trole é uma função das estimativas dos parâmetros
da planta.

Por outro lado, a técnica de controle por es-
trutura variável (VSC - Variable Structure Con-
trol) (Utkin, 1978), tem sua fundamentação no
controle por relés, e consiste em utilizar uma lei
de controle chaveada como função das variáveis de
estado do sistema, e, em sua forma mais comum,
restringir a dinâmica do sistema a uma superf́ıcie
chamada superf́ıcie deslizante. Os sistemas com
estrutura variável têm como principais caracteŕıs-
ticas a rapidez no transitório e robustez a varia-
ções paramétricas e perturbações (dentro de uma
faixa estipulada no projeto), embora necessitem
ter acesso a todas as variáveis de estado do sis-
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tema, o que nem sempre é posśıvel e/ou desejável
(Utkin, 1978).

Em um trabalho recente, foi apresentada uma
técnica que agregava o VSC ao APPC, denomi-
nada controle adaptativo por posicionamento de
polos e estrutura variável (VS-APPC - Varia-
ble Structure Adaptive Pole Placement Control)
(Silva Jr. and Araújo, 2005). O objetivo deste
controlador é a aplicabilidade a plantas de fase
não mı́nima, rapidez no transitório e robustez a
incertezas paramétricas e perturbações. No VS-
APPC, assim como no VS-MRAC direto origi-
nal (Variable Structure Model Reference Adaptive
Control) (Hsu et al., 1994) e no VS-MRAC indi-
reto (Oliveira and Araújo, 2008), leis chaveadas
são utilizadas em substituição às leis adaptativas
integrais (Ioannou and Sun, 1996) e somente a en-
trada e a sáıda são mensuráveis. Em (Ribeiro and
Queiroz, 2009), foi apresentada uma análise com-
parativa entre o VS-APPC e o VS-MRAC, no que
se refere a estrutura de projeto, propriedades de
robustez e aplicação no controle de corrente de um
motor de indução.

Este artigo foca no estudo do uso do VS-
APPC para o controle de plantas de segunda or-
dem cont́ınuas no tempo instáveis que tem zeros
NMP, ou seja, zeros com parte real positiva. Mui-
tos sistemas importantes exibem comportamento
de sistemas de segunda ordem, e, portanto o en-
tendimento deste comportamento leva a entender
como se comportam os sistemas de ordens mais
elevadas. Muitos sistemas mecânicos e circuitos
elétricos podem ser modelados como sistemas de
segunda ordem. Através de simulações e gráficos,
estudamos como a mudança na posição dos zeros
de uma planta de fase não mı́nima instável pode
interferir na resposta de um sistema controlado
pelo VS-APPC. A importância deste estudo está
no fato de procurar esclarecer dificuldades e res-
trições encontradas na análise de estabilidade do
VS-APPC para o caso geral.

2 Considerações sobre a Planta

Consideremos a planta monovariável (SISO - sin-
gle input/single output) e LTI

y =
Z(s)

R(s)
u =

bn−1s
n−1 + · · ·+ b1s+ b0

sn + an−1sn−1 + · · ·+ a1s+ a0
u

(1)
Podemos escrever todos os parâmetros em (1) no
vetor de parâmetros θ∗

[bn−1, . . . , b0, an−1, . . . , a0]T = [θ∗1 , . . . , θ
∗
2n]T (2)

O objetivo de controle é escolher o sinal de con-
trole u de maneira que os polos de malha fechada
sejam as ráızes do polinômio mônico Hurwitz
A∗(s). O polinômio A∗(s), referido como o po-
linômio caracteŕıstico de malha fechada desejado,
é escolhido baseado nos requisitos de desempenho

em malha fechada. Para conseguir o objetivo de
controle, fazemos as seguintes suposições sobre a
planta:

(S1) R(s) é um polinômio mônico cujo grau
n é conhecido.

(S2) Z(s) e R(s) são coprimos e grau(Z) < n.
As suposições (S1) e (S2) permitem que Z(s)

e R(s) não sejam Hurwitz em contraste ao que
acontece no caso do Controle por Modelo de Re-
ferência (MRC - Model Reference Control) onde
Z(s) é requerido ser Hurwitz.

Nós podemos estender o objetivo do PPC
incluindo rastreamento, onde y é requerido se-
guir uma certa classe de sinais de referência r,
usando o prinćıpio do modelo interno (Ioannou
and Sun, 1996). O sinal de referência uniforme-
mente limitado é assumido satisfazer

Qm(s)r = 0 (3)

onde Qm(s), o modelo interno de r, é um polinô-
mio mônico conhecido de grau q com ráızes não
repetidas no eixo jω e satisfaz

(S3) Qm(s) e Z(s) são coprimos.

3 PPC - Método Polinomial

Vamos considerar a lei de controle

Qm(s)Lc(s)u = −Pc(s)y +Mc(s)r (4)

onde Pc(s), Lc(s) e Mc(s) são polinômios (com
Lc(s) mônico) de graus q + n− 1, n− 1 e q + n−
1, respectivamente, a serem encontrados e Qm(s)
satisfaz (3) e a suposição (S3). Aplicando (4) à
planta (1), nós obtemos a equação do sistema em
malha fechada

y =
Z(s)Mc(s)

QmLc(s)R(s) + Pc(s)Z(s)
r (5)

cuja equação caracteŕıstica

Qm(s)Lc(s)R(s) + Pc(s)Z(s) = 0 (6)

tem ordem 2n+q−1. O objetivo agora é escolher
Pc(s) e Lc(s) de maneira que

Qm(s)Lc(s)R(s) + Pc(s)Z(s) = A∗(s) (7)

é satisfeita por um polinômio mônico Hurwitz
A∗(s) de grau 2n + q − 1. Devido às suposições
(S2) e (S3) garantirem que Qm(s), R(s) e Z(s)
são coprimos, segue que a solução para (7), Lc(s)
e Pc(s), existe e é única.

Em (Ioannou and Sun, 1996) é sugerida a es-
colha de Mc(s) = Pc(s). Portanto, os objetivos de
posicionamento de polos e rastreamento são con-
seguidos usando a lei de controle

QmLcu = Pc(r − y) (8)

que é implementada usando n+q−1 integradores

para realizar C(s) =
Pc(s)

Qm(s)Lc(s)
.
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Devido Lc(s) não ser necessariamente
Hurwitz, a realização de (8) com n + q − 1
integradores pode ter uma função de transferên-
cia, nomeada C(s), com polos fora do C−. Uma
realização alternativa de (8) é obtida reescrevendo
(8) como

u =
F − LcQm

F
u− Pc

F
(y − r) (9)

onde F é um polinômio mônico Hurwitz qualquer
de grau n+ q − 1 (Ioannou and Sun, 1996).

4 Cálculo dos Parâmetros do VS-APPC

Conforme mostrado na Seção 3, a lei de controle
em (9) pode ser usada para se conseguir o obje-
tivo de controle. A solução para os coeficientes de
Lc(s) e Pc(s) da equação (7) pode ser obtida pela
resolução da equação algébrica

Slβl = α∗l (10)

onde Sl é a matriz de Sylvester de QmR e Z de
dimensão 2(n+ q)× 2(n+ q) e

βl = [0, . . . , 0︸ ︷︷ ︸
q

, 1, ln−2, . . . , l0, pn+q−1, . . . , p0]T

α∗l = [0, . . . , 0︸ ︷︷ ︸
q

, 1, α∗2n+q−2, . . . , α
∗
0]T

Considerando que temos os parâmetros da
planta desconhecidos, o VS-APPC utiliza o mé-
todo polinomial do PPC (Seção 3), mas com esti-
mativas destes parâmetros para o cálculo dos pa-
râmetros do controlador. Ou seja, o VS-APPC
utiliza a lei de controle em (9), mas com os po-
linômios P̂c(s) e L̂c(s), ao invés de Pc e Lc. As
estimativas dos parâmetros da planta são geradas
pelas seguintes leis chaveadas:

θi = θ̄isgn(ε0φi) + θi,nom (11)

onde |θ∗i − θi,nom| < θ̄i < θi,nom (Silva Jr. and
Araújo, 2005). Os resultados de (11) são usados
para o cálculo de P̂c(s) e L̂c(s).

5 Sistemas de Fase Mı́nima e Não
Mı́nima

O VS-APPC tem sido aplicado com sucesso em
plantas de fase mı́nima e não mı́nima estáveis.
Temos nas Figuras 1, 2 e 3 o comportamento
das seguintes plantas quando controladas pelo VS-
APPC, utilizando um polinômio A∗(s) = (s+ 3)4

com sinal de referência r = 1:

G1(s) =
s+ 2

(s+ 1)(s+ 3)
=

s+ 2

s2 + 4s+ 3
(12)

G3(s) =
s+ 2

(s− 1)(s− 3)
=

s+ 2

s2 − 4s+ 3
(13)

G2(s) =
s− 2

(s+ 1)(s+ 3)
=

s− 2

s2 + 4s+ 3
(14)

Figura 1: VS-APPC aplicado a uma planta de fase
mı́nima estável.

Figura 2: VS-APPC aplicado a uma planta de fase
mı́nima instável.

Figura 3: VS-APPC aplicado a uma planta de fase
não mı́nima estável.

6 Sistemas de Fase Não Mı́nima Instáveis

6.1 Erro de Modelagem

Começamos a verificar as dificuldades em se con-
trolar determinadas plantas de fase não mı́nima
instáveis com a implementação do PPC com a
abordagem do método polinomial, cujo desenvol-
vimento foi mostrado na Seção 3. As simulações a
seguir consistem em comparar a aplicação do PPC
a plantas com parâmetros nominais e a plantas
que apresentam pequenos erros de modelagem (in-
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certezas) em torno dos parâmetros nominais, a fim
de mostrar o quanto estas últimas são senśıveis às
incertezas paramétricas. Contudo, é importante
destacar que sistemas com tais incertezas são o
foco de aplicações do controle adaptativo.

Na primeira simulação, a planta simulada é a
seguinte:

G(s) =
s− 2

(s− 1)(s− 3)
=

s− 2

s2 − 4s+ 3
(15)

O controlador PPC para a planta (15) tem como
função de transferência

C(s) =
330, 5s2 − 546, 5s− 40, 5

s2 − 314, 5s

A simulação do uso do PPC para a planta (15),
com o polinômio caracteŕıstico A∗(s) = (s + 3)4,
é mostrada na Figura 4.

O passo seguinte é verificar como pequenos
erros de modelagem na planta (15) podem alterar
o resultado da aplicação do controlador PPC. O
controlador será aplicado à seguinte planta

G(s) =
0, 94s− 2, 06

s2 − 4, 06s+ 2, 94

como se ela fosse a planta (15), ou seja, temos um
erro de modelagem de −0, 06 em cada parâmetro.
A Figura 5 mostra o comportamento do sistema,
que se torna instável.

O mesmo procedimento feito com a planta
(15) será feito agora com a seguinte planta:

G(s) =
s− 6

(s− 4)(s− 5)
=

s− 6

s2 − 9s+ 20
(16)

Assim como a planta (15), temos uma planta de
fase não mı́nima instável, com o zero bem próximo
aos polos. A Figura 6 mostra o comportamento
desta planta com a aplicação do PPC, utilizando
um polinômio caracteŕıstico A∗(s) = (s+ 3)4.

Figura 4: PPC para uma planta de fase não mı́-
nima com parâmetros conhecidos exatamente.

Figura 5: PPC para uma planta de fase não mı́-
nima com erros de modelagem.

Figura 6: PPC para uma planta de fase não mı́-
nima com parâmetros conhecidos exatamente.

Simulando novamente pequenos erros de mo-
delagem, o controlador será aplicado à seguinte
planta, como se ela fosse a planta (16):

G(s) =
0, 97s− 6, 03

s2 − 9, 03s+ 19, 97

Como podemos observar no resultado da simula-
ção, mostrado na Figura 7, esta planta é ainda
mais senśıvel a incertezas do que a planta anterior,
já que se instabiliza com um erro de modelagem
de apenas −0, 03 em cada parâmetro.

6.2 Aplicação do VS-APPC

Agora, vejamos a aplicação do controlador VS-
APPC sendo aplicado às plantas (15) e (16).

Na simulação com a planta (15), são uti-
lizadas as seguintes constantes: θ1,nom = 0, 9,
θ2,nom = −2, 1, θ3,nom = −4, 1, θ4,nom = 2, 9,
θ̄1 = 0, 2, θ̄2 = 0, 2, θ̄3 = 0, 2 e θ̄4 = 0, 2. Com
estas constantes, há um chaveamento entre quatro
controladores:

C1(s) =
1109, 2s2 − 1153, 3s− 42.6

s2 − 760, 5s
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Figura 7: PPC para uma planta de fase não mı́-
nima com erros de modelagem.

C2(s) =
208, 9s2 − 351, 6s− 35.2

s2 − 213, 5s

C3(s) =
286, 1s2 − 414, 5s− 35, 2

s2 − 298, 8s

C4(s) =
493, 2s2 − 609, 2s− 42, 6

s2 − 328, 9s

Como podemos perceber nas expressões an-
teriores, todos os controladores encontrados pela
equação Diofantina são instáveis. Ao aplicar o VS-
APPC nesta planta, o sistema em malha fechada
se instabiliza. A Figura 8 mostra o lugar das ráızes
do sistema com cada controlador VS-APPC.

O controlador VS-APPC aplicado à planta
(16) também torna o sistema em malha fechada
instável.

A terceira planta simulada foi

G(s) =
s− 6

(s− 1)(s− 2)
=

s− 6

s2 − 3s+ 2
(17)

cujas constantes utilizadas foram: θ1,nom = 0, 9,
θ2,nom = −6, 1, θ3,nom = −3, 1, θ4,nom = 1, 9,

Figura 8: Lugar das ráızes dos controladores VS-
APPC.

Figura 9: VS-APPC aplicado a uma planta de fase
não mı́nima instável.

θ̄1 = 0, 2, θ̄2 = 0, 2, θ̄3 = 0, 2 e θ̄4 = 0, 2. Com
estas constantes, observamos que durante a simu-
lação há um chaveamento entre quatro controla-
dores estáveis:

C5(s) =
−26, 5s2 − 10, 2s− 13, 7

s2 + 33, 4s

C6(s) =
−38, 4s2 − 0, 1s− 12, 8

s2 + 57, 5s

C7(s) =
−32, 7s2 − 5, 6s− 12, 8

s2 + 50, 8s

C8(s) =
−29, 8s2 − 7, 0s− 13, 7

s2 + 36, 2s

Nesta simulação o sistema em malha fechada
se estabiliza, conforme é mostrado na Figura 9.
Podemos observar que o zero da planta está à di-
reita dos polos, assim como em (16), mas com uma
distância relativa maior desta vez. A Figura 10
mostra o lugar das ráızes do sistema com cada
controlador VS-APPC. Na Figura 8, apesar do
lugar das ráızes com o controlador C2 ser simi-
lar aos mostrados da Figura 10, o chaveamento
entre os demais controladores leva o sistema à ins-
tabilização. Na Figura 10, a penetração do lugar
das ráızes dos quatro controladores no semi-plano
esquerdo leva o sistema em malha fechada à esta-
bilização.

Em muitos problemas práticos, onde os pa-
râmetros da planta representam grandezas f́ısicas,
podemos ter conhecimento de onde estes parâme-
tros se localizam e consequentemente onde se lo-
calizarão os parâmetros do controlador, dado um
mapeamento entre esses parâmetros. Portanto,
utilizar projeção de parâmetros facilita ainda mais
o controle adaptativo de plantas, já que se conhece
a região onde os parâmetros se encontram.

Para verificar como se comporta um sistema
com projeção de parâmetros, vamos considerar a
planta (15). No caso do PPC, onde se conhece
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Figura 10: Lugar das ráızes do controlador PPC.

Figura 11: VS-APPC com projeção de parâme-
tros.

os parâmetros reais da planta, teŕıamos os se-
guintes parâmetros do controlador: l0 = −314, 5,
p2 = 330, 5, p1 = −546 e p0 = −40, 5. Consi-
deremos então as seguintes regiões em torno dos
parâmetros do controlador, para a utilização do
VS-APPC: l0 de −330 a −300, p2 de 315 a 345,
p1 de −550 a −520 e p0 de −55 a −25. O compor-
tamento para esta projeção com as mesmas cons-
tantes utilizadas na seção anterior é mostrado na
Figura 11, onde apesar da convergência do sinal
de sáıda, temos uma alta magnitude do sinal de
controle.

O mesmo procedimento foi feito então para a
planta (16). No caso do PPC, temos os seguintes
parâmetros do controlador para esta planta: l0 =
540, 7, p2 = −519, 8, p1 = 1782, 2 e p0 = −13, 5.
Vamos considerar as seguintes regiões em torno
dos parâmetros do controlador, para a utilização
do VS-APPC: l0 de 530 a 550, p2 de −530 a −510,
p1 de 1770 a 1790 e p0 de −23 a −3. Mesmo
tornando estas regiões ainda menores que no caso
anterior, não é posśıvel estabilizar o sistema em
malha fechada em questão.

7 Conclusões

Este artigo apresentou um estudo, através de si-
mulações, de como a posição de zeros de fase não
mı́nima pode interferir no desempenho de um sis-
tema em malha fechada, cujo controlador apre-
senta estrutura variável, denominado VS-APPC.
A sequência deste trabalho se dará com a aná-
lise de estabilidade e verificação da aplicação do
controlador a certas plantas de fase não mı́nima
instáveis, com ou sem restrições.
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Abstract— In a recent paper, the authors have proposed an extremum-seeking control strategy to single-input-
single-output (SISO) uncertain nonlinear systems. Such proposed sliding mode based real-time optimization
algorithm guaranteed global convergence properties to a small neighborhood of the optimal point by means of a
periodic switching function. In this paper, we generalize our previous results to a multivariable framework and
applies this new controller to the optimization of the output signal power spectrum of Raman optical amplifiers.
The aim is the equalization of the gain at different frequencies considering eventual inclusions/exclusions of signals
in the fiber. It is proposed an ordinary differential equation model based to describe the signal power dynamics
in the fiber which approximates satisfactorily the well known model based on partial differential equations. The
convergence analysis is developed in the presence of uncertainty and the control performance is evaluated via
numerical simulations.

Keywords— sliding modes, Raman optical amplifiers, uncertain multivariable nonlinear systems, nonlinear
PDEs, extremum seeking control, signal power regulation.

Resumo— Em um trabalho recente, os autores propuseram uma estratégia de controle por busca extremal
para sistemas monovariáveis incertos e não-lineares. Esse algoritmo de otimização em tempo real baseado em
modos deslizantes era capaz de garantir a convergência global para uma vizinhança pequena do ponto ótimo
por meio de uma função de chaveamento periódica. Neste artigo, generaliza-se essa estratégia para sistemas
multivariáveis visando a otimização do espectro de potências dos sinais de sáıda de amplificadores Raman. O
objetivo é a equalização do ganho nas diferentes frequências considerando eventuais inclusões/exclusões de sinais
na fibra. Propõe-se um modelo baseado em equações diferenciais ordinárias que aproxime satisfatoriamente o
conhecido modelo baseado em equações diferenciais parciais. A análise de convergência é desenvolvida na presença
de incertezas e o desempenho do controlador é avaliado via simulações numéricas.

Palavras-chave— modos deslizantes, amplificadores ópticos Raman, sistemas não-lineares incertos e multiva-
riáveis, PDEs não-lineares, controle por busca extremal, regulação do sinal de potência.

1 Introdução

Os sinais ópticos transmitidos em fibra óptica estão su-
jeitos a diversos fenômenos como, atenuação, disper-
são e distorção não-linear (Headley & Agrawal, 2005),
(Palais, 1998). Atenuação ocorre como resultado de es-
palhamento resultante de uma não homogeneidade do
vidro e/ou à presença de ressonâncias eletrônicas e vi-
bracionais devido ao vidro ou à impureza. A combina-
ção desses efeitos gera uma série de perdas, em especial,
na faixa de comprimento de onda em torno de 1550nm.
Uma variedade de efeitos não-lineares são observados
em fibras ópticas devido à interação ou acoplamento
com o material da fibra. Em particular, o efeito Raman
permite a transferência de potência óptica de campos
com comprimento de onda curto (e maior energia do fó-
ton) para campos com maiores comprimentos de onda
(Kidorf et al., 1999) por meio de dissipação de energia,
conservação de fótons e por espalhamento (ou efeito)
Raman estimulado (SRS - Stimulated Raman Scatte-
ring) e espontâneo. O SRS é um efeito não-linear que

ocorre devido à interação de radiações luminosas com as
vibrações dos átomos do material que constitui a fibra
óptica. A radiação luminosa é absorvida pelos átomos
da fibra que reemitem a energia, gerando uma variação
no ńıvel originalmente encontrado. O espalhamento Ra-
man espontâneo ocorre quando um bombeio é aplicado
e se obtêm fótons em frequências diferentes da de ori-
gem e com fases diferentes também, gerando rúıdo no
sistema. O SRS ocorre sob a excitação de uma intensa
fonte de laser (bombeio) ocorrendo um espalhamento
altamente eficiente. Neste processo de espalhamento
cerca de 10% da energia do bombeio é convertida em
frequência Stokes (Kidorf et al., 1999). Alocando-se
o espectro dos sinais que conduzem dados em compri-
mentos de onda maiores do que dos sinais de bombeio
(lasers a serem controlados), o espectro dos sinais de
dados pode ser influenciado. Este processo é a base
para o ganho que ocorre nos sinais de dados na ope-
ração de amplificadores Raman. Este mesmo processo
resulta também em interação entre sinais de dados e
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entre sinais de bombeio, gerando rúıdo e emissões es-
pontâneas amplificadas (ASE).

Um amplificador Raman é um dispositivo composto por
uma parte óptica e uma parte eletrônica onde através
de um grupo de lasers de comprimentos de onda não
modulados (i.e. lasers ópticos de bombeio) inseridos na
fibra, eleva a potência dos comprimentos de onda modu-
lados (lasers de sinais de dados). Tal ganho de potência
é chamado de ganho Raman e ocorre em todo o compri-
mento do enlace de fibra óptica devido principalmente
ao SRS (Palais, 1998), (Dower et al., 2008). Os amplifi-
cadores Raman são tipicamente aplicados em sistemas
submarinos DWDM (dense wavelength division multi-
plexed) e em transmissões terrestres.

Em muitas aplicações práticas, o ponto de operação de-
sejado ou “ótimo” de um processo ocorre justamente
num ponto de extremo (máximo ou mı́nimo) de uma
não-linearidade que está relacionada com a eficiência
do sistema. Este problema já foi formulado há muito
tempo (1940-1960), mas o interesse foi reavivado gra-
ças a recente prova formal de estabilidade de esquemas
gerais de controle por busca extremal (Ariyur & Krs-
tic, 2003). Na literatura moderna, tal controle é refe-
rido por “Extremum Seeking Control” (ESC).

O ESC, ou simplesmente, Controle Extremal, tem co-
nexão estreita com o bem conhecido problema de Oti-
mização em Tempo Real. Os mais populares algorit-
mos para otimização sem restrição utilizam informação
da derivada ou do gradiente da função objetivo. En-
tretanto, em muitos problemas de controle extremal
o gradiente da função objetivo pode não ser acesśıvel
em tempo real ou ser muito dispendioso ter essa infor-
mação. Existe também uma estreita conexão entre o
ESC e o controle de sistemas com direção de controle
desconhecida (Yan et al., 2008), (Oliveira et al., 2007),
(Bartolini et al., 2003), (Drakunov, 1993). Para plantas
monovariáveis a direção de controle é o inverso do sinal
de realimentação. Toda vez que o sistema se aproxima
de um ponto de extremo e cruza-o, isso corresponderá
a mudanças da direção de controle.

Em (Peixoto et al., 2010), (Oliveira et al., 2011), foi pro-
posto um controlador por busca extremal monovariável
baseado em modos deslizantes e função de chaveamento
periódica (Drakunov, 1993) utilizando apenas realimen-
tação de sáıda. O método da função periódica é robusto
com respeito a mudanças na direção de controle. Isso
motivou explorar o algoritmo da função periódica para
resolver problemas de controle via busca extremal. A
partir da função de chaveamento periódica definia-se
múltiplas superf́ıcies de chaveamento, para as quais ao
menos uma seria uma superf́ıcie de deslizamento está-
vel.

A diferença essencial com relação às abordagens de
Ariyur & Krstic (2003) reside no fato de que, em vez de
adaptação, utiliza-se modos deslizantes na abordagem
aqui proposta, além de não se requerer sinais de excita-
ção (tipicamente senoidais) para “estimar” o gradiente
da função objetivo. Uma das vantagens da abordagem
escolhida neste projeto com respeito, por exemplo, a
(Korovin & Utkin, 1974) ou (Pan et al., 2003) é po-
der garantir resultados de convergência globais (ou seja,
para quaisquer condições iniciais).

A principal contribuição deste trabalho é a aplicação do
algoritmo por busca extremal em amplificadores ópti-
cos Raman por meio de uma função custo apropriada.

Esta é a primeira generalização para sistemas MIMO
(multi-input-multi-output) do controlador proposto em
(Peixoto et al., 2010), (Oliveira et al., 2011), e é capaz
de encontrar em tempo real o ponto de operação de
potência ótimo nesses dispositivos. O desempenho do
otimizador será avaliado por simulação numérica, tendo
por referência os resultados dispońıveis na literatura.

2 Notação e Terminologia

O operador diag denota o mapeamento de vetores (li-
nha ou coluna) em matrizes diagonais. A função sinal
sgn quando aplicada a um vetor significa aplicar ele-
mento a elemento. A norma Euclidiana de um vetor x e
a correspondente norma induzida de uma matriz A são
denotadas por |x| e |A|, respectivamente. A norma L∞e

de um sinal x(t)∈ IRn a partir de um instante inicial t0
é definida por ‖xt,t0‖ :=supt0≤τ≤t |x(τ )|; para t0 =0, a
notação ‖xt‖ é adotada. O termo genérico π(t) é dito
ser exponencialmente decrescente se |π(t)|≤be−at,∀t e
constantes a > 0 e b > 0, com b podendo depender das
condições iniciais do sistema. A definição de Filippov
para a solução de equações diferenciais com lado direito
descont́ınuo (Filippov, 1964) e o conceito de controle
equivalente estendido (Hsu et al., 2002), válido dentro
e fora da superf́ıcie de deslizamento, serão utilizados ao
longo do texto.

3 Configuração Geral do Sistema Óptico

A configuração geral do sistema óptico considerada
neste trabalho é tal que o amplificador Raman em ques-
tão opera em um enlace de fibra óptica definido da
seguinte forma: (i) fibra óptica distribúıda de compri-
mento L denotada por F delimitada por duas fronteiras
uma por onde os dados são inseridos (entrada – ups-
tream) e outra por onde os dados são coletados (sáıda –
downstream); (ii) grupo de np sinais de bombeio (sinal
de controle) cada um com potência dada pelos elemen-
tos do vetor Pp ∈ IRnp e comprimento de onda dado
pelos respectivos elementos do conjunto Λp := {λi| i =
1, 2, . . . , np}; (iii) grupo de ns sinais exógenos, contendo
a informação a ser transmitida (dados), cada um com
potência dada pelos elementos do vetor Ps ∈ IRns e
comprimento de onda dado pelos respectivos elemen-
tos do conjunto Λs := {λi| i = np + 1, np + 2, . . . , N},
sendo N := np + ns; (iv) grupo de ns dispositivos de
acoplamento óptico para introduzir os dados a serem
transmitidos no ińıcio da fibra e ns sensores, denotado
por Hs, para medir as respectivas potências dos sinais
que contêm informação no final da fibra; (v) grupo de
np dispositivos de acoplamento óptico (atuadores), de-
notado por Hp, para introduzir os diversos sinais de
bombeio na extremidade final do enlace que se propa-
garão no sentido do ińıcio da fibra.

3.1 Dinâmica das Potências

Considera-se o modelo da distribuição da potência mé-
dia é para descrever o comportamento das potências
em amplificadores Raman descrito em (Bromage, 2004).
Este modelo consiste de um conjunto de N = np + ns

EDPs de primeira ordem, não-lineares e acopladas
(equação de transporte), dado por: τi

∂Pi

∂t
+ µi

∂Pi

∂z
=

−αiPi +
PN

j=1 (j 6=i) cijPiPj , sendo Pi a potência (em
W ) do sinal presente na fibra (dado ou bombeio) em um
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instante de tempo t e a uma distância z do ińıcio da fi-
bra (medida ao longo da fibra), correspondente ao com-
primento de onda λi (dado ou bombeio). As constantes
τi, µi e αi representam os correspondentes atrasos de
grupo na propagação por unidade de comprimento (em
µs/km), o sentido de propagação (adimensional) e a
atenuação por unidade de comprimento (em 1/km), res-
pectivamente. A constante cij permite modelar o aco-
plamento entre as potências do sinal de comprimento de
onda λi e o sinal de comprimento de onda λj presente na
fibra, por unidade de comprimento (em 1/W/km). O
atraso de grupo τi(λi), as perdas ou atenuações αi(λi)
e o acoplamento cij(λi, λj) são funções dos comprimen-
tos de onda presentes na fibra. O sentido de propaga-
ção µi é igual a −1 para os sinais de bombeio (contra-
propagante, com i = 1, . . . , np) e igual a 1 para os si-
nais de dados (i = np + 1, . . . , N). Para uma notação
mais compacta, considere as seguintes matrizes: τ :=
diag

`ˆ

τ1 . . . τN

˜´

, µ := diag
`ˆ

µ1 . . . µN

˜´

,

A := diag
`ˆ

α1 . . . αN

˜´

e C ∈ IRN×N com seu
ij-ézimo elemento dado por cij .

A dinâmica temporal e espacial da propagação de po-
tências pode ser reescrita como (Dower et al., 2008):

τ
∂P

∂t
+ µ

∂P

∂z
= −AP + diag(P )CP , (1)

com P =
ˆ

P1 . . . PN

˜T
particionado na forma

P = P (t, z) :=

»

Pp(t, z)
Ps(t, z)

–

∈ IRN , N := np + ns,

as matrizes τ, µ, A, C ∈ IRN×N consideradas incertas,
sendo que a potência dos sinais de bombeio inseridos no
final da fibra é a entrada de controle U(t) := Pp(t, L),
o vetor de potências dos sinais de dados no final da
fibra é o vetor de sáıda medido Y (t) := Ps(t, L) e o ve-
tor de potências dos sinais de dados no ińıcio da fibra,
D(t) := Ps(t, 0), é considerado como uma perturbação.

Note que, a especificação de uma condição de contorno
espacial e uma temporal para cada componente do ve-
tor P assegura a existência e unicidade de solução de
EDPs na forma (1), ver (Krstić & Smyshlyaev, 2008)
e (Krstić, 2009). A condição de contorno espacial é
especificada por U(t) e por D(t). A condição inicial
temporal é definida por uma distribuição de potência
espacial inicial P (0, z) ao longo da fibra.

4 Formulação do Problema

Considere o modelo descrito em (1). O objetivo de con-
trole é ajustar as potências dos sinais de bombeio U
para: (i) minimizar as diferenças entre as potências dos
sinais de dados no final da fibra Y , resultando em um
espectro de potência mais plano ao longo de toda a
banda de comprimentos de onda dos sinais de dados
e (ii) minimizar o desvio de cada elemento de Y em
relação a um ńıvel desejado previamente estabelecido.

De acordo com (Dower et al., 2008), mesmo na pre-
sença de acoplamento (C 6= 0), a potência dos sinais
que trafegam na fibra convergem para limites quando
as entradas (bombeio e dados no ińıcio da fibra) são
constantes no tempo. A seguinte hipótese é admitida:

(H0.a) A EDP (1) admite solução que converge para
um limite (atrator) determinado unicamente por
valores fixos de Pp(t, L) = θp e Ps(t, 0) = θs, ∀t.

Sendo assim, para cada Ps(t, 0) = θs ∈ IRns cons-
tante no tempo, pode-se definir um mapeamento está-
tico H : IRnp → IRns que relaciona cada valor constante
no tempo de U(t) = θp ∈ IRnp ao correspondente limite
da sáıda Y (t):

lim
t→∞

Y (t) = H(θp) , H =
ˆ

H1 . . . Hns

˜T
. (2)

(H0.b) O mapeamento H(·) é suave e biońıvoco.

4.1 Sistema MIMO Estático

Variações do tipo degrau na potência dos dados na en-
trada da fibra Ps(t, 0) afetam as potências no final da fi-
bra após um atraso da ordem de Lτi, com i = 1, . . . , ns.
Atrasos de grupo t́ıpicos na propagação encontram-se
na ordem de 1µs/km. Portanto, para uma fibra t́ıpica
de 100km observa-se atrasos da ordem de 0.1ms. Por
outro lado, transitórios mais rápidos são esperados no
final da fibra quando variações do tipo degrau na en-
trada de controle U(t) são consideradas. Estes transi-
entes rápidos podem ser observados através de simula-
ções numéricas via aproximações por diferenças finitas
de (1). Fica evidente, portanto, a presença de duas
escalas de tempo distintas em amplificadores Raman.
Este trabalho aborda os transitórios relacionados com
a escala de tempo longa, buscando otimizar a operação
do sistema óptico em seu equiĺıbrio em estado estacio-
nário.
Lembrando que os transitórios devido a mudanças em
U(t) (final da fibra) são mais rápidos do que os transitó-
rios devido a mudanças em Ps(t, 0) (entrada da fibra),
é razoável considerar um comportamento entrada-sáıda
estático para variações suaves da entrada de controle
U(t) e valores constantes das potências dos sinais de
dados na entrada da fibra Ps(t, 0). Neste sentido, va-
mos considerar a seguinte hipótese:

(H1) As potências dos sinais de dados na sáıda da
fibra Y (t) = Ps(t, L) são dadas pelo seguinte ma-
peamento estático

Y (t) = H(U(t)) , ∀t ,

quando Ps(t, 0) = θs, ∀t.

A validação deste modelo proposto pode ser realizada
através da comparação com a resposta obtida pelo mo-
delo constrúıdo via método das diferenças finitas, in-
cluindo um atraso temporal para simular o atraso na-
tural na propagação das potências na fibra. Além disso,
variações suaves da entrada de controle U(t) serão as-
seguradas com a inclusão de um integrador MIMO na
entrada do sistema. Isto reforça considerarmos o atraso
de grupo de (1) como uma dinâmica não-modelada.
Portanto, considere o seguinte sistema não-linear e
MIMO de primeira ordem formado pelo cascateamento
da planta MIMO (1) satisfazendo as Hipóteses (H0) e
(H1) e de np integradores desacoplados na entrada para
suavizar o sinal de controle: ẋ = u, Y = H(x), sendo
u ∈ IRnp a nova entrada de controle, Y a sáıda medida
e x = U ∈ IRnp , o vetor de estados dos integradores,
i.e., a entrada efetiva da planta (1).
Nosso objetivo é desenvolver um esquema realimentado
que maximize uma função custo apropriada que carac-
terize algum desempenho em estado estacionário para
a sáıda Y (t), sem requerer o conhecimento do mapea-
mento H(·). Sem perda de generalidade, considera-se o
problema de maximização.
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Para tanto, os elementos do vetor de potências dos si-

nais de dados Y =
ˆ

Y1 . . . Yns

˜T
serão selecio-

nados em grupos, denotados por Gj (j = 1, . . . , np),
que caracterizam os sinais que estão mais fortemente
acoplados ao sinal de controle uj : entrada do j-ézimo
integrador com estado xj (equivalente à potência Uj do
j-ézimo sinal de bombeio).

4.2 Seleção de Grupos de Sinais

O espectro de ganho Raman é a distribuição de todas
as frequências Stokes geradas através do espalhamento
Raman e depende da frequência da luz incidente e do
material (Kidorf et al., 1999). O espectro de ganho Ra-
man em fibras de śılica tem largura de banda de ganho
em torno de 40THz, com pico de eficiência em 13.2THz
correspondendo a cerca de 100nm (Kidorf et al., 1999).
Com isso os comprimentos de onda de sinais que mais
receberão potências oriundas de um determinado com-
primento de onda de bombeio são aqueles localizados
próximos de 100nm acima do laser de bombeio.
Portanto, observando os comprimentos de onda dos si-
nais de dados que trafegam na fibra e os comprimen-
tos de onda dos sinais de bombeio é fácil detectar qual
grupo de sinais de dados é mais afetado por um bom-
beio espećıfico de comprimento de onda λj . Isto tam-
bém pode ser verificado observando os elementos da
matriz C de acoplamento em (1). Além disso, a escolha
de λj pode ser previamente realizada para afetar mais
fortemente um grupo de sinais de dados do que outro.
Considere a notação a seguir. Seja gj subconjuntos dis-
juntos do conjunto {1, 2, . . . , ns} formado pelos ı́ndices
do vetor de potências dos sinais de dados Y associados
aos sinais que estão mais fortemente acoplados com o
sinal de bombeio de potência Uj , sendo Uj elemento do

vetor de entrada U =
ˆ

U1 . . . Unp

˜T
. Seja ainda,

Gj = {Yi|i ∈ gj}. Diz-se que o sinal de potência Yi

pertence ao grupo Gj , quando i ∈ gj . É claro que Uj

influencia sinais de dados de potência Yi com i não per-
tencente a gj , porém de forma atenuada.
Seja Ygj

∈ IRpj o vetor formado pelos elementos do ve-
tor Y que pertencem ao grupo Gj e seja Hgj

: IRnp →
IRpj o mapeamento correspondente formado pelas fun-
ções Hi com i ∈ gj , com Hi definido em (2). Pode-se,
então escrever que:

Ygj
= Hgj

(x) , j = 1, . . . , np .

4.3 Definição da Sáıda e Função Custo

Para cada grupo Gj (com pj sinais de dados), assim
como em (Dower et al., 2008), considere uma função
custo J : IRpj → IR, cont́ınua e suave, que quantifica
o desempenho de interesse: mı́nima diferença entre os
elementos de Gj e mı́nimo desvio de cada elemento de
Gj em relação a um ńıvel desejado previamente esta-
belecido. Define-se a seguinte sáıda yj que quantifica o
desempenho de interesse para o grupo Gj :

yj(t) = J(Ygj
(t)) , ∀gj .

Este desempenho de interesse pode ser quantificado por
meio da seguinte função (Dower et al., 2008):

J(v) := −Ja(v) − Jb(v) + J0 ,

sendo Ja(v) := (v − vd)
T Q(v − vd) e Jb(v) :=

Ppj

i,k=1 , i6=k Rik(vi − vk)2, sendo v ∈ IRpj , Q ∈ IRpj×pj

uma matriz positiva semi-definida de projeto, Rik são
constantes positivas de projeto e, apenas por conveni-
ência, J0 > 0 é uma constante escolhida para que J(v)
assuma apenas valores positivos (∀v). O primeiro termo
Ja penaliza (Q) desvios na potência dos sinais de dados
(do grupo Gj) no final do enlace em relação ao ńıvel
desejado vd ∈ IRpj , enquanto que o segundo termo Jb

penaliza (Rik) variações no espectro dos sinais de dados
(mı́nima diferença entre os elementos de Gj). Uma pos-
śıvel escolha para Rik é dada por (Dower et al., 2008):
Rik = 1

(λi−λk)2
, sendo λi e λk os comprimentos de onda

dos sinais de dados do grupo gj .

Relembrando que Ygj
= Hgj

(x) e definindo o mapea-
mento de sáıda h : IRnp → IRnp

h(x) := J(Hgj
(x)) =

ˆ

h1(x) . . . hnp (x)
˜

,

o seguinte sistema passa a ser considerado:

ẋ = u , y = h(x) , (3)

sendo y =
ˆ

y1 . . . ynp

˜

.

4.4 Hipóteses Principais

Vamos considerar que as funções J e H são tais que
o mapeamento de sáıda h satisfaça a hipótese a seguir
onde, sem perda de generalidade, considera-se apenas
o caso de maximização:

(H3.a) Cada função hj(·) (j = 1, . . . , np) é suave, con-
t́ınua e convexa e apresenta um conjunto não vazio
Θj de maximizantes da forma {θ ∈ IRnp | hj(α) ≤
hj(θ) ,∀α ∈ IRnp} e Θ1 ∩ Θ2 ∩ . . . ∩ Θnp 6= ∅.

(H3.b) Cada função hj(·) é unimodal com respeito a
xj quando as outras variáveis xi (i 6= j) forem
mantidas constantes no sentido que para xi man-
tido constante ∀i 6= j em xi = θi e j = 1, . . . , np,
existe um maximizante θ∗

j (xi) ∈ IR único tal que

∂hj

∂xj

˛

˛

˛

˛

xj=θ∗

j

= 0 e
∂2hj

∂x2
j

˛

˛

˛

˛

xj=θ∗

j

< 0 ,

e para qualquer ∆ > 0 existe uma constante
Lj(∆)>0 válida ∀θi tal que

Lj ≤

˛

˛

˛

˛

∂hj

∂xj

˛

˛

˛

˛

xj=θj

, ∀ θj /∈ D∆ ,

sendo D∆j
:= {θj : |θj − θ∗

j | < ∆
2
} denomina-se

de ∆-vizinhança de θ∗
j e pode tornar-se arbitrari-

amente pequena reduzindo-se Lj .

Neste trabalho, considera-se que alocação dos compri-
mentos de onda dos bombeios e a matriz C em (1) são
tais que os sinais do grupo G1 são significantemente in-
fluenciados apenas pelo sinal de entrada U1, os sinais
do grupo G2 apenas por U2, e assim sucessivamente.
Para formalizar esta consideração, a seguinte hipótese
será assumida:

(H4) A matriz C de acoplamento em (1) é tal que
o mapeamento h(·) satisfaz para j = 1, . . . , np:

˛

˛

˛

˛

∂hj

∂xi

˛

˛

˛

˛

≤ ǫ

˛

˛

˛

˛

∂hj

∂xj

˛

˛

˛

˛

, ∀xi , ∀xj /∈ D∆j
, ∀i 6= j ,

sendo 0 < ǫ < 1 uma constante.
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A hipótese (H4) assegura que cada elemento do gra-
diente da função hj seja dominado pelo seu j-ézimo

elemento
∂hj

∂xj
. Neste sentido, assume-se que hj está

fracamente acoplado às variáveis xi, para i 6= j, ou
seja, está fracamente acoplado aos bombeios associa-
dos aos outros grupos diferentes de gj . Particionando-
se o Jacobiano na forma ∂h

∂x
= kp + k̃p, sendo kp =

diag
“h

∂h1

∂x1
. . .

∂hnp

∂xnp

i”

, podemos dizer que (H4)

caracteriza uma dominância diagonal do Jacobiano.
Este acoplamento fraco será encarado como perturba-
ção para os sistemas de controle de cada grupo.

5 Lei de Controle com Função de
Chaveamento Periódica

Considere o sistema (3). O controle por modos desli-
zantes e realimentação de sáıda com função de chavea-
mento periódica é dado por:

u=̺(t) sgn
`

sen
ˆ

πE−1σ(t)
˜´

, (4)

sendo ̺(t) = diag
`ˆ

̺1(t) . . . ̺np(t)
˜´

é a função
de modulação (cont́ınua em t) a ser definida,

σ(t) = e(t) + Λ

Z t

0

sgn(e(τ ))dτ (5)

Λ=diag
`ˆ

λ1 . . . λnp

˜´

e E=diag
`ˆ

ε1 . . . εnp

˜´

são matrizes diagonais apropriadas.
O sinal e(t) é dado por

e(t) := y(t) − ym(t) , (6)

sendo ym é gerado da seguinte forma

ẏm = Km , ym(0) = ym0 , (7)

sendo Km, ym0 ∈ IRnp vetores constantes de projeto.
Nossa estratégia baseia-se em seguimento de trajetória
de tal forma que a sáıda y é controlada no sentido de
rastrear o sinal monotonicamente crescente ym. Desta
forma, y é forçado a alcançar uma vizinhança do má-
ximo y∗ = h(x∗). Para evitar a presença de um sinal de
referência ilimitado no controlador, pode-se saturar ym

em um valor baseado no conhecimento de um limitante
superior grosseiro para ‖y∗‖, sem afetar o desempenho
do controlador.
O projeto de ̺ é conduzido para que modos deslizantes
ocorram em tempo finito nas variedades σi = kεi (i =
1, . . . , np), para algum inteiro k. Consequentemente,
devido à ação integral presente em (5) y = h(x) tenta
rastrear ym (e y se aproxima de y∗) quando fazemos σ̇ =
0 na seguinte expressão σ̇ = ė + Λ sgn(e) que é obtida
diretamente de (5). Além disso, torna-se evidente que a
taxa de convergência de x para a ∆-vizinhança definida
em (H3) é uma função de Λ.
A proposição a seguir fornece uma posśıvel implemen-
tação para a função de modulação.

Proposição 1 Considere o sistema (1), satisfazendo
as hipóteses (H0)–(H4), com a lei de controle (4). Fora
da vizinhança D∆j

, se a função de modulação ̺ em (4)
for tal que

̺j :=
̺∗

1 − ǫ(np − 1)
, ̺∗ = maxj



1

Lj

[Kmj + λj ]

ff

+δ ,

(8)

para ǫ < 1/(np − 1) tem-se que: (a) não ocorre es-
cape em tempo finito nos sinais do sistema em malha
fechada (tM → +∞); (b) deslizamento ideal na varie-
dade σj = kε é alcançado em tempo finito para algum
inteiro k; (c) a vizinhança D∆ em (H3.b) é atrativa
sendo alcançada em tempo finito e (d) para Lj sufi-
cientemente pequeno, as oscilações em torno do con-
junto maximizante Θj de hj , j = 1, . . . , np definidos
em (H3.a), podem ser feitas da ordem O(‖E‖).

Prova: A prova da proposição é análoga àquela
apresentada para a Proposição 1 em (Peixoto et al.,
2010) e para o Teorema 2 em (Oliveira et al., 2011), com
a diferença principal que trata-se agora o caso multiva-
riável que pode ser interpretado como np subsistemas
monovariáveis com acoplamento satisfazendo (H4). Os
acoplamentos são encarados como perturbações equiva-
lentes de entrada que aparecem na dinâmica de σ.

6 Simulações Numéricas

Exemplo 1 Este exemplo ilustra um caso utilizando
a Fibra Óptica TrueWave R©Reach - Low Water Peak
envolvendo ns = 4 sinais de entrada e np = 2 bombeios
contra-propagantes em um enlace de comprimento L =
100km, onde os sinais são inseridos no comprimento
z = 0 e os bombeios em z = L. O fabricante, a OFS
Fitel Denmark Ap, caracterizou experimentalmente os
parâmetros f́ısicos da fibra óptica, tais como atenuação,
dispersão, e eficiência de ganho Raman.

Considere os comprimentos de onda (em nm) pre-

sentes na fibra: Λp =
ˆ

1442 1490
˜T

e Λs =
ˆ

1530 1550 1570 1590
˜T

. Na notação compacta
(1), tem-se: µ = diag

`ˆ

−1 −1 1 1 1 1
˜´

,
106τ = diag

`̂

4, 876 4, 877 4, 877 4, 878 4, 878 4, 879
˜́

,
A=diag

`̂

0, 058 0, 051 0, 047 0, 045 0, 045 0, 045
˜́

,

C=

2

6

6

6

6

6

6

4

0 −0, 23 −0, 59 −0, 62 −0, 18 −0, 10
0, 22 0 −0, 17 −0, 25 −0, 39 −0, 57
0, 55 0, 16 0 −0, 12 −0, 15 −0, 21
0, 58 0, 24 0, 12 0 −0, 11 −0, 14
0, 17 0, 37 0, 15 0, 11 0 −0, 11
0, 09 0, 53 0, 20 0, 14 0, 11 0

3

7

7

7

7

7

7

5

.

Neste exemplo, a idéia da estratégia proposta é usar
o bombeio 1 (2) para otimizar as potências dos sinais
1 e 2 (3 e 4) no final da fibra. Para cada canal, o es-
quema proposto considera que a função suave yj =hj(x)
(j = 1, 2) a qual deseja-se maximizar seja desconhecida
(i.e., não se conhece hj(·) ou suas derivadas parciais)
e tenha um único ponto de máximo na região de in-
teresse para xi mantido constante (i 6= j). Uma vez
motivada a hipótese do desacoplamento (H4), o pro-
blema de controle por busca extremal de amplificadores
ópticos Raman pode ser encarado como um problema
SISO explorado anteriormente em (Peixoto et al., 2010)
e (Oliveira et al., 2011), com perturbação gerada pelos
outros canais em que agora o ponto de máximo é ob-
tido da interseção das superf́ıcies obtidas a partir dos
conjuntos maximizantes das funções hj(·).
A Figura 1 mostra a convergência das potências dos
bombeios (x2, x1), ambos partindo de 60mW, para uma
vizinhança do maximizante, i.e., para uma vizinhança
do ponto de interseção dos conjuntos maximizantes das
funções hj(·). A Fig. 2 apresenta o espectro dos sinais
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de dados e dos sinais de bombeio para a potência de set-
point e para o maximizante encontrado, percebe-se que
as potências dos 4 sinais se elevam e tendem ao valor
desejado.

0 50 100 150 200 250
0

50

100

150

200

250

x
1
(m

W
)

x2(mW)

Figura 1: Evolução dos sinais x1(t) e x2(t) no plano
x2 × x1 e interseção das curvas de ńıvel correspon-
dentes aos valores máximos de y1 e de y2.
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Figura 2: Espectro dos sinais transmitidos na fibra.

Potência em dBm e comprimento de onda em nm. Grá-

fico superior sem ação de controle e gráfico inferior com

ação de controle. Em ambos os casos as potências ini-

ciais dos bombeios foram iguais a 60mW.

7 Conclusões

Neste artigo, o controlador por busca extremal proposto
anteriormente foi estendido para o caso multivariável e
aplicado no problema de regulação do sinal de potência
em amplificadores ópticos Raman. O projeto proposto
explora a existência de grupos de sinais transmitidos
na fibra que são mais afetados por um determinado si-
nal de controle permitindo considerar um sistema mul-
tivariável quadrado com fraco acoplamento. Embora
esses amplificadores sejam dispositivos inerentemente
não-lineares e com parâmetros distribúıdos, o novo con-
trolador desenvolvido reduziu significativamente o des-

vio de potência dos sinais de dados a partir de um set-
point desejado.
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Abstract— This paper proposes an Indirect Binary Model Reference Adaptive Controller (IB-MRAC), with
the main objective of combining the steady-state features of controllers based on integral parameter adaptation
with the fast and non oscillatory transient of variable structure based strategies. The choice of adaptive gains
defines how the IB-MRAC behaves between the Indirect MRAC (IMRAC) and the Indirect Variable Structure
Model Reference Adaptive Control (IVS-MRAC). Simulations for a second order unstable plant and a stability
analysis for plants with relative degree one are presented, ensuring the global stability of the system, considering
a persistent excitation reference signal.

Keywords— Adaptive Control, Binary Control, Robust Control, Non-linear Control Systems.

Resumo— Este artigo propõe um Controlador Adaptativo Binário por Modelo de Referência seguindo a abor-
dagem indireta (IB-MRAC), cujo objetivo principal é combinar as caracteŕısticas de regime permanente dos
controladores baseados em leis integrais de adaptação com um transitório rápido e sem oscilações, caracteŕısticas
das estratégias baseadas em estrutura variável. A escolha dos ganhos adaptativos define como o IB-MRAC irá se
comportar entre o Controlador Adaptativo por Modelo de Referência Indireto (IMRAC) e o Controlador Adap-
tativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável Indireto (IVS-MRAC). Simulações para uma planta de
segunda ordem instável e uma análise de estabilidade para plantas com grau relativo unitário são apresentadas,
garantindo que o sistema é globalmente estável, considerando uma referência persistentemente excitante.

Palavras-chave— Controle Adaptativo, Controle Binário, Controle Robusto, Controle de Sistemas Não Line-
ares.

1 Introdução

Controladores baseados na estimação de parâme-
tros como o Controlador Adaptativo por Modelo
de Referência convencional - MRAC (Narendra
et al., 1980), possuem um bom comportamento
em regime permanente, entretanto apresentam
um transitório lento e oscilatório. Por outro
lado, os controladores baseados em estrutura va-
riável, como o Controlador Adaptativo por Mo-
delo de Referência e Estrutura Variável - VS-
MRAC - (Hsu, 1990), apresentam um transitó-
rio rápido, mas requerem uma ação de controle
de alta frequência, dificultando, assim, sua imple-
mentação prática.

Na tentativa de obter a combinação dessas
duas estratégias, Hsu e Costa (1990) desenvolve-
ram o Controlador Adaptativo Binário por Mo-
delo de Referência (B-MRAC), onde foi obser-
vado o sistema adaptativo segundo a Teoria de
Controle Binário, descrita em Emelyanov (1987).
Uma caracteŕıstica espećıfica dos algoritmos biná-
rios é que o controle gerado pelo controlador é uma

função cont́ınua ou cont́ınua por partes no tempo.
Isso satisfaz os requisitos impostos nos atuadores.
Na prática, o B-MRAC consiste de uma lei adap-
tativa gradiente de alto ganho com projeção (Hsu
e Costa, 1994).

O B-MRAC é baseado na abordagem direta
do controle adaptativo, na qual faz-se necessária a
utilização de equações (de matching) para estimar
os valores iniciais dos parâmetros do controlador
ou as amplitudes dos relés, a depender do con-
trolador a ser utilizado. Uma caracteŕıstica desta
estratégia é que para sistemas de maior ordem es-
sas expressões tornam-se complexas.

Uma posśıvel solução é usar a abordagem in-
direta, na qual os coeficientes dos polinômios da
planta e o ganho de alta frequência são represen-
tados pelo vetor θ∗p. A estimativa em tempo real
θp(t) de θ∗p, gerada por uma lei adaptativa, é usada
para calcular o vetor de parâmetros do controla-
dor θ(t) em cada instante t, usando as equações de
matching explicitamente no algoritmo (Ioannou e
Sun, 1996).

A abordagem indireta possibilita um projeto
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mais intuitivo do controlador, tanto na seleção das
estimativas iniciais para os parâmetros da planta
quanto na definição de uma região limitante ade-
quada da qual as estimativas não podem escapar.
Isso se deve à relação entre os parâmetros do mo-
delo da planta e os do sistema f́ısico real, tais
como: momento de inércia, resistências, capaci-
tâncias, etc.

A versão indireta do MRAC é conhecida por
MRAC Indireto - IMRAC (Ioannou e Sun, 1996), e
do VS-MRAC é denominada IVS-MRAC (Oliveira
e Araujo, 2004). Ambos mantêm as principais ca-
racteŕısticas de suas respectivas versões diretas,
mas proveem um projeto mais simples e intuitivo.
Neste artigo, propomos uma versão indireta do B-
MRAC, aqui denominado B-MRAC Indireto (IB-
MRAC), apresentando simulações em uma planta
de segunda ordem instável e uma análise de esta-
bilidade para plantas com grau relativo unitário.

2 Formulação do Problema

Considere uma planta linear SISO (Single Input-
Single Output) com parâmetros desconhecidos ou
conhecidos com incertezas, invariante no tempo,
com função de transferência

W (s) = kp

Np(s)

Dp(s)
,

Np(s) = sn−1 +
n−1
∑

i=1

βis
n−1−i,

Dp(s) = sn + α1s
n−1 +

n−1
∑

i=1

αi+1s
n−1−i,

(1)

entrada u e sáıda y.
O modelo de referência tem entrada r, sáıda

ym, e função de transferência da forma

M(s) = km

Nm(s)

Dm(s)
,

Nm(s) = sn−1 +

n−1
∑

i=1

βm,is
n−1−i,

Dm(s) = sn + αm,1s
n−1 +

n−1
∑

i=1

αm,i+1s
n−1−i.

(2)
A proposta é determinar uma lei de controle

u tal que o erro de sáıda

e0 = y − ym (3)

tenda a zero assintoticamente para condições inici-
ais e sinais de referência uniformemente limitados
e cont́ınuos por partes r(t) arbitrários.

As seguintes hipóteses são feitas:

a) A planta é completamente observável e con-
trolável com grau[Dp(s)] = n, grau[Np(s)] =
m, e grau relativo n* = n - m = 1;

b) sgn(kp) = sgn(km), positivo por simplicidade;

c) Np(s) é Hurwitz - W(s) é de fase mı́nima;

d) M(s) tem o mesmo grau relativo da planta
e é escolhido ser Estritamente Real Positivo
(ERP);

e) Somente a entrada e a sáıda da planta são
usadas para gerar u.

Considere os seguintes filtros de entrada e
sáıda:

v̇1 = Λv1 + gu, v1(0) = 0,

v̇2 = Λv2 + gy, v2(0) = 0,
(4)

onde v1, v2 ∈ ℜn−1, g =
[

0 ... 0 γ
]T

, γ >

0,∈ ℜn−1 e Λ ∈ ℜ(n−1)x(n−1) é escolhido tal que
Nm(s) = det(sI-Λ).

Definindo θT (t) =
[

θT
v1(t) θn(t) θT

v2(t) θ2n(t)
]

como o ve-
tor dos parâmetros adaptativos do controlador, e
wT =

[

vT
1 y vT

2 r
]

como o vetor regressor,
a lei de controle é:

u = θT (t)w(t). (5)

Se a planta W(s) for conhecida, então é pos-
śıvel determinar o valor do vetor constante θ∗ tal
que a função de transferência da planta em malha
fechada seja M(s). Quando esse vetor é obtido, a
condição de matching é alcançada com u = θ∗T w.
Quando W(s) é desconhecida, θ(t) é adaptada até
que e0(t) → 0 para t → ∞. Sob uma condição de
riqueza de sinal, temos θ(t) → θ∗.

Tome A, b, hT como uma realização mı́nima
da planta e x ∈ ℜ o vetor de estado. Defi-
nindo X =

[

xT v1
T v2

T
]

∈ ℜ3n−2. Então,
a planta e os filtros podem ser representados no
espaço de estado como segue:

Ẋ = A0X + b0u,

y = hT
c X,

(6)

onde,

A0 =





A 0 0
0 Λ 0

ghT 0 Λ



, b0 =





b
g
0



, hT
c =

[

hT 0 0
]

.
Sabendo que b0θ

∗T w−b0θ
∗T w = 0, e somando

esses termos no lado direito de Ẋ, temos:

Ẋ = AcX + bcr +
1

θ∗2n

bcθ̃
T w,

y = hT
c X,

(7)
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onde Ac = A0 + b0

[

θ∗nhT θ∗T
v1 θ∗T

v2

]

, bc =

b0θ
∗
2n, e θ̃ = θ − θ∗.
O modelo de referência representado por va-

riáveis de estado é apresentado abaixo:

Ẋm = AcXm + bcr,

ym = hT
c Xm.

(8)

Definindo o vetor erro e , X−Xm, e sabendo
que θ̃T w = u − θ∗T w, temos a equação do erro:

ė = Ace +
bc

θ∗2n

(u − θ∗T w),

e0 = hT
c e.

(9)

No domı́nio da frequência,

e0(s) =
1

θ∗2n

M(s)[u(s) − θ∗T w(s)]. (10)

No caso indireto, os parâmetros da
planta são estimados a cada instante
de tempo t, representado por θ̂T

p (t) =
[

k̂p(t) β̂T (t) α̂1(t) α̂T (t)
]

.

Considere que β̂(t) ∈ ℜ(n−1) é um vetor com-
posto pelos elementos βi, i = n− 1, ..., 1 de Np(s)
no instante t, α̂1(t) ∈ ℜ é o elemento α1 de Dp(s)
no instante t, α̂(t) ∈ ℜn−1 é um vetor composto
pelos elementos αi+1, i = n − 1, ...1 de Dp(s) no
instante t, βm ∈ ℜ(n−1) é um vetor composto pelos
elementos βm,i, i = n−1, ..., 1 de Nm(s), αm1 ∈ ℜ
é o elemento αm1 de Dm(s), e αm ∈ ℜn−1 é um ve-
tor composto pelos elementos αm,i+1, i = n−1, ...1
de Dm(s).

A partir das estimativas dos parâmetros da
planta, podemos calcular os parâmetros do con-
trolador (Ioannou e Sun, 1996):

θv1(t) =
βm − β̂(t)

γ
,

θn(t) =
α̂1(t) − αm1

k̂p(t)
,

θv2(t) =
α̂(t) − αm + (αm1 − α̂1(t))βm

k̂p(t)γ
,

θ2n(t) =
km

k̂p(t)
,

(11)

com |k̂p(t)| 6= 0,∀t ≥ 0.
Os erros paramétricos são definidos como

k̃p = k̂p − kp,

β̃ = β̂ − β,

α̃1 = α̂1 − α1,

α̃ = α̂ − α.

(12)

Usando (11) e desenvolvendo a equação do
erro (10) para o caso indireto (Oliveira e Araujo,
2008), temos

e0(s) =
1

km

M(s)
[

k̃pζp + kpβ̃
T ζβ + α̃1ζ1 + α̃T ζα

]

,

(13)
onde

ζp =
βT

mv1

γp

− u −
βT v1

γp

,

ζβi =
−v1,i

γβi

, i = 1, ..., n − 1,

ζ1 = y −
βT

mv2

γ1
,

ζαi =
v2,i−1

γαi

, i = 2, ..., n,

(14)

com γβi > 0, i = 1, ..., n − 1, γαi > 0, i = 2, ..., n,
γp > 0 e γ1 > 0.

3 B-MRAC

O controlador B-MRAC foi denominado dessa
forma pela sua similaridade com o controle biná-
rio. Ele aplica a lei de controle (5), com a seguinte
lei adaptativa:

θ̇ = −σθ − γe0w, σ > 0,

onde σ =

{

0, se ||θ|| < Mθ ou σeq < 0
σeq, se ||θ|| > Mθ e σeq > 0

,

(15)

Mθ > ||θ∗|| e σeq = −γe0θT w
||θ||2

.

Se o vetor de atualização −γe0w apontar para
fora da região limitante ||θ|| 6 Mθ, então ele é pro-
jetado no plano tangente da região no ponto θ, e
se ele apontar para dentro da região, ele atua nor-
malmente - consequentemente, θ(t) se move para o
interior da região ||θ|| 6 Mθ (Hsu e Costa, 1994).

Em Hsu e Costa (1994), provou-se que a lei do
VS-MRAC é obtida caso γ → ∞. Além disso, foi
provado que, para um γ finito, a condição de mat-
ching é alcançada, pois com os parâmetros adap-
tativos dentro da região limitante teremos σ = 0,
e o MRAC convencional é obtido.

4 IB-MRAC

O IB-MRAC apresentado neste trabalho é uma
versão indireta do algoritmo B-MRAC, tendo
como ideia básica alterar o comportamento do
controlador a partir da magnitude de ganhos
adaptativos fixos, como em (15). A diferença é
que a mudança de comportamento ocorrerá entre
os algoritmos IMRAC e IVS-MRAC, ao invés do
MRAC e VS-MRAC. Quando γ → ∞ temos a lei a
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estrutura variável (IVS-MRAC), e para γ finito o
controlador se comporta como o IMRAC. Tem-se,
portanto, uma outra possibilidade de projeto.

O IMRAC possui as seguintes leis adapta-
tivas para os parâmetros da planta (Ioannou e
Sun, 1996):

se (|k̂p| > k0) ou (|k̂p| = k0 e e0ζpsgn(k̂p) 6 0)

˙̂
kp = −γpe0ζp, γp > 0,

senão

˙̂
kp = 0,

˙̂
β = Γβe0v1sgn(kp),

˙̂α1 = −γ1e0ζ1,

˙̂α = −Γαe0v2,
(16)

onde k0 é um limitante inferior para kp, Γα =
diag(γαi), γαi > 0, i = 1...n, e Γβ = diag(γβi),
γβi > 0, i = 1...n − 1.

O IMRAC, assim como o MRAC convencio-
nal, pode apresentar um transitório lento, devido
ao processo de adaptação, além da falta de ro-
bustez a dinâmicas não modeladas ou distúrbios
externos (Rohrs et al., 1985). No entanto, em re-
gime permanente o sinal de controle é geralmente
suave.

Já o VS-MRAC Indireto - IVS-MRAC -
(Oliveira e Araujo, 2004) baseia-se no projeto de
leis chaveadas para os parâmetros da planta a par-
tir de (16):

k̂p = kp,nom − kpsgn(e0ζp),

β̂i = −βisgn(e0ζβisgn(kp)), i = 1, ..., n − 1,

α̂1 = −α1sgn(e0ζ1),

α̂i = −αisgn(e0ζαi), i = 2, ..., n,
(17)

onde kp,nom está na expressão de kp para garantir
a invariância no sinal de kp e, assim, contemplar
a hipótese b (Seção 2).

Assim como o VS-MRAC direto, o IVS-
MRAC apresenta transitório rápido e rejeição a
distúrbios externos, entretanto apresenta um si-
nal de controle de alta frequência.

As leis adaptativas do IB-MRAC foram ge-
radas com base nas leis do IMRAC (16) e do B-
MRAC (15):

˙̂
β = −σβ β̂ + Γβe0v1,

˙̂α1 = −σα1
α̂1 − γ1e0ζ1,

˙̂α = −σαα̂ − Γαe0v2,

se (|k̂p| > k0) ou (|k̂p| = k0 e e0ζpsgn(k̂p) 6 0)

˙̂
kp = −σkp

k̂p − γpe0ζp, γp > 0,

senão

˙̂
kp = 0,

(18)
onde

σ =

{

0, se ||θp|| < Mθp
ou σeq < 0

σeq, se ||θp|| > Mθp
e σeq > 0

,

(19)
e, desta forma, cada elemento do vetor θp tem
seu respectivo σeq modificado de (15). Assim,
definem-se:

σeq β =
Γβe0β̂

T v1

β̂2
,

σeq α1
=

−γ1e0α̂1ζ1

α̂1
2 ,

σeq α =
−Γαe0α̂

T v2

α̂2
,

σeq kp
=

−γpe0k̂pζp

k̂p

2 .

(20)

4.1 Prova de Estabilidade

Teorema: Considere o sistema (6), erro de sáıda
(13), e leis adaptativas (18). Se as hipóteses (a-e)
forem satisfeitas, e sob condição de sinal de re-
ferência persistentemente excitante (P. E.), o sis-
tema em malha fechada é globalmente estável.
Prova: Considere como função candidata de Lya-
punov, a seguinte função positiva definida:

V (e, θ̃p) =
eT Pe

2
+

1
km

(

k̃p
2

2γp
+

β̃T Γ−1

β
β̃

2γ
|kp| +

α̃1
2

2γ1

+
α̃T Γ−1

α α̃

2γ

)

,

(21)
onde P = PT > 0, θ̃p =

[

k̃p β̃T α̃1 α̃T
]

,
γ > 0, γp > 0 e γ1 > 0.

Calculando a derivada de (21), considerando
o Lema de Kalman-Yakubovitch (AT

c P + PAc =
−2Q, Pbc = hc, P = PT > 0, Q = QT > 0), e

sabendo que
˙̃
θ =

˙̂
θ - vide (18), temos:
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V̇ (e, θ̃p) = −eT Qe +
e0

km

θ̃p2
ζ+

k̃p(−σkp k̂p−γpe0ζp)
kmγp

+
β̃T Γ−1

β
kp(−σβ β̂+Γβe0v1)

kmγ
+

α̃1(−σα1
α̂1−γ1e0ζ1)

kmγ1

+
α̃T Γ−1

α (−σαα̂−Γαe0v2)
kmγ

,

(22)
onde θ̃p2

=
[

k̃p β̃T kp α̃1 α̃T
]

e ζ =
[

ζp ζβ ζα1
ζα

]

.
Neste momento, de acordo com (19), temos

dois casos posśıveis:
Caso 1: ||θp|| < Mθp ou σeq < 0
Neste caso, σ = 0 e (22) se resume a

V̇ (e, θ̃p) = −eT Qe. (23)

Caso 2: ||θp|| > Mθp e σeq > 0
Aqui, σ = σeq. Substituindo σeq de cada pa-

râmetro como descrito em (20) na equação (22),
temos:

V̇ (e, θ̃p) = −eT Qe +
e0

km

θ̃p2
ζ. (24)

Considerando um sinal de referência persis-
tentemente excitante, θ̃p2

→ 0, e (23) é novamente
obtida.

Como em ambos os casos obtivemos
V (e, θ̃p) > 0, V̇ (e, θ̃p) 6 0 e V (e, θ̃p) → ∞

quando ||e, θ̃p|| → ∞, temos que o sistema é
globalmente estável.

4.2 Simulações

Para estabelecer um comparativo entre os desem-
penhos dos algoritmos de controle IMRAC, IVS-
MRAC e IB-MRAC, foram realizadas simulações
em uma planta instável de segunda ordem, com
grau relativo n∗ = 1. A planta e o modelo de re-
ferência (de mesma ordem e grau relativo) estão
representados abaixo:

W (s) =
s + 1

(s − 1)2
,

M(s) =
s + 2

(s + 1)(s + 3)
.

(25)

Nas simulações, considerou-se Λ = −2,
g = 1, passo de integração h = 10−4 e re-
ferência persistentemente excitante r(t) = 1 +
0.2sen(2t) + 0.1sen(1t). O vetor das estimati-
vas iniciais dos parâmetros da planta foi escolhido
como θ̂p(0) =

[

k̂p(0) β̂(0) α̂1(0) α̃(0)
]

=
[

1.2 1.2 −1.8 1.2
]

, devido a observação da
planta a ser utilizada (vantagem dos algoritmos
indiretos).

Na Figura (1) temos o resultado da aplicação
do IMRAC no controle da planta, com γ1 = 10,

Γβ = 10, Γα = 10 e γp = 10. Podemos observar
que a planta consegue acompanhar o modelo de
referência, mas de forma lenta e oscilatória, entre-
tanto o sinal de controle foi sempre suave.
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0.8

 

 

Modelo de Referência
Planta

0 2 4 6 8 10
−2

−1

0

1

 

 

Sinal de Controle

Figura 1: Atuação do IMRAC

Já na Figura (2) podemos observar o desem-
penho do IVS-MRAC, com β = 1.4, α1 = 2.2,
α = 1.4, kp = 0.9, kp,nom = 1.4 e ganhos adapta-
tivos - utilizados em (14) - iguais a 2. Transitório
rápido e sem oscilações são caracteŕısticas ineren-
tes aos controladores com estrutura variável, as-
sim como o sinal de controle de alta frequência.
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Figura 2: Atuação do IVS-MRAC

Na tentativa de combinar o transitório rápido
e sem oscilações com um sinal de controle suave em
regime permanente, realizou-se a sintonia do IB-
MRAC como segue: ganhos adaptativos γ1 = 104,
Γβ = 104, Γα = 104 e γp = 104, limites superiores
Mkp = 2.5, Mβ = 1.5, Mα1 = 2.5, e Mα = 1.5,
além da inserção de uma saturação entre -20 e 20.
Esta foi inserida para evitar o fenômeno de pea-
king, inerente aos projetos que fazem uso de al-
tos ganhos (Sepulchre, 2000). Através da Figura
(3) podemos observar o rastreamento rápido, com
uma pequena oscilação no ińıcio, e um sinal de
controle chaveado no transitório, mas logo em se-
guida torna-se tão suave quanto na aplicação do
IMRAC.

Para teste de robustez do sistema com o IB-
MRAC, fez-se θ̂p(0) =

[

k0 0 0 0
]

, conside-
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Figura 3: Atuação do IB-MRAC

rando os parâmetros da planta totalmente desco-
nhecidos, além da inserção de um distúrbio na en-
trada da planta (d = 5) para 2 < t < 4 e de uma
variação paramétrica de 5% para t > 3, tornando
a planta W (s) = (s + 0.95)/(s2 − 1.95s + 1.05).
Através da Figura (4) podemos verificar a robus-
tez do sistema, apesar das adversidades do cenário
imposto, apresentando um transitório ainda rá-
pido, com uma pequena oscilação, e um sinal de
controle que tendeu a apresentar o fenômeno de
peaking tanto no ińıcio como na ocorrência da va-
riação paramétrica. Isso pode ser explicado devido
aos altos ganhos aplicados no algoritmo, fazendo
com que o mesmo gere estimativas de grande mag-
nitude e, consequentemente, um sinal de controle
alto, na tentativa de solucionar o problema o mais
rápido posśıvel. Mas a inserção da saturação leva
a boas caracteŕısticas de desempenho.
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Figura 4: Atuação do IB-MRAC considerando
planta desconhecida, inserção de distúrbio na en-
trada e variação paramétrica

5 Conclusão

Com o IB-MRAC foi posśıvel obter um transitório
rápido, sem oscilações, com um sinal de controle
suave em regime permanente; além de um projeto
mais intuitivo do controlador. Foi desenvolvida a
prova de estabilidade do sistema, garantindo esta-

bilidade global para o mesmo na presença de sinal
P. E. na referência.

Como trabalhos futuros, temos: realizar aná-
lise para o caso em que não haja sinal P. E. na
referência; extender a análise para grau relativo
arbitrário; realizar a variação inteligente e auto-
mática dos ganhos adaptativos, fazendo com que
o algoritmo mude de comportamento em tempo
real; e estudar a retirada do peaking do sistema.
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Abstract— Many practical systems (for example: robotic systems, power system and electronic circuits) are
multiple-input multiple-output nonlinear systems and some of them have coupled relations between inputs and
outputs. Besides all that, these systems can suffer from plant uncertainties and external disturbances. Any control
techniques to be applied to these systems are complex. This work proposes a new control structure, based on the
union between the variable structure model reference adaptive control and a decoupling left-inverse technique, to
transform the nonlinear multiple-input multiple-output system into a number of single-input single-output linear
systems. In that case each input affects only one output and with a desired closed-loop performance.

Keywords— Robust control; Model reference adaptive control; Sliding mode control; Decoupling; Chattering.

Resumo— Muitos sistemas práticos (por exemplo: sistemas robóticos, sistemas de potência e circuitos eletrô-
nicos) são não-lineares com múltiplas-entradas e múltiplas sáıdas. Alguns destes sistemas possuem acoplamento
entre suas entradas e sáıdas. Além do acoplamento estes sistemas podem apresentar incertezas paramétricas e
distúrbios externos. Qualquer técnica de controle aplicada a estes sistemas é complexa. Este trabalho propõe
uma nova estrutura de controle, baseada na união entre o controlador adaptativo por modelo de referência e es-
trutura variável e uma técnica de desacoplamento, para transformar o sistema não-linear com múltiplas-entradas
e múltiplas sáıdas em um conjunto de sistemas lineares com uma entrada e uma sáıda. Neste caso, cada entrada
afeta apenas uma única sáıda com sua performance em malha fechada definida pelo projetista.

Palavras-chave— Controle robusto; Controle adaptativo por modelo de referência; Controle por modos des-
lizantes; Sistemas desacoplados; Chattering.

1 Introdução

Atualmente, há um crescente interesse em apli-
car técnicas de controle em processos industriais.
Entretanto, muitos destes processos são sistemas
MIMO (Múltiplas Entradas e Múltiplas Sáıdas)
não lineares e alguns deles apresentam um forte
acoplamento entre as entradas e as sáıdas. Além
de tudo isso, estes sistemas podem apresentar in-
certezas paramétricas e distúrbios externos. Qual-
quer técnica de controle aplicada a um sistema
como esse será complexa. Este trabalho propõe
desacoplar o sistema não linear MIMO em um
conjunto de sistemas lineares SISO (Uma Entrada
Uma Sáıda), nos quais cada entrada afeta apenas
uma sáıda com sua performance em malha fechada
definida pelo projetista.

Alguns trabalhos nesta área podem ser des-
tacados por suas contribuições, como o trabalho
de Hirschorn (1979), no qual ele provou a condi-
ção suficiente para a existência de uma classe de
sistemas não lineares (sistemas de fase mı́nima)
inversos à esquerda. Em Singh (1981) o algoritmo
da construção de sistemas inversos proposto por
Hirschorn foi modificado ampliando a classe de
sistemas não lineares inversos à esquerda. Li et
al (1987) generalizou o método de inversão de sis-
temas provando a condição necessária e suficiente
para a inversão de um sistema não linear genérico.

Recentemente, a aplicação de métodos de
controle não linear desacoplado tem sido pro-
posta (Gang e Lina, 2010; Ahmed et al., 2009; Li

et al., 2009; Dias et al., 2007). Muitas destas apli-
cações estão direcionadas a motores de indução e
sistemas robóticos. A aplicação apresentada aqui
está relacionada com circuitos eletrônicos.

Será utilizado um algoritmo modificado de
construção de sistemas inversos, proposto por
Hirschorn, associado com uma técnica de controle
por modos deslizantes para desacoplar o circuito
de Chua modificado, o qual é um circuito eletrô-
nico simples que exibe um comportamento caó-
tico. O circuito de Chua modificado é muito sen-
śıvel a variações em seus componentes e tem um
forte acoplamento entre suas entradas e sáıdas.
Por estas caracteŕısticas, o circuito de Chua foi
escolhido para testar a técnica proposta.

O controle por modos deslizantes usado neste
trabalho é o controle adaptativo por modelo de
referência e estrutura variável (VS-MRAC). Esta
estratégia de controle leva a um desempenho tran-
sitório rápido e é robusta às incertezas paramétri-
cas, dinâmicas não modeladas e distúrbios exter-
nos (Costa e Hsu, 1992). O VS-MRAC para plan-
tas lineares com grau relativo unitário foi proposto
em (Hsu, 1988), e em seguida, estendido para o
caso geral (Hsu, 1990). A aplicação de técnicas de
chaveamento em circuitos eletrônicos não é uma
novidade, e uma das mais importantes aplicações
é a fonte chaveada.

Inicialmente, o sistema não linear MIMO (cir-
cuito de Chua) será desacoplado, utilizando o al-
goritmo modificado proposto, em dois sistemas li-
neares SISO e, então, para cada um dos sistemas
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SISO desacoplado será aplicado um controlador
VS-MRAC.

2 Inversão de sistemas não lineares

Baseado no algoritmo de construção de sistemas
inversos proposto por Hirschorn (1979), o qual
constrói uma sequência de sistemas, alterando o
mapeamento de sáıda até que se possa encontrar
uma solução para o vetor de entrada (u) em função
da sáıda (y), das derivadas da sáıda e do vetor de
estado (x). Assim, é posśıvel obter-se um segundo
sistema não-linear que age como um sistema in-
verso à esquerda para o sistema original. Para um
melhor entendimento faz-se necessário que o leitor
esteja familiarizado com a notação e os resultados
apresentados em (Hirschorn, 1979).

Considere o sistema ẋ = A(x) +
m∑
i=1

uibi(x); x ∈M,

y = C(x)
(1)

onde A, b1, . . . , bm ∈ V (M →M) e C : M → Rl é
um mapeamento anaĺıtico real. Então

dy

dt
= y(1) = Ac(x) +D(x)u (2)

onde u denota o vetor em <m cujos
componentes são u1, . . . , um e D(x) =
[b1c(x) b2c(x) · · · bmc(x)] é uma matriz l × m
para cada x ∈M .

Agora, considere o sistema 1
ẋ = A(x) +

m∑
i=1

uibi(x); x ∈M1,

z1 = C1(x) +D1(x)u

(3)

onde

z1 = R0(x)
dy

dt
,

C1 = R0(x)Ac(x),

D1 = R0(x)D(x).

(4)

Seja R0(x) uma matriz com a propriedade de
reordenar as linhas de D(x) e

R0(x)D(x) =
[
D11(x)

0

]
, (5)

onde D11(x) é uma matriz r1 × m de posto r1

para todo x ∈ M1 e r1 = maxx∈M{rank D(x)}
é chamado de ı́ndice de inversibilidade do sistema
(1).

Seja o Sistema J
ẋ = A(x) +

m∑
i=1

uibi(x); x ∈MJ ,

zJ = CJ(x) +DJ(x)u

(6)

onde MJ é um subconjunto de M , CJ(x) e DJ(x)
são matrizes l × l e l ×m, respectivamente, cujas
entradas são funções anaĺıticas reais em MJ , e

DJ(x) =
[
DJ1(x)

0

]
, (7)

com DJ1(x) uma matriz rJ ×m de posto rJ para
todo x ∈MJ .

Por construção

0 6 r1 6 r2 6 r3 6 . . . 6 m (8)

onde m é o número de entradas. Desta forma,
existe pelo menos um número positivo inteiro J
tal que rJ é máximo.

Baseado em (Hirschorn, 1979), suponha que
um sistema da forma (1) tem ordem relativa α <
∞. Desta forma, o α-ésimo sistema será

ẋ = A(x) +
m∑
i=1

uibi(x); x ∈Mα,

zα = Cα(x) +Dα(x)u

(9)

e por construção

Dα(x) =
[
Dα1(x)

0

]
(10)

onde para todo x ∈ Mα, Dα1(x) é uma matriz
rα ×m de posto rα = m (para α < ∞) e é uma
matriz inverśıvel. Seja zα e cα os primeiros m
componentes de zα e cα, respectivamente. Então

zα = cα(x) +Dα1(x)u. (11)

Se x0 ∈ Mα então existe uma matriz Hα(x)
(m×αl) cujas entradas são funções anaĺıticas reais
em Mα tal que

zα(t) = Hα(x(t))

y
(1)(t)

...
y(α)(t)

 (12)

e o sistema{
˙̂x = Â(x̂) + B̂(x̂)û; x̂0 = x0 ∈Mα,

ŷ = Ĉ(x̂) + D̂(x̂)û
(13)

onde

Â(x̂) = A(x̂)−
[
b1(x̂) . . . bm(x̂)

]
D−1
α1 (x̂)cα(x̂)

B̂(x̂) =
[
b1(x̂) . . . bm(x̂)

]
D−1
α1 (x̂)Hα(x̂)

Ĉ(x̂) = −D−1
α1 (x̂)cα(x̂)

D̂(x̂) = D−1
α1 (x̂)Hα(x̂)

(14)
age como um sistema inverso à esquerda para o
sistema (1).
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3 Controlador VS-MRAC

O controlador VS-MRAC (Figura 1) foi proposto
em (Hsu, 1988). O objetivo do VS-MRAC é en-
contrar uma lei de controle que modifique a estru-
tura e a dinâmica da planta, de maneira que seu
conjunto entrada/sáıda seja exatamente o mesmo
de um modelo de referência.

Considere uma planta linear SISO e invari-
ante no tempo com função de transferência estri-
tamente própria

W (s) = kp
np(s)
dp(s)

=
kp

s+ ap
,

com entrada u e sáıda y. O modelo de referência
é caracterizado pela função de transferência estri-
tamente própria

M(s) = km
nm(s)
dm(s)

=
km

s+ am
,

com entrada yr e sáıda ym.
O propósito é encontrar um lei de controle

u(t), utilizando somente medidas de entrada e
sáıda da planta, tal que o erro de sáıda

e0 = y − ym (15)

tenda a zero assintoticamente para condições ini-
ciais arbitrárias e sinal de referência yr(t) cont́ınuo
por partes e uniformemente limitado.

Modelo

M(s)

Planta

W (s)

Relé

Relé

θ2

θ1

θ2 = −θ2 sgn(e0 · yr)

θ1 = −θ1 sgn(e0 · y)

yr ym

yu

θ2

θ1

e0-

+

+

+

Figura 1: Diagrama de blocos do controlador
adaptativo por modelo de referência e estrutura
variável (VS-MRAC)

Considere
u = θ∗Tω (16)

onde
θ∗1 =

ap − am
kp

, θ∗2 =
km
kp
. (17)

o sinal de controle para a planta (W (s)) seguir
exatamente o modelo de referência (M(s)), isto
é, a função de transferência da planta em malha
fechada, de yr para y, é M(s). Claro que θ∗T só
pode ser conhecido se W (s) é conhecido. Quando
este não for o caso, o sinal de controle será

u = θTω, (18)

onde θT = [θ1 θ2] é o vetor de parâmetros adap-
tativos (para sinais persistentemente excitantes
θ → θ∗) e

ω =
[
y yr

]T
, (19)

é definido como o vetor “regressor”.
As seguintes hipóteses são assumidas:

1. o grau relativo n∗ da planta W (s) é conhecido
e o modelo de referência M(s) tem o mesmo
grau relativo da planta;

2. somente sinais de entrada e sáıda da planta
são utilizados para gerar o sinal de controle
u;

3. a ordem (n) da planta é conhecida, isto é,
dp(s) é mônico e de ordem n;

4. a planta e o modelo são observáveis e con-
troláveis (os pares de polinômios mônicos
(np, dp) e (nm, dm) são co-primos);

5. Os sinais de kp e km são os “ganhos de alta
frequência” e possuem o mesmo sinal;

6. W (s) é de fase mı́nima.

Assim, a lei de adaptação dos parâmetros é

θi = −θi sgn(e0ωi)

onde
θi > |θ∗i |, i = 1, 2

4 Estrutura do controlador

Este trabalho propõe, utilizando uma modificação
do método de inversão de sistemas proposto por
Hirschorn, desacoplar o sistema MIMO não linear
em um conjunto de sistemas SISO lineares (ver Fi-
guras 2 e 3), nas quais cada entrada afeta somente
uma sáıda. A Figura 2 apresenta um diagrama de
blocos do método de Hischorn para inversão de
sistemas. É importante observar que o número de
sistemas SISO desacoplados é ξ, onde ξ ≤ m.

ur1

.

.

.urξ

u1

.

.

.
um

y1

.

.

. yl
⇒

s−α
.
.
.

s−α

ur1

urξ

y1

yξ

Sistema
Inverso

à es-
querda

Sistema

MIMO

Figura 2: Diagrama de blocos do método de Hirs-
chorn de inversão de sistemas

A modificação no método de Hirschorn pro-
posta (ver Figura 3) aqui é obtida pela modifica-
ção de Â(x̂) (sistema 13). A idéia principal por
trás desta modificação é a modificação da função
de transferência de s−α para

W (s) =
bwn−αs

n−α + · · ·+ bw1s+ bw0

sn + awn−1sn−1 + · · ·+ aw1s+ aw0

com grau relativo α
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ur1

.

.

.urξ

u1

.

.

.
um

y1

.

.

. yl
⇒

W1(s)
.
.
.

Wm(s)

ur1

urξ

y1

yξ

Sistema
Inverso

à es-
querda

Sistema

MIMO

Figura 3: Diagrama de blocos do método modifi-
cado de Hirschorn para inversão de sistemas

O método modificado de Hirschorn para in-
versão de sistemas irá desacoplar um sistema não
linear MIMO em um conjunto de sistemas lineares
SISO com Wi(s) como a função linear desaco-
plada. Mas, quando há incertezas paramétricas
no sistema não linear MIMO, as funções lineares
desacopladas podem ser interpretadas como (ver
Figura 4)

yi = Wxi(s)(uri + di) (20)

onde
di = f(u1, · · · , um) (21)

é um distúrbio de entrada,

Wxi(s) = Wi(s) +4κ (22)

e 4κ é uma dinâmica não modelada.

uri Wxi(s)
yi

di

+

+

Figura 4: Funções lineares desacopladas quando
há incertezas paramétricas em sistemas MIMO
não lineares

Para garantir que o método modificado de
Hirschorn para inversão de sistemas irá desacoplar
o sistema MIMO não linear, será utilizado um con-
trolador VS-MRAC (Vi), para cada sistema linear
desacoplado (ver Figura 5). O controlador VS-
MRAC oferece excelente estabilidade e robustez
com respeito a incertezas paramétricas, dinâmicas
não modeladas e distúrbios externos.

uri Wxi(s)
yi

di

Vi
yri

+

+

Figura 5: Controlador VS-MRAC aplicado ao sis-
tema obtido utilizando o método modificado de
Hirschorn para inversão de sistemas

O controlador proposto desacopla o sistema
MIMO não linear em um conjunto de sistemas li-
neares, cada um com uma função de transferência
dada pelo modelo de referência Mi(s) associado
ao respectivo controlador VS-MRAC (ver Figura
6).

ymi
Mi(s)

yri

Figura 6: Conjunto de funções lineares desacopla-
das obtidas utilizando o controlador proposto

5 Resultados de simulação

Esta seção apresenta um exemplo que destaca o
desempenho do controlador proposto. Por esse
motivo, o controlador proposto é aplicado ao cir-
cuito de Chua modificado, o qual é muito senśıvel
a variações nos seus componentes e tem um forte
acoplamento entre suas entradas e sáıdas. O cir-
cuito de Chua modificado em variáveis de estado
é dado por ẏ1 = k1(y2 − y1)− k2g(y1) + u1

ẏ2 = k3(y1 − y2) + k4y3 + u2

ẏ3 = −k5y2 + u2

(23)

onde

g(x) = Gbx+0, 5(Ga−Gb)[|x+Bp|−|x−Bp|] (24)

é uma função não linear e Ga, Gb, Bp, ki (i =
1, . . . , 5) são constantes auxiliares que dependem
dos componentes f́ısicos do circuito.

5.1 Desacoplando o circuito de Chua modificado

O objetivo é desacoplar o sistema MIMO não li-
near (23) em dois sistemas SISO lineares (ver Fi-
gura 7), um sistema linear para y1 e um outro
para y2, onde y1 e y2 representam a tensão em
dois capacitores diferentes do circuito.

ur1

ur2

u1

u2

y1

y2
⇒

W1(s)

W2(s)

ur1

ur2

y1

y2

Sistema
Inverso

à es-
querda

Circuito
de Chua

Modi-
ficado

Figura 7: Diagrama de blocos do método modifi-
cado de Hirschorn para inversão de sistemas

O sistema inverso à esquerda para (23), utili-
zando o método proposto na seção 2, é dado por

˙̂y1 = ŷ1 + ur1

˙̂y2 = ŷ2 + ur2

˙̂y3 = −k5ŷ2

(25)

com

u1 = −k1(ŷ2 − ŷ1) + k2g(ŷ1) + ur1

u2 = −k3(ŷ1 − ŷ2)− k4ŷ3 + ur2
(26)

Se (25) for modificado para

˙̂y1 = −kmŷ1 + kmur1

˙̂y2 = −kmŷ2 + kmur2

˙̂y3 = −k5ŷ2

(27)

onde km é definido pelo modelo de referência do
controlador VS-MRAC, o sistema inverso modifi-
cado é obtido.
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5.2 Projeto dos controladores VS-MRAC

Inicialmente, é necessário definir os modelos de
referência (M1(s),M2(s))

Mi(s) =
ymi

yri
=

km
s+ km

O segundo passo é definir a lei de controle
para cada sistema linear desacoplado

ur1 = θTv1ω1

ur2 = θTv2ω2

(28)

onde
ωTi = [yi yri]

θTvi = [θi 1 θi 2]
(29)

com i = 1, 2. Assim, a lei de atualização dos pa-
râmetros é

θ1 1 = −θ1 1 sgn(e0 1y1)
θ1 2 = −θ1 2 sgn(e0 1yr1)
θ2 1 = −θ2 1 sgn(e0 2y2)
θ2 2 = −θ2 2 sgn(e0 2yr2)

(30)

onde
e0 i = yi − ymi

5.3 Simulações

Considere o circuito de Chua modificado (sistema
23) com condições iniciaisx(0)

y(0)
z(0)

 =

 0, 15264
−0, 02281
0, 38127

 , (31)

e 
k1 = 7
k2 = 10
k3 = 0, 35
k4 = 0, 5
k5 = 7

 Bp = 1
Ga = 4
Gb = 0, 1

(32)
No projeto dos controladores VS-MRAC, os

modelos de referência foram escolhidos com km =
20 e

θ1 1 = 0, 3375
θ1 2 = 1, 4250
θ2 1 = 0, 2756
θ2 2 = 0, 3937

(33)

Outra informação importante é que todas as
simulações tem 400s e em t > 250s os valores dos
parâmetros do sistema irão mudar para

k1 = 10
k2 = 12, 5
k3 = 0, 363
k4 = 0, 454
k5 = 8, 139

(34)

na simulação das Figuras (9-10).

O comportamento caótico do circuito de Chua
modificado é apresentado na Figura 8. As Figu-
ras (a-b) apresentam o comportamento do sistema
(23) quando as entradas u1 e u2 têm as formas
dadas pelas Figuras 8(c-d), respectivamente.

(a) y1 × y3 (b) y2 × y1

(c) u1 × t (d) u2 × t

Figura 8: Simulação do circuito de Chua modifi-
cado com diferentes valores para as entradas u1 e
u2

A simulação das Figuras 8 (a-b) mostra que
o comportamento do circuito de Chua modificado
permanece caótico apesar dos sinais de entrada
diferente de zero.

A próxima simulação (Figura 9) apresenta o
comportamento do sistema (23) utilizando (26-27)
como sistema inverso à esquerda. Nesta simulação
é importante notar que qualquer valor constante
para ur2 leva o sistema à instabilidade1.

O comportamento do sistema utilizando o sis-
tema inverso à esquerda (Figura 9) é oscilatório e
apresenta erro de sáıda. Quando os parâmetros
do sistema mudam (t > 250s) o erro de sáıda au-
menta. Apesar da introdução do sistema inverso,
pode-se observar que ainda há um acoplamento
entre as entradas e as sáıdas do sistema. Um forte
acoplamento entre ur2 e y1, o qual torna o sistema
instável, e um acoplamento mais fraco entre ur1 e
y2.

A Figura 10 exibe o comportamento do sis-
tema (23) utilizando (26-27) como sistema inverso
à esquerda e os controladores VS-MRAC projeta-
dos (seção 5.2).

Nesta simulação (Figura 10) o foco é o com-
portamento do controlador proposto, o qual tem
um rápido transitório e um pequeno chattering2

no sinal de sáıda. Um outro aspecto é que o con-

1É importante ressaltar que o sistema inverso à esquerda
deveria desacoplar o sistema perfeitamente. O que não
ocorreu devido ao arredondamento nos parâmetros e da
sensibilidade do sistema caótico.

2Chattering são oscilações de alta frequência presentes
em um sinal devido a utilização de relés reais.
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(a) (y1 e ur1)× t (b) (y2 e ur2)× t

(c) u1 × t (d) u2 × t

Figura 9: Simulação do circuito de Chua modifi-
cado com sistema inverso à esquerda

(a) y1 × y3 e yr1 × yr3 (b) y2 × y1 e yr2 × yr1

(c) u1 × t (d) u2 × t

Figura 10: Simulação do circuito de Chua modi-
ficado com sistema inverso à esquerda e controla-
dores VS-MRAC

trolador proposto é robusto a incertezas paramé-
tricas e distúrbios de entrada.

6 Conclusão

Neste trabalho, uma nova estrutura de controle,
baseada na união entre controladores VS-MRAC
e uma técnica de inversão de sistemas, foi pro-
posta. Esta estrutura utiliza somente medidas de
entrada/sáıda, melhora o comportamento transi-
tório (reduzindo o chattering no sinal de sáıda)
e, ainda, é robusto a incertezas paramétricas e
distúrbios. Todas estas caracteŕısticas são de-
monstradas pela simulação de um circuito eletrô-
nico que exibe comportamento caótico (circuito
de Chua). Esta estrutura pode ser utilizada por
sistemas SISO, linear ou não-linear, para suavi-
zar o sinal de controle e, desta forma, reduzir o

chattering no sinal de sáıda. Finalmente, este tra-
balho apresenta uma aplicação em circuitos ele-
trônicos, a qual pode ser expandida para outros
circuitos eletrônicos como fonte chaveada, modu-
ladores, conversores digital/analógico e etc.

Em trabalhos futuros, a análise de estabili-
dade, a aplicação em ambientes industriais e o
uso de componentes embarcados (FPGAs, MCUs
e DSPs) serão discutidos.
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Abstract This paper shows an  application of classifiers for decision  support in structural  repair of aircraft components. 
Initially a problem in aircraft maintenance is presented, more specifically about structural repair. Some cross section of the wing 
of the aircraft model Boeing 707 was defined scope of work. The thickness across the cross section is measured after removal of 
surface material in areas damaged by corrosion. The Engineering performs structural analysis, observing the limits determined 
by the maintenance manual and determining if it is necessary or not to repair.

Keywords  classifiers, structural repair, ultrasound, aviation maintenance.

Resumo Este artigo apresenta a aplicação de classificadores inteligentes para apoio à decisão em reparo estrutural de compo-
nentes aeronáuticos. Inicialmente é apresentado um problema em manutenção aeronáutica, mais especificamente na área de re-
paro estrutural. Foi definido como escopo do trabalho uma seção transversal da asa da aeronave modelo Boeing 707. Após a re-
moção de material superficial em áreas comprometidas por corrosão, é realizada a medida de espessura ao longo da área da peça. 
Com base nas medidas, a Engenharia realiza análise estrutural, observando os limites determinados pelo manual de manutenção 
e determinando a necessidade ou não de reparo.

Palavras-chave classificadores , reparo estrutural, ultrassom, aviação, manutenção.

1    Introdução

A manutenção aeronáutica evoluiu rapidamente 
ao longo da historia e sempre em consonância com a 
própria evolução tecnológica da aviação. Novas tec-
nologias surgem a todo instante e o apelo por redu-
ção de custos e cronogramas cada vez mais dinâmi-
cos obriga toda a Engenharia envolvida na manuten-
ção aeronáutica a buscar soluções para os diversos ti-
pos de problemas.

Neste contexto, este trabalho propõe o desenvo-
lvimento de um sistema classificador capaz de auxi-
liar na análise de dados originados de medidas de es-
pessuras utilizando medidores de ultrassom. Através 
desta análise é possível definir a necessidade ou não 
de reparo estrutural em componentes estruturais aero-
náuticos em casos de remoção de material da superfí-
cie em função de corrosão ou algum tipo de dano su-
perficial.

Inicialmente é apresentado um problema em ma-
nutenção aeronáutica,  mais especificamente na área 
de  reparo  estrutural.  Foi  definida  como escopo  do 
trabalho uma seção transversal  (“cross section”) da 
asa da aeronave modelo Boeing 707. Foram reunidos 
diversos exemplos de levantamentos de dados de es-

pessura da área estudada, com os respectivos resulta-
dos (reparo ou não-reparo). 

Os exemplos são apresentados em planilhas de 
excel® e contém uma distribuição espacial  de cada 
ponto  medido,  formando  uma  matriz  12x20.  Cada 
ponto na planilha possui o valor da diferença entre a 
medida  original  da peça  e  o  valor  medido efetiva-
mente. Com isso, o exemplo oferece a dimensão do 
desgaste da peça.

Após a reunião de uma quantidade satisfatória de 
exemplos realizou-se um pré-processamento, extrain-
do desta forma os seguintes dados: a maior diferença 
de  profundidade  encontrada  na  placa;  número  de 
áreas com perda crítica e a razão entre o somatório 
das áreas com perdas e a área total.

Com isso, o sistema de classificação proposto re-
cebe como entrada  os dados mencionados anterior-
mente e possui como saída a indicação se a peça pre-
cisa ou não precisa de reparo.

Ao final, são apresentados os resultados e a pro-
posta de continuação da pesquisa.
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2   Abordagem do problema

2.1 Evolução das estruturas aeronáuticas

Desde o invento do avião, com Santos Dumont, 
até os dias atuais, a aviação evoluiu de uma forma 
sem igual.  O avanço tecnológico permitiu que este 
equipamento  se  transformasse  em um modelo  bem 
sucedido de transporte de pessoas e carga.  O avião 
também permitiu que forças militares conquistassem 
vantagens decisivas em batalhas durante as principais 
guerras.

Existem  diversos  fabricantes  de  aviões  pelo 
mundo e estes, em geral, dividem uma aeronave nas 
seguintes partes: estrutura,  motor, comando de vôo, 
sistema  elétrico,  equipamentos  aviônicos  e  instru-
mentação.

Dentre as partes mencionadas, a estrutura de um 
avião  é composta de  diversas  partes.  As principais 
são célula (corpo principal do avião), trem de pouso 
e asa. Ao longo da história da aviação as estruturas 
aeronáuticas  evoluíram  consideravelmente.  No  as-
pecto  aerodinâmico,  muitos  avanços  ocorreram  de 
forma  a  aumentar  o  desempenho  do  equipamento. 
Entretanto,  o  conceito  físico  que  faz  o  avião  voar 
continua o mesmo, ou seja, através da curvatura da 
asa provocar  uma diferença de pressão entre as su-
perfícies inferior e superior.

Quanto ao aspecto resistência, ocorreram em di-
versos momentos mudanças de conceitos em manute-
nibilidade e confiabilidade.  Nos projetos mais anti-
gos as estruturas eram superdimensionadas de forma 
que  não  existisse  qualquer  possibilidade  de  falha. 
Com o tempo, foi possível desenvolver novas técni-
cas como programas de manutenção e novas tecnolo-
gias  como estudo  dos  materiais,  tornando  o  avião 
mais leve e, com isso, melhorando seu desempenho 
(ex. redução do consumo de combustível).

2.2 Projetando uma estrutura aeronáutica

A estrutura de um avião deve ser projetada de 
modo a  satisfazer  algumas exigências.  O projetista 
deve ser capaz de equilibrar estes conceitos. O prob-
lema fundamental é conseguir um peso baixo com um 
custo de produção aceitável, e ao mesmo tempo asse-
gurar: resistência, rigidez e funcionalidade.

2.3 Reparo estrutural

Existem diversos motivos que levam o operador 
de uma aeronave a realizar um reparo estrutural em 
determinado  componente  da  estrutura.  Além disso, 
existem diversos tipos de reparos estruturais e para 
diversas finalidades.

Os manuais técnicos descrevem os procedimen-
tos  para  a  correção  de  pequenos  ou  grandes  da-
nos. Desde a seleção de um rebite, o dimensionamen-
to de chapas e a distância entre os fixadores, dentre 
outros parâmetros.

3  Origem dos dados

Este trabalho direcionou o estudo para as medi-
das de espessura da asa da aeronave modelo Boeing 
707. Foi definida uma área específica, mais precisa-
mente as medidas de uma seção transversal da asa da 
aeronave. A escolha de uma seção transversal especí-
fica se deve pelo fato de que diferentes seções trans-
versais possuem critérios  de análise com diferentes 
parâmetros para reparo ou não reparo (SRM – servi-
ce repair maintenance, nº D6-2962, cap 57-wing).

Dentro do plano de manutenção da frota, estão 
previstas inspeções programadas onde se realizam ta-
refas de manutenção, também conhecidas como car-
tões de inspeção. As inspeções na estrutura da aero-
nave  são  feitas  visualmente  ou  através  de  ensaios 
não-destrutivos.Quando é encontrada uma região da 
peça  com corrosão,  realiza-se um procedimento de 
remoção do material  superficial  da peça.  Evidente-
mente que após a remoção do material, a peça sofre 
uma perda na sua espessura. Esta perda de espessura 
precisa ser medida,  pois se a redução for relevante 
existe a necessidade de realizar um reparo estrutural, 
no caso um reforço na área trabalhada.

3.1 Medida de espessura

A medida de espessura do painel da asa é reali-
zada através de um equipamento que utiliza uma téc-
nica com ultrassom. Vários pontos são medidos, for-
mando uma grade de dados que posteriormente são 
utilizados para  preencher  uma planilha.  Ao final,  a 
planilha  é  disponibilizada  para  a  Engenharia  que 
compete analisar e determinar a necessidade ou não 
de realizar um reparo.

O PAMAGL possui um setor de ensaio não-des-
trutivo responsável pelo levantamento dos dados de 
espessura. Esse setor utiliza para esta inspeção o me-
didor de ultrassom modelo DMS 2  Thickness Gage, 
da fabricante GE measuremente & control solutinos, 
conforme apresentado na Fig 1.

 
Figura 1 – DMS 2
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Este equipamento é capaz de realizar a medida 
de espessura de um componente estrutural sem a ne-
cessidade de acessar a outra face da peça, pois utiliza 
uma técnica de ultrassom. Este processo de medida é 
importante na indústria  de manutenção aeronáutica, 
pois desta forma a inspeção pode ser realizada sem a 
necessidade de executar desmontagens de estruturas 
complexas, o que poderia acarretar em atrasos subs-
tanciais dos prazos.

Figura 2 – Display com mostrador gráfico e medida da espessura

Foram levantadas então planilhas com dados de 
medidas de espessura arquivadas na Engenharia  do 
PAMAGL. Os exemplos são apresentados em plani-
lhas de excel® e contém uma distribuição espacial de 
cada  ponto  medido,  formando  uma  matriz  12x20. 
Cada ponto na planilha possui o valor da diferença 
entre a medida original da peça e o valor medido efe-
tivamente.

3.2 Critérios de análise

Os critérios de análise dos dados de medida de 
espessura estão definidos no manual de manutenção 
da aeronave (SRM – service repair maintenance, nº 
D6-2962, cap 57-wing).

O manual de manutenção descreve os procedi-
mentos de análise e reparo da asa para casos de da-
nos e corrosão. Nestes casos o procedimento definido 
no manual é a remoção de material na superfície da-
nificada. Conforme descrito na Fig. 3, esta remoção 
deve ser feita de forma a manter uma suavização na 
inclinação do aprofundamento na área onde se encon-

tra o dano. A Fig. 4 mostra uma ilustração de danos 
reais.

Figura 3 – Seção danificada com remoção de material

Após a remoção do material, são feitas as medi-
das de espessura da área, conforme descrito anterior-
mente,  e  a  Engenharia  realiza a  análise dos dados, 
considerando os seguintes critérios: ponto com máxi-
ma perda, área total de uma região com perda e so-
matório das áreas com perda em relação à área total 
dentro de uma mesma seção transversal.

A seção transversal definida para o escopo deste 
trabalho foi a área compreendida entre a WS 340 e a 
WS 360 (WS – wing station).

Figura 4 – Exemplo de danos reais com os respectivos limites 
após a remoção de material.

3.3 Pré-processamento

Considerando os critérios de análise, definiu-se 
por realizar um pré-processamento dos dados dispo-
níveis de forma a considerar os parâmetros de análise 
do  manual  de  manutenção  (SRM –  service  repair 
maintenance, nº D6-2962, cap 57-wing).

Foram extraídos dos exemplos os seguintes da-
dos:  a  maior diferença  de profundidade  encontrada 
na placa; número de áreas com perda crítica e a razão 
entre o somatório das áreas com perdas e a área total.

4  Sistema de Classificação

O  sistema  de  classificação  proposto  recebe 
como entrada: a maior diferença de profundidade en-
contrada na placa; número de áreas com perda crítica 
e a razão entre o somatório das áreas com perdas e a 
área total, e fornece como saída a indicação se a peça 
precisa ou não de reparo. Os seguintes classificadores 
foram  avaliados:  Classificador  Bayesiano  Normal 
(Kuncheva, 2004),  (Duda et al.,  2000),  K Vizinhos 
mais próximos (Kuncheva, 2004), e Máquinas de Ve-
tor de Suporte (Heijden et al., 2004), (Vapnik, 2000).
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O classificador  Bayesiano  Normal  apresenta  o 
erro  mínimo  de  acordo  com  a  Teoria  de  Decisão 
Bayesiana,  quando  as  classes  têm distribuição  nor-
mal, com matrizes de covariância iguais.  Ele é um 
classificador bastante rápido e pode ser obtido facil-
mente a partir  de um conjunto de treinamento.  Ele 
fornece  uma interpretação  bastante  direta,  uma vez 
que a fronteira de decisão é um hiperplano. Apesar 
de sua simplicidade, ele é razoavelmente robusto, e 
pode obter resultados surpreendentes mesmo quando 
as  classes  não apresentam uma distribuição  normal 
(Kuncheva, 2004).

O classificador K vizinhos mais próximos (KNN 
– K nearest neighbor) é um dos algoritmos de reco-
nhecimento de padrões mais simples e elegantes que 
existe (Kuncheva, 2004). Ele possui o que se chama 
de  “aprendizado  preguiçoso”,  porque  o  estágio  de 
aprendizado consiste somente no armazenamento de 
instâncias rotuladas (conjunto de treinamento). Quan-
do uma nova instância tem que ser classificada, o al-
goritmo encontra as K instâncias de treinamento mais 
próximas,  e  a  classificação  é  efetuada  verificando 
qual rótulo possui a maioria entre as K instâncias. Se 
K = 1, então o rótulo do objeto é igual ao do seu vizi-
nho mais próximo.

As máquinas de vetor de suporte (SVM -Support 
vector machines) são sistemas de aprendizado basea-
do  na  teoria  de  aprendizado  estatístico  (Vapnik, 
2000) e foram bem sucedidas em diversos problemas 
de  classificação  e  regressão.  Para  um problema de 
classificação com duas classes, em sua forma elemen-
tar,  o  SVM é um classificador  linear  que realiza a 
classificação  construindo um hiperplano que separa 
as  classes  de  modo  ótimo.  O  hiperplano  ótimo  é 
aquele que fornece a margem máxima (a margem é 
definida como a distância entre uma amostra e o hi-
perplano). Pode-se provar que esta solução em parti-
cular tem a maior capacidade de generalização. Ma-
tematicamente, isto pode ser escrito da seguinte for-
ma (Heijden et al., 2004): suponha que as amostras 
de treinamento são zn, n = 1,::,NS e que cada amostra 
é rotulada pelo rótulo  cn ∈{-1,1}, indicando a qual 
das duas classes elas pertencem. Então o classifica-
dor linear g(z)=wT +b classificará as amostras do se-
guinte modo:
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as duas restrições podem ser escritas usando apenas 
uma inequação:
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o gradiente de g(z) é w. Logo o quadrado da margem 
é  inversamente  proporcional  a  www T=2 .  Para 

maximizar  a  margem tem-se  que  minimizar  2w . 

Usando multiplicadores de Lagrange, pode-se incor-
porar as restrições da eq. (2) e escrever:
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onde L deve ser minimizado em relação a w e b e ma-
ximizado em relação aos multiplicadores de Lagran-
ge  αn. Fazendo com que as derivadas parciais de  L 
em relação a w e b sejam iguais a zero, tem-se as se-
guintes restrições:
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o que permite que  L possa ser escrito em sua forma 
dual:
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neste caso,  L deve ser maximizado em relação a  αn. 
Este é um problema de otimização quadrática. Após a 
otimização, os  αn serão usados para encontrar  w. As 
amostras  zn para as quais  αn ≥ 0, formam os vetores 
de suporte. No caso de classes que se sobrepõem, o 
SVM pode ser estendido para permitir que algumas 
amostras de treinamento sejam classificadas incorre-
tamente. Neste caso, as restrições são escritas como:
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onde as variáveis de relaxamento ξn são introduzidas. 
O problema de otimização, agora, passa a ser escrito 
da seguinte forma:
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onde  o  parâmetro  de  regularização  C  representa  o 
compromisso de se obter uma margem maior ao cus-
to de ter um maior número de exemplos de treina-
mento classificados incorretamente, ou ter uma mar-
gem  menor (menor generalização) e um menor nú-
mero de erros de classificação no treinamento. Para 
que seja possível obter fronteiras de decisão não li-
neares, um mapeamento não linear pode ser aplicado 
ao conjunto de treinamento. Esta transformação faz 
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com que os dados sejam representados em um novo 
espaço de dimensão mais alta onde as classes possam 
ser  mais  facilmente  separadas.  Isto  pode  ser  facil-
mente realizado,  observando que na Eq.  (5),  a  ex-
pressão  para  L está  escrita  em  função  de 

m
T
nmn zzzzK =),( .  Logo para que um mapeamento 

não linear seja aplicado, usando, por exemplo, uma 
função de base radial, a expressão para K(zn,zm) deve 
ser reescrita como:
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onde r é o raio das funções de base radial.  Funções 
polinomiais e de base radial são normalmente os pri-
meiros mapeamentos não lineares a considerar. Em-
bora a superfície de decisão (hiperplano) seja linear 
neste espaço de dimensão mais alta, quando é vista 
no espaço original de dimensão mais baixa, ele não é 
mais linear, permitindo que o SVM também possa ser 
aplicado a dados que não são linearmente separáveis.

5  Resultados

O primeiro passo realizado para a obtenção dos 
resultados foi a determinação dos parâmetros utiliza-
dos pelos classificadores. Estes parâmetros foram es-
colhidos verificando o valor do erro de classificação 
obtido fazendo 10 repetições de uma validação cru-
zada com cinco partições.  A validação  cruzada  foi 
utilizada porque o conjunto disponível de dados é re-
lativamente pequeno e para estes casos a validação 
cruzada fornece uma boa estimativa do erro de gene-
ralização  do  classificador  (Witten  & Frank,  2005). 
Neste primeiro estudo, foram coletadas informações 
de 237 peças. Nos experimentos, o conjunto de trei-
namento usado na validação cruzada tem suas variá-
veis normalizadas. Isto é necessário para remover os 
efeitos causados pelo fato de que as variáveis pos-
suem diferentes  faixas  de  variação,  conforme pode 
ser visto na tabela 1, onde se podem observar os va-
lores mínimo, médio e máximo para as três variáveis: 
a maior diferença de profundidade encontrada na pla-
ca  (MDP);  número  de  áreas  com  perda  crítica 
(NAPC) e a razão entre o somatório das áreas com 
perdas e a área total (RS). Para os experimentos com 
o classificador Bayesiano Normal e com os vizinhos 
mais  próximos,  utilizou  a  normalização  para  obter 
média igual a 0 e variância unitária, enquanto que nos 
experimentos com o SVM, a normalização realizada

Tabela 1.Valor mínimo, médio e máximo de cada variável

Variável Min Médio Máx

MDP 0,0092 0,0239 0,1560

NAPC 0 14,6414 77

RS 0 0,2773 0,7458

colocou as faixas de variação das variáveis entre 0 e 
1, conforme recomendado em (Hsu et al., 2010). Os 
classificadores  foram implementados com o auxílio 
de uma toolbox para Matlab® chamada prtools (Duin 
et al.,  2007).  O classificador Bayesiano normal im-
plementado não possui parâmetros para ajuste. Os K 
vizinhos mais próximos têm como parâmetro a ser es-
colhido o número K de vizinhos. A tabela 2 mostra o 
erro de classificação em função do número de vizi-
nhos mais próximos(K). Entre parênteses foi coloca-
do o desvio padrão encontrado nas 10 execuções da 
validação cruzada.
Tabela 2. Erro de classificação em função do Número de Vizinhos 

(K)

Número de 
Vizinhos (K)

Erro de classificação 

1 0,24(0,01)

3 0,23(0,01)

5 0,20(0,01)

7 0,20(0,02)

9 0,19(0,01)

11 0,18(0,01)

No  caso  do  SVM  tanto  de  base  polinomial 
quando de base radial foi feita uma busca para encon-
trar os parâmetros. No caso do SVM polinomial, de-
seja-se encontrar o grau do polinômio e o parâmetro 
de regularização C. Esta busca foi realizada de acor-
do como o sugerido em (Hsu et al., 2010). Primeira-
mente foi realizada uma busca em uma malha forma-
da pelos valores p (grau do polinômio) e C (parâme-
tro de regularização). Os valores de  p utilizados fo-
ram p = 1, ..., 10 e para C =  2-5, 2-3, ...,215. Esta pri-
meira busca tem o objetivo de encontrar a região na 
malha que forneça bons resultados. Uma vez que esta 
região foi encontrada, uma segunda busca é realiza-
da, localmente, nesta região para encontrar o melhor 
par de valores. Para o SVM polinomial, os melhores 
valores encontrados foram: p = 7 e C = 90,50. Para o 
SVM de base radial,  a busca foi realizada em uma 
malha formada pelos valores do raio  r = 2-15, 2-13,..., 
23 e de C =  2-5, 2-3, ...,215. Novamente, uma vez en-
contrada a melhor região, foi realizada um busca lo-
cal encontrando os valores C =128 e r =0,7071.

Uma vez que os parâmetros foram escolhidos, 
os classificadores foram avaliados usando como mé-
trica a média do erro de classificação obtida através 
de 10 repetições de validação cruzada com cinco par-
tições. 

A tabela 3 mostra os resultados obtidos. Na co-
luna  dos  classificadores  entre  parênteses  têm-se  os 
parâmetros utilizados.  Na coluna do erro,  entre  pa-
rênteses encontramos o desvio padrão.
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Tabela 3. Resultados dos classificadores

Classificador Erro (desvio padrão)

Bayes Normal 0,20 (0,01)

KNN ( K= 11) 0,18 (0,01)

SVM Polinomial

(p =7 e C = 90,50)
0,17 (0,01)

SVM Radial

( r =0,7071e C = 128)
0,17 (0,01)

Pode-se observar que os resultados encontrados 
pelos  diferentes  classificadores  são  bastante 
próximos  com  ligeira  vantagem  para  o  SVM 
polinomial e radial, embora um teste t corrigido para 
validação cruzada repetida, não tenha mostrado que 
essa  diferença  é  significativa  com  um  grau  de 
confiança maior que 95%. (Witten & Frank, 2005). 

Uma análise das peças que apresentaram erros 
na  classificação  mostra  que  além  das  variáveis 
utilizadas,  é  necessário  acrescentar  informação  de 
natureza  espacial,  isto  é,  não  é  suficiente  apenas 
contabilizar  as  áreas  críticas,  mas  também  é 
necessário levar em consideração a posição relativa 
de uma área crítica em relação às outras. 

6  Conclusão

Este trabalho apresentou os estágios iniciais do 
desenvolvimento  de  um  sistema  classificador  para 
apoio a decisão em reparo estrutural de componentes 
aeronáuticos. Foi avaliado o desempenho dos seguin-
tes classificadores: Bayesiano normal, Vizinhos mais 
próximos e Máquinas  de  Vetor  de  Suporte  polino-
mial e com base radial. Estes classificadores utiliza-
ram como entrada a maior diferença de profundidade 
encontrada na placa; número de áreas com perda crí-
tica e a razão entre o somatório das áreas com perdas 
e a área total. Estas variáveis são utilizadas pelos en-
genheiros na análise que verifica a necessidade de re-
paros.  Os resultados obtidos mostram que o menor 
erro de classificação foi 17%, obtido pelos classifica-
dores  SVM polinomial  e  radial.  Uma investigação 
dos erros de classificação mostrou ser necessário in-
cluir informação de natureza espacial, que indique a 
posição relativa entre as áreas críticas.

A  continuação  deste  trabalho  vai  investigar 
métodos que sejam capazes de extrair características, 
que  possam  ser  utilizadas  para  a  classificação, 
diretamente  a  partir  da  “imagem”  obtida  pelo 
mapeamento realizado pela varredura de ultrassom, 
com ênfase naquelas que tragam informação espacial 
das áreas críticas da peça analisada.
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Florianópolis, SC, Brasil

Emails: rattus@ufsc.br, eugenio@das.ufsc.br, moreno@das.ufsc.br

Abstract— This paper presents a method for synthesis of dynamic output-feedback controller partially de-
pended on parameter for networked control systems. The results are described in terms of linear matrix inequal-
ities based in a polytopic model for the system. Moreover, a restriction related with temporal performance for
the closed-loop system is included in the stability condition. A numerical example and simulation are provided
in order to illustrate the proposed method.

Keywords— networked control systems, linear matrix inequalities, output dynamic compensator.

Resumo— Este artigo apresenta uma proposta para śıntese de compensador dinâmico, parcialmente depen-
dente de parâmetro, para sistemas controlados via rede. Os resultados são desenvolvidos em termos de desigualda-
des matriciais lineares, considerando para isso um modelo politópico para o sistema de controle. Adicionalmente,
uma restrição temporal, relacionada ao desempenho do sistema em malha fechada, é acrescentada à condição de
estabilidade. O método proposto é ilustrado a partir de um exemplo com resultados numéricos e simulação.

Palavras-chave— sistemas de controle via rede, desigualdades matriciais lineares, compensador dinâmico de
sáıda.

1 Introdução

Sistemas controlados através de redes de co-
municação (NCS, do inglês Networked Control
Systems) podem ter o desempenho prejudicado
devido aos atrasos ocorridos durante a troca de
informações entre os componentes do sistema de
controle. Usualmente, o compartilhamento do
meio de transmissão faz com que estes atrasos se-
jam variantes no tempo, tornando dif́ıceis a aná-
lise e o projeto de controladores que garantam a
estabilidade e desempenho desejados ao processo.

A crescente utilização deste tipo de sistema
nas mais diversas áreas, tem proporcionado um
correspondente avanço em pesquisas relaciona-
das ao tema (Baillieul and Antsaklis, 2007; Ge
et al., 2007; Hespanha et al., 2007; Tang and
Yu, 2007). Algumas aplicações t́ıpicas envolvem,
por exemplo: robótica móvel, circuitos automoti-
vos, processos industriais, automação residencial,
cirurgia remota, entre outras.

Na literatura podem ser encontradas várias
propostas referentes à śıntese de controladores
para esta classe de sistemas. A maioria des-
ses estudos utilizam a teoria de Lyapunov como
base para a definição das condições de estabili-
dade (Hetel et al., 2007; Izák et al., 2009; Yue
et al., 2004; Cloosterman et al., 2010; Zhang and
Yu, 2008; Dan et al., 2008; Gao et al., 2008),
complementarmente utilizando técnicas de con-
trole robusto para a modelagem do sistema, por
exemplo, sistemas politópicos e sistemas limita-
dos por norma. Existem, também, trabalhos que
fazem uso de uma abordagem com base em fun-
ções de transferência (Santos et al., 2007; Kao and

Lincoln, 2004; Cervin et al., 2004), por vezes uti-
lizando o conceito de margem de jitter para o de-
senvolvimento do trabalho.

No entanto, grande parte dos resultados são
demonstrados para aplicação em controles por re-
alimentação de estados, o que na prática nem sem-
pre é viável. Desse modo, dando sequência ao es-
tudo apresentado em Moraes et al. (2010) e mo-
tivado pelo trabalho de Castelan et al. (2010), no
presente artigo é proposto um método para cálculo
de um compensador dinâmico de sáıda para siste-
mas controlados via rede. Do mesmo modo que no
trabalho anterior, é considerada a utilização de es-
tampas de tempo, proporcionando ao controlador
informações temporais relacionadas aos instantes
de ocorrência dos eventos do sistema de controle.
Isto possibilita, por exemplo, o cálculo de um com-
pensador parcialmente dependente de parâmetro.
Os resultados são descritos em termos de LMIs
(Boyd et al., 1994).

O texto está organizado da seguinte forma:
na seção 2 são descritas as caracteŕısticas do sis-
tema e seu respectivo modelo. Na seção 3 são mos-
trados alguns conceitos preliminares, usados como
base na seção 4 para o cálculo de um compensa-
dor dinâmico de sáıda. Na seção 5 os resultados
numéricos e simulados obtidos para um exemplo
são apresentados.

Notações: A′ corresponde à matriz transposta de A.

I denota uma matriz identidade de dimensão apropriada.

A > B significa que A−B é simétrica positiva definida. ∗
refere-se à blocos simétricos. (•) representa um elemento

da matriz que não tem influência para o desenvolvimento.

diag(A,B) é uma matriz bloco diagonal
[
A 0
0 B

]
.
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2 Formulação do Problema

2.1 Sistema de Controle via Rede

No decorrer deste trabalho é considerado um
sistema cuja topologia básica pode ser vista na
figura 1, onde as setas indicam o sentido da troca
de informações entre os componentes do sistema
de controle.

Figura 1: Sistema de Controle via Rede.

Para este sistema, admite-se que o processo
é linear e invariante no tempo (LTI) e sua dinâ-
mica pode ser descrita por equações no espaço de
estados:

ẋ(t) = Mx(t) +Nu(t)

y(t) = Cx(t)
(1)

com x(t) ∈ ℜn, u(t) ∈ ℜm, y(t) ∈ ℜp, M ∈ ℜn×n,
N ∈ ℜn×m e C ∈ ℜp×n. Os sensor é regido a
tempo, ou seja, realiza a leitura das sáıdas do sis-
tema a cada intervalo de tempo T , enviando ao
controlador as informações amostradas. O atua-
dor é regido a evento e funciona como um segu-
rador de ordem zero, atualizando o valor do sinal
de controle sempre que uma nova informação pro-
veniente do controlador é recebida. O controlador
também é regido a evento, enviando ao atuador
um novo valor do sinal de controle sempre que re-
cebe uma mensagem do sensor (Moraes, 2010).

Considera-se ainda a utilização de protocolos
deterministas para a comunicação, o que possibi-
lita um correto escalonamento dos processos que
acessam a rede de modo a garantir o cumprimento
de todos os deadlines. Ainda assim, a utilização
de uma rede de comunicação, para troca de infor-
mações entre os componentes do sistema de con-
trole, implica em um atraso τ entre os instantes
de medição e atuação, podendo ocasionar perda de
desempenho do sistema em malha fechada. Este
atraso é composto de duas parcelas, τ = τsc+ τca,
sendo a primeira, τsc, referente ao tempo gasto no
envio da mensagem do sensor para o controlador,
e a segunda, τca, referente ao tempo gasto para
envio da mensagem do controlador ao atuador.

É importante ressaltar que, eventualmente, a
rede pode estar ocupada no momento em que al-
gum componente tente acessá-la, provocando um

tempo de espera. Esta espera pode ser variante
no tempo, portanto seu efeito deve ser acrescen-
tado aos valores correspondentes das parcelas do
atraso. Apesar disso, devido às caracteŕısticas ine-
rentes às redes determińısticas e protocolos de co-
municação correspondentes, o atraso é limitado.
Assim, assumindo um deadline máximo igual ao
peŕıodo de amostragem, tem-se 0 < τmin ≤ τ ≤
τmax ≤ T . Outra caracteŕıstica considerada é
a utilização de mensagens contendo estampas de
tempo, possibilitando o cálculo de um sinal de con-
trole dependente do parâmetro τ (ou de um valor
estimado de τ como em (Hetel et al., 2011)).

Desse modo, de acordo com as caracteŕısti-
cas apresentadas para o sistema, o problema con-
siste na śıntese de compensador dinâmico, possi-
velmente parcialmente dependente do parâmetro
τ , que garanta a estabilidade e um certo grau de
desempenho temporal para o sistema em malha
fechada.

2.2 Representação Politópica

Para representar o sistema (1) em tempo dis-
creto, com relação aos instantes de amostragem,
deve-se considerar o efeito ocasionado pelo atraso
τ no valor do sinal de controle aplicado durante o
intervalo de tempo t ∈ [kT, (k + 1)T ], isto é:

u(t) =

{
uk−1, t ∈

[
kT, kT + τk

]
uk, t ∈

[
kT + τk, (k + 1)T

] (2)

o que implica na seguinte representação (Åström
and Wittenmark, 1997):

xk+1 = Axk + Γ1uk−1 + Γ0uk

yk = Cxk

(3)

onde

A = eMT

Γ0 =

∫ T−τk

0

eMsds N

Γ1 =

∫ T

T−τk

eMsds N = B − Γ0

com B =
∫ T

0
eMsds N . Γ0 e Γ1 correspondem às

incertezas exponenciais, dependentes do atraso τk.
Fazendo uso da teoria de conjuntos conve-

xos, as matrizes incertas do sistema (3) podem
ser expressas em uma forma politópica adicio-
nada de uma incerteza limitada por norma (Hetel
et al., 2007) 1:

Γ0(τk) =
h+1∑
i=1

µi(τk)Γ
h
0i +∆Γ0(τk)

1Apenas os cálculos referentes à matriz incerta Γ0 são
mostrados; as equações correspondentes à Γ1 podem ser
deduzidas a partir da relação Γ1 = B − Γ0.
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onde Γh
0i =

[
Mh−1

h! · · · M
2! I

]
ϕi N , para i =

1, . . . , h+ 1, e:

ϕ1 =

α
hI
...
αI

 ϕ2 =

α
hI
...
αI

 · · · ϕh+1 =

α
hI
...
αI


com α = T − τmax e α = T − τmin. Os valores de
ponderação µi(τk) correspondem à solução para o
sistema linear:

1 1 · · · 1 1
α α · · · α α
α2 α2 · · · α2 α2

...
...

. . .
...

...
αh αh · · · αh αh




µ1k

µ2k
...

µ(h+1)k

 =


1
αk

α2
k
...
αh
k


onde αk = T − τk.

O termo ∆Γ0(τk) representa uma incerteza re-
sidual e pode ser tratado como uma restrição por
norma (Garcia et al., 1994):∥∥∆Γ0(τk)

∥∥ ≤ γ2
0 .

2.3 Sistema em Malha Fechada

Como extensão do estudo apresentado em
Moraes et al. (2010), para o presente trabalho
considera-se o compensador dinâmico de sáıda
parcialmente dependente do parâmetro τk:

ζk+1 = Ac(τk)ζk +Bcyk + F1(τk)uk−1 + F0(τk)uk

uk+1 = Ccζk +Dcyk +K1uk−1 +K0uk

(4)

onde

[Ac(τk) F1(τk) F0(τk)] =

h+1∑
i=1

µi(τk)[Aci F1i F0i]

Definindo, então, uma variável de estado au-
xiliar xk tal que xk = xk − Buk, com B ∈
ℜn×m, e um vetor de estados aumentado zk =
[x′

k ζ ′k u′
k−1 u′

k]
′ ∈ ℜl, l = 2(n + m), uma re-

presentação do sistema em malha fechada é dada
por:

zk+1 = H(τk)zk + E∆(τk)Dzk (5)

ondeH(τk) =
∑h+1

i=1 µi(τk)Hi. As matrizesHi são
dadas por:

Hi =


A+BDcC BCc Γ1i +BK1 Ω

BcC Aci F1i F0i −BcCB
0 0 0 I

DcC Cc K1 K0 −DcCB


com Ω = Γ0i +BK0 − (A+BDcC)B,

E =


I
0
0
0

 , D =

[
0 0 I 0
0 0 0 I

]
,

e ∆(τk) = [∆Γ1(τk) ∆Γ0(τk)] uma matriz que
contém as incertezas limitadas por norma, e por-
tanto: ∥∥∆(τk)

∥∥ ≤ γ2 (6)

3 Resultados Preliminares

Considere o sistema em malha fechada (5) e
uma função candidata de Lyapunov dependente
de parâmetro:

V (zk, τk) = z′kQ
−1(τk)zk (7)

com Q(τk) =
∑h+1

i=1 µi(τk)Qi, Qi = Q′
i > 0.

Por definição, o sistema em malha fechada é
robustamente assintóticamente estável, com um
coeficiente de contração λ ∈ (0, 1], se:

∆V (zk, τk) = V (zk+1, τk+1)−λV (zk, τk) < 0 (8)

∀zk ∈ ℜl, zk ̸= 0, e ∀τk ∈ [τmin, τmax].

Esta condição aplicada ao sistema (5), resulta
em2:(
H+ E∆D

)′
(Q+)−1

(
H+ E∆D

)
− λQ−1 < 0 (9)

3.1 Condição de Estabilidade

Lema 1 Seja λ ∈ (0, 1] e γ que verifique (6). O
sistema em malha fechada (5) é robustamente as-
sintóticamente estável, com um coeficiente de con-
tração λ, se existem matrizes simétricas positi-
vas definidas Qi ∈ ℜl×l, matrizes U ∈ ℜl×l e
R ∈ ℜn×n, e um escalar σ > 0 que verificam:
−Qj HiU 0 γER
U ′H′

i λ(Qi − U − U ′) U ′D′ 0
0 DU −σI 0

γR′E ′ 0 0 σI −R′ −R

 < 0

(10)

onde i, j = 1, ..., h+ 1.

Prova: Realizando a combinação convexa para os
termos indicados pelos ı́ndices i e em seguida para
j, sabendo que (σI − R′)σ−1I(σI − R) ≥ 0, e
aplicando o complemento de Schur, a equação (10)
implica na desigualdade dependente do parâmetro
τ :−Q+ + σγ2EE ′ HU 0

U ′H′ λ(Q− U − U ′) U ′D′

0 DU −σI

 < 0

Aplicando novamente o complemento de Schur:[
−Q+ + σγ2EE ′ HU

U ′H′ λ(Q− U − U ′) + σ−1U ′D′DU

]
< 0

Esta notação pode ser reescrita da forma seguinte:[
−Q+ HU
U ′H′ λ(Q− U − U ′)

]
+

σ

[
γE
0

] [
γE ′ 0

]
+ σ−1

[
0

U ′D′

] [
0 DU

]
< 0

(11)

2Por simplicidade de notação os termos (τk) serão omi-
tidos nas próximas equações e os termos (τk+1) serão subs-
titúıdos pelo ı́ndice +.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           519

Assim, levando em consideração que ∆′∆ ≤ γ2, a
equação (11) é equivalente à (Wu et al., 2009):

[
−Q+ HU
U ′H′ λ(Q− U − U ′)

]
+

He

([
γE
0

]
γ−1∆

[
0 DU

])
< 0

que corresponde à:[
−Q+ (H+ E∆D)U

U ′(H+ E∆D)′ λ(Q− U − U ′)

]
< 0 (12)

Sabendo que (Q−U ′)Q−1(Q−U) ≥ 0, a equação
(12) implica em:[

−Q+ (H+ E∆D)
(H+ E∆D)′ −λQ−1

]
< 0

que é equivalente à equação (9). 2

4 Śıntese do Compensador Dinâmico de
Sáıda

Motivado pelo trabalho de Castelan et al.
(2010), para o cálculo do compensador dinâmico
considerado, são definidas matrizes U e U−1 tais
que:

U =


X N 0 0
Z (•) 0 0
Π1 (•) I 0
Π3 (•) 0 I

 , U−1 =


Y M 0 0
W (•) 0 0
Σ1 (•) I 0
Σ3 (•) 0 I


de onde segue que:

XY +NW = I. (13)

Define-se também uma matriz auxiliar Θ:

Θ =


Y I 0 0
W 0 0 0
Σ1 0 I 0
Σ3 0 0 I


de modo que:

UΘ =


I X 0 0
0 Z 0 0
0 Π1 I 0
0 Π3 0 I

 , Θ′UΘ =


Y ′ T ′ Σ′

1 Σ′
3

I X 0 0
0 Π1 I 0
0 Π3 0 I


com

T ′ = Y ′X +W ′Z +Σ′
1Π1 +Σ′

3Π3. (14)

Lema 2 Seja λ ∈ (0, 1], η > 0 e γ que verifique

(6). Se existem matrizes Q̂i, Y , X, T , Σ1, Σ3,

Π1, Π3, Âci, B̂, F̂1i, F̂0i, Ĉ, D̂, K1, K0 e um

escalar σ > 0 que verifiquem (15), então o con-
trolador (4) com

Dc = D̂

Cc = (Ĉ −K1Π1 − (K0 −DcCB)Π3 −DcCX)Z−1

Bc = (W ′)−1(B̂ − Y ′BDc − Σ′
3Dc)

F1i = (W ′)−1(F̂1i − Y ′(Γ1i +BK1)− Σ′
3K1)

F0i = BcCB + (W ′)−1(F̂0i − Σ′
1 − Σ′

3(K0 −DcCB)

−Y ′(Γ0i +BK0 − (A+BDcC)B)

Aci = (W ′)−1
(
(Âi − F̂0iΠ3 − F̂1iΠ1

−
(
Y ′(A+BDcC) +W ′BcC +Σ′

3DcC
)
X)Z−1

−Σ′
3Cc − Y ′BCc

)
é tal que o sistema em malha fechada (5) é robus-
tamente assintóticamente estável.

Prova: Pré- e pós- multiplicando (10) por
diag{Θ′,Θ′, I, I} e sua transposta, respectiva-
mente, fazendo R = ηI e definindo variáveis auxi-
liares:

D̂ = Dc

Ĉ = CcZ + K1Π1 + (K0 − DcCB)Π3 + DcCX

B̂ = Y ′BDc + W ′Bc + Σ′
3Dc

F̂1i = W ′F1i + Y ′(Γ1i + BK1) + Σ′
3K1

F̂0i = Σ′
1 + W ′(F0i − BcCB) + Σ′

3(K0 − DcCB)

+Y ′(Γ0i + BK0(A + BDcC)B)

Âi = F̂0iΠ3 + F̂1iΠ1 + (W ′Aci + Σ′
3Cc + Y ′BCc)Z

+
(
Y ′(A + BDcC) + W ′BcC + Σ′

3DcC
)
X

a equação definida pelo Lema 1 é equivalente à
equação (15). 2

5 Exemplo e Simulação

Considere um sistema composto de um duplo
integrador:

M =

[
0 1
0 0

]
, N =

[
0
1

]
, C =

[
1 0

]
.

O peŕıodo de amostragem considerado é T = 0, 1s
e o atraso variante é limitado por τmin = 0, 001s e
τmax = T .

Na tabela 1 são mostrados os menores valores
obtidos para o coeficiente de contração λ, conside-
rando dois valores distintos para a ordem de apro-
ximação, h, no cálculo do modelo politópico: para
cada um dos modelos politópicos, considerou-se
três valores diferentes para o parâmetro η; para
cada um desses valores realizou-se uma busca li-
near pelo menor valor de λ para o qual as LMIs
(15) obtiveram resultado fact́ıvel.

Tabela 1: Valores numéricos mı́nimos obtidos para o
coeficiente de contração λ.

h = 1 h = 2 h = 3

η = 1 0, 9877 0, 9786 0, 9786

η = 25 0, 8772 0, 8190 0, 8189

η = 50 0, 8886 0, 8149 0, 8148



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           520



−Q̂11j −Q̂12j −Q̂13j −Q̂14j Y ′A+ B̂C Âi ...

∗ −Q̂22j −Q̂23j −Q̂24j A+BD̂C AX +BĈ + Γ1iΠ1 + (Γ0i −AB)Π3 ...

∗ ∗ −Q̂33j −Q̂34j 0 Π3 ...

∗ ∗ ∗ −Q̂44j D̂C Ĉ ...

∗ ∗ ∗ ∗ λ(Q̂11i − Y ′ − Y ) λ(Q̂12i − T ′ − I) ...

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ λ(Q̂22i −X −X′) ...
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ...
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ...
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ...
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ...
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ...

... F̂1i F̂0i 0 0 γηY ′

... Γ1i +BK1 Γ0i +BK0 − (A+BD̂C)B 0 0 I

... 0 I 0 0 0

... K1 K0 − D̂CB 0 0 0

... λ(Q̂13i − Σ′
1) λ(Q̂14i − Σ′

3) 0 0 0

... λ(Q̂23i −Π′
1) λ(Q̂24i −Π′

3) Π′
1 Π′

3 0

... λ(Q̂33i − 2I) λ(Q̂34i) I 0 0

... ∗ λ(Q̂44i − 2I) 0 I 0

... ∗ ∗ −σI 0 0

... ∗ ∗ ∗ −σI 0

... ∗ ∗ ∗ ∗ σI − 2ηI



< 0, ∀i, j = 1, ..., h+ 1 (15)

Observa-se que, para cada situação, maiores
valores na ordem de aproximação permitem me-
lhorar os resultados obtidos para o coeficiente de
contração. No entanto, salienta-se que, no exem-
plo utilizado, valores de h > 2 não implicaram em
melhoras significativas, quando ocorreram. Tam-
bém é válido ressaltar que quanto maior h, maior a
quantidade de vértices do sistema politópico, con-
sequentemente a complexidade numérica na reso-
lução das LMIs e no cálculo realizado pelo contro-
lador também aumentam.

Para as simulações foram consideradas duas
ordens de aproximação para o sistema politópico,
h = 1 e h = 2, com η = 25 e λ = 0, 9 em ambos
os casos. As matrizes do compensador dinâmico
para cada situação são mostradas na tabela 2.

O atraso variável foi gerado como uma distri-
buição uniforme, onde os limites utilizados corres-
pondem aos valores mı́nimo e máximo posśıveis,
τmin e τmax, respectivamente. Ressalta-se que a
mesma sequência de atrasos foi utilizada para os
dois casos simulados.

Na figura 2 são mostrados os comportamentos
dos estados do sistema, para uma condição inicial
x0 = [1, 7 −0, 3]′. Por fim, na figura 3 é mostrada
uma comparação entre os sinais de controle gera-
dos por cada um dos controladores considerados.
Como pode ser visto nos gráficos apresentados, os
comportamentos dinâmicos nos dois casos são dis-
tintos, embora próximos. A maior diferença pode
ser observada na amplitude do sinal de controle
para cada situação.

Os resultados apresentados nesta seção foram
obtidos com o aux́ılio das ferramentas computa-
cionais: Yalmip (Löfberg, 2004), Sedumi (Sturm,
1999) e True-time (Cervin et al., 2003).
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Figura 2: Dinâmica dos estados do sistema.
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Figura 3: Sinal de controle.

6 Conclusão

Neste artigo foi apresentado um estudo sobre
a estabilidade em sistemas controlados via rede,
sendo proposta uma metodologia para cálculo de
um compensador dinâmico de sáıda parcialmente
dependente de parâmetro. Os cálculos deste com-
pensador são descritos em termos de desigualda-
des matricias lineares, e a validade ilustrada a par-
tir de um exemplo com resultados numéricos e si-
mulação.
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Tabela 2: Resultados numéricos obtidos para η = 25 e λ = 0, 9.

h = 1, (i = 1, 2) h = 2, (i = 1, 2, 3)

Aci

[
−0, 0319 0, 0297
−0, 4832 0, 4862

]
,

[
−0, 0320 0, 0337
−0, 4833 0, 4888

] [
0, 6010 −0, 0568
0, 5627 −0, 0564

]
,

[
0, 6009 −0, 0590
0, 5628 −0, 0557

]
,

[
0, 6009 −0, 0589
0, 5628 −0, 0553

]
Bc

[
−52, 8339
−26, 3751

] [
13, 1569
−22, 2940

]
F1i

[
0, 0527
−1, 9158

]
,

[
−0, 1288
0, 7877

] [
−2, 1675
−1, 8684

]
,

[
0, 7063
0, 5063

]
,

[
0, 5938
0, 5705

]
F0i

[
0, 1060
3, 3116

]
,

[
0, 2529
0, 5873

] [
3, 4198
3, 1045

]
,

[
0, 5684
0, 7288

]
,

[
0, 6814
0, 6622

]
Cc

[
−0, 0806 0, 0841

] [
0, 0750 0, 0017

]
Dc −4, 1624 −2, 7276

K1 −0, 1006 −0, 0837

K0 −0, 0640 −0, 0860
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Årzén, K.-E. (2003). How Does Control Timing Af-
fect Performance? Analysis and Simulation of Timing
Using Jitterbug and TrueTime, IEEE Control Sys-
tems Magazine 23(3): 16–30.

Cervin, A., Lincoln, B., Eker, J., Årzén, K.-E. and But-
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Abstract  This paper presents an alternative method based on artificial neural network, used to obtain the reference currents 

for harmonic current suppression and reactive power compensation in a shunt active power filter applied to three-phase four-

wire system. The neural network consists of a multilayer perceptron, in which is trained to estimate the peak amplitude of the 

load current fundamental component. The performance of the proposed artificial neural network is evaluated by computer 

simulation, and it is compared with the synchronous reference frame method. 

Keywords  Active Power Filter, Artificial Neural Network, Harmonics, Power Quality. 

Resumo  Este trabalho apresenta um método alternativo baseado em rede neural artificial, usado para obtenção das correntes 

de referência de um filtro ativo de potência paralelo para supressão de correntes harmônicas e compensação de reativos em sis-

temas elétricos trifásicos a quatro fios. A rede neural consiste em uma perceptron multicamadas, onde esta é treinada para esti-

mar o pico da componente fundamental da corrente da carga. O desempenho da rede neural proposta é validado via simulação 

computacional, e comparado com o método baseado no sistema de eixos de referência síncrona. 

Palavras-chave  Filtro Ativo de Potência, Redes Neurais Artificiais, Harmônicos, Qualidade da Energia. 

1   Introdução 

Equipamentos baseados na Eletrônica de Potência 

conectados nos sistemas de energia elétrica, tais co-

mo fontes chaveadas, cicloconversores, inversores 

para o acionamento de máquinas CA, retificadores 

controlados e não controlados para o acionamento de 

máquinas CC, dentre outros, têm sido largamente 

utilizadas em aplicações industriais, comerciais e 

residenciais. Entretanto, tais cargas não-lineares ge-

ram harmônicos, os quais distorcem as tensões de 

alimentação, bem como as correntes drenadas da rede 

elétrica, contribuindo para a degradação da Qualida-

de da Energia Elétrica (QEE) em sistemas elétricos 

de potência. Com o crescente aumento da utilização 

destas cargas, torna-se cada vez mais imperativo a 

utilização de filtros ativos de potência tanto para eli-

minação de harmônicos como também a compensa-

ção de reativos. 

Uma alternativa para minimização dos proble-

mas relacionados com a QEE é o emprego de Filtros 

Ativos de Potência Paralelo (FAPP), aplicados tanto 

em sistemas monofásicos quanto trifásicos a três e a 

quatro fios (Akagi, 2005; Camargo e Pinheiro, 2006; 

Khadkikar e Chandra, 2008; Monteiro et al., 2007; 

Pregitzer et al., 2006; Silva et al., 2010b; Singh et 

al.,1999; Vodyakho et al., 2008). Os FAPP injetam 

correntes de compensação em oposição de fase, de 

forma a cancelar os componentes harmônicos e/ou 

reativos presentes na corrente da carga. 

Técnicas modernas têm sido propostas na litera-

tura para obtenção de corrente de referência de com-

pensação de um filtro ativo de potência. Um destes 

métodos, muito utilizado, baseia-se no sistema de 

eixos de referência síncrona (SRF- Synchronous Re-

ference Frame) (Bhattacharya et al., 1991; Bhatta-

charya et al., 1996; Silva et al., 2008; Silva et al., 

2010b). Outros métodos são baseados no uso de uma 

Rede Neural Artificial (RNA) (Abdeslam et al., 

2007; Ferreira et al., 2009; Han et al., 2008; Nasci-

mento et al., 2009; Nascimento et al., 2010; Naoussi 

et al., 2009). Tal rede pode ser utilizada no processo 

de estimativa do conteúdo harmônico em sistemas 

elétricos de potência. 

Neste trabalho é proposto um método baseado 

em RNA, como alternativa para obtenção das corren-

tes de referência de compensação a serem utilizadas 

em um FAPP topologia three full-bridge, sendo este 

aplicado na eliminação de harmônicos de corrente 

gerados por três retificadores monofásicos de onda 

completa com carga RL (Resistiva-Indutiva), conec-

tados em um sistema elétrico trifásico a quatro fios. 

A RNA utiliza a arquitetura perceptron 

multicamadas e tem como objetivo estimar o valor de 

pico da componente fundamental da corrente da 

carga. Através deste valor de pico e utilizando um 

vetor unitário síncrono, obtido via um sistema PLL 

(Phase-Locked Loop) (Silva et al., 2009), é possível 

obter as correntes de referência de compensação do 

FAPP e, assim, as correntes a serem injetadas na 

rede. 
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Resultados de simulação são apresentados no in-

tuito de mostrar a operação do FAPP utilizando uma 

RNA no algoritmo de geração das correntes de refe-

rência. O método proposto é comparado com o mé-

todo SRF de forma a verificar a sua eficácia. 

A organização deste trabalho é descrita a seguir: 

Na Seção 2 será apresentada a topologia do FAPP 

three full-bridge. Na Seção 3 será descrito o método 

SRF. Na Seção 4 serão apresentados os aspectos re-

lacionados à RNA. Na Seção 5 serão mostrados os 

resultados de simulação e a validação computacional 

da estrutura proposta. Na Seção 6 as conclusões deste 

trabalho são apresentadas. 

2   Topologia do FAPP trifásico 

Diversas topologias de inversores de tensão são utili-

zadas para a implementação de FAPP trifásicos a três 

e a quatro fios (Camargo e Pinheiro, 2006; Khadkikar 

e Chandra, 2008; Monteiro et al., 2007; Pregitzer et 

al., 2006; Silva et al., 2010b; Singh et al.,1999; Vod-

yakho et al., 2008). A estrutura do FAPP adotada 

neste trabalho é a topologia three full-bridge, aplica-

da em um sistema elétrico trifásico a quatro fios (Sil-

va et al., 2010b). A Fig. 1 mostra o diagrama desta 

topologia. 

 
Figura 1. Diagrama da topologia three full-bridge. 

Tal topologia tem três inversores monofásicos 

full-bridge acoplados em cada uma das fases do sis-

tema elétrico. Esta topologia possibilita a operação 

de forma independente por fase. Assim dependendo 

do algoritmo de compensação escolhido, o FAPP 

pode atuar na compensação de potência reativa e 

supressão de harmônicos, desconsiderando-se os de-

sequilíbrios de corrente entre as fases. Além disso, os 

três inversores são acoplados à rede por intermédio 

de transformadores de isolação, devido ao comparti-

lhamento do mesmo barramento CC.  

3   Aplicação do Método SRF 

Compensadores baseados no sistema de eixos de re-

ferência síncrona (SRF) têm sido usados para a com-

pensação de harmônicos em filtros ativos de potên-

cia, tanto em sistemas trifásicos quanto em monofási-

cos (Bhattacharya et al., 1991; Bhattacharya et al., 

1996; Silva et al., 2008; Silva et al., 2010b). 

O método SRF propõe a mudança dos termos 

fundamentais de tensão e/ou corrente do eixo esta-

cionário abc  em grandezas contínuas nos eixos 

síncronos dq , no qual estes giram a velocidade sín-

crona em relação aos vetores espaciais de tensão e/ou 

corrente. As parcelas harmônicas de tensão ou cor-

rente nos eixos dq , que possuem frequências dife-

rentes da síncrona, são representadas por parcelas 

alternadas e superpostas ao termo contínuo. Desta 

forma, as parcelas fundamentais podem ser obtidas 

através da utilização de um filtro passa baixa. 

Um circuito PLL sincronizado com a frequência 

do sistema elétrico gera as coordenadas dos vetores 

unitários sen  e cos , garantindo a ortogonali-

dade necessária para o funcionamento ideal do siste-

ma. 

3.1 Método SRF aplicado em sistemas monofásicos 

A Fig. 2 mostra o diagrama de blocos do método 

SRF, aplicado em sistemas monofásicos para obten-

ção das correntes de referência de compensação. 

Com a utilização deste método, é possível fazer indi-

vidualmente a compensação através da implementa-

ção de um compensador SRF para cada fase, descon-

siderando os desbalanços de corrente entre as fases 

(Silva et al., 2010b). 

 
Figura 2. Diagrama de blocos do compensador SRF utilizado 

individualmente por fase. 

Este método consiste em medir, individualmente, 

as correntes trifásicas )i,i,i( LcLbLa e aplicar um atra-

so de π/2 radianos em cada uma delas. Considera-se 

as correntes medidas em cada uma das fases como 

uma das correntes estacionárias do eixo bifásico 

 , no caso i . As correntes em quadratura ( i ), 

defasadas em π/2 radianos, são obtidas a partir das 

correntes i  medidas em cada uma das fases. Desta 

forma, três sistemas de eixos estacionários bifásicos 

fictícios  são gerados como mostrado em (1). 
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Por exemplo, a corrente medida da fase ‘a’ Lai  

passa a ser assumida a corrente bifásica ai , e com o 

defasamento desta em π/2 radianos obtêm-se a cor-

rente bifásica ai , como pode ser observado consi-

derando todas as fases na Fig. 2. Desta forma, os 

eixos fictícios bifásicos são obtidos diretamente das 

correntes medidas e defasadas, não sendo necessária 

a transformação intermediária do eixo trifásico abc  

para o eixo bifásico estacionário  . 

Assim, o método necessita apenas das transfor-

mações do eixo bifásico estacionário  para o eixo 

bifásico síncrono dq , conforme a matriz de trans-

formação apresentada em (2). 
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Para a extração das componentes harmônicas da 

parcela ativa da corrente de carga, é utilizado um 

Filtro Passa Alta (FPA), implementado conforme 

mostrado na Fig. 3. 

 
Figura 3. Diagrama do FPA. 

As correntes de compensação de referência do 

FAPP ( *
cai , *

cbi , *
cci ) são obtidas através da equação 

(3), onde estas são obtidas diretamente do eixo sín-

crono dq . 

 















iq
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4   Redes Neurais Artificiais 

As RNAs representam uma tecnologia baseada em 

técnicas computacionais inspiradas na estrutura neu-

ral biológica, com o intuito de simular o cérebro hu-

mano. Estas possuem a capacidade de aquisição e 

manutenção do conhecimento e podem ser definidas 

como um conjunto de unidades de processamento, 

caracterizadas por neurônios artificiais que são inter-

ligados por um grande número de interconexões (Sil-

va et al., 2010a). A Fig. 4 mostra o diagrama de um 

neurônio artificial. 

 

Figura 4. Representação do neurônio artificial. 

O modelo matemático que representa o neurônio 

artificial é dado por (4) e (5), conforme Haykin 

(2008). 






m

1i

iij bw.X)k(v  

))k(v()k(y jjj   

onde: 

)k(v j  é a resposta do j-ésimo neurônio; 

iX  é o i-ésimo sinal de entrada; 

iw  é o peso associado a i-ésima entrada; 

b  é o limiar de cada neurônio; 

m  é o número de sinais de entrada do neurônio; 

)k(y j  é o sinal de saída do j-ésimo neurônio; 

)k(j  é a função de ativação do j-ésimo neurô-

nio. 

Cada neurônio artificial computa seu sinal de sa-

ída, conforme seu respectivo sinal de entrada, através 

do ajuste dos pesos sinápticos associados ao j-ésimo 

neurônio de saída. Este processo de ajuste é feito 

pelo cálculo do sinal de erro )k(e j
 em relação à k-

ésima iteração ou k-ésimo vetor de entrada, sendo 

este calculado por (6). 

)k(y)k(d)k(e jjj   

onde )k(d j
 é a resposta desejada do j-ésimo neurô-

nio de saída. Somando-se todos os erros quadráticos 

produzidos pelos neurônios de saída da rede em rela-

ção à k-ésima iteração, tem-se: 






p

1j

2
j )k(e

2

1
)k(E  

onde p é número de neurônios da saída. Para uma 

configuração de pesos ótima, )k(E  é minimizado por 

intermédio do ajuste dos pesos sinápticos 
jiw . Os 

pesos associados à camada de saída da rede são re-

calculados por (8). 

)k(w

)k(E
)k(w)1k(w

ji
jiji




   

O peso sináptico 
jiw  está conectando o j-ésimo 

neurônio da camada considerada ao i-ésimo neurônio 

da camada anterior, sendo   a constante que deter-

mina a taxa de aprendizado do algoritmo de retropro-

pagação. O ajuste dos pesos pertencentes às camadas 

escondidas é feito de forma análoga, sendo este me-

lhor descrito em Haykin (2008). 

4.1 RNA aplicada no FAPP 

Atualmente, diversas aplicações voltadas à área da 

QEE utilizando RNA vêm sendo propostas na litera-

tura (Abdeslam et al., 2007; Ferreira et al., 2009; Han 

et al., 2008; Nascimento et al., 2009; Nascimento et 

al., 2010; Naoussi et al., 2009). 

Neste trabalho é utilizada uma rede neural em 

cada uma das fases do FAPP three full-bridge. Cada 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(2) 
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rede neural é formada por uma perceptron multica-

madas (PMC), com treinamento supervisionado. A 

PMC estima o valor de pico da componente funda-

mental da corrente de carga (
fpLI ), de forma a obter 

as correntes de referência de compensação do FAPP 

proposto. 

Cada rede PMC é composta por duas camadas 

neurais, sendo a camada escondida composta por 

quinze neurônios e a camada de saída composta por 

um neurônio (Fig. 5). As funções de ativação utiliza-

das são tangente hiperbólica na camada escondida e 

linear na camada de saída. 

 
Figura 5. Estrutura da rede PMC utilizada. 

A carga não-linear utilizada para obtenção das 

amostras de treinamento da rede PMC consiste em 

um retificador monofásico de onda completa com 

carga RL. A Tabela 1 mostra os valores de potência 

da carga utilizada. 

Tabela 1. Parâmetros da carga utilizada no treinamento. 

Retificador monofásico de onda completa RL 

Resistência  Indutância  Potência  

10 Ω 250 mH 1450 VA 

12 Ω 250 mH 1200 VA 

14 Ω 250 mH 1050 VA 

16 Ω 250 mH 900 VA 

18 Ω 250 mH 800 VA 

20 Ω 250 mH 720 VA 

22 Ω 250 mH 650 VA 

24 Ω 250 mH 600 VA 

26 Ω 250 mH 550 VA 

28 Ω 250 mH 520 VA 

Para cada nível de potência descrito na Tabela 1, 

6 ciclos do sinal de corrente da carga ( Li ) foram 

adquiridos e devidamente condicionados, de forma a 

obter um conjunto de 504 amostras utilizadas no pro-

cesso de treinamento da rede PMC. A Fig. 6 mostra o 

diagrama esquemático do processo de obtenção das 

amostras utilizadas no treinamento da rede PMC. 

A saída desejada da rede PMC é o valor de pico 

da componente fundamental da corrente da carga 

(
fpLI ), a qual é obtida na saída do FPB ( ccid ) do 

eixo síncrono do método SRF (Fig. 2). 

A Tabela 2 apresenta os parâmetros de treina-

mento da rede PMC proposta. 

 
Figura 6. Diagrama do processo de treinamento. 

Tabela 2. Parâmetros de treinamento. 

Arquitetura da rede Perceptron multicamadas 

Tipo de treinamento Supervisionado - offline 

Algoritmo de treinamento 
Levenberg-Marquardt  

backpropagation 

Taxa de aprendizagem 5.10-3 

Épocas 48778 

Número total de amostras 5040 

5   Validação da rede PMC 

Com o objetivo de validar os estudos da rede PMC, 

esta foi aplicada no FAPP threee full-bridge, sendo 

este testado através de simulações utilizando a ferra-

menta computacional MatLab. As simulações foram 

realizadas considerando um sistema elétrico trifásico 

a quatro fios, com tensão de fase de 127Vrms e fre-

quência de 60Hz. Para validação, foram utilizados 

valores diferentes das potências de carga quando 

comparados com os valores utilizados no processo de 

treinamento, conforme mostrados na Tabela 3. 

Tabela 3. Parâmetros das cargas utilizadas na validação. 

Retificador monofásico de onda completa RL 

Fase Resistência Indutância  Potência  

A 11,6 Ω 250 mH 1250 VA 

B 14,5 Ω 250 mH 1000 VA 

C 19,3 Ω 250 mH 750 VA 

No processo de validação, a rede PMC opera de 

forma on-line com o FAPP estimando 
fpLI . Com 

este valor de pico e utilizando o vetor unitário 

síncrono, obtido via um sistema PLL, é encontrada a 

parcela fundamental da corrente da carga ( fi ). 

Através da subtração de Li  por fi  obtém-se a 

corrente de referência de compensação *
ci  a ser 

injetada pelo FAPP. A Fig. 7 mostra o diagrama es-

quemático do processo de obtenção da corrente de 

referência de compensação da fase ‘a’ ( *
cai ). 

 

Figura 7. Diagrama do processo de obtenção de *
cai . 
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As Figs. 8 a 11 mostram os resultados obtidos 

referentes à fase ‘a’. A Fig. 8 mostra 
fpaLI  obtida 

pelo método SRF e a PMC. A Fig. 9 mostra a corren-

te *
cai  obtida pelos dois métodos. Através destes re-

sultados obtidos, verifica-se a similaridade da respos-

ta da RNA quando comparada ao método SRF.  
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Figura 8. Valor de pico da componente fundamental ( fpaLI ). 
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Figura 9. Corrente de referência de compensação ( *

cai ). 

A Fig. 10 mostra a corrente da carga ( Lai ), cor-

rente da fonte ( sai ) e corrente de compensação ( cai ) 

injetada pelo FAPP. A Fig. 11 mostra a corrente da 

carga ( Lai ) e corrente da fonte ( sai ) quando aplicado 

um degrau de carga em 0,15s, onde verifica-se a ca-

pacidade de operação da PMC para esta variação. 
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Figura 10. Correntes Lai , sai  e cai . 
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Figura 11. Correntes Lai  e sai  para degrau de carga. 

As Figs. 12 e 13 mostram, respectivamente, a 

corrente da carga, corrente da fonte e corrente de 

compensação das fases ‘b’ e ‘c’. 
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Figura 12. Correntes Lbi , sbi  e cbi . 
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Figura 13. Correntes Lci , sci  e cci . 

Conforme as Figs. 10 a 13, verifica-se a compen-

sação dos harmônicos através da utilização da refe-

rência de compensação gerada pela RNA no FAPP. 

Os picos de corrente (spikes) apresentados nestes 

resultados justificam-se por desconsiderar na simula-

ção a indutância da rede. 

A Tabela 4 mostra o Erro Relativo Médio 

(ERM) e o Desvio Padrão (DP), calculados entre 

fpLI  obtidos pelo método SRF e a rede PMC. 

Tabela 4. ERM e DP. 

Fases ERM (%) DP (%) 

A 1,06 1,54 

B 1,68 4,85 

C 2,26 3,36 

6   Conclusão 

Este trabalho apresentou um método alternativo, ba-

seado em redes neurais, para obtenção das correntes 

de referência de compensação, a serem utilizadas em 

um FAPP topologia three full-bridge, para elimina-

ção de harmônicos de corrente gerados por cargas 

não-lineares. 

A rede PMC estima o valor de pico da 

componente fundamental de corrente da carga não-

linear. Com o valor de pico e utilizando um vetor 

unitário síncrono obtem-se via um sistema PLL as 

correntes de referência de compensação do FAPP. 

A validação da rede PMC mostrou a eficiência 

da RNA proposta na geração das correntes de refe-

rência, apresentando resultados similares aos do mé-

todo SRF. Conforme utilização destas referências, foi 

possível verificar a operação do FAPP na supressão 

de harmônicos de corrente. 
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DEMANDA DE CARGA

Mara C. S. Coelho∗, Dair J. Oliveira∗, Júlio C. G. Justino†
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Abstract— This paper describes the development of an online predictor based on Yamakawa Neuro-Fuzzy

network for short-term load forecasting. We used real load data from the Queensland, Australia. The forecasting

for one hour and five hours step ahead demonstrate the adequacy of the predictor.

Keywords— Short-term, load, forecasting, Yamakawa neuro-fuzzy

Resumo— Este trabalho descreve o desenvolvimento de um previsor on-line baseado no modelo de rede neuro-

fuzzy do tipo Yamakawa para a previsão de curto prazo da demanda de carga. São utilizados dados reais da

região de Queesland, Austrália, e obtidos resultados para o horizonte de previsão de uma e cinco horas à frente.

Os modelos obtidos apresentaram bons resultados, demostrando a adequabilidade do previsor.

Palavras-chave— Previsão, curto prazo, carga, redes Neuro-Fuzzy Yamakawa.

1 Introdução

Nas últimas décadas, um esforço significativo tem
sido direcionado ao problema da previsão de carga
(Lotufo and Minussi, 1999; Silva and Moulin,
2000; Hippert et al., 2001; Silva et al., 2001; Rodri-
gues, 2002; Gooijer and Hyndman, 2006; Ghiassi
and Saidane, 2006; Coelho et al., 2008; Aguirre
et al., 2008; Jesus and Mendes, 2008). O conheci-
mento do comportamento da carga e sua previsão
é importante para a operação, análise e planeja-
mento de sistemas elétricos de potência (SEP). Do
ponto de vista da operação do sistema, uma pre-
visão da carga adequada permite fornecer energia
elétrica de maneira segura e econômica (Hippert
et al., 2001). Com relação à segurança em SEP, o
conhecimento da demanda de carga futura ajuda a
formular as contingências reaĺıstas para operação
do sistema. No caso de uma operação econômica
do SEP, uma previsão da demanda permite ad-
ministrar o uso adequado das fontes de geração,
minimizando assim, as unidades de geração mais
dispendiosas.

A classificação da previsão com relação ao ho-
rizonte de previsão desejado é dada por: previsão
a curt́ıssimo prazo (o horizonte de interesse é de
poucos minutos a uma hora à frente), previsão a
curto prazo (refere-se à previsão horária da carga,
ou seja, das próximas 24 horas a uma semana à
frente), previsão a médio prazo (referente a previ-
são horária ou de pico de carga para um horizonte
de um à vários meses) e previsão a longo prazo
(refere-se a previsão feita para peŕıodos superio-
res a um ano).

A previsão de curt́ıssimo prazo pode auxiliar

no desenvolvimento de estratégias de controle. O
que se objetiva com a previsão de carga a curto
prazo (PCCP) é atuar no controle e na opera-
ção on-line e off-line do SEP. Na operação on-
line, deseja-se a compatibilização da geração com
a carga, sendo que um desequiĺıbrio pode causar
problemas de elevação ou queda de tensão e tam-
bém alterações na frequência.

Além disso, este tipo de previsão tem um im-
pacto importante na operação econômica da con-
cessionária, já que muitas das decisões tomadas
pelos despachantes são baseadas nestas previsões.
Dentre as decisões tomadas influenciadas pela pre-
visão a curto prazo, pode-se citar como exemplos,
a programação da geração, a avaliação da segu-
rança do sistema, o planejamento para transações
de energia. A PCCP pode ser usada também para
determinar a poĺıtica de intercâmbio entre conces-
sionárias e também a manutenção dos equipamen-
tos.

Na operação off-line a PCCP pode ser utili-
zada na avaliação preditiva da segurança do sis-
tema de potência, procurando detectar as condi-
ções futuras sob as quais o sistema de potência
pode estar vulnerável. Esta informação permite
aos despachantes tomar as ações corretivas neces-
sárias, como por exemplo, a entrada de unidades
de pico, corte de carga e operações de chavea-
mento.

A previsão a médio e a longo prazo podem
ser utilizadas no planejamento estratégico da ex-
pansão do SEP, como por exemplo, o quanto é
necessário investir no setor.

Várias técnicas têm sido utilizadas no pro-
blema de previsão de demanda de carga, for-
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mando dois grupos principais: as técnicas clás-
sicas (heurist́ıcas, estat́ısticas) como os modelos
de séries temporais de Box & Jenkins e os mode-
los de regressão NARMAX (Coelho et al., 2003),
as quais são utilizadas como “benchmark” devido
a sua fundamentação teórica. E as técnicas não
convencionais, as quais são baseadas em inteligên-
cia artificial, sistemas especialistas, redes neurais
artificiais e modelos nebulosos (Ghiassi and Sai-
dane, 2006; Jesus and Mendes, 2008).

Este trabalho propõe um modelo para a pre-
visão on-line de carga horária baseado na rede
neuro-fuzzy, sugerida por Yamakawa, utilizando
um algoritmo de aprendizado rápido e eficaz com
razão de aprendizado ótima (Caminhas and Go-
mide, 2000).

1.1 Variáveis e fatores que influenciam o com-
portamento de carga

A previsão de demanda de carga é uma tarefa
dif́ıcil, uma vez que a série de carga é com-
plexa e exibe comportamentos periódicos (sazo-
nais). Além disso, o comportamento da carga é in-
fluenciado por diversas entradas exógenas ao SEP.
Dessa forma, pode-se classificar os fatores que in-
fluenciam o comportamento da carga, como:

• Fatores temporais: a periodicidade diária-
semanal, a periodicidade anual (variações sa-
zonais) e a ocorrência de feriados. A periodi-
cidade diária-semanal é uma manifestação do
ciclo trabalho-descanso da sociedade durante
semanas t́ıpicas de determinada estação do
ano. Uma baixa demanda para a eletricidade
durante os finais de semana criam uma vari-
ação periódica semanal da carga.

As variações sazonais refletem a influência das
mudanças de estação ao longo do ano, resul-
tando em um ciclo anual.

A ocorrência de feriados reflete o comporta-
mento não rotineiro dos consumidores e nor-
malmente produz o efeito de reduzir os valo-
res da carga a ńıveis bem inferiores aos veri-
ficados em dias comuns.

• Fatores climáticos: Condições climáticas
exercem uma forte influência no comporta-
mento da carga, especialmente em áreas re-
sidenciais. A variável climática mais utili-
zada é a temperatura. Dentre outros fatores
que também exercem influência sobre a carga,
pode-se citar: a umidade relativa do ar, a ve-
locidade do vento e o ńıvel de luminosidade.

• Fatores aleatórios: Nesta categoria estão os
fatores de natureza aleatória que produzem
alterações no comportamento da carga sem
ter relação com a base temporal ou com as
condições meteorológicas. Dentre estes fato-
res estão: entrada/sáıda de grandes consumi-

dores, greve de ampla repercussão, transmis-
são de programa de televisão de interesse ge-
ral, etc. Embora a ocorrência de tais eventos
possa ser prevista, seus efeitos sobre a carga
são incertos.

• Fatores determińısticos: Certas ações toma-
das pelo operador do sistema tem efeitos to-
talmente previśıveis sobre a carga. Entre
as ações pode-se mencionar a redução deli-
berada da tensão, implementação de tarifas
hora-sazonais, celebração de contratos de su-
primento com previsão de condições de inter-
rupção, etc.

Certas alterações no padrão de comporta-
mento da carga são graduais, como as que são o
reflexo do encurtamento/alongamento do peŕıodo
de luz natural ou aumento/decĺınio da tempera-
tura. Outras são abruptas, como aquelas relativas
à adoção do horário de verão.

2 Dados de consumo de energia

Os dados utilizados neste trabalho são da de-
manda de carga (potência ativa em kWatts) da
região de Queensland na Austrália . Os dados fo-
ram coletados no peŕıodo do dia 21 de abril ao
dia 11 de dezembro de 1998 com um peŕıodo de
amostragem de 30 minutos, totalizando em 11.280
amostras. Objetivando o desenvolvimento de um
previsor de curto prazo da carga, fez-se necessário
a decimação dos dados, resultando em uma série
temporal com tempo de amostragem de 1 hora.
A representação das primeiras 2200 horas da série
temporal que está sob investigação é mostrada na
Figura 1.
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Figura 1: Série de carga y(k). No eixo das abcissas
estão as amostras no tempo (horas) e no eixo das
ordenadas a amplitude do sinal em kW.

Para a série de demanda de carga y(k),
verificou-se a presença de dois tipos de sazona-
lidade: ciclos de demanda de carga semanal e os
ciclos de demanda de carga diária, conhecidos a
priori. O ciclo de demanda semanal se repete a
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cada 168 horas e o de demanda diária a cada 24
horas. O comportamento sazonal de uma série
temporal pode ser vista através da sua função de
autocorrelação (FAC) e do seu espectro de potên-
cia.

A Figura 2 (a) ilustra a FAC da série de carga,
y(k), para uma janela de 1000 horas. Pode-se ve-
rificar que há um padrão que se repete a cada 168
horas (uma semana). Este comportamento de-
monstra a sazonalidade semanal da série de carga.
Na Figura 2 (b) está ilustrada a FAC para uma
janela de 168 horas e verifica-se o padrão de com-
portamento que se apresenta a cada 24 horas, de-
notando assim, a sazonalidade diária da série.
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Figura 2: FAC da série de carga, y(k). Em (a)
para um lag de 1000 horas e em (b) para um lag
de 168 horas.

O espectro de potência da série original y(k)
é mostrado na Figura 3. O eixo das abcissas foi
reescalado para horas para facilitar a visualização.
Pela análise da Figura 3 pode-se verificar que os
resultados obtidas via FAC de y(k) mostrados na
Figura 2 estão coerentes, ou seja, a série y(k) apre-
senta dois comportamentos periódicos, um com-
portamento que se repete a cada 24 horas e outro
que se repete a cada 168 horas.

A validação quantitativa do desempenho da
previsão é feita utilizando dois ı́ndices, o RMSE
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Figura 3: Espectro de potência da série de carga,
y(k). O eixo x é dado em hora. O eixo y a potência
espectral do sinal.

(Root Mean Square Error) e o MAPE (Mean Ab-
solute Percentual Error), definidos como se segue
(Gooijer and Hyndman, 2006):

RMSE =

√

∑N

k=1
(y(k)− ŷ(k))2

√

∑N

k=1
(y(k)− y)2

, (1)

MAPE =
1

L

L
∑

k=1

|y(k)− ŷ(k)|

y(k)
× 100%, (2)

sendo que ŷ(k) é a previsão obtida e y é o valor
médio da série de carga medida. O desempenho do
previsor é considerado bom se o ı́ndice RMSE for
menor do que a unidade e o ı́ndice MAPE menor
do que 5% (Gooijer and Hyndman, 2006).

3 Descrição do modelo

Devido ao seu baixo custo computacional, a rede
de Yamakawa é bem vinda em aplicações em
tempo real. As funções de pertinência utilizadas
são triangulares e complementares. Sendo trian-
gulares a função erro é uma função quadrática
e convexa em relação aos parâmetros (pesos),
e complemetares implica em um menor esforço
computacional, visto que apenas dois parâmetros
serão ajustados em cada tempo. A estrutura
do neo fuzzy neuron (NFN) está ilustrada na
Figura 4. A sáıda do NFN é dada por (Yamakawa
et al., 1992; Caminhas and Gomide, 2000):

y =
n
∑

i=1

yi(xi) =
n
∑

i=1

fi(xi) (3)

Os valores yi são obtidos através de um conjunto
de regras fuzzy “if-then”. Para as xi variáveis de
entrada e p funções de pertinência, as regras são:
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Figura 4: Estrutura da rede Yamakawa.

R1

i Se xi é Ai1 então yi é wi1;
R2

i Se xi é Ai2 então yi é wi2;
...

R
p
i Se xi é Aip então yi é wip.

3.1 Treinamento da rede

Ressalta-se que somente os dados de carga foram
utilizados no presente trabalho. Para o treina-
mento da rede foi utilizado um conjunto de dados
contendo 168 horas (1 semana) e para a validação
as 56 horas posteriores. A rede Yamakawa utiliza
como entrada informações passadas sobre a série
de carga.

Por meio da análise das funções de auto-
correlação e do espectro de potência da série,
verificou-se o comportamento que se repete a cada
24 e 168 horas, respectivamente. Assim, várias
redes foram treinadas, variando-se o número
de atrasos da série na tentativa de englobar as
informações de 1 dia e 1 semana anterior. Apesar
de apresentarem bons ı́ndices de desempenho
para a previsão de 1 hora à frente, tais redes,
obtiveram um desempenho significativamente
pior para um horizonte um pouco maior (5 horas).
Dessa forma, tem-se a rede que obteve um melhor
desempenho foi a que utilizou informações dos
seguintes regressores:

[y(k − 1) y(k − 2) . . . y(k − 14) y(k − 15)].

O resultado da simulação livre para esta rede
Yamakawa é mostrada na Figura 5 cujos ı́ndices
de erros são: RMSE = 0,15 e MAPE = 1,85%.
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Figura 5: Validação da rede Yamakawa usando si-
mulação livre. Em (-x-) demanda de carga medida
y(k), em (-o-) demanda de carga prevista, ŷ(k).

3.2 Previsão on-line

Uma vez definida o modelo de rede Yamakawa, a
próxima etapa consiste na previsão on-line da de-
manda horária da carga. Inicialmente, uma previ-
são com um horizonte de 1 hora à frente foi reali-
zada. A cada hora coletada da demanda de carga,
y(k), os parâmetros (pesos) do previsor são rea-
justados e o valor da carga para a hora seguinte
é estimado, ŷ(k + 1). Os resultados da previsão
de uma hora à frente está ilustrado na Figura 6.
Os ı́ndices de erro são: RMSE = 0,10 e MAPE
= 1,12%. Vale ressaltar que o conjunto de dados
para a previsão on-line é diferente dos dados usa-
dos na estimação e validação do modelo obtido.
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Figura 6: Previsão de 1 hora à frente da demanda
de carga. Em (-x-) demanda de carga medida
y(k), em (-o-) demanda de carga prevista, ŷ(k).

De maneira similar, a previsão para um ho-
rizonte de 5 horas à frente é realizada. A cada
hora os parâmetros foram reajustados e um novo
horizonte de 5 horas previsto. O resultado desta
previsão é ilustrado na Figura 7, sendo os ı́ndices
de erro: RMSE = 0,12 e MAPE = 1,17 %.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           532

225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247
3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

t(hs)

am
pl

itu
de

Figura 7: Previsão de 5 horas à frente da demanda
de carga. Em (-.-) demanda de carga medida y(k),
em (-o-) carga prevista, ŷ(k).

4 Conclusões

A acurácia na previsão de carga, para qualquer ho-
rizonte, é muito importante, uma vez que grandes
desvios com relação a carga prevista pode levar o
sistema a situações cŕıticas com relação ao forneci-
mento e à economia. No entanto, este tipo de série
apresenta comportamento sazonal o qual pode in-
duzir a resultados errôneos na previsão. Por isto,
vários trabalhos na literatura procuram por um
modelo, ou um conjunto de modelos, capaz de di-
minuir o erro das previsões de séries de carga.

Este trabalho apresentou um previsor de
carga de curto prazo on-line baseado no modelo de
rede neuro-fuzzy de Yamakawa. O previsor foi tes-
tado usando a série de carga da região de Queens-
land. Verificou-se o bom desempenho do previsor
através dos ı́ndices erro como o MAPE=1,11% e
RMSE=0,10 para a previsão de uma hora à frente
e, MAPE=1,17% e RMSE=0,12 para um hori-
zonte de cinco horas à frente. Ressalta-se ainda,
que este tipo de modelo baseado em rede Yama-
kawa apresenta um baixo esforço computacional
quando comparado a outros modelos.
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Abstract This paper presents a methodology for estimating the degradation level of power transformers. Using the results of 

acoustic emission measurements, it is possible to detect the presence of partial discharges inside the transformer, which allows 

the estimation of the degradation degree of  the transformer. An approach using a Bayesian network associated with the Hill 

Climbing algorithm for discretization of network parameters is presented. The results show that the method is effective, achiev-

ing a classification accuracy of 89%. 

Keywords heuristics, optimization, bayesian networks, power transformers. 

Resumo Este artigo apresenta uma metodologia para estimação do nível de degradação de transformadores de potência. Utili-

zando-se de resultados de medições de emissões acústicas, é possível detectar a presença de Descargas Parciais no interior do 

transformador, o que permite a estimação do grau de degradação do transformador. É apresentada então uma abordagem utili-

zando uma Rede Bayesiana associada ao algoritmo Hill Climbing para a discretização dos parâmetros da rede. Os resultados 

mostram que o método é eficaz, alcançando uma precisão de classificação de 89%. 

Palavras-chave heurísticas, otimização, redes bayesianas, transformadores de potência.

1    Introdução 

De fundamental importância para a transmissão e 

distribuição de energia elétrica, os transformadores 

de potência são equipamentos de custo elevado. Du-

rante sua operação, podem surgir defeitos em sua 

isolação, provocando diminuição de sua capacidade 

dielétrica. A diminuição desta capacidade pode pro-

vocar o surgimento de descargas parciais (DPs) den-

tro do transformador (Mohammadi, Niroomand, Re-

zaeian e Amini, 2009) de forma inesperada e de difí-

cil detecção. Detectar defeitos incipientes de funcio-

namento nesses transformadores é de interesse eco-

nômico e operacional, uma vez que permite interven-

ções preventivas que evitem danos graves ao trans-

formador o que, por conseqüência, garante maior 

continuidade no fornecimento de energia elétrica. 

Atualmente, têm-se utilizado vários métodos de 

detecção de descargas parciais: elétrico, químico (em 

especial, análise de gases dissolvidos, ou AGD) e o 

acústico. O último apresenta a vantagem de localiza-

ção da descarga dentro do equipamento sem que haja 

a necessidade de se retirá-lo de operação (Moham-

madi, Niroomand, Rezaeian e Amini, 2009), evitan-

do-se descontinuidade no fornecimento da energia 

elétrica.  

Vários trabalhos na literatura abordam o pro-

blema da identificação de DPs. Dentre eles, desta-

cam-se aqueles que tomam os resultados obtidos pe-

las técnicas de AGD (Tang et al, 2008)-(Hao et al, 

2007) e EA (Kuo, 2009). Nesses trabalhos, apresen-

tam-se métodos computacionais dirigidos à identifi-

cação dos possíveis defeitos no interior dos transfor-

madores aplicando Redes Bayesianas (RB) e Redes 

Neurais (RN). Diferentemente dos trabalhos referen-

ciados, esse propõe prover ao engenheiro de manu-

tenção uma metodologia capaz de auxiliá-lo na to-

mada de decisões quanto à manutenção preventiva 

dos transformadores, indicando a provável severida-

de de degradação da isolação do transformador, sen-

do que cada nível de degradação leva a uma ação 

preventiva. Nesse caso, as tomadas de decisão subje-

tivas, caracterizadas como um processo de inferência 

probabilística, são realizadas por meio de uma Rede 

de Crença Bayesiana. Optou-se por elaborar uma RB 

para tal tarefa visto que: i) uma RN tem uma repre-

sentação limitada, mapeando entrada-saída unidire-

cionalmente em uma “caixa-preta”, impossibilitando 

a identificação de correlações entre as variáveis do 

problema de decisão; e ii) uma RB permite constatar 

essas correlações, além de explicitamente trabalhar 

com probabilidades (graus de crença) reais.  

2   Detecção de Descargas Parciais por meio de 

Ensaios Acústicos 

Devido à grande dificuldade e custo de interrupção 

no funcionamento dos transformadores, tornou-se 

necessário o desenvolvimento de um novo método 

que fosse capaz de detectar descargas parciais (DPs) 

sem que houvesse o desligamento dos transformado-

res. Surgiu então o método da Emissão Acústica (E-

A), não invasivo, no qual se utilizam sensores acústi-

cos posicionados de forma estratégica na superfície 

externa do transformador (levando-se em considera-

ção o projeto do transformador), levando em consi-
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deração o projeto do transformador, com o intuito de 

monitorar todo o interior do equipamento.  

Cada DP age como uma fonte de ondas acústi-

cas, as quais se propagam no interior do transforma-

dor, através do óleo, e podem ser detectadas nas pa-

redes exteriores do tanque do equipamento (Mo-

hammadi, Niroomand, Rezaeian e Amini, 2009). 

Como são utilizados diversos sensores (neste traba-

lho foram utilizados 14 para cada transformador mo-

nitorado), é possível realizar a triangulação dos sinais 

e a localização da fonte.  

Os parâmetros mais importantes coletados pelo 

instrumento de ensaio que registra os sinais acústicos 

gerados por DPs (captados pelos sensores) são apre-

sentados na Tabela 1, com ilustração na Fig. 1. To-

dos eles são medidos com referência ao limiar de 

recepção dos sensores. 

Tabela 1. Dados coletados por meio dos sensores. 

Grandeza Descrição 

Tempo (s) 
Instante de tempo em que o evento 

foi detectado pelo sensor. 

Amplitude (dB) 
A amplitude máxima do sinal 

durante a detecção do evento. 

Energia (J) 
Energia acumulada durante a de-

tecção. 

Duração (µs) Duração da evento. 

Tempo de Subida (µs) 
Tempo entre o início do evento e o 

pico da amplitude. 

 

 

Figura 1. Forma idealizada do sinal acústico.  

De posse desses dados, é necessário estabelecer 

uma maneira de diferenciar os ruídos emitidos pela 

operação do transformador e as DPs. É sabido que as 

descargas mais intensas acontecem nos picos de ten-

são, ou seja, a 90º ou 270º da tensão senoidal (inicia-

da em zero) de fornecimento de energia elétrica. Sa-

bendo-se que a freqüência da tensão é de 60Hz e que 

1t  e 2t  são os tempos de ocorrência do primeiro e 

segundo evento, a diferença angular   entre estes 

dois eventos consecutivos pode ser calculada por: 

 

60º360)( 12  ttt  (1) 

º360
º360







 


t
t  (2) 

 

Sabendo-se que as descargas parciais ocorrem 

nos picos de 90º e 270º, pode-se ajustar o ângulo 

correto utilizando 2/º180   para   ≤ 180º e 

º1802/   para   > 180º. Tendo em mãos a quan-

tidade de descargas ocorridas, ruído e energia, é pos-

sível então criar um método para identificação dos 

transformadores melhor estado e de estado mais pre-

cário, sob a ótica de descargas parciais. 

3  Rede Bayesiana 

A utilização de Rede Bayesiana (RB) é particular-

mente adequada ao processo de identificação de 

transformadores defeituosos, pois fornece uma fer-

ramenta estatística de representação do conhecimen-

to. Através dela, podemos criar classificadores, bem 

como calcular a probabilidade de ocorrência da clas-

sificação, atualizar o grau de crença da rede e adicio-

nar evidências no cálculo. 

Em geral, uma RB é representada por sua estru-

tura, um grafo acíclico direcional (GAD), e por seus 

parâmetros que são constituídos de probabilidades 

condicionais. Cada nó do GAD representa uma vari-

ável estocástica e cada aresta representa dependên-

cias condicionais observáveis no mundo real. É pos-

sível aprender tanto a estrutura, quanto os parâmetros 

de uma RB, desde que se tenha uma base de treina-

mento representativa da mesma.  

3.1 Construção da Rede Bayesiana 

 

O aprendizado da RB pode ser feito através do a-

prendizado de parâmetros em todas as possíveis es-

truturas e escolha da estrutura que mais se encaixe 

com os dados usados para treinamento. Porém, o 

número de possíveis estruturas cresce super-

exponencialmente com o aumento do número de nós 

(Jensen e Nielsen, 2007). Para contornar este pro-

blema, (Jensen e Nielsen, 2007) descrevem o algo-

ritmo K2 (Cooper e Herskovits, 1992) de busca gulo-

sa que utiliza métrica da equação (4) para avaliar a 

estrutura. Seja ijkN  o número de casos na base de 

treinamento em que a variável iu é instanciada com 

valor ikv , )( iu  os pais de iu , iq  a quantidade de 

instanciações possíveis de )( iu  e 
iur  a quantidade 

valores possíveis discretos de iu : 





iur

k
ijkij NN

1

 (3) 
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)!1(
))(,(   (4) 

A principal característica deste algoritmo é que 

ele supõe o conhecimento da ordem em que os nós 

são percorridos no GAD e impõe um limite de pais 

para cada nó, reduzindo a um problema de tempo 
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polinomial. Os passos do algoritmo, conforme descri-

to em (Pansombut, 2006), são: 

 

Procedimento 1 - K2 

Entrada: Conjunto U  de nós da rede, lista de casos 

para treinamento, limite de pais para cada nó. 

Saída: Grafo Acíclico Direcional. 

Para todo Uui   faça: 

1. Encontre a variável ´iu  ( íi  e ´i precede 

i na ordem dos nós) em que o valor de 

}́){)(,( ii uuig   é máximo. 

2. Adicione ´iu  a )( iu . 

3. Continue até que não seja possível encontrar 

a variável ´iu  no passo 1, ou até que a 

quantidade de pais para este nó alcance o 

limite. 

 

O algoritmo K2, apesar de prover uma significa-

tiva melhora se comparado ao de força bruta, ainda 

tem um problema: é necessário conhecer a ordem dos 

nós. Caso não esteja disponível um especialista para 

informar, a qualidade do GAD final pode ser com-

prometida. Por isso, este trabalho propõe a utilização 

de um método alternativo, que gera um GAD alterna-

tivo ao K2 e, por fim, escolhe o melhor entre os dois. 

A alternativa escolhida foi o Hill Climbing (Jensen e 

Nielsen, 2007)-(Pansombut, 2006) utilizando a mé-

trica BIC (Bayesian Information Criterion) como 

método de pontuação. Seja n  a quantidade de nós e 

N  a quantidade de exemplos da base de treinamento, 

D  a base de dados conhecidos e G  o GAD a ser 

pontuado, tem-se que: 
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i iuriq
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(5) 

 

Uma vantagem da métrica BIC sobre a métrica 

utilizada pelo K2 é a sua equivalência (Jensen e Niel-

sen, 2007), isto é, estabelece a mesma pontuação 

para estruturas que, apesar de diferentes, são equiva-

lentes. Assim, como o Hill Climbing é um algoritmo 

guloso em que é feita, a cada iteração, uma pequena 

modificação, não precisamos recalcular a pontuação 

da rede inteira, apenas a diferença de pontuação cau-

sada por tal modificação. As operações válidas são 

“adicionar um arco”, “remover um arco” e “inverter a 

direção do arco”, desde que o grafo permaneça ací-

clico.  

 

Procedimento 2 – Hill Climbing 

Entrada: Estrutura Inicial S  (caso não exista, con-

sideram-se todos os nós desconectados). 

Saída: Grafo Acíclico Direcional. 

Repita enquanto S  não for um ótimo local e o núme-

ro máximo de iterações não tiver sido atingido: 

1. Calcular a pontuação BIC relativa a cada 

operação válida na estrutura S . 

2. Seja *  a pontuação máxima obtida com 

as operações no passo 1. Seja *A  a opera-

ção responsável por * . 

3. Caso 0* , persista *A  em S . 

 

Dessa maneira é possível gerar duas estruturas, 

uma com K2 e outra com Hill Climbing, e utilizar a 

melhor pontuada pela métrica BIC. 

3.2 Aprendizado de Parâmetros 

 

O aprendizado de parâmetros com dados completos 

utilizando o método MLE (Maximum Likelihood 

Estimation) trata-se basicamente de uma tarefa de 

contagem, onde )(/),()|( ANACNACP  , na qual 

),( ACN  é a quantidade de casos no banco de trei-

namento em que ocorrem C  e A  (Jensen e Nielsen, 

2007). 

3.3 Motor de Inferência 

 

O motor de inferência utilizado pela RB deste traba-

lho foi implementado utilizando o processo de elimi-

nação de variáveis (Variable Elimination). Segundo 

(Darwiche, 2009), é um dos métodos mais simples, 

porém poderoso, em que as consultas são feitas atra-

vés de sucessivas eliminações de variáveis da RB. 

Esse é capaz de responder consultas de probabilidade 

a priori, probabilidade a posteriori, explanação mais 

provável (MPE) e hipótese máxima a posteriori 

(MAP). 

3.4 Geração de Casos de Treinamento e Validação 

Para construir um Classificador Bayesiano para ava-

liação das condições dos transformadores, é necessá-

ria a definição dos nós a serem utilizados e uma base 

de treinamento, para seja possível aprender a estrutu-

ra e os parâmetros. Como é desejado detectar a pos-

sibilidade de falha nos transformadores, é importante 

levar em consideração a quantidade de descargas 

parciais, a quantidade de energia e a quantidade de 

ruído. A quantidade de descargas parciais em conjun-

to com a energia funciona como elemento indicador 

de defeito, enquanto que o ruído é um elemento pena-

lizador. Assim, são definidos quatro nós: Classifica-

ção, Quantidade de Descargas Parciais, Ruído e E-

nergia, sendo alimentados com as informações do 

canal com maior atividade (descargas parciais e ruí-

do), pois é imprescindível prever o pior caso. 

A maior dificuldade é dispor de uma base de 

treinamento suficientemente grande e diversificada 

para classificações confiáveis, o que pode ser ameni-
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zado com um gerador de casos fictícios. Assim sen-

do, a utilização de um gerador de casos é útil para a 

realização de testes e avaliação da RB. 

 

Procedimento 3 – Gerador de Casos 

Entrada: Casos reais utilizados para treinamento, 

quantidade de casos a serem gerados 

Saída: Casos para a base de treinamento. 

1. Treine uma Rede Bayesiana D  com os ca-

sos reais. 

Repita enquanto a quantidade desejada de casos 

não seja atingida: 

2. Crie instâncias ikv  das variáveis randômi-

cas iu  que possuem {})( iu  utilizando 

as probabilidades a priori dessas variáveis 

da Rede D . 

3. Instancie as demais variáveis iu  com pro-

babilidades a posteriori de D . 

 

3.5 Discretização dos Parâmetros da RB 

De modo a estabelecer adequada e automaticamente 

os intervalos dos parâmetros, este trabalho propõe 

um método de discretização de variáveis contínuas 

através da atribuição de valores discretos (limites 

inferior e superior) a intervalos contínuos. 

A discretização de valores contínuos levanta a 

dificuldade de se estabelecer intervalos de valores 

que representem bem o problema. Para essa tarefa, a 

utilização de um otimizador Hill Climbing mostra-se 

adequada, uma vez que, partindo de um ponto inicial, 

ajustar-se-ão os limites de tal forma que a taxa de 

classificação correta aumente. (Eiben e Smith, 2003, 

pag. 72) descreve uma regra conhecida como regra 

do 1/5 de sucesso, em que é utilizada uma distribui-

ção gaussiana com desvio σ, que ajusta os valores 

aleatórios gerados. O desvio σ é ajustado a cada k  

iterações. O Procedimento Hill Climbing de otimiza-

ção dos limites é mostrado a seguir. 

 

Procedimento 4 – Hill Climbing 

Entrada: Limites atuais, Número de vizinhos V , 

Número máximo de iterações, número k  de iterações 

com que σ é ajustado. 

Saída: Limites quase-ótimos 

1. Calcule a pontuação dos limites atuais. Co-

loque esta pontuação em atualP . 

Repita enquanto o número de iterações não for 

máximo: 

2. Faça uma cópia dos limites atuais em atualL . 

3. Para cada intervalo existente, crie uma có-

pia, divida em 2 intervalos em proporção a-

leatória (ajustada por σ) e verifique se a 

pontuação é melhor que atualP . Se sim, 

substitua atualP  e atualL . 

4. Pra cada intervalo existente, crie uma cópia, 

remova o intervalo e verifique sua pontua-

ção. Se melhor ou igual a atualP , substitua 

atualP  e atualL . 

5. Faça uma cópia dos limites e V  tentativas 

aleatórias (ajustada por σ)  de alteração. Se 

a pontuação de algum deles for melhor que 

atualP , substitua atualP  e atualL . 

6. Substitua os limites atuais por atualL . 

7. A cada k  iterações, ajuste σ de acordo com 

a regra do 1/5 de sucesso. 

 

O Procedimento 4 utiliza um método de pontua-

ção para verificar o melhoramento do algoritmo. É 

possível a utilização de um método de pontuação 

suave (soft scoring) ou pontuação rígida (hard sco-

ring). Na pontuação rígida, conta-se a quantidade de 

acertos que a RB provê. Cada acerto corresponde a 

um ponto. Na pontuação suave, conta-se com um 

mecanismo de penalização, que subtrai, a cada erro, a 

porcentagem que falta para o acerto ideal de 100%. 

Logo, a pontuação suave é menos gulosa. 

4  Metodologia para Estimação de Falhas Incipi-

entes em Transformadores de Potência 

Propõem-se então neste trabalho, aplicando-se 

em conjunto os procedimentos descritos, uma meto-

dologia para estimativa de falhas incipientes em 

transformadores de potência. 

É descrito na Tabela 2 possíveis classificações 

que o transformador poderia receber. 

 

Tabela 2. Possíveis Classificações do Estado do Transformador  

Classificação Ação Recomendada 

Ótima Continuar a operar normalmente. 

Boa 
Continuar a operar normalmente. Manter 

histórico do ensaio para futura referência. 

Ruim 
Dar continuidade na investigação. Reali-

zar outros ensaios para confirmar. 

Péssima 

Planejar uma retirada de operação para 

uma inspeção interna e, se necessário, 

manutenção. 

 

A metodologia aplicada para estimação segue no 

Procedimento 5. 

 

Procedimento 5 – Metodologia para Estimação 

1. Definem-se limites L  para treinamento da RB. 

Caso existam casos suficientes para treinamento 

e validação da RB, salte para o passo 4. 

2. Cria-se uma RB com amostras reais. (Utiliza-se a 

de um classificador ingênuo.) Para parâmetros, 
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utiliza-se o método do MLE (subseção 3.2) para 

aprendê-los. 

3. Utiliza-se o Gerador de Casos (Procedimento 3) 

para criação 1N  casos para treinamento da RB e 

criação de casos, que em conjunto com os casos 

reais, formarão 
2N  casos que serão utilizados 

para validação. 

4. Utiliza-se o método o método da subseção 3.1 

para aprender a estrutura da RB. A ordem dos 

nós definidas para o K2 é: Classificação, Des-

carga Parcial, Ruído e Energia. A quantidade 

máxima de pais para K2 é 4. Para o Hill Clim-

bing, são considerados todos os nós desconecta-

dos. 

5. Utiliza-se o método MLE (subseção 3.2) para 

aprender os parâmetros da RB. 

6. Mede-se a quantidade de acertos utilizando os 

casos para validação. 

7. Definem-se os limites de acordo com as Tabelas 

3 e 4. 

8. Utiliza-se o algoritmo para otimização dos limi-

tes (subseção 3.5), utilizando a pontuação rígida 

e a pontuação suave, utilizando V  vizinhos, 

maxI  iterações e k  iterações para redefinição do 

valor do desvio  (regra do 1/5 de sucesso). Re-

pete-se este passo iN  vezes, a fim de encontrar 

limites ótimos. 

9. Verifica-se o desempenho da rede com os limites 

criados. 

 

Tabela 3. Intervalos de Valores de Energia 

Valor Intervalo 

1 0 – ∞ 

 

Tabela 4. Intervalos de Valores de Quantidade de DPs 

Valor Intervalo 

1 0 – ∞ 

5    Resultados e Discussão 

Para se construir o classificador, foram utilizados 

resultados de seis ensaios realizados em transforma-

dores, sendo que, em cada ensaio, foram monitorados 

dois transformadores. Logo, tem-se 12 amostras para 

se construir a RB. Foi aplicado o Procedimento 5 

para a verificação da metodologia sugerida, utilizan-

do os limites L  das Tabelas 5 e 6, 1001 N , 

1002 N , 5V , 100max I , 3iN  e 5k . 

Os limites encontrados através do Procedimento 

4, utilizando a pontuação suave e rígida são apresen-

tados nas Tabelas 7 a 10. As linhas correspondem aos 

índices das faixas e as colunas às iterações do Proce-

dimento 4. 

 

Tabela 5. Valores discretos para valores de energia 

Valor Intervalo 

1 0 – 50.000 

2 50.001 – 7.000.000 

3 7.000.001 - ∞ 

 

Tabela 6. Valores discretos para quantidade de hits 

Valor Intervalo 

1 0 – 1000 

2 1001 – 5000 

3 5001 – 100000 

4 100001 - ∞ 

 

Tabela 7. Faixas de Energia ao longo das iterações (suave). 

 0 100 200 

1 0 - ∞ 0 – 50269 0 - 50269 

2  50270 - 1826677 50270 - 238793 

3  1826678 - ∞ 238794 - 1826677 

4   1826678 - 6737032 

5   6737033 - ∞ 

 

Tabela 8. Faixas das Quantidades de DPs ao longo das iterações 

(suave). 

 0 100 200 

1 0 - ∞ 0 - 10 0 - 10 

2  11 - 5115 11 – 5115 

3  5116 - 729902 5116 – 729902 

4  729903 - 131863007 729903  - 131863007 

5  131863008 - ∞ 131863008 - ∞ 

 

Tabela 9. Faixas de Energia ao longo das iterações (rígida). 

 0 100 200 

1 0 - ∞ 0 - 851400 0 - 321179 

2  851401 - ∞ 321180 - ∞ 
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Tabela 10. Faixas das Quantidades de DPs ao longo das iterações 

(rígida). 

 0 100 200 

1 0 - ∞ 0 - 17 0 - 17 

2  18 - 4772 18  - 4772 

3  4773 - 257013 4773  - 49333 

4  257014 - ∞ 49334 - 257013 

5   257014 - ∞ 

 

O desempenho do processo de otimização da RB 

(Procedimento 5), tanto utilizando pontuação suave 

quanto rígida, é ilustrado na Fig. 2. A Tabela 11 

compara as taxas de acerto da base de validação da 

Rede Bayesiana utilizando cada limite. 

 

Tabela 11. Taxa de acerto da Rede Bayesiana 

Limite Taxa 

L  83% 

Pontuação Rígida 89% 

Pontuação Suave 89% 

 

 

Figura 2. Desempenho do otimizador.  

O procedimento 5 proposto neste trabalho foi 

executado 60 vezes, metade utilizando pontuação 

suave e metade utilizando pontuação rígida, sendo o 

melhor caso detalhado acima. A pontuação rígida 

teve uma média de acertos de 86,5% e um desvio 

padrão de 1,14%. A pontuação suave obteve uma 

media de 86,57% e um desvio padrão de 1,48%. 

Para efeito de comparação, uma Rede Neural 

Multilayer Perceptron (Michalewicz, 2000) foi im-

plementada, tendo-se obtido um máximo de 82% de 

classificações corretas, sendo então inferior à abor-

dagem por Rede Bayesiana proposta neste trabalho. 

6   Conclusão 

Este artigo apresentou uma metodologia capaz de 

criar uma Rede Bayesiana adequada à classificação 

de níveis de degradação em transformadores de po-

tência. Tal Rede é capaz de indicar não somente o 

nível de degradação do transformador, mas também 

qual a porcentagem de crença no resultado, dadas as 

evidências apresentadas. Foi proposto um método de 

otimização dos limites dos parâmetros usados pela 

Rede Bayesiana, em que um exemplo ilustrou a capa-

cidade do algoritmo em aumentar a taxa de classifi-

cações corretas da Rede. Foram dadas duas alternati-

vas de pontuação a serem usadas no otimizador: pon-

tuação suave e pontuação rígida. A pontuação suave 

obteve um desempenho equivalente à pontuação rígi-

da. 

Novos ensaios estão sendo feitos que servirão 

para alimentar a Rede Bayesiana. É possível que, à 

medida em que forem feitos novos ensaios, a metodo-

logia seja ampliada para, não somente detectar o ní-

vel de degradação, mas também identificar o tipo de 

defeito no transformador. 
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Abstract The aim of this work is to present the application of regression trees and Kohonen self organizing maps to the deve-
lopment of an industrial alarm prediction system. First the Atheoretical Regression Trees (ART) algorithm is applied to filter the 
alarm's pertinent time series. Later, self organizing maps are employed to identify the different patterns, namely: normal, low 
risk and high risk.  This pattern's nomenclature is related with the imminent occurrence of an alarm in order to allow a diagnosis 
or a prognosis from the current operational plant condition.  This study used time series measurements of seventy-three variables 
obtained from sensors installed in a hydroelectric plant. Measurements were sampled over a period of fifteen months. The results 
obtained were use for the development of a predictive system of alarms based on artificial intelligence techniques. 

Keywords Atheoretical regression trees, Neural network, Predictive maintenance, Self-organizing maps, Time series. 

Resumo O objetivo deste trabalho é apresentar a utilização de técnicas de árvores de regressão e reconhecimento de padrões 
baseado em Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen para o desenvolvimento de um sistema computacional voltado à predição de 
alarmes em plantas industriais. O algoritmo Atheoretical Regression Trees (ART) é utilizado para subsidiar a filtragem das séries 
temporais pertinentes ao disparo de um alarme e, posteriormente, os mapas auto-organizáveis são utilizados para levantar as as-
sinaturas normal, baixo risco e alto risco, cuja semântica se relaciona com a iminência de ocorrência de um alarme, a fim de 
permitirem a apresentação de diagnóstico e prognóstico a partir da condição vigente de operação da planta. Este estudo utilizou 
medidas de séries temporais de setenta e três variáveis feitas por sensores instalados em uma usina hidrelétrica. As medições fo-
ram amostradas em um período de quinze meses. Os resultados obtidos permitiram o desenvolvimento de um sistema de predi-
ção de alarmes baseado em técnicas de inteligência artificial. 

Palavras-chave Árvores de Regressão, Manutenção Preditiva, Mapas Auto-Organizáveis, Redes Neurais, Séries Temporais.

1    Introdução  

Em uma atividade industrial sabe-se que o custo e a 
qualidade de um produto estão intimamente relacio-
nados com o processo de produção que, por sua vez, 
está ligado a outros fatores, entre eles a manutenção 
do processo produtivo. 

Atualmente, grande importância tem sido dada à 
manutenção no setor industrial, visto sua relevante 
influência na produção e qualidade. 

Três grandes políticas de manutenção podem 
ser elencadas (Wu et al., 2007): 

Manutenção corretiva: manutenção voltada à 
reparação dos equipamentos após a falha ter ocorri-
do. 

Manutenção preventiva: a inspeção, reparação 
ou substituição do equipamento é feita em agenda-
mentos pré-determinados antes da ocorrência da fa-

lha. Sua vantagem é a redução dos custos com manu-
tenção, a minimização de imprevistos e custos de 
horas extras quando comparada à política de manu-
tenção corretiva. No entanto, a atividade de manuten-
ção programada numa data fixa não considera o esta-
do dos equipamentos. 

Manutenção preditiva: também conhecida como 
manutenção baseada em condições (condition-based 
maintenance - CBM), além de a atividade de manu-
tenção ser programada antes da ocorrência de falha 
da máquina, considera as informações coletadas so-
bre suas condições. As informações sensoriais obti-
das podem ser utilizadas para estimar o tempo de 
vida residual do equipamento. 

Os três elementos principais da manutenção 
preditiva são i. monitoramento/previsão, ii. diagnós-
tico/prognóstico e iii.  tomada de decisão/manutenção 
(Fu et al., 2004).  

O presente trabalho é resultado do Programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da empresa AES 
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Tietê juntamente com Instituto Federal Sul-rio-
grandense e Universidade Federal do Rio Grande, o 
qual propõe um sistema computacional de supervisão 
e diagnóstico voltado à predição de diferentes tipos 
de alarmes aplicáveis em plantas de geração hidroelé-
trica a partir de um conjunto de m séries temporais 
associadas a diferentes grandezas monitoradas. 

As diversas variáveis monitoradas são respon-
sáveis pelos disparos de n alarmes, sendo que um 
único alarme pode estar associado a mais de uma 
variável ou ainda, uma variável pode estar vinculada 
a mais de um alarme.  

O desafio computacional neste trabalho reside 
em desenvolver um sistema capaz de: 
         a) minerar os dados associados a cada um dos n 
alarmes existentes, a partir do conjunto de m séries 
temporais de entrada. Devido à alta dimensionalidade 
dos dados de entrada (grande número de sensores 
monitorando a planta), torna-se necessário selecionar 
os sensores com maior relevância à ocorrência do 
alarme. 
          b) a partir da mineração, identificar como se 
comportam e se inter-relacionam as variáveis associ-
adas a cada alarme, a fim de extrair automaticamente 
comportamentos padrões existentes antes de cada 
alarme, aqui denominados assinaturas. As assinaturas 
receberão rótulos, tais como normal, baixo risco e 
alto risco, cuja semântica se relaciona com a iminên-
cia de ocorrência de um alarme.   

A proposta visa o desenvolvimento de um sis-
tema capaz de prever as possíveis falhas (alarmes) no 
processo de produção em tempo hábil de forma a 
possibilitar ações de manutenção e gerenciais para 
evitá-las.  

Nesta proposta global de trabalho, o presente 
artigo se detém nas questões de mineração de dados e 
de classificação das assinaturas quanto a seus rótulos 
a partir das séries temporais dos sensores seleciona-
dos. O trabalho está estruturado em cinco seções, a 
Seção 2 apresenta trabalhos relacionados, Seção 3 
aborda a arquitetura geral do sistema e os métodos 
adotados para o seu desenvolvimento, seguindo na 
Seção 4 com testes e resultados e, por fim, apresenta-
se a conclusão. 

2    Trabalhos Relacionados 

Esta seção apresenta uma breve revisão bibliográfica 
realizada com o intuito de subsidiar o desenvolvi-
mento deste trabalho. 

Em se tratando de manutenção preditiva, a es-
pecificação OSA-CBM (Open Systems Architecture 
for Condition-based Maintenance), arquitetura pa-
drão para mover informações em sistemas de manu-
tenção baseada em condições, divide o sistema em 
seis etapas (Penn et al., 2006), (Djurdjanovic et al., 
2003): 

- Aquisição de Dados (Módulo dos Sensores); 

- Manipulação de Dados (Processamento de Si-
nais); 

- Monitoramento das Condições; 
- Avaliação da Saúde; 
- Prognóstico; 
- Apoio à Tomada de Decisão. 
Diversas ferramentas são utilizadas para o de-

senvolvimento da especificação OSA-CBM. Uma 
síntese de algumas destas são (Lee et al., 2006): 

a) Processamento de Sinais: transformada de 
Fourier, transformada Wavelets, tempo-frequência 
(TF) e extração de características baseada no modelo 
do processo ou em conhecimento de especialistas; 

b) Avaliação da Saúde: regressão logística, 
redes neurais CMAC, mapas auto-organizáveis e 
reconhecimento estatístico de padrões; 

c) Diagnóstico: máquina de vetores suporte 
(SVM) e assinaturas de desempenho; 

d) Prognóstico: modelo auto-regressivo de 
média móvel (ARMA), rede neural recorrente de 
Elman e Lógica Fuzzy. 

Na literatura existem várias técnicas e algorit-
mos para combinar todas as informações parciais 
oriundas de diferentes sensores a fim de se obter uma 
maior precisão de diagnóstico e prognóstico, dentre 
eles (Jardine et al., 2006). (Faceli, 2001): 

a) Média Ponderada: consiste no cálculo da 
média ponderada das informações redundantes 
provenientes de um conjunto de sensores; 

b) Algoritmos de Agrupamentos (clusters): os 
dados são agrupados em conjuntos naturais que são 
interpretados por um analista que busca por 
categorias de objetos significativos; 

c) Redes Neurais Artificiais: sistemas treinados 
para mapear dados de entrada em categorias de saída 
selecionadas. 

 (Casoetto et al., 2003) aplica a média pondera-
da dos valores de confiança de desempenho individu-
ais dos sensores para obtenção do valor de confiança 
(CV) de desempenho da fusão de sensores em um 
experimento realizado em uma máquina de solda. 
Altos valores de CV indicam alta sobreposição e, 
consequentemente, o desempenho mais próximo do 
comportamento normal (Djurdjanovic et al., 2003). 

(Mora et al., 2009) utiliza k-means para apre-
sentar uma solução alternativa para o problema da 
continuidade do serviço em sistemas de distribuição 
de energia associada à localização de falha.  

(Morgan et al., 2008) aplica mapa auto-
organizável em combinação com o algoritmo k-
means para organizar as falhas potenciais de um mo-
tor diesel 12 cilindros - 2 tempos e a respectiva loca-
lização de falhas com o objetivo de melhorar a segu-
rança e eficiência dentro da indústria naval em ter-
mos de sistemas de diagnóstico. 

Técnicas estatísticas, a exemplo de métodos de 
árvores, podem ser utilizadas para redução 
dimensional, reduzindo o volume de informações a 
serem introduzidas nos classificadores (Tonon, 
2004), (Electronic Statistics Textbook website. 
[Online]). 
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3    Metodologia Aplicada 

A Fig. 1 apresenta uma visão geral do sistema pro-
posto neste trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  A partir da Fig. 1, destacam-se três etapas: 
a) Mineração de Dados: Filtragem do Sinal - 

Extração de Dados: elimina possíveis ruídos, atenu-
ando altas frequências presentes nos sinais; 

b) Mineração de Dados: Seleção de Sensores - 
Função Utilidade: método automático que seleciona 
sensores com maior relevância à ocorrência do alar-
me, uma vez que dada a alta dimensionalidade dos 
dados de entrada (grande número de sensores moni-
torando a planta) e à complexidade das possíveis 
inter-relações entre tais variáveis, busca-se um méto-
do automático de seleção de séries pertinentes; 

c) Previsão de Alarmes: Análise Multivariada 
de Padrões Temporais - Assinaturas de Risco da 
Planta: etapa responsável por fornecer a previsão dos 
possíveis alarmes, através da determinação de assina-
turas associadas ao grau de risco de alarme. 

Para as etapas “a” e “b” são utilizadas, como 
dados de entrada, séries temporais associadas a uma 
janela de histórico. Tal janela congrega o conjunto de 
amostras sensoriais e corresponde ao menor intervalo 
de tempo entre a saída de um alarme (correção da 
causa geradora) e o novo disparo deste (Fig. 2). 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 Mineração de Dados: Filtragem do Sinal - Ex-
tração de Dados 

A etapa Extração de Dados tem como objetivo 
identificar os subconjuntos presentes nas séries tem-
porais dos sinais monitorados pelo sistema supervisó-
rio da usina, sendo, portanto, responsável pelas que-
bras estruturais nas séries temporais.  

Nesta etapa o algoritmo de árvores de regressão 
de mínimos quadrados denominado Atheoretical Re-
gression Trees (ART) é implementado. Neste, um 
nodo t é dividido em esquerda e direita descendentes, 
(te e td), para reduzir o desvio da variável resposta. 
Assim, o algoritmo seleciona a divisão s para a qual  

 
 ( ) ( ) ( )[ ]de tSStSStSS +−

 
é máximo, onde 

 ( ) ( )( ) ( )∑ ∈ =−= tyi i nityytSS ,,1,
2

K
 

é a soma dos quadrados para o nodo .t Os termos 

( )etSS  e ( )dtSS  são a soma dos quadrados da es-

querda e direita descendentes, respectivamente. Ten-

do em vista que et  e dt  são sucessivas partições de 

t  e ( )tSS  eles podem ser considerados como sendo a 

soma dos quadrados do nodo t. Assim, o critério de 
divisão consiste em minimizar, em todas as partições 
binárias de t, a soma dos quadrados do grupo. Então, 

( ) ( ) ( )[ ]desy tSStSStMSS +=|  
Uma vez que a partição binária de um nodo é 

encontrada, o processo de divisão é aplicado separa-
damente e recursivamente para cada subconjunto até 
que estes cheguem a uma dimensão mínima ou ne-
nhuma melhora do critério possa ser alcançada (Cap-
pelli et al., 2005). 

A aplicação do método ART neste problema é 
motivada pela necessidade da busca, para os n dispa-
ros do alarme, de um comportamento padrão das 
variáveis antes da ocorrência do mesmo.  

 
3.2 Mineração de Dados: Seleção de Sensores – 
Função Utilidade 

A etapa Função Utilidade filtra de forma auto-
mática (sem a presença de um especialista da planta) 
a alta dimensionalidade dos sinais monitorados (vari-
áveis/sensores), resultando no subconjunto de senso-
res pertinentes ao disparo de um alarme. Esta etapa 
tem como base os resultados obtidos na etapa Extra-
ção de Dados.  

A obtenção das quebras estruturais das séries 
temporais através da etapa Extração de Dados e, 
consequentemente, a obtenção das médias dos regi-
mes de operação das variáveis (médias dos subcon-
juntos das séries formados) antes da ocorrência do 
alarme proporcionam o cálculo do fator de utilidade 
de cada variável. Este tem como finalidade identificar 
o grau de importância da variável para o disparo de 
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um alarme e possibilitar a redução de dimensionali-
dade dos dados para a etapa de previsão. 

Neste trabalho propõe-se de forma original um 
método para a escolha do subconjunto de sensores 
associados a um determinado alarme a partir da defi-
nição do fator de utilidade dada por: 

t

A

s
disp

σ
µ

ϕ max_=  

onde sϕ  é o fator de utilidade do sensor s . O termo 

dispAmax_
µ  é obtido em função de 

zdispAmax_
 e d , on-

de 
zdispAmax_
 é a amplitude máxima do sensor e igual 

ao maior módulo da diferença entre as médias dos 
regimes de operação contíguos em cada disparo z  
do alarme e d  é o total de disparos do alarme. As-

sim, o termo 
dispAmax_

µ  corresponde à média destas 

amplitudes máximas, sendo definido por 

d

A
d

z
disp

A

z

disp

∑
== 1

max_

max_
µ  

Finalmente, o termo tσ  representa o desvio-

padrão dos instantes de tempo em que ocorrem as 
amplitudes máximas do sensor em cada disparo z .  

O estabelecimento de um ponto de corte explici-
ta, de forma automática, quais variáveis apresentam 
fortes possibilidades de serem as responsáveis pelo 
disparo de um determinado alarme, uma vez que um 
fator de utilidade maior que o ponto de corte implica 
a utilização da variável para a predição daquele.  As 
variáveis selecionadas serão a entrada para o classifi-
cador (Fig. 1). 

 
3.3 Previsão de Alarmes: Análise Multivariada de 
Padrões Temporais – Assinaturas de Risco da Planta  

A etapa Assinaturas de Risco da Planta tem por 
objetivo levantar as assinaturas normal, baixo risco e 
alto risco da planta e apresentar diagnóstico e prog-
nóstico a partir da condição vigente de operação. 

Nesta etapa trabalha-se apenas com o grupo de 
sensores selecionados pela etapa anterior. Rótulos de 
assinaturas de risco de alarmes definirão assinaturas a 
serem associadas ao grupo a cada instante de tempo t 
de amostragem.  Propõe-se a utilização de Mapas 
Auto-organizáveis (Haykin, 1999), (Freeman e Ska-
pura), (Costa, 1999) como técnica de agrupamento. 
Em analogia a um semáforo, foram adotados os rótu-
los verde, amarelo e vermelho para serem os descri-
tores das assinaturas de risco da planta, sendo: 

a) rótulo verde: assinatura normal, condição 
normal de operação; 

b) rótulo amarelo: assinatura baixo risco, condi-
ção de instabilidade, um alarme pode vir a ocorrer 
em médio prazo;  

c) rótulo vermelho: assinatura alto risco, condi-
ção de falha, risco iminente de ocorrência de alarme.  

A entrada do classificador será o grupo de sen-
sores selecionados pela etapa anterior. As séries tem-

porais históricas destes sensores serão utilizadas para 
o treinamento da rede neural. Após o treinamento, os 
dados são particionados em grupos, cujos integrantes 
são o mais semelhantes entre si (representados em 
branco) e os dados que pertencem a grupos diferen-
tes, apresentam a menor semelhança possível (fron-
teiras dos grupos - representados em preto). Um e-
xemplo de mapeamento é apresentado na Fig. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os agrupamentos resultantes dos Mapas Auto-

organizáveis receberão os rótulos de assinaturas de 
risco determinados. Como cada grupo pode conter 
vários neurônios, define-se como representante(s) de 
um grupo aquele(s) neurônio(s) com maior número 
de vitórias, a fim de que este(s) venha(m) a fornecer 
uma boa aproximação do espaço de entrada. O vetor 
peso deste(s) neurônio(s) representará um dos rótulos 
de assinaturas de risco. 

De posse destes vetores (vetores protótipos), as 
leituras online dos sensores envolvidos diretamente 
com o disparo de um alarme são rotuladas, fornecen-
do o grau de iminência de risco, ou seja, as assinatu-
ras de risco da planta. Isto possibilita fornecer o di-
agnóstico/prognóstico da condição de operação vi-
gente da planta através de sinais visuais de acordo 
com a convenção adotada. 

4    Testes e Resultados 

A proposta é testada e analisada em uma usina gera-
dora de energia elétrica. Esta possui um sistema su-
pervisório de controle e aquisição de dados do pro-
cesso industrial (Supervisory Control and Data Ac-
quisition - SCADA) que fornece leituras online de 
sensores, bem como um histórico destes. Diferentes 
alarmes (117) ocorrem ao longo do monitoramento e 
busca-se estabelecer a previsão destes a partir das 
séries temporais associadas às informações monitora-
das.  

A escolha do alarme para ter seu diagnóstico rea-
lizado foi feita em função do seu número de disparos 
ocorrido no histórico de 15 meses, sendo considera-
dos disparos válidos aqueles com uma janela tempo-
ral mínima de 6,5 horas entre dois disparos consecu-
tivos do alarme (intervalo de tempo entre o retorno 
da operação após a correção da causa geradora do 
alarme até o novo disparo deste), de maneira que em 
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cada disparo não existam outras ocorrências deste 
mesmo alarme. O objetivo deste critério é apurar 
causas da ocorrência do alarme sem a possibilidade 
de sua própria interferência. A escolha desta janela 
temporal foi feita em função da dinâmica da planta. 
A amostra dos dados utilizada se refere às medições 
feitas por setenta e três sensores de uma das unidades 
geradoras da planta. O alarme selecionado, aqui 
chamado alarme A, apresentou 8 disparos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Aplicaram-se as séries temporais históricas dos 

setenta e três sensores na etapa Extração de Dados e 
calculou-se o fator de utilidade de todos os sensores, 
conforme equação (4) da etapa Função Utilidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
O gráfico da Fig. 5 permite observar que apenas 

vinte e uma variáveis apresentam fator de utilidade 
acima do ponto de corte estabelecido. Assim sendo, 
foi realizada a redução dimensional dos dados de 
entrada para o classificador, de forma que cada ins-
tante de tempo da janela temporal (aproximadamente 
30s entre uma leitura e outra da janela) passou a a-
presentar 21 dimensões ao invés de 73. Tal redução 
permitiu a otimização do treinamento da rede, bem 
como a otimização da etapa de reconhecimento, de-
vido ao fato de serem considerados apenas aqueles 
sensores relevantes para o disparo do alarme em 
questão. 

Foram testadas diferentes topologias de rede, 
onde a melhor rede foi obtida com um grid de dimen-
sões 30x30, ou seja, 900 neurônios. O classificador, 

através da comparação entre os dados de entrada 
usados para o treinamento da rede (séries históricas 
dos 21 sensores) e a topologia de rede neural adota-
da, apresentou como vetores protótipos os neurônios 
1, 24, 30, 750, 840, 871, 884, 886 e 888. De posse 
destes vetores, todos os dados amostrados são apre-
sentados à rede - etapa de reconhecimento de padrão. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A simulação apresentada supõe que a metodo-

logia desenvolvida para o sistema computacional de 
supervisão e diagnóstico voltado à predição inteli-
gente de alarmes em plantas industriais tenha obtido 
sucesso. 

Os resultados visualizados na Fig. 6 permitem 
algumas abordagens conclusivas: 

1) o sistema é capaz de fornecer adequadamente 
diagnósticos e prognósticos a partir de janelas tempo-
rais escolhidas de acordo com aspectos operacionais 
do sistema de produção; 

2) a primeira indicação de risco iminente de o-
corrência de alarme (assinatura alto risco) ocorreu, 
em sua grande maioria, no mínimo com 34 min. de 
antecedência do disparo do alarme, o que possibilita 
ações preventivas para tentar evitá-lo; 

3) a capacidade de generalização da rede neural 
é verificada pelo fato de que, com apenas 25% dos 
dados amostrados utilizados em seu treinamento, 
obteve-se o levantamento adequado das assinaturas 
de risco do alarme A para os outros 75% dos dados 
amostrados.  

Figura 5. Saída da Etapa Função Utilidade 
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Figura 4. Comportamento de uma das variáveis antes da ocorrência 
de um dos disparos do alarme A e as quebras estruturais na sua série tempo-
ral após a aplicação do ART. O momento de alarme encontra-se no limite da 
direita do gráfico.  
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5   Conclusão 

Neste trabalho foi proposto um método envolvendo 
mineração de dados e agrupamento para a predição 
de alarmes discretos em sistemas de alta dimensão de 
séries temporais. A proposta foi aplicada no projeto 
de P&D “Sistema de Diagnóstico de Usinas Hidre-
létricas”  junto à planta de geração hidrelétrica da 
empresa AES Tietê. 

O Sistema de Predição implementou de forma 
automática as etapas de filtragem, extração de carac-
terísticas e análise multivariada do comportamento 
temporal associado à previsão. 

A metodologia empregada na amostra dos da-
dos para a filtragem foi Atheoretical Regression Tre-
es (ART), a qual foi motivada pela necessidade da 
busca, para os n disparos do alarme, de um compor-
tamento padrão das variáveis antes da ocorrência do 
mesmo.  

Foi apresentado um método para a seleção dos 
sensores correlacionados com cada alarme, o qual 
fornece um fator de utilidade. Fatores de utilidade 
foram calculados para todas as variáveis presentes na 
amostra e o estabelecimento de um ponto de corte  
permitiu a seleção daquelas que apresentam maior 
probabilidade de uma relação direta com o disparo de 
um determinado alarme.   

Reconhecimento de padrões mediante utilização 
de Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen foi aplica-
do para a classificação de grupos referentes às assina-
turas de risco de um processo industrial. 

A proposta foi testada e analisada para a previ-
são de alarmes em uma usina hidrelétrica. O método 
foi aplicado a um cenário composto de histórico e 
disparo de um alarme. Os resultados obtidos valida-
ram a proposta, uma vez que foram levantados (1) o 
conjunto de sensores responsáveis pelos disparos do 
alarme e (2) as assinaturas de risco adequadas ao 
problema. Atualmente o método está sendo aplicado 
ao histórico completo de alarmes da usina, de forma a 
contribuir para a sua validação e ajustes finais. 
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Abstract⎯ This paper presents the use of Higher Order Statistics (HOS) and Artificial Neural Networks (ANNs) for distance relaying purposes. 
It is specifically investigated the detection step of distance relaying. In the current paper, the results of such fault detector are presented and com-
pared with traditional techniques. These results are very promising as the method combines a large number of samples of HOS with different fea-
tures and the capability of ANNs to discriminate different patterns. The use of small length data windows provides speed in the process. Besides, 
the immunity to noise provides reliability.  

Keywords⎯ Transmission Line Protection, Higher Order Statistics, Artificial Neural Networks. 

Resumo⎯ Este artigo apresenta o uso de Estatísticas de Ordem Superior (EOS) e Redes Neurais Artificiais (RNAs) para propósitos de proteção 
de distância. É especificamente investigada a etapa de detecção de faltas. Os resultados deste processo são apresentados e comparados com técni-
cas tradicionais. Os resultados são muito promissores já o método alia um grande número de estatísticas, com diferentes características,  à capaci-
dade das RNA na discriminação de padrões de diferentes classes. O uso de janelas de pequenas janelas de dados impões velocidade ao método. 
Além disso, a imunidade a ruído das EOS provê confiabilidade na operação. 

Palavras-chave⎯ Proteção de Linhas de Transmissão, Estatísticas de Ordem Superior, Redes Neurais Artificiais.

1. Introdução  

Os avanços no campo da inteligência artificial e das técnicas 
de processamento digital de sinais têm permitido a investiga-
ção e a aplicação de novas ferramentas para solucionar pro-
blemas em diversas áreas. Em problemas relacionados à 
proteção de Sistemas Elétricos de Potência (SEP), algumas 
destas ferramentas computacionais têm sido utilizadas de 
forma a identificar um possível estado de operação anormal 
do sistema. 

As Linhas de Transmissão (LT) de energia elétrica com-
põem a maior parte, em extensão, do sistema de transmissão 
de energia. Devido a este fato, a maioria das faltas que ocor-
rem no sistema elétrico de potência envolve esta parte do 
sistema. Um esquema de proteção de linhas deve garantir que 
todo defeito seja eliminado tão rapidamente quanto possível, 
sendo também desligada uma única seção, de mínima exten-
são possível (Caminha, 1977). Um modelo completo de 
proteção das LT é composto pelas seguintes etapas (Coury, 
Oleskovic & Giovanini, 2007): 

1. a detecção, que consiste na determinação do instante 
de tempo em que a falta ocorreu. 

2. a classificação, que consiste na indicação de quais 
as fases envolvidas na falta. 

3. a localização, que consiste na determinação do pon-
to da linha em que ocorreu a falta  

Atualmente, a maioria dos algoritmos digitais de prote-
ção de LT é baseada na estimativa da impedância aparente 
(Coury, Oleskovic & Giovanni, 2007). Vários métodos têm 
sido publicados na literatura para lidar com alguns aspectos 
negativos ligados a esta estimativa. (Sá & Pedro, 1991; Eic-

hhorn, Ladniak & Lobos, 1993; Chen, Liu & Jiang, 2006; 
Grcar, et al., 2007; Cho, et al., 2009). De fato, o desempenho 
de métodos baseados em impedância aparente é diretamente 
relacionado à exatidão dos processos de estimação fasorial. 
Dentre os principais erros neste processo destacam-se os 
devido à variação de freqüência, presença de ruído aditivo, 
presença de componente exponencial e tamanho de janela.  

O uso de Redes Neurais Artificiais (RNA) em aplicações 
de proteção em LT tem sido pesquisado desde o início dos 
anos 1990, com a publicação de diversos trabalhos nessa área 
(Kharparde, Kale & Aggarwal, 1991; Chakravarthy, Nayar & 
Achuthan, 1992; Jongepier & Sluis, 1997; Dalstein & Kuli-
che, 1995; Coury & Jorge, 1998; Osman, Abdelazim & Ma-
lik, 2005; Zhang & Kezunovic, 2007; Dutta & Kadu, 2010). 
O interesse nessa ferramenta está relacionado com suas e-
normes potencialidades. 

Recentemente foi proposta a utilização das Estatísticas 
de Ordem Superior (EOS), os chamados cumulantes, aplica-
das a janelas de sinais amostrados de tensão, visando à extra-
ção de parâmetros para detectar a ocorrência de distúrbios 
relacionados à qualidade de energia elétrica (Marques, 2007) 
e classificação dos mesmos (Gerek & Ece, 2006; Ferreira, 
2007). Pradhan, Routray & Biswal (2004) investigaram mui-
to superficialmente a aplicação destas estatísticas na classifi-
cação de faltas em LT com compensação série.  

Neste trabalho, as EOS são empregadas especificamente 
para etapa de detecção em linhas de transmissão. Os traba-
lhos anteriores, especialmente na área de qualidade de ener-
gia, indicam que se trata de uma ferramenta com característi-
cas interessantes e muito adequadas para o propósito da pro-
teção. Dentre elas destacam-se a imunidade a ruído e o alto 
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número de estatísticas disponíveis. A primeira evita ou mi-
nimiza os problemas de técnicas convencionais de detecção, 
as quais são sensíveis a ruídos. Já a última possibilita a in-
vestigação de um vasto número de combinações disponíveis 
para a geração de padrões. A organização do artigo está co-
mo a seguir. Na Seção 2 são apresentadas duas técnicas tra-
dicionalmente utilizadas em detecção de faltas. Na Seção 3 é 
apresentada uma breve introdução às EOS e às RNA. A Se-
ção 4 apresenta a estrutura de detecção proposta. Os resulta-
dos alcançados são apresentados e discutidos na Seção 5. 
Finalmente, na Seção 6 são estabelecidas as conclusões. 

 

2. Técnicas Convencionais de Detecção de Faltas 

A detecção de faltas em linhas de transmissão é baseada 
na identificação das mudanças ocorridas nos sinais de tensão 
e corrente quando da ocorrência da mesma. Este processo 
deve ocorrer com o mínimo de atraso possível. Como men-
cionando anteriormente, várias técnicas existem para tal 
propósito. Principalmente duas são empregadas na proteção: 
o método de comparação amostra a amostra e o método de 
comparação ciclo a ciclo, detalhados a seguir (Mohanty, 
Pradhan & Routray, 2008). Para ambos os métodos o índice 
resultante é comparado com um limiar h, ou threshold. Se o 
índice for maior que o limiar por um determinado número 
consecutivo de amostras, então a falta é registrada. Conforme 
destacado em Mohanty, Pradhan & Routray (2008), tanto 
sinais de tensão quanto de corrente podem ser utilizadas na 
detecção de faltas, com desempenhos de velocidade de de-
tecção similares. 

 
2.1 Comparação ciclo a ciclo 

Nesta técnica, o índice utilizado na detecção consiste no 
módulo da diferença entre a amostra atual e a amostra equi-
valente do ciclo anterior. Considerando x[n] o sinal analisa-
do, de tensão ou corrente, amostrado com N pontos por ciclo, 
tem-se matematicamente, 

[ ] [ ] [ ]1cs n x n x n N= − − +

                     

(1) 

Na Figura 1(b) é apresentado um exemplo do emprego 
de (1) na detecção de faltas. É apresentado um sinal de ten-
são na Figura 1(a), com representação explícita das duas 
amostras envolvidas no cálculo de (1), e o valor do índice sc 
com a evolução temporal. É fácil perceber que a ocorrência 
da falta implica na mudança do perfil de sc, com a ultrapas-
sagem do threshold h. 

 
2.1 Comparação amostra a amostra 

Nesta técnica, o índice utilizado na detecção consiste no 
módulo da diferença entre a amostra atual e a amostra no 
instante anterior. Considerando novamente x[n] o sinal de 
tensão ou corrente amostrado, tem-se matematicamente, 

[ ] [ ] [ ]1as n x n x n= − −

                     

(2) 

Na Figura 1(c) é apresentado um exemplo do emprego 
de (2) na detecção de faltas. Na Figura 1(a) são representadas 
explicitamente as duas amostras consecutivas utilizadas em 
(2) e o valor do índice sa com a evolução temporal está na 
Figura 1(c). Novamente, é intuitivo e fácil perceber que a 
ocorrência da falta implica na mudança do perfil de sa, com a 
ultrapassagem do threshold h. 
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Figura 1. Métodos convencionais de detecção para o sinal de tensão 

mostrado em (a): índice da comparação ciclo-a-ciclo em (b) e; 
 índice da comparação amostra-a-amostra em (c) 

3. Estatísticas de Ordem Superior e  
Redes Neurais Artificiais 

Nesta seção serão descritas brevemente as ferramentas utili-
zadas neste trabalho: as estatísticas de ordem superior e as 
redes neurais artificiais. 

 
3.1 Estatísticas de Ordem Superior (Cumulantes) 

O interesse em EOS e em suas aplicações veio no inicio da 
década de 1990. Estas estatísticas usam mais informações do 
que as disponíveis simplesmente provindas da média e da 
variância de um processo, permitindo uma melhor forma de 
discriminação em algumas aplicações. 

Seja X um processo aleatório constituído pelo conjunto 
de variáveis aleatórias (x1,x2,...,xn). Para variáveis aleatórias 
reais com média zero, os cumulantes de 2ª, 3ª e 4ª ordens são 
dados por (Mendel, 1991), 

( ) ( )
( ) ( )
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( ) ( ) ( ) ( )

1 2 1 2

1 2 3 1 2 3
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1 3 2 4 1 4 2 3

cum ,

cum , ,
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x x E x x
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=

=
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(3) 

Supondo {x(t)} um processo aleatório estacionário de mé-
dia zero. Os cumulantes de ordem kth desse processo, denota-
do por Ck,x(τ1, τ2, ..., τ3) , onde τ1,…,τk são deslocamentos no 
tempo, é definido em termos dos sinais x(t), x(t+τ1),…, 
x(t+τk). Definindo τ1=τ2=τ3=τ, a partir de (3), os cumulantes 
de 2ª, 3ª e 4ª ordens podem ser reescritos como, 
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(4) 

Para um sinal discreto x[n] pode-se aproximar (4) por 
(Marques, 2007), 
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(5) 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           547

3.2 Redes Neurais Artificiais 

As Redes Neurais Artificiais podem ser definidas como um 
conjunto de unidades de processamento (neurônios) que são 
interligados por um grande número de interconexões (sinap-
ses artificiais), as quais são responsáveis pelo armazenamen-
to da informação, ou seja, pelo aprendizado da rede. Algu-
mas das características mais relevantes das RNAs são:  

1. Aprendem através de exemplos. 
2. Possuem capacidade de se adaptar. 
3. Possuem capacidade de generalizar. 
4. São tolerantes a falhas.  
5. São capazes de agrupar ou organizar dados.  
Dentre todas as aplicações de redes neurais, a maioria se 

encontra nas áreas de reconhecimento de padrões e de apro-
ximações de funções. Na primeira, a rede deve atribuir o 
padrão que lhe foi apresentado a uma das classes pré-
definida. Na segunda, ela deve encontrar uma estimativa da 
saída em função, somente, das suas entradas.  

Um modelo da unidade básica de processamento de uma 
RNA, o neurônio perceptron, é representado na Figura 2. As 
entradas x1,..,xN são multiplicadas pelos pesos sinápticos 
w1,..wN e somadas, incluindo o termo θ, o chamado limiar de 
ativação neural. A saída do combinador linear, u, passa pela 
função de ativação g(.), resultando na saída do neurônio, y. 
Matematicamente, 

0

( )

N

i i
i

u w x

y g u
=

⎧
=⎪

⎨
⎪ =⎩

∑

                             

(6) 

Em (6) foi considerada uma entrada x0=−1 para a repre-
sentação do limiar de ativação através do peso w0. Na enge-
nharia, com a limitação de um único perceptron na resolução 
de problemas, grande parte das aplicações de RNA é realiza-
da com a aplicação das redes Perceptron Multicamadas 
(PMC). Tratam-se de  redes do tipo  Feedforward(fluxo 
único de informação) constituídas por uma camada de entra-
da de informações (x1,..,xN), pelo menos uma camada neural 
intermediária e uma camada neural de saída. Na Figura 3 
essas terminologias são indicadas para um PMC de duas 
camadas neurais, com N1 neurônios na primeira e N2 neurô-
nios na segunda. Cada círculo representa um neurônio básico 
da Figura 2. A camada neural intermediária é a primeira 
camada neural e é também denominada camada escondida. 

O PMC pertence à classe de RNAs que possuem treina-
mento supervisionado. Isto significa que ele é aplicado em 
problemas que dispõem de um conjunto de entradas 
x1(k),..,xN(k) com um conjunto de saídas d1(k),..,dN2(k) asso-
ciado. A rede aprende, ou seja, é treinada, ajustando suas 
matrizes de pesos, de forma que, se apresentado um padrão k 
na entrada da rede, yj(k) seja “igual” a dj(k) (j=1,..,N2).  

O processo de treinamento destas redes é realizado apli-
cando o algoritmo Backpropagation (Haykin, 1999) ou al-
guma de suas variações. O procedimento consiste dos passos:  
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Figura 2. Modelo de neurônio do perceptron. 
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Figura 3. Perceptron multicamadas (2 camadas). 

  
1 – Foreward: o padrão é aplicado nas entradas da rede e é 
propagado para a saída, através da interação com os pesos 
sinápticos. 
2 – Backward: A partir das saídas yj(k), calcula-se o erro 
que é retro-propagado objetivando o ajuste das matrizes de 
pesos. 
O processo de ajuste de pesos é realizado através do Gra-

diente do erro quadrático, 
2 2

1

1( ) ( ) ( )
2

N

j j
j

k d k y k
=

⎡ ⎤∈ = −⎣ ⎦∑
                     

(7) 

Por causa do uso do gradiente, as funções de ativação 
devem ser diferenciáveis. Uma equação geral para ajuste do 
peso que liga o neurônio jth da camada corrente à entrada ith 
pode ser escrita como, 

( 1) ( )ji ji j iw t w t yηδ+ = +

                     

(8) 

onde η é a taxa de aprendizagem, δj é o gradiente local do 
neurônio j, wji(t+1) é o peso ajustado e wji(t) o peso no passo 
anterior. Mais informações sobre os PMCs e os métodos de 
treinamento podem ser encontrados em Haykin (1999) ou em 
Silva, Spatti & Flauzino (2010). 

4.  O Método Proposto  

A Figura 4 apresenta a estrutura utilizada no processo de 
detecção com o emprego de cumulantes e redes neurais arti-
ficiais. Deve-se ressaltar o esforço neste trabalho para buscar 
um método que usa apenas sinais de tensão.  
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Figura 4.  Estrutura de detecção. 

 
O processo se inicia com os filtros notch parametrizados 

do tipo IIR (Infinite Impulse Response) (Mitra, 2006), 
1 2
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z zH z
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= ⋅
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(9) 

Esse filtro é projetado para remover a componente fun-
damental f0=60 Hz. O parâmetro β controla a posição da 
freqüência central do filtro e o parâmetro α controla a largura 
de banda de 3 dB.  

A utilização desse filtro é baseada no fato de que varias 
técnicas de detecção são realizadas usando um sinal de erro. 
Assim, a seguinte formulação é introduzida para o problema 
específico deste trabalho. Esta formulação consiste de duas 
hipóteses,  
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O sinal de ruído rv[n], é uma componente de fundo gaus-
siano e tv[n] é uma componente de transitórios. A hipótese H0 
é a hipótese nula e é associada à condição de operação nor-
mal da LT. A hipótese alternativa H1 está associada à condi-
ção de falta. Essa formulação é plausível, considerando os 
baixos níveis harmônicos na transmissão, e foi adotada pre-
viamente por Gerek e Ece 2006. 

Após o estágio de filtragem, segue o cálculo da estatísti-
ca de ordem superior para os sinais de erro através de (5). Os 
cumulantes são calculados através de janelas deslizantes no 
tempo para os sinais de evA, evB e evC. A utilização de janelas 
com tamanho fracionário, com referência ao período funda-
mental, é um dos atrativos do trabalho.  Esta característica 
impõe velocidade e confiabilidade no processo de detecção.  

Levando em conta as considerações de Mendel (1991) 
sobre os cumulantes de 3ª ordem – para algumas distribui-
ções amostrais são nulos ou muito próximos de zero –  além 
da não utilização dos mesmos por Marques (2007), neste 
trabalho são considerados inicialmente apenas os cumulantes 
de 2ª e 4ª ordens. Assim, no instante n, portanto, as saídas do 
segundo estágio serão, 
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(11) 

De (11) pode ser notado que N cumulantes de 2ª ordem e 
N cumulantes de 4ª ordem estão disponíveis para a próxima 
etapa. 

O estágio que segue a etapa de cálculo dos cumulantes 
consiste na aplicação das redes neurais artificiais. Nesta fase 
uma combinação de cumulantes para as fases, A, B e C cons-
titui a entrada para processamento. A RNA é treinada com 
um vasto conjunto de dados obtidos através de simulações 
numéricas de sistemas elétricos. Os dados são organizados de 
forma que os cumulantes no regime pré-falta sejam categori-
zados em classe de mesmo nome. No regime pós-falta, os 
cumulantes são categorizados em classe de mesmo nome. 
Em operação, a RNA recebe um conjunto de cumulantes a 
cada instante de amostragem e fornece uma saída que indica 
operação normal ou operação em regime de falta. 

5. Resultados da Simulação 

Os resultados obtidos são apresentados nesta seção. O siste-
ma elétrico apresentado na Figura 5 foi simulado no Simu-
link/MATLAB® e utilizado para o emprego da técnica de-
senvolvida. A freqüência de amostragem utilizada é 
fS=256×f0, onde f0=60 Hz é a freqüência fundamental. Mais 
detalhes sobre este SEP podem ser encontrados em Coury, 
Oleskovicz & Giovanini (2007). 
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Figura 5. Sistema elétrico simulado. 

 
A Tabela I resume os parâmetros utilizados na simula-

ção do SEP: distância (d) em relação ao relé, ângulo de inci-
dência (φ) e resistências de falta (Rt é a resistência entre fase 
e terra e Rf é a resistência de falta entre fases).  

TABELA I – PARÂMETROS PARA SIMULAÇÃO DAS FALTAS 
 

Falta Distância 
 (km) 

Ângulo 
(°) 

Resistência 
(Ω) 

Fase-Terra 5, 10, …, 125 0, 30, …, 330 Rt=0.1, 1.0, 10.0 

Fase-Fase 5, 10, …, 125 0, 30, …, 330 Rf=0.01, 0.1, 1.0 

Fase-Fase-Tera 5, 10, …, 125 0, 30, …, 330 Rt=0.1, 1.0, 10.0 
Rf=0.01, 0.1, 1.0 

Fase-Fase-Fase 5, 10, …, 125 0, 30, …, 330 Rf=0.1, 1.0 
 

A janela de dados utilizada no cálculo dos cumulantes 
possui tamanho de ¼ do período fundamental. A técnica de 
validação cruzada é utilizada de forma a prevenir o over-
fitting. 
 
5.1 Resultados para operação com freqüência nominal 

Neste experimento foram gerados dados considerando o 
sistema operando em sua freqüência nominal f0=60 Hz. Da 
totalidade de parâmetros apresentados na Tabela I, foram 
utilizados os valores de d={5,25,...,125}, φ={0,90,120,210}, 
Rt={0.1;10} e Rf={0.01; 1.0}. 

Uma janela deslizante com tamanho de ¼ de ciclo - ou 
seja, 64 amostras - foi utilizada para o cálculo dos cumulan-
tes. As 32 amostras que antecedem o instante de ocorrência 
da falta foram utilizadas para compor a classe não-falta. A 
classe falta foi formada também por 32 amostras, a partir da 
64ª amostra que sucede o instante de ocorrência da falta. 
Desta forma, os padrões pós-falta foram gerados sem a mis-
tura de amostras de tensão pré e pós-falta, uma estratégia que 
ajuda na discriminação das duas classes. 

Considerando presença de ruído branco Gaussiano aditi-
vo, com relação sinal ruído SNR=35 dB, uma representação 
no espaço de cumulantes é mostrada na Figura 6. Neste grá-
fico pode-se perceber as classes não-falta e falta, respectiva-
mente representadas por padrões pretos e cinzas. Várias 
topologias de PMC foram treinadas para solução do proble-
ma de identificação de padrões em questão. Um resultado 
muito satisfatório foi alcançado com um PMC de duas cama-
das, com seis neurônios na camada escondida e um neurônio 
na camada de saída. Na Figura 7 é apresentado um resultado 
de operação do sistema para uma falta A-B-T com d=70 km, 
Rf=0.01 Ω, Rt=0.1 Ω e φ=90º. Em (a) são apresentados os 
sinais elétricos de tensão do SEP. Os cumulantes determina-
dos a partir dos sinais de erro são apresentados em (b). No 
instante de ocorrência da falta (n=128), percebe-se a modifi-
cação do comportamento dos cumulantes, assim como a 
acusação da ocorrência de falta na saída da RNA, mostrada 
em (c). Em (d) são apresentados os índices dos métodos 
tradicionais de comparações ciclo-a-ciclo e amostra-a-
amostra calculados considerando a tensão na fase A. Como o 
ajuste da rede foi realizado através da apresentação de dados 
que carregam consigo a informação do comportamento do 
sistema, na técnica proposta é desnecessário o ajuste de limi-
ares, necessários para a detecção através das técnicas con-
vencionais. 

 
Figura 6. Combinação de cumulantes para distinção de classe falta 

(padrões cinza) e não-falta (padrões pretos).  
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Figura 7. Resultado de operação do sistema proposto: (a) sinais de 

tensão do SEP com ocorrência da falta na amostra 128; (b) cumulantes 
calculados; (c) saída da RNA indicando a detecção da falta e; 

 (d) índices das técnicas tradicionais . 
 
5.2 Resultados para operação com inserção de ruído 

Considerando o sistema de detecção obtido no caso anterior, 
esta subseção apresenta resultado de operação com a inserção 
de ruído. Um ruído branco gaussiano com desvio padrão de 
2.2% foi adicionado ao sinal de erro. (representa uma 
SNR=30 dB em relação às tensões senoidais normalizadas). 

Considerando uma falta do tipo A-T com d=110 km, 
Rt=1 Ω e φ=60º, na Figura 8 são apresentados os resultados 
obtidos com emprego da técnica proposta e das técnicas 
convencionais. A presença de ruído pouco afeta o cálculo dos 
cumulantes e, conseqüentemente, o desempenho do sistema 
proposto na detecção da falta (observe em (c)). Verifique em 
(d) que a presença de ruído impõe dificuldades na definição 
de valores de limiar para serem utilizados nas técnicas tradi-
cionais.  
 
5.3 Resultados para operação com desvio de freqüência 

Neste experimento, para operação do sistema com freqüên-
cias diferentes da freqüência nominal, foram gerados dados 
para novo treinamento da rede. O SEP foi simulado conside-
rando valores de freqüências f={59, 59.5, 60, 60.5, 61} em 
Hz.  Novamente ruído branco gaussiano (SNR=35 dB) foi 
utilizado para geração dos dados de treinamento de um novo 
PMC, com mesma topologia que os anteriores. O filtro (9) 
foi ajustado com as respectivas freqüências durante as simu-
lações. 
Considerando uma falta do tipo AB com d=35 km, Rf=0.1 Ω, 
e φ=120º, na Figura 9 são apresentados os resultados para um 
caso de operação com f=61 Hz e contaminação por ruído 
com mesmo desvio padrão do caso anterior. Observe que esta 
situação degrada ainda mais os índices das técnicas tradicio-
nais na situação de pré-falta, se comparados com o resultado 
da Figura 8. Novamente, a técnica proposta possui desempe-
nho que independe do ruído presente e, neste caso, do desvio 
de freqüência ocorrido. 
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Figura 8. Resultado de operação do sistema proposto com ruído: (a) 
sinais de tensão do SEP com ocorrência da falta na amostra 128; (b) 

cumulantes calculados; (c) saída da RNA indicando a detecção  
da falta e; (d) índices das técnicas tradicionais. 
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Figura 9. Resultado de operação do sistema proposto com desvio de 

freqüência e ruído: (a) sinais de tensão do SEP com ocorrência da falta 
na amostra 128; (b) cumulantes calculados; (c) saída da RNA indicando 

a detecção da falta e; (d) índices das técnicas tradicionais . 

6. Conclusões e trabalhos futuros 

Este artigo apresentou uma nova técnica de detecção rápida 
de faltas em linhas de transmissão. A técnica emprega os 
cumulantes aliados às redes neurais artificiais e se mostrou 
muito adequada ao propósito de detecção. O desempenho do 
sistema foi comparado com duas técnicas tradicionalmente 
utilizadas em relés de distância. O método proposto se mos-
trou mais eficiente que tais técnicas frente a situações de 
ruído gaussiano aditivo e desvios de freqüência fundamental.  

As redes neurais desempenham um papel primordial na 
presente metodologia, identificando corretamente os padrões 
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que são correlatos às duas classes do problema: não-falta e 
falta. Mais importante, as RNA incorporam consigo o com-
portamento do sistema, através do seu treinamento. Esta 
característica torna desnecessário o ajuste “manual” de limia-
res (muitas vezes uma tarefa árdua) para a correta detecção 
da falta. Adicionalmente, o uso de janela de dados de tama-
nho fracionário, com relação ao período da componente 
fundamental, impõe velocidade e confiabilidade no processo 
de detecção. O tempo necessário para a detecção depende do 
número de amostras que o engenheiro projetista acha neces-
sário para se ter certeza da ocorrência da falta. No método 
proposto, pode-se salientar que ½ ciclo é mais suficiente para 
a detecção ocorrer com sucesso. 

As etapas de classificação e localização de faltas, utili-
zando as mesmas ferramentas, estão sendo investigadas e os 
resultados preliminares são bastante promissores. Por exem-
plo, considerando uma única estatística por fase, na Figura 
10 é apresentado um gráfico de cumulantes que indica a 
adequabilidade da aplicação de redes neurais na classificação 
de faltas. Adicionalmente, existe de fato uma relação estrita 
entre a distância de ocorrência da falta e a localização dos 
padrões no espaço de cumulantes. 
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Figura 10. Resultado preliminar da aplicação de cumulantes e redes 

neurais para etapa de localização de faltas. 
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Abstract— This paper presents the control synthesis for Multi-Robots systems coordination using Timed
Game Automata. The strategy for robot tasks planning take account a game between the environment and the
control showing the reactivity of these systems and the constant seek for the victory by the control in terms of
safety and reachability.

Keywords— Multi-Robot Systems, Timed Game Automata, On-the-fly Algorithms

Resumo— Este artigo apresenta a śıntese de controladores para a coordenação de sistemas Multi-Robôs uti-
lizando Autômato-Jogo Temporizado. A estratégia para o planejamento de tarefas dos robôs considera um jogo
entre o ambiente e o controlador evidenciando a reatividade destes sistemas e a constante busca da vitória por
parte do controlador em termos de segurança e alcançabilidade.

Keywords— Sistemas Multi-Robôs, Autômato-Jogo Temporizado, Algoritmos On-the-Fly

1 Introdução

O planejamento de trajetória e o planejamento das
tarefas são dois problemas fundamentais para a
concepção de sistemas autônomos móveis e, mais
particularmente, para o caso dos robôs. Tradi-
cionalmente, as técnicas de planejamento de tra-
jetória são concentradas na geração de contro-
ladores que levam em conta a dinâmica cont́ınua
de robôs enquanto por sua vez, o planejamento
das tarefas é mais focado na determinação das se-
quências de ações discretas. Entretanto, trabal-
hos mais recentes (Fainekos et al., 2005) imple-
mentam, numa perspectiva de sistemas h́ıbridos,
a integração de ações discretas de alto ńıvel com
controladores cont́ınuos de baixo ńıvel, permitindo
uma abordagem unificada com o mesmo frame-
work.

No âmbito deste trabalho, o problema de
planejamento será abordado apenas do ponto de
vista das tarefas e, portanto, o sistema a ser
tratado é visto como um Sistema a Eventos Dis-
cretos (SEDs) (Cassandras and Lafortune, 2006;
Wonham, 2010). Por sua vez, um controlador final
h́ıbrido poderá ser constrúıdo a partir de contro-
ladores cont́ınuos simples, compostos em acordo
com a execução do autômato que representa o con-
trolador discreto.

O projeto de um controlador discreto para um
robô móvel pode ser abordado de várias maneiras,
seja a partir de śıntese de controladores segundo a
Teoria de Controle Supervisório (TCS) proposta
por Ramadge and Wonham (1989) e algumas
extensões (Cury, 2001; Queiroz, 2000), onde se
obtém uma solução a mais permissiva posśıvel,
seja a partir de uma abordagem através de model
checking, na qual se apresentam duas diferentes

abordagens. A primeira está baseada na geração
de um contra-exemplo obtido a partir da veri-
ficação formal do modelo, na qual os objetivos
das tarefas são negados. Isso permite fornecer o
plano de tarefas necessário para o sistema atingir
seus objetivos e atender suas restrições (Andersen
et al., 2004; Quottrup, 2004). Entretanto, esta
abordagem permite considerar apenas obstáculos
fixos devido à impossibilidade de se gerar tra-
jetórias que levam em conta a dinâmica do am-
biente. A segunda forma utiliza o conceito de śın-
tese a partir de um Autômato-Jogo Temporizado
(AJT) (Maler et al., 1995; Cassez et al., 2005), que
considera a dinâmica do ambiente. Ele se baseia
em um jogo, onde o controlador busca a vitória so-
bre o ambiente quaisquer que sejam as ações deste.

Este artigo visa apresentar a utilização do
AJT para a śıntese de controladores discretos
em aplicações de coordenação de sistemas multi-
robôs. Esta abordagem permite tratar o problema
dos robôs em ambiente dinâmico, além de permitir
o tratamento de modelos temporizados de forma
mais eficiente que a abordagem TCS.

O artigo está organizado da seguinte maneira:
na seção 2, será apresentada a caracterização do
problema; o método utilizando AJT é apresentado
na seção 3; a seção 4 mostrará a modelagem uti-
lizando AJT; e a seção 5 apresentará o método
para a śıntese dos controladores.

2 Caracterização do Problema

Um sistema multi-robôs consiste de vários robôs
móveis individuais que possuem seus próprios ob-
jetivos, e juntos podem contribuir para um obje-
tivo global. As caracteŕısticas destes sistemas po-
dem apresentar uma diversidade de tipos de robô,
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de posśıveis movimentos, de estrutura do espaço
de trabalho, de controle discreto, de controle con-
t́ınuo, entre outros.

Neste artigo, assume-se que o espaço de tra-
balho é indoor e dividido por células nas quais
os robôs poderão se locomover. Estas célu-
las servirão para caracterizar posições iniciais,
posições a serem atingidas e eventuais obstáculos
fixos e móveis. Os obstáculos fixos são restrições
permanentes do espaço de trabalho que os robôs
sempre deverão respeitar, enquanto os obstácu-
los móveis, por exemplo representado por portas,
poderão ou não obstruir a passagem. Os robôs são
considerados idênticos e realizam atividades difer-
entes dentro do mesmo ambiente. Eles têm dois
tipos de sensores: para identificar os obstáculos
móveis e para detetar a passagem entre as célu-
las. Além disso, cada robô tem atuadores, respon-
sáveis pela locomoção e uma interface de comuni-
cação, pela qual é realizada a troca de informações
com outros robôs e/ou com um computador cen-
tral. Assume-se que o problema de controle de
trajetória dos robôs no trânsito de uma célula a
qualquer de suas células vizinhas é resolvido.

O problema consiste em encontrar uma es-
tratégia que possibilite atender a propriedade de
alcançabilidade atingindo posições alvos para os
robôs e garantir a propriedade de segurança evi-
tando a colisão entre robôs, com os obstáculos
móveis e com obstáculos fixos. Esta estratégia
consiste em definir regras que informam ao con-
trolador como escolher uma dentre várias posśıveis
ações. O prinćıpio de funcionamento, que permi-
tirá definir esta estratégia é baseado em um jogo,
no qual o controlador dos robôs e o ambiente são
adversários. O ambiente é considerado nesse tra-
balho como o conjunto de portas existentes no
espaço de trabalho. O controlador do robô é
sintetizado através da definição de condições de
aceitação que a estratégia deve garantir. Baseadas
nas propriedades de segurança e alcançabilidade
citadas, os obstáculos fixos e móveis e a exclusão
de colisão entre robôs deverão ser levados em conta
nas condições de aceitação.

O jogo evolui da seguinte forma, cada jogador
(controlador e ambiente) tem sua vez de jogar, po-
dendo escolher uma ação ou deixar o tempo pas-
sar. Desta maneira, é posśıvel obter uma estraté-
gia dita vencedora para o controlador quando as
condições de aceitação forem verificadas indepen-
dentemente das ações do ambiente.

3 Método de Śıntese por Autômato-Jogo
Temporizado

Os passos necessários até a obtenção da estraté-
gia se resumem na modelagem do sistema, através
de Autômato-Jogo Temporizado; na definição das
condições de aceitação para uma estratégia vence-
dora; e na śıntese do controlador, vencedor do

jogo.

3.1 Autômato-Jogo Temporizado

Seja X um conjunto finito de variáveis de clock e
de variáveis inteiras, denota-se B(X) o conjunto
de restrições retangulares ϕ do tipo: ϕ ::= x ∼
k onde k ∈ Z, x ∈ X e ∼∈ {<,≤,=, >,≥}
(Bengtsson and Yi, 2004). Esse conjunto se carac-
teriza como as guardas das transições. A função
de reinicialização das variáveis de clock e atual-
ização das variáveis inteiras de X é definida por
F (X).

O Autômato-Jogo Temporizado (AJT), pro-
posto inicialmente por Maler et al. (1995) e Asarin
et al. (1998), é um autômato temporizado que
possui o conjunto de ações Σ particionado em Σc

ações controláveis, representando as ações do sis-
tema, e Σu ações não-controláveis, representando
as ações do ambiente. Ele é definido como uma
tupla T = (L, l0,Σ, X, I,R), onde: L é um con-
junto finito de lugares; l0 ∈ L o lugar inicial de
T ; Σ = Σc ∪ Σu um conjunto de ações; X um
conjunto finito dos valores reais de clock e de var-
iáveis inteiras ; I : L 7−→ B(X) uma função de
invariância; e R ⊆ L × L × Σ × B(X) × F (X)
um conjunto de transições entre lugares com uma
ação, uma guarda e uma função de reinicialização
dos clocks e atualização das variáveis inteiras.

Um estado de T é um par (l, x) ∈ L×X deno-
tando um lugar e o valor do clock. Assim, temos
que a partir de cada estado (l, x) o autômato T
pode deixar o tempo progredir (l, x) → (l, x′) ou
realizar uma transição discreta (l, x) → (l′, x).
Neste trabalho, não serão utilizadas restrições
temporais. Logo, do conjunto X para os modelos
a serem desenvolvidos apenas constarão as var-
iáveis inteiras necessárias para a modelagem.

3.2 Condições de Aceitação

Definido um sistema T a ser controlado, um
conjunto de condições de aceitação Ω deve ser
selecionado para que se definam os estados a
serem evitados e/ou atingidos. Entre as pos-
śıveis condições, as mais utilizadas são Ω =
{(G,3), (G,2)}1, representando as propriedades
de alcançabilidade e segurança, respectivamente.
O conjunto G é composto dos estados em que o
controlador deverá garantir as propriedades. As
sequências de T aceitas de acordo com ω ∈ Ω
e α ∈ L(T ) são: (1) L(T , G,2), α sempre per-
manece em G; e (2) L(T , G,3), α eventualmente
visita G.

Tendo como objetivos do controlador a ser sin-
tetizado a alcançabilidade das posições desejadas
e a segurança para evitar comportamentos indese-
jados, é posśıvel definir os subconjuntos referentes

1A (todos os caminhos), E (existe um caminho), U (Un-
til), 2 (sempre) e 3 (no futuro).
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aos bons e maus estados do problema em questão.
Assim, define-se o conjunto Ω = {(B,3), (M,2)},
onde B representarão os estados a serem atingidos
e M os estados a serem evitados.

3.3 Obtenção do Controlador

Para um sistema T e um conjunto de condição
de aceitação Ω, o problema de śıntese do contro-
lador, Synth(T ,Ω), é encontrar um controlador
C tal que LC(T ) ⊆ L(T ,Ω), sendo LC(T ) um
conjunto de C-trajetórias de T , que são geradas a
partir das ações do controlador. Caso a resposta
de Synth(T ,Ω) seja positiva, diz-se que (T ,Ω) é
controlável (Asarin et al., 1998).

4 Modelagem de um Sistema
Multi-Robôs: Estudo de Caso

Considera-se como estudo de caso um espaço de
trabalho com 12 células onde os robôs possam
se locomover, saindo de uma posição inicial e
seguindo até seus objetivos caracterizado por out-
ras posições no espaço de trabalho. Neste ambi-
ente, existe um obstáculo fixo, na posição 8, im-
pedindo a passagem dos robôs. Nas posições 7 e
9, os obstáculos são móveis, i.e. são portas que
podem ou não obstruir a passagem do robô. O es-
paço de trabalho é representado através das célu-
las da Figura 1, assumidas quadradas e de mesmo
tamanho. As áreas hachuradas, representam as
portas e as áreas escuras, os obstáculos fixos.

Figura 1: Espaço de trabalho com 2 robôs.

A fim de facilitar a apresentação da abor-
dagem escolhida, se utilizará uma composição ini-
cial com apenas 1 robô (Robot(1)). O plano a ser
gerado deve atingir a posição 12 e evitar os ob-
stáculos fixos e móveis, garantindo assim as pro-
priedades de alcançabilidade e segurança.

4.1 Modelagem do Sistema

Para a modelagem do sistema, são necessários dois
tipos diferentes de modelos: o modelo do robô, de-

nominado Robot(i); e o modelo da visualização da
porta pelo robô, denominado Barrier(id). Onde,
i ∈ {1, ..., Nr} representa o ı́ndice de identificação
dos robôs, sendo Nr o número total de robôs, e
id ∈ {1, ..., Nb} o ı́ndice de identificação das por-
tas, com Nb sendo número total de portas. Como
o caso a ser tratado possui um robô e duas portas,
têm-se Nr = 1 e Nb = 2. Portanto, as portas são
identificadas como Barrier(1) para a da posição 7
e Barrier(2) para a da posição 9 enquanto o robô
é identificado como Robot(1) e tem sua posição
inicial na célula 1.

Para se definir um lugar onde se encontra
um robô, utiliza-se o nome do robô seguido de
um ponto e do nome do lugar, por exemplo
Robot(1).Pos04, significa que o robô Robot(1) está
na posição 4 do espaço de trabalho. Para o prob-
lema a ser tratado, o AJT T a ser controlado será o
resultado da sincronização de modelos AJT para
os componentes do sistema que representam tal
problema.

A modelagem de um robô é realizada através
de um AJT. O modelo desenvolvido considera uma
movimentação livre pelo ambiente, onde os lu-
gares representam as posições, por exemplo Pos01
(posição 1). O modelo possui um lugar inicial cor-
respondente a sua posição de partida e as ações de
mudança de posição, cujas ações são controláveis
ΣR = Σc. A Figura 2 apresenta a parte do modelo
do robô na proximidade dos obstáculos. Nela es-
tão representadas as posśıveis células de localiza-
ção do robô, nas quais se encontram o obstáculo
fixo, as portas e as células anteriores a estas. O
restante do modelo que não aparece nesta figura
apenas apresenta a movimentação livre do robô
entre as células.

O modelo da Figura 3 apresenta a visualiza-
ção da porta pelo robô. Ele possui apenas 2 lu-
gares, um representando a porta aberta (PA) ou
não viśıvel pelo robô, também sendo o lugar ini-
cial, e outro a porta fechada (PF). Todas as ações
deste modelo são não-controláveis, isto é, para este
modelo ΣB = Σu.

Para representar as restrições dos modelos, 3
variáveis são utilizadas: (1) block[i, id], variável
que determina que a porta não pode mudar de
lugar caso o robô esteja na célula onde está a
porta; (2) ActDetect[i, id], informa quando o robô
poderá observar o estado da porta, sendo que se
ActDetect[i, id] == 0 o robô não pode observá-lo,
caso contrário ele pode; e (3) detect[i, id] é a var-
iável de sincronização entre o modelo do robô com
o modelo da porta. As variáveis block e ActDetect
servem de guardas no modelo da visualização da
porta e são atualizadas no modelo do robô.

No modelo da visualização da porta id pe-
los robôs, esta pode ser alterada para fechada
(Barrier(id).PF ) quando nenhum robô estiver na
posição da porta (block[j, id] == 0 para todo
j 6= i) e o robô i estiver em uma posição vizinha
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Figura 2: Modelo do robô no espaço de trabalho.

a esta porta (ActDetect[i, id] == 1). Para que
a visualização pelo robô i volte ao lugar de não
viśıvel (Barrier(id).PA), o canal de sincroniza-
ção detect[i, id] é ativado. Isto ocorre quando o
robô i se afasta das células vizinhas a esta porta.

Figura 3: Modelo da visualização da porta pelo
robô.

O sistema a ser controlado T é o resultado da
sincronização entre o modelo do robô com os mod-
elos da visualização das portas pelo robô. Pode-
mos notar que o alfabeto de entrada Σ é formado
pela união das ações controláveis dos robôs ΣR

com as ações não-controláveis das portas ΣB .

4.2 Definição das Condições de Aceitação

Conforme o conjunto das condições de aceitação
definido na seção 3.2, tem-se, em termos de se-
gurança, a especificação de evitar a colisão do
robô com os obstáculos fixos e as portas. Desta
maneira, define-se o subconjunto de maus estados
a serem evitados M, consoante a expressão 1.

M = {(Robot(1).Pos08) ∪
(Robot(1).Pos07 ∧Barrier(0).PF ) ∪
(Robot(1).Pos09 ∧Barrier(1).PF )} (1)

O subconjunto de bons estados, nomeado
como B, posições a serem atingidas, é apresentado
pela expressão 2. Nele está contido o estado que
representa o robô Robot(1) na posição 12.

B = {(Robot(1).Pos12)} (2)

Como o objetivo do controlador é evi-
tar M e atingir B, tem-se o conjunto das
condições de aceitação a serem utilizadas, Ω =
{(B,3), (M,2)}.

4.3 Caso de 2 robôs

Estende-se o problema com a inclusão de um novo
robô. Os robôs são identificados como Robot(1) e
Robot(2), e têm suas posições iniciais definidas nas
posições 1 e 3, respectivamente. Deseja-se então
gerar um plano que tenha como objetivos: para o
Robot(1), atingir a posição 12 e para o Robot(2),
atingir a posição 10, além de garantir a segurança
de não haver colisão dos robôs entre eles, com as
portas e com obstáculo fixos.

Os subconjuntos a serem evitados (M) e al-
cançados (B) para este caso são apresentados pelas
expressões 3 e 4.

M =

{(
12⋃
i=1

Robot(1).Pos0i ∧Robot(2).Pos0i

)
∪(

2⋃
i=1

Robot(i).Pos08

)
∪(

2⋃
i=1

Robot(i).Pos07 ∧Barrier(0).PF

)
∪(

2⋃
i=1

Robot(i).Pos09 ∧Barrier(1).PF

)}
(3)

B = {(Robot(1).Pos12 ∪Robot(2).Pos10)} (4)

5 Śıntese de Controladores com
Autômato-Jogo Temporizado

Na seção anterior, apresentou-se os modelos do
sistema, as ações do ambiente e o conjunto de
condições de aceitação juntamente com seus sub-
conjuntos de estados a serem evitados e atingidos
a fim de realizar a śıntese da estratégia do contro-
lador. Alguns algoritmos foram estudados para
realizar tal śıntese.

Inicialmente, foram considerados os algorit-
mos propostos por Maler et al. (1995) e Asarin et
al. (1998) . Ambos, se utilizam de cálculos retroa-
tivos de ponto-fixo baseado em uma condição de
aceitação ω ∈ Ω. O objetivo destes algoritmos
é encontrar um conjunto W dos estados vence-
dores, ou seja, o conjunto de estados que estão de
acordo com ω, no qual o controlador poderá forçar
comportamentos desejados para o sistema. A par-
tir deste conjunto a estratégia é sintetizada, pois
com os estados pertencentes a W sempre haverá
um caminho que leve o controlador à vitória no
jogo contra o ambiente. Apesar destes algorit-
mos encontrarem uma estratégia que garanta as
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condições de aceitação, eles não permitem con-
siderar múltiplas condições de aceitação em uma
mesma estratégia além de possúırem uma baixa
eficiência computacional. Ao visto desta limi-
tação, uma extensão desses algoritmos foi uti-
lizada.

Considerou-se então o algoritmo proposto por
Cassez et al. (2005) que utiliza de um pro-
cedimento on-the-fly e progressivo, baseado em
zonas, para solucionar condições de segurança e
alcançabilidade em jogos temporizados. Este al-
goritmo pode ser visto como uma combinação de
computação progressiva do grafo de simulação de
um AJT juntamente com retropropagação (Maler
et al., 1995; Asarin et al., 1998) das informações
dos estados vencedores. O grafo de simulação é
baseado na exploração de um grafo finito, onde os
nodos são estados simbólicos.

O objetivo deste algoritmo também se remete
a encontrar o conjunto W dos estados vencedores.
Porém, sua extensão visa aumentar sua eficiência
além de poder garantir um conjunto de múltiplas
condições de aceitação.

Definido o sistema como um AJT e as
condições de aceitação (B,3) e (M,2), utiliza-
se a ferramenta UPPAAL-TIGA, que implementa
esse algoritmo, (Behrmann et al., 2006) através da
expressão lógica

A[not(M) U B], (5)

onde o controlador deve evitarM e atingir B para
todos os caminhos. No caso do problema em es-
tudo, a resposta da śıntese mostrou que não é pos-
śıvel obter uma estratégia para o controlador a
partir destas condições. Isto ocorre, pois, como as
ações das portas são não-controláveis e não exis-
tem passagens alternativas além das portas, não
é posśıvel garantir que o robô vai atingir seu ob-
jetivo. Logo, podemos concluir que o controlador
não garante que o sistema entre em uma região
onde a vitória é garantida.

Para solucionar este problema, foi utilizada
uma estratégia cooperativa (David et al., 2008).
O principio intuitivo desta solução é considerar al-
gumas ações do ambiente como sendo necessárias
para a garantia de uma estratégia vencedora. O
jogo com a estratégia cooperativa é realizado com
a divisão do espaço de estados em três áreas: (1) A
zona de vitória, onde sempre o objetivo é atingido;
(2) zona de posśıvel vitória, onde o sistema ainda
pode atingir o objetivo; e (3) zona de derrota, onde
é imposśıvel atingir o objetivo. Sendo assim, se o
oponente estiver disposto a cooperar, então pode-
se atingir um estado a partir do qual o objetivo é
sempre eventualmente atinǵıvel (zona de vitória).
A utilização deste método se faz acrescentando na
fórmula 5 o termo E3, conforme a equação 6.

E3A[not(M) U B]. (6)

Para a śıntese da estratégia cooperativa do
problema para 1 robô, o resultado obtido foi
atingido com êxito. Neste caso, as ações do am-
biente necessárias são as que no futuro, garantem
que as portas sempre abrirão enquanto o robô não
as tenha atravessado.

A solução é dividida em 2 zonas. Na primeira
zona, a ajuda do ambiente é necessária enquanto
na segunda zona o controlador sempre atingirá
seu objetivo independentemente do ambiente. Na
Figura 4, têm-se representadas as zonas que
compõem esta estratégia. Os nomes dos esta-
dos representados pela figura indicam primeira-
mente qual a posição do robô, depois o estado
da porta Barrier(1) e por fim o estado da porta
Barrier(2). Por exemplo, o estado que repre-
senta o robô Robot(1).Pos04 na posição 4, a porta
Barrier(1).PF fechada e a porta Barrier(2).PA
aberta é denotado como Pos04 PF PA. Nesta es-
tratégia, nota-se que o robô fica procurando uma
porta aberta até conseguir a passagem e conse-
quentemente a chegada na posição desejada.

Figura 4: Autômato para uma estratégia vence-
dora.

A śıntese do controlador para o caso com 2
robôs também foi realizada com êxito. Um autô-
mato com 283 estados representando a estraté-
gia a ser implementada no controlador foi ger-
ado garantindo a vitória, desde que os obstáculos
liberem a passagem alguma vez no futuro.

6 Conclusões e Perspectivas

O projeto de controladores para sistemas Multi-
Robôs que garante condições de segurança e al-
cançabilidade foi abordado neste artigo, utilizando
a formulação na forma de um jogo entre o con-
trolador e o ambiente não-controlável, representa-
dos a partir de modelos de autômatos temporiza-
dos. A śıntese do controlador consiste em buscar
a vitória deste no jogo contra o ambiente, aten-
dendo as propriedades de alcançabilidade e segu-
rança desejadas.

O método do projeto do controlador uti-
lizando Autômato-Jogo Temporizado com os al-
goritmos On-the-fly, adotado neste artigo, per-
mite tratar simultaneamente múltiplas condições
de alcançabilidade e segurança. Entretanto, eles
apresentam algumas limitações como não permi-
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tir o tratamento de problemas de coordenação de
robôs que requerem o cumprimento de tarefas in-
termediárias.

A dinâmica da trajetória do robô ou a ex-
igência de um tempo mı́nimo para realizar deter-
minada tarefa introduzem a necessidade de uma
representação temporal expĺıcita nos modelos a
serem utilizados na śıntese. A representação na
forma de um AJT permite trabalhar sobre es-
paços de estados muito reduzidos em relação à
representação temporal normalmente utilizada em
TCS (Brandin and Wonham, 1994). Tendo em
vista a complexidade inerente ao problema de co-
ordenação de sistemas multi-robôs, isto caracter-
iza uma grande vantagem da abordagem AJT so-
bre TCS, nestes casos. Por outro lado, o uso de
expressões de lógica temporal provê uma maneira
simples e eficiente de especificar as condições de
vitória e dá maior poder de expressão para pro-
priedades de alcançabilidade, quando comparada
à TCS. Além disso o método explicita sempre um
caminho para atingir a vitória, contrariamente à
TCS que considera todas as trajetórias posśıveis,
e dessa forma necessita de um ńıvel de decisão
adicional a ser computado para garantir o atingi-
mento dos objetivos, em aplicações como as aqui
tratadas.

O algoritmo deste método, mesmo sendo mais
eficiente computacionalmente que os algoritmos
retroativos (Maler et al., 1995; Asarin et al., 1998),
onde todo o espaço de estados deve ser verificado,
apresenta um crescimento da complexidade não
linear, podendo acarretar um alto custo computa-
cional. Os tempos de execução da śıntese do con-
trolador em um número variável de robôs para um
ambiente de trabalho com 20 células e 2 portas
são: 0, 04s para 1 robô; 0, 08s para 2 robôs; 1, 58s
para 3 robôs; e 46, 96s para 4 robôs.

A implementação das estratégias em ambi-
ente real está sendo realizada, utilizando um con-
junto de robôs LEGO MINDSTORMS R©2. O
firmware utilizado nos robôs foi implementado em
linguagem JAVA utilizando-se de uma Máquina
Virtual Java chamada leJOS3. Os experimentos
utilizando esta arquitetura mostraram o funciona-
mento esperado do método. Em trabalhos futuros
objetiva-se estudar o problema do controle dis-
tribúıdo e completamente embarcado nos robôs.
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ular de sistemas de grande porte, Master’s
thesis, Departamento de Energia Elétrica,
UFSC.

Quottrup, M. M. (2004). Multi-robot planning: A
timed automata approach, in Proceedings of
the 2004 IEEE International Conference on
Robotics and Automation.

Ramadge, P. and Wonham, W. (1989). The con-
trol of discrete event systems, Proceedings of
the IEEE .

Wonham, W. (2010). Supervisory Control of Dis-
crete Event Systems, Systems Control Group,
University of Toronto.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           557

USO DE HIERARQUIAS NO CONTROLE DE ENXAMES ROBÓTICOS
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Abstract— A robotic swarm consists of a system formed by multiple robots that usually work cooperatively to
perform a certain task. One important research topic in this area is navigation. Traditional approaches use plan-
ners that exploit the individual configuration space of each agent, generally causing problems in group behavior,
such as lack of consistency and traffic congestions. This paper aims to formulate a hierarchical abstraction that
controls the swarm, defining a geometric formation of known properties that allows automated control of group
consistency. Thus, it is possible to solve the path planning problem from the exploitation of its configuration
space, which is independent of the number of robots. We perform simulated and real experiments in order to
evaluate the proposed approach. Results show that the abstraction is effective to define the group formation as
well as increase its coherence during navigation.

Keywords— robotic swarms, centralized coordination, artificial potential fields, configuration space, robotics,
artificial intelligence.

Resumo— Um enxame robótico consiste em um sistema formado por múltiplos robôs que normalmente tra-
balham de forma cooperativa para realizarem uma determinada tarefa. Um dos importantes tópicos de pesquisa
nessa área é a navegação. Abordagens tradicionais utilizam planejadores que exploram individualmente o espaço
de configurações de cada agente, gerando problemas para o comportamento do grupo, como falta de coerência
e congestões de tráfego. Este trabalho propõe a formulação de uma abstração que sirva de controle para o en-
xame, de forma a agrupá-lo hierarquicamente, definindo uma formação geométrica de propriedades conhecidas e
automatizando o controle da coerência do grupo. Dessa maneira, será posśıvel utilizá-la para resolver o problema
do planejamento de caminhos a partir da exploração do seu espaço de configurações, que é independente do
número de robôs. Experimentos reais e simulados foram realizados com o intuito de avaliar o método proposto.
Os resultados mostram que a abstração é eficaz para definir a formação do grupo e aumentar a sua coerência
durante a navegação.

Palavras-chave— enxames robóticos, coordenação centralizada, campos potenciais artificiais, espaço de con-
figurações, robótica, inteligência artificial.

1 Introdução

Com o avanço da tecnologia na área de robótica
móvel e da capacidade de comunicação e compu-
tação embutida em um único robô, o uso de gran-
des grupos de agentes tem recebido muita atenção
em anos recentes. Muitas vezes inspirados na bi-
ologia, tais sistemas propõem a utilização de um
enxame de agentes simples para executar tarefas
complexas, como a exploração e o mapeamento
de ambientes desconhecidos, a transportação de
grandes objetos, manipulação distribúıda e tam-
bém no aux́ılio em cenários de resgate.

Não somente limitado à robótica, o estudo
de algoritmos para o controle de enxames tam-
bém possui um grande impacto em outras áreas
como realidade virtual, jogos digitais e simulações
de multidões. Normalmente, os ambientes cria-
dos nessas aplicações são povoados por entidades
que devem comportar-se como um grupo coerente
em vez de indiv́ıduos únicos. Por exemplo, dado
o modelo virtual de um prédio, é desejável simu-
lar o comportamento de uma multidão evacuando
o local em caso de incêndios ou outros tipos de
emergência.

Um problema comum na maioria dessas tare-
fas é a navegação. Como a dimensão do espaço

de configurações aumenta exponencialmente com
o número de agentes, o uso de algoritmos tradi-
cionais para resolver o problema do planejamento
de caminhos torna-se muito caro, mesmo para um
número pequeno de robôs. Posśıveis soluções in-
cluem planejar separadamente um caminho para
cada agente, considerando-se apenas o espaço de
configurações individual, ou definir campos veto-
riais globais para controlar o enxame como um
todo. Tais soluções geralmente levam a conflitos
nas trajetórias dos robôs, que devem ser resolvi-
dos. Um exemplo é a congestão de tráfego, que
geralmente ocorre quando um grande número de
robôs movimentam-se para uma mesma região do
ambiente durante o mesmo intervalo de tempo.

Nos últimos anos, novas abordagens tentam
modelar o enxame através de estruturas virtuais
que reduzem a dimensionalidade do problema de
controle (Belta and Kumar, 2004). De forma ge-
ral, tais estruturas definem regras de formação
para os agentes de modo a agrupá-los hierarquica-
mente, introduzindo um novo ńıvel de abstração
para o controle do enxame, pois apenas a estru-
tura virtual precisa ser explicitamente controlada.

Este trabalho propõe a formulação de uma
abstração modelada a partir de campos potenciais
artificiais para o controle de um enxame de agen-
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tes. A abstração permite o controle do enxame a
partir de um conjunto de parâmetros que definem
a pose e a forma do grupo no espaço de traba-
lho. Dessa maneira, será posśıvel utilizá-la para
resolver o problema do planejamento de caminhos
de forma mais eficiente, também automatizando
o controle da coerência do grupo durante a sua
locomoção.

A principal justificativa da pesquisa é que o
número de graus de liberdade do sistema cresce
linearmente com o número de agentes. Por esse
motivo, a aplicação de um planejador que explore
o produto cartesiano dos espaços de configurações
de cada robô torna-se muito caro. Também, a so-
lução encontrada aplicando-se um planejador in-
dividualmente sobre os agentes pode acarretar em
problemas para o comportamento do grupo. Logo,
o uso de uma abstração que represente o enxame
com um ńıvel reduzido de graus de liberdade pode
tornar viável a exploração desse novo espaço de
configurações.

O artigo está organizado como se segue: a
Seção 2 discute alguns trabalhos relacionados na
área; a Seção 3 apresenta a metodologia utilizada
para definir a abstração, assim como uma pro-
posta de um controlador hierárquico. Resultados
experimentais em ambientes simulados e reais são
mostrados na Seção 4, enquanto a Seção 5 apre-
senta as conclusões e diretrizes para trabalhos fu-
turos.

2 Trabalhos Relacionados

Um dos primeiros algoritmos desenvolvidos para
controlar o movimento de um enxame de agentes
foi proposto em (Reynolds, 1987) com o objetivo
de gerar um padrão de movimento reaĺıstico para
a simulação de um bando de pássaros, conhecidos
como boids. De forma resumida, interações locais
entre agentes dentro de uma mesma área de vi-
zinhança definem um comportamento emergente
para todo o bando. Tais interações podem ser
modeladas como um caso especial do método dos
campos potenciais sociais (Reif and Wang, 1999),
que utiliza uma técnica de descida do gradiente
para gerar forças virtuais que levam os agentes ao
seu objetivo enquanto desviam localmente de obs-
táculos.

Uma diferente abordagem considera o grupo
como uma entidade única, modelando-o a partir
de uma estrutura virtual. O movimento desejado
é comandado à estrutura, que controla implicita-
mente o enxame robótico. Os trabalhos apresen-
tados em (Tan and Lewis, 1996) e (Egerstedt and
Hu, 2001) definem controladores que convergem
e mantêm um grupo de robôs em uma formação
ŕıgida de acordo com uma estrutura conhecida.
Entretanto, tais métodos não são escaláveis para
grandes enxames e as relações geométricas entre os
robôs dificultam alterações na formação durante o

movimento.
Estruturas deformáveis foram utilizadas em

(Kamphuis and Overmars, 2004a) e (Barnes et al.,
2009) junto com o método dos campos potenciais
para agrupar e controlar o enxame. O primeiro
utiliza um Mapa de Rotas Probabiĺıstico (Probabi-
listic Roadmap) (Choset et al., 2005) para planejar
um caminho que possibilite a navegação da estru-
tura em um ambiente com obstáculos, enquanto
o segundo apresenta controladores que convergem
o enxame em uma região eĺıptica conhecida, utili-
zada para escoltar um comboio de véıculos terres-
tres. Outros trabalhos consideraram um conjunto
de estruturas para aumentar a coesão do grupo
e facilitar o planejamento de caminhos: em (Li
and Chou, 2003) por exemplo, uma arvóre hie-
rárquica cujos nós representam esferas de controle
foi utilizada para navegar“multidões” de robôs em
ambientes com obstáculos e em (Kamphuis and
Overmars, 2004b) o caminho planejado para um
único agente é expandido para formar um corre-
dor auxiliar utilizando-se o espaço livre pelo ca-
minho. Ajustando-se as caracteŕısticas desse cor-
redor é posśıvel controlar de forma desejada um
enxame que navega através dele.

Baseado no mapeamento do espaço de confi-
gurações do enxame para uma variedade de me-
nor dimensão, que é independente do número de
robôs, uma abstração formal foi desenvolvida em
(Belta and Kumar, 2004) que permite o controle
da pose e do formato de um time de robôs lo-
calizados em um plano. Tal trabalho foi esten-
dido em (Michael et al., 2006), para considerar
enxames tridimensionais, e em (Hou et al., 2009)
um modelo dinâmico de controle foi proposto para
abstrações similares. Com base em (Belta and
Kumar, 2004), um mecanismo de cooperação en-
tre múltiplos véıculos terrestres e aéreos não tri-
pulados foi desenvolvido (Chaimowicz and Ku-
mar, 2004). Nesse artigo, os véıculos aéreos são
responsáveis por estimar a configuração dos agen-
tes terrestres e também por enviar mensagens de
controle baseadas na abstração. Além disso, com-
portamentos de junção e separação dos grupos
também foram estudados, visto que tais manobras
podem ser necessárias para navegar-se em um am-
biente com obstáculos.

O presente trabalho propõe utilizar os con-
ceitos do paradigma hierárquico para definir uma
abstração intuitiva modelada através do uso de
campos potenciais artificiais, uma técnica ampla-
mente utilizada na navegação de enxames robóti-
cos.

3 Metodologia

Seguindo a arquitetura hierárquica mostrada em
(Chaimowicz and Kumar, 2004), define-se um con-
junto de robôs completamente atuados com mo-
delo dinâmico q̇i = vi, v̇i = ui, sendo qi =
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[xi, yi]
T a pose do robô i, vi a sua velocidade e ui

sua entrada de controle. Tais robôs são agrupados
de acordo com uma abstração modelada através
de um par (g, s) que compreende a pose e a forma
do grupo, respectivamente. Como apenas são con-
siderados robôs cujo espaço de configurações pode
ser representado em R2, então g ∈ SE(2). Assim,
a abstração a é definida por:

a = (g, s)

g = (µx, µy, θ) (1)

s = (s1, s2).

Tal abstração pode ser vista como uma elipse defi-
nida implicitamente por c(x, y) = 0, centrada em
(µx, µy), com orientação θ e eixos principais dados
por s1 e s2.

Um grupo é definido como o conjunto dos
robôs que respeitam a restrição c(qi) < 0. Por-
tanto, a curva c(x, y) = 0 pode ser vista como
uma borda que limita e define um grupo. Com o
intuito de simplificar as próximas equações, consi-
dere que qi é dado em relação ao eixo de referência
ortonormal definido pelos componentes de g.

Deseja-se criar um campo vetorial que sirva de
controle para os agentes, de forma que um robô i
será agrupado se c(qi) < 0 e repelido no caso con-
trário. Para definir-se um campo potencial cujo
gradiente possui tais caracteŕısticas, considere a
seguinte função:

φ(qi, a) = ||qi||

(
1− s1s2√

(xis2)2 + (yis1)2

)
(2)

A equação (2) mapeia qi para a sua distância ra-
dial com relação à curva c(x, y) = 0, não sendo de-
finida quando o robô encontra-se na origem. Logo,
a função

U(qi, a) =

{
0, se xi = 0 ∧ yi = 0

e−γφ
2(qi,a), se xi 6= 0 ∨ yi 6= 0

(3)

produz um campo potencial cujo máximo está lo-
calizado na curva c(x, y) = 0, formando uma su-
perf́ıcie similar a uma bacia, com γ sendo inver-
samente proporcional a espessura de sua parede,
como exposto na Figura 1. Assim, a seguinte lei
de controle é proposta:

ui = −k1∇U(qi, a)− k2q̇i +
∑
j∈Ni

Fr(qi,qj). (4)

As constantes k1 e k2 são positivas. O pri-
meiro termo é a força responsável por agrupar os
agentes que estão dentro do grupo e repelir aque-
les que não estão; o segundo termo é uma força
dissipativa de energia, usada para melhorar a es-
tabilidade; e o último representa forças locais de
repulsão, que previnem colisões entre os robôs em
uma determinada vizinhança. O conjunto Ni con-
siste em cada robô k que está a um certo limite δ

de distância do robô i. Fr é normalmente definida
em termos de δ e ||qi − qk|| (Choset et al., 2005).

A lei de controle apresentada em (4) per-
mite que robôs individuais sejam controlados de
acordo com o estado abstrato a. Dessa maneira,
ao definir-se controladores para os parâmetros g e
s, uma hierarquia é especificada em que os robôs
são implicitamente controlados pela abstração de
alto ńıvel. Por exemplo, simples controladores
lineares podem ser utilizados para esse propó-
sito, considerando-se um modelo cinemático para
o controle da abstração:

µ̇x = k3(µ∗x − µx),

µ̇y = k4(µ∗y − µy),

ṡ1 = k5(s∗1 − s1), (5)

ṡ2 = k6(s∗2 − s2),

θ̇ = k7(θ∗ − θ),

com o śımbolo sobrescrito ∗ denotando o valor de-
sejado para o parâmetro.

Para um grande número de robôs, o uso da
abstração como entrada para um planejador de
caminhos é interessante, já que seu espaço de
configurações será R4 × S1, que é independente
do número de robôs. Também, como a curva
c(x, y) = 0 pode ser representada tanto de modo
discreto quanto cont́ınuo, qualquer algoritmo de
planejamento que opere em ambas as representa-
ções pode ser aplicado sobre o grupo, resultando
no controle impĺıcito de todos os seus robôs.

-10
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 10
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Figura 1: Campo potencial artificial com γ = 1,
s1 = 5 e s2 = 8.

4 Experimentos

Uma série de simulações e experimentos reais fo-
ram executados com o intuito de estudar a viabi-
lidade da abstração proposta. A implementação
foi feita utilizando-se a plataforma Player/Stage
(Gerkey et al., 2003), um arcabouço de controle
e simulação de robôs muito utilizado na comuni-
dade cient́ıfica. Os agentes virtuais foram basea-
dos no modelo P2DX, um robô diferencial equi-
pado com lasers para a estimação da distância a
obstáculos. Os experimentos reais foram conduzi-
dos com um conjunto de robôs e-puck (Mondada
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et al., 2009), um pequeno robô diferencial equi-
pado com oito sensores infravermelho para senso-
riamento de proximidade, com uma interface blue-
tooth que permite a comunicação local entre robôs,
assim como o controle através de um computador
remoto. Além disso, um processador dsPIC é res-
ponsável pelo processamento local.

Para controlar os robôs diferenciais, a veloci-
dade do grupo (µ̇x, µ̇y) foi adicionada como um
novo termo em (4), com o objetivo de alinhá-
los mais facilmente com a direção do movimento.
O novo controlador foi adaptado para conside-
rar as restrições não-holonômicas de acordo com
(De Luca and Oriolo, 1994).

4.1 Simulações

Três diferentes tipos de experimentos foram exe-
cutados: agrupamento, navegação sem obstáculos
e navegação com obstáculos. O primeiro consiste
em um ambiente contendo robôs espalhados de
acordo com uma distribuição normal (Figura 3(a))
e os componentes de s passam por transformações
de modo a agrupar os agentes em diferentes for-
mações eĺıpticas, como mostrado nas Figuras 3(c)
a 3(f).

No experimento de navegação sem obstácu-
los, os robôs são posicionados em uma área pre-
definida do espaço de trabalho e a configuração
inicial da abstração é calculada de acordo com
(Belta and Kumar, 2004). Um caminho é então
especificado manualmente através de waypoints.
A Figura 4 exemplifica tais experimentos, apre-
sentando um grupo de 40 robôs movimentando-se
implicitamente de acordo com os controladores da
abstração, que levam o grupo a seguir um caminho
definido por um arco de ćırculo.

A Figura 5 mostra um grupo de robôs na-
vegando por um ambiente contendo obstáculos.
Para efetuar-se o planejamento, a técnica do Mapa
de Rotas Probabiĺıstico (Choset et al., 2005) foi
empregada. Como o sistema Player/Stage per-
mite acesso a um mapa do espaço de trabalho
através de uma grade com resolução fixa, um pro-
cesso de amostragem de células foi escolhido para
determinar a interseção da curva c(x, y) = 0 com
os obstáculos do ambiente.

Como pode ser visto, em todos os três expe-
rimentos os resultados mostraram que a abstra-
ção permite controlar o enxame de forma eficaz.
Além disso, a movimentação dos robôs mostrou-
se suave com relação as mudanças dos parâmetros
abstratos. Tais resultados indicam que a abor-
dagem pode ser viável para controlar um grande
número de robôs.

4.2 Robôs Reais

Experimentos reais são importantes para demons-
trar a viabilidade do algoritmo em situações em

que as incertezas causadas por erros de sensoria-
mento e atuação podem ter grande influência so-
bre os resultados. Tais experimentos foram condu-
zidos em laboratório, utilizando-se um arcabouço
de experimentação para enxames robóticos desen-
volvido no Laboratório de Visão e Robótica (VeR-
Lab) da UFMG (Garcia and Chaimowicz, 2009).
O arcabouço é composto por doze robôs e-puck
(Figura 2), que comunicam-se remotamente com
uma máquina hospedeira do sistema Player, e um
conjunto de câmeras que localizam marcos fiduci-
ais acoplados a cada robô com o objetivo de esti-
mar a sua configuração.

Figura 2: Doze robôs e-puck pertencentes ao ar-
cabouço de experimentação do VeRLab.

Como o e-puck não foi projetado para atingir
velocidades altas, por simplicidade, um modelo ci-
nemático qi = ui foi utilizado em vez do modelo
dinâmico proposto. Em conformidade, o termo
dissipativo de (4) foi removido. Também, como os
seus sensores infravermelho possuem um alcance
pequeno, um sensor virtual foi implementado com
base no sistema de localização citado.

Os resultados do experimento de agrupa-
mento são mostrados na Figura 6 e indicam que
é posśıvel utilizar a abstração proposta para con-
trolar enxames reais de forma simples e intuitiva.
Por motivos de espaço, apenas esse experimento
foi transposto para um ambiente real.

4.3 Discussão

Assim como em (Belta and Kumar, 2004) e
(Chaimowicz and Kumar, 2004), algumas supo-
sições foram feitas a respeito das informações dis-
pońıveis para os robôs. Foi considerado que o robô
i tem acesso ao estado abstrato a e que sua pose
qi no referencial do grupo é conhecida. Tais infor-
mações podem ser obtidas, por exemplo, através
do uso de um ou mais robôs aéreos que contro-
lam a abstração, formando uma hierarquia de três
ńıveis, como proposto em (Chaimowicz and Ku-
mar, 2004).

Uma das principais vantagens da abordagem
hierárquica é a possibilidade de obter determina-
dos comportamentos para o enxame apenas atra-
vés da alteração do estado abstrato a. Ou seja, é
posśıvel definir controladores simples como em (5)
para controlar um grande número de robôs. Tais
parâmetros também poderiam ser controlados por
um operador humano através de alguma interface
remota.
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(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Figura 3: Execução do experimento de agrupamento em simulação. O poĺıgono que circula o grupo
representa a curva definida pela abstração.

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Figura 4: Navegação do enxame em um ambiente sem obstáculos.

Ao utilizar-se a técnica dos campos potenci-
ais artificiais para a definição da abstração, uma
grande desvantagem é a necessidade do ajuste cui-
dadoso das constantes. Seus valores devem ser
escolhidos de forma que as elipses virtuais respei-
tem as restrições de velocidade dos robôs. Além
disso, as constantes k1 e γ devem ser ajustadas de
acordo com a força de repulsão entre os agentes,
de forma que o somatório de Fr pelo conjunto Ni
não leve o robô i a deixar o grupo. Também é im-
portante tratar os pontos de descontinuidade da
função φ(qi, a), que explicitamente define a forma
do grupo. Um fato interessante é que tal função
pode ser modificada para considerar outros tipos
de estruturas, como retângulos ou triângulos.

Ao considerar-se as restrições não-
holonômicas para robôs diferenciais, as elipses
devem diminuir sua velocidade ou até mesmo
parar quando um robô encontra-se muito perto
da borda do grupo, permitindo que o agente
tenha tempo suficiente para manobrar (um com-
portamento similar é visto em (Kamphuis and
Overmars, 2004a)). Entretanto, tal abordagem
pode fazer o sistema entrar em deadlock se as
forças repulsivas entre os robôs os levarem a
expandir totalmente dentro da elipse. Além do
mais, em cenários reais, erros na precisão de
medidas podem acarretar em problemas quando
um robô está muito próximo da borda.

5 Conclusões

Nesse trabalho foi proposta uma abstração de
alto ńıvel para controlar um enxame robótico,
modelada através da técnica dos campos poten-
ciais artificiais. Desse modo, uma hierarquia é
definida em que agentes individuais são contro-
lados implicitamente através dos parâmetros da

abstração. Resultados em simulação na plata-
forma Player/Stage e também em um ambiente
real utilizando-se dez robôs e-puck foram apresen-
tados para demonstrar a viabilidade da aborda-
gem.

Os resultados mostraram que a abstração é
capaz de definir uma formação eĺıptica para o
grupo, assim como manter a coerência do mesmo
durante a navegação. Além disso, o espaço de
configurações definido pela abstração mostrou-se
independente do número de robôs, diminuindo o
caráter exponencial do espaço de busca original e
permitindo o uso de planejadores de caminho ba-
seados em amostragem de configurações.

Existem diversas possibilidades para traba-
lhos futuros. Experimentos considerando-se di-
ferentes formas para os grupos, assim como
utilizando-se robôs aéreos para completar a hi-
erarquia, seriam uma adição interessante. Por
fim, a abstração também permite o uso de re-
gras de controle de tráfego para diminuir conges-
tionamentos durante a navegação de grupos dis-
tintos, como é apresentado em (Santos and Chai-
mowicz, 2011). Explorando essas e outras carac-
teŕısticas será posśıvel expandir as possibilidades
de controle utilizando-se esse novo paradigma hi-
erárquico para enxames robóticos.
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Abstract— This work addresses the adaptation of a decentralized controller based on vector fields to solve
the task of convergence and circulation of a Jordan (closed and non self-intersecting) curve by a swarm of ground
robots. Practical aspects are discussed and all theory is validated with actual differential drive robots.

Keywords— Robotics, Robot Swarms, Decentralized Control, Vector-Fields.

Resumo— Este trabalho trata da adaptação de um controlador descentralizado baseado em campos vetoriais
para a execução de tarefas de convergência e circulação de uma curva de Jordan (fechada e sem auto-interseções)
por um enxame de robôs terrestres. Aspectos práticos são discutidos e toda a teoria é validada por meio de
experimentos com robôs diferenciais reais.

Palavras-chave— Robótica, Enxames Robóticos, Controle Descentralizado, Campos Vetoriais.

1 Introdução

A última década observou um crescimento signi-
ficativo da pesquisa em enxames robóticos, de-
vido, principalmente, ao advento de redes sem
fio de alta eficiência que permitem a troca mas-
siva de dados entre centenas ou até milhares de
agentes de maneira rápida, além de sistemas de
processamento paralelo que permitem a tomada
de decisão em tempo real desses robôs, mesmo
quando submetidos a uma carga extensa de in-
formações. A robótica cooperativa abriu um novo
paradigma em sistemas autônomos, pois permi-
tiu a solução de tarefas de extrema complexidade
de maneira distribúıda, impondo a cada um dos
agentes subtarefas relativamente simples e trans-
ferindo todo o esforço computacional à paraleli-
zação e acoplamento das subsoluções. Adicional-
mente, existem tarefas em que, ao invés de haver
apenas um agente responsável por todo espaço é
prefeŕıvel que haja, num dado instante t, vários
agentes responsáveis por subdivisões do espaço,
sendo essas tarefas mais satisfatoriamente execu-
tadas por enxames. Entre alguns exemplos dessas
tarefas pode-se citar combate a incêndios (Gancet
et al., 2010), patrulhamento (Marier et al., 2010) e
sensoreamento multi-modal (Cortez et al., 2010).

É posśıvel discriminar dois paradigmas no que
concerne ao controle de sistemas multi-agentes:
no primeiro, denominado centralizado, a tomada
de decisão de cada robô em um dado instante
presume o conhecimento acerca do estado nesse
mesmo instante de todos os outros robôs que exe-
cutam a tarefa. Geralmente, essas informações são
reunidas em um sistema central (ou um agente
espećıfico) e redistribúıdas para todos os outros
robôs. Em contrapartida, no paradigma descen-

tralizado cada robô toma decisões baseado apenas
em informação local, i.e., um subconjunto dinâ-
mico (de tamanho variável ao longo do tempo mas
de tamanho máximo fixo Nmax) do conjunto total
de robôs. Uma vantagem óbvia desse paradigma
é a escalabilidade da solução, pois, independente-
mente do número de robôs que participam da ta-
refa, o controlador possui complexidade constante
O(Nmax). Alguns exemplos de controle descentra-
lizado podem ser encontrados em (Schwager et al.,
2008),(Settembre et al., 2008),(Semsar-Kazerooni
and Khorasani, 2009), (Krick et al., 2009), en-
quanto o controle centralizado é discutido em
(Chen et al., 2007), (Clark, 2005). Dentre os di-
versos tipos de algoritmos de controle de enxames,
o controle por meio de campos vetoriais tem re-
cebido especial atenção em trabalhos recentes de
pesquisa, pois possui a vantagem de unir controle
e planejamento de movimento em um mesmo es-
quema. Trabalhos recentes que utilizam este mé-
todo estão em (Pimenta et al., 2008), (Chaimowicz
et al., 2005), (Hsieh and Kumar, 2006), (Barnes
et al., 2009), (Bennet and McInnes, 2010).

Este trabalho estende os resultados apresenta-
dos em nosso trabalho anterior (Gonçalves et al.,
2010) no sentido de possibilitar implementações
em robôs móveis terrestres reais. Em (Gonçalves
et al., 2010), é mostrado um controlador que re-
solve as tarefas de convergência de um enxame de
robôs para uma curva-alvo fechada e sem auto-
interseções Γ inserida no espaço tridimensional e
de circulação dessa curva por todos os robôs em
uma direção fixa, enquanto se observa a ausên-
cia de colisões entre quaisquer dois agentes. Além
disso, emprega-se o paradigma descentralizado, ou
seja, apenas um subconjunto reduzido de robôs do
grupo na vizinhança de um dado robô é utilizado
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em um dado instante para que sejam tomadas as
decisões concernentes à previsão de colisões para
esse robô. A principal contribuição do presente
artigo é a adaptação do controlador previamente
proposto com a garantia de convergência e cir-
culação de curvas em 2D, com ausência de coli-
sões, e com a garantia de que as velocidades dos
robôs será limitada superiormente por um valor
desejado. Além disso, resultados experimentais
inéditos que validam a teoria empregada são aqui
apresentados. O problema a ser tratado pode ser
expresso da seguinte forma:

Definição do Problema. Dado um con-

junto Ω de N < ∞ robôs circulares idênticos de

raio r, projetar controladores ui associados a cada

robô ωi ∈ Ω capazes de induzir trajetórias que

permitem a convergência desses robôs para uma

curva alvo Γ e a circulação da mesma em uma

direção fixa. As trajetórias induzidas pelos con-

troladores devem ser seguras, i.e., para qualquer

par (ωi, ωj) ∈ [Ω × Ω], i 6= j, tem-se

‖qi(t) − qj(t)‖ > 2r ∀ t ≥ 0, (1)

sendo qi(t) ∈ R
2 o vetor posição do centro

do robô ωi no instante t. Adicionalmente, a ação

de controle deve possuir um caráter descentrali-

zado, isto é, para um dado robô ωi ∈ Ω, existe um

subconjunto Θi ⊂ Ω tal que o sistema dinâmico

definido por

q̇i(t) = ui(qi(t), Θi) (2)

é capaz de gerar trajetórias seguras.

2 Metodologia

Esta seção tem por objetivo explicitar a meto-
dologia utilizada para a resolução do problema.
Define-se, inicialmente, a curva alvo Γ como

Γ : {q ∈ R
2 |α(q) = 0}, (3)

sendo α : R
2 7→ R uma função com derivadas

parciais cont́ınuas e cujas variedades definidas por

ΓC : {q ∈ R
2 |α(q) = C}, C ∈ R, (4)

sejam curvas de Jordan, i. e., fechadas e sem auto-
interseções (deve ser notado que Γ = Γ0 também
possui esta propriedade). Além disso, assume-se
que o conjunto Π tal que ∇α(q) = 0 é um conjunto
repulsivo e Π∩Γ = ∅ (Gonçalves et al., 2010), isto
é, uma vez fora deste conjunto um robô nunca en-
trará no mesmo. Para um robô ωi ∈ Ω, o contro-
lador proposto é uma adaptação daquele utilizado
em (Gonçalves et al., 2010):

ui = −λiKiαi∇αi + ρiKi

√

H2
i − α2

i

{

−∂yαi

∂xαi

}

,

(5)

sendo αi = α(qi) e Ki, Hi, λi e ρi funções não-
negativas, cont́ınuas e limitadas, com Hi > αi,
λi ≤ 1 e ρi ≤ 1.

Se for definida uma função de Lyapunov

Ψ(qi) = 1
2α2

i (6)

e valendo-se do fato de que

d
dt

Ψ = ∇ΨT q̇i, (7)

é posśıvel provar que (ver (Gonçalves et al., 2010))

d
dt

Ψ = −λiKiα
2
i ‖∇αi‖

2 (8)

e que o controlador dado por (5) induz o sistema
a convergir assintoticamente para o conjunto in-
variante tal que αi = 0 e portanto, qi ∈ Γ,
desde que o número de robôs seja menor que um
dado limite superior Nmax, e que a curva obedeça
determinadas suposições definidas em (Gonçalves
et al., 2010). Estas limitações estão relacionadas
com o tamanho finito da curva e com o valor do
raio dos robôs.

Quando qi → Γ tem-se

q̇i → ρiKi

√

H2
i − α2

i

{

−∂yαi

∂xαi

}

. (9)

Como {−∂yαi ∂xαi}
T

é um vetor tangente à
variedade ΓC , C ∈ R, pois é ortogonal a ∇αi, o
robô tende a circular Γ em um sentido fixo (o si-
nal de ρiKi

√

H2
i − α2

i é sempre positivo). Estes
resultados, portanto, provam a convergência e a
circulação de um robô ωi. Porém, ao se conside-
rar um enxame, as trajetórias de dois dados robôs
ωi ∈ Ω e ωj ∈ Ω podem ter a seguinte relação:

|qi(t) − qj(t)| < 2r em t = T. (10)

Essa relação é um indicativo patente de colisão
durante a tarefa, e portanto deve ser sempre evi-
tada. Isto preconiza a criação de um esquema
anti-colisão que deve ser acoplado ao controla-
dor (5) de modo a induzir trajetórias seguras du-
rante a execução da tarefa, garantindo a integri-
dade dos robôs. Esse esquema foi discutido em
(Gonçalves et al., 2010) e será apenas mostrado
de maneira impĺıcita, deixando os maiores deta-
lhes para serem consultados na referência original.
O esquema age sobre as funções λi e ρi, modu-
lando as componentes normal (∇αi) e tangencial

({−∂yαi ∂xαi}
T
) do controlador. Inicialmente é

definido o conjunto de detecção de um dado robô
ωi ∈ Ω:

Θi : {ωj ∈ Ω | ‖qi − qj‖ < R}, i 6= j (11)

sendo R o raio de alcance do sensor do robô ωi

(que é considerado idêntico para todos os robôs).
Logo, em um dado instante t o conjunto Θi(t)
denota os robôs que são detectados pelo robô ωi
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no espaço nesse instante. Agora define-se um raio

aumentado para todos os robôs ωi ∈ Ω:

r̃i = 2ri = 2r. (12)

Também são definidas as seguintes funções en-
volvendo pares de robôs (ωi, ωj) ∈ [Ω × Ω]:

ΛN
ij = −(qi − qj)

T (∇αi), (13)

ΛT
ij = (qi − qj)

T

{

−∂yαi

∂xαi

}

. (14)

Essas funções são uma métrica de prioridade
no par de robôs para as componentes normal e
tangencial. Sem aprofundar-se em detalhes (a re-
ferência deve ser consultada), pode existir uma
situação de impasse onde todas as prioridades em
relação a ambas as componentes dão empate, ou
seja, não há prioridade de um robô em relação a
outro. Isso é resolvido redefinindo ΛT

ij através de
uma lista de prioridades Ξ(Ω) ∈ N, que é definida
a priori (ou seja, antes do ińıcio da tarefa). A cada
elemento ξi da lista é associado um robô ωi de Ω,
sendo esta relação biuńıvoca. Então, neste caso,
tem-se

ΛT
ij = Φ(ξi, ξj), ξi, ξj ∈ Ξ(Ω), (15)

sendo σ uma função que realiza um cálculo de pri-
oridade com a propriedade de anti-simetria

Φ(ξi, ξj) = −Φ(ξj , ξi), (16)

o que garante a geração de uma métrica onde sem-
pre existirá prioridade.

Considerando-se ∆ij = ‖qi − qj‖, define-se a
distância entre o par (ωi, ωj) como

δij =

{

∆2
ij − (r̃i + r̃j)

2 se ∆ij ≥ r̃i + r̃j

0 caso contrário
.

(17)

Então, as funções de modulação são final-
mente calculadas como

λi =















∏

ωj∈Θi

ΛN
ij<0

βδ2
ij se Θi 6= ∅

1 se Θi = ∅

, (18)

ρi =















∏

ωj∈Θi

ΛT
ij<0

βδ2
ij se Θi 6= ∅

1 se Θi = ∅

. (19)

A constante β tem como objetivo assegurar
que λi e ρi tem valor sempre menor ou igual que a
unidade, em qualquer situação (como é requerido).
Este valor é dado por:

β = [R2 − (2r̃)2]
−1

. (20)

Deve ser observado que o cálculo das fun-
ções de modulação para o controlador de um dado
robô ωi utiliza apenas informação concernente aos
robôs presentes no conjunto Θi ⊂ Ω, ou seja, uti-
liza apenas informação local. Portanto, o caráter
do controle é descentralizado. Todas as funções
aqui listadas são uma adaptação das funções em
(Gonçalves et al., 2010) para duas dimensões.

3 Considerações Práticas

Quando se trata de empregar a teoria discutida
na seção anterior em robôs reais, algumas consi-
derações devem ser explicitadas. Por exemplo, é
desejável impor faixas de velocidade desejada para
os robôs, de tal modo que, para um robô ωi ∈ Ω,

‖q̇i‖ ≤ V i
d (t). (21)

Observe que essa faixa pode ser variável e de-
pendente do tempo. Esta seção irá mostrar uma
forma de estabelecer este requerimento mediante
a manipulação das funções de ponderação Ki e Hi

em (5), mas primeiramente será provado que para
qualquer robô ωi ∈ Ω,

max
t≥0

|αi(t)| = |αi(t = 0)|. (22)

Prova-se (22) da seguinte maneira: sabe-se
que

d
dt
|αi| = sgn(αi)∇αT

i q̇i. (23)

Como existe a relação de ortogonalidade

∇αT
i

{

−∂yαi

∂xαi

}

= 0, (24)

tem-se então que

d
dt
|αi| = −Kiλisgn(αi)αi‖∇αi‖

2

= −Kiλi|αi|‖∇αi‖
2.

Como Ki e λi são limitadas e não-negativas
por definição, resulta que

d
dt
|αi| ≤ 0 ∀ t ≥ 0. (25)

Portanto, se αi(t = 0) 6= ∞ (o que é óbvio
para aplicações práticas), então

max
t≥0

|αi(t)| = |αi(t = 0)| < ∞. (26)

Isto permite a definição da função Ki em (5)
como

Ki(t) =
V i

d (t)

Hi‖∇αi‖
, (27)

Hi = |αi| + ǫ < ∞ , (28)

onde ǫ é uma constante positiva.
Aqui, é assumido que ‖∇αi‖ 6= 0 ∀ t, uma vez

que este é um conjunto repulsivo. Desse resultado
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e de (26) é posśıvel observar que 0 < Hi < ∞ e
0 < Ki < ∞. Prova-se (21) da seguinte maneira:

‖q̇i‖
2 = K2

i λ2
i α

2
i ‖∇αi‖

2 + K2
i ρ2

i (H
2
i − α2

i )‖∇αi‖
2

= K2
i ‖∇αi‖

2[λ2
i α

2
i + ρ2

i (H
2
i − α2

i )]

= [V i
d (t)]2.

[

α2
i

H2
i

(λ2
i − ρ2

i ) + ρ2
i

]

.

Fazendo

Li =
α2

i

H2
i

, (29)

observa-se que

0 ≤ Li < 1. (30)

Disto segue-se que

‖q̇i‖
2 = [V i

d (t)]2.[λ2
i Li + ρ2

i (1 − Li)]. (31)

O termo que multiplica [V i
d (t)]2 é uma combi-

nação convexa e como λi e ρi são sempre menores
ou iguais a unidade, tem-se o resultado desejado

‖q̇i‖
2 ≤ [V i

d (t)]2, (32)

que é equivalente a (21).

4 Implementação em robôs reais

A implementação da teoria descrita neste
artigo foi realizada utilizando a plataforma
Player/Stage1 para simulação, com algoritmos de
controle codificados em C++, e robôs iRobot Cre-
ate2 (veja Figura 1), cada um conectado a um net-
book. Para a localização dos robôs no ambiente
de trabalho, foram utilizadas câmeras dispostas
no teto e um sistema baseado em marcadores que
são fixados nos netbooks sobre os robôs, e ainda a
interface ARTPFiducial junto ao Player.

O Player é um software que faz a interface de
comunicação entre o algoritmo, o robô e os senso-
res. Já o Stage é um ambiente de simulação que
interage com o Player e permite que sejam rea-
lizadas simulações virtuais do programa antes da
implementação nos robôs.

Para a realização dos experimentos foi usado
um computador desktop conectado às câmeras e
que, rodando o Player, funciona como um servidor
de localização, ao qual todos os robôs podiam se
conectar por meio de uma conexão sem fio para
obter a sua posição e a dos demais. Baseado nes-
sas posições retornadas pelo servidor, o algoritmo
de cada robô calcula a sua velocidade para cada
instante de tempo.

A teoria aqui descrita foi desenvolvida para
robôs holonômicos e aplicada a robôs diferenci-
ais (que recebem como entrada de controle velo-
cidades lineares e angulares). Para obter a ve-
locidade em termos das componentes linear (v) e

1http://playerstage.sourceforge.net/
2http://www.irobot.com/create

Figura 1: Foto dos robôs utilizados nos experi-
mentos.

angular (ω) a partir das velocidades ẋ e ẏ utilizou-
se linearização por realimentação estática de esta-
dos (Murray et al., 1994) .

Robôs diferenciais podem ser modelados pela
equação:





ẋ

ẏ

θ̇



 =





cos(θ) 0
sin(θ) 0

0 1



 ·

[

v

ω

]

. (33)

Como a velocidade angular não aparece expli-
citamente nas equações para ẋ e ẏ, não é posśı-
vel usar o modelo em (33) para controlar a po-
sição do robô. Uma solução para esse problema
é redefinir a sáıda do sistema como [xd, yd]

T =
[x+ d cos(θ), y + d sin(θ)]T , que corresponde à po-
sição do ponto [d, 0]T no sistema de coordenadas
do robô, como demonstra a Figura 2. Logo:

[

ẋd

ẏd

]

=

[

cos(θ) −d sin(θ)
sin(θ) d cos(θ)

]

·

[

v

ω

]

. (34)

O robô pode, então, ser controlado através das
velocidades lineares e angulares retornadas atra-
vés da equação:

[

v

ω

]

=

[

cos(θ) sin(θ)

− sin(θ)
d

cos(θ)
d

]

·

[

ẋ
ref
d

ẏ
ref
d

]

. (35)

Portanto, substituindo (35) em (34) obtém-se:

[

ẋd

ẏd

]

=

[

ẋ
ref
d

ẏ
ref
d

]

= ui.

Os resultados de um experimento realizado
com cinco robôs estão exibidos nas Figuras 3, 4
e 5 que mostram, respectivamente, as trajetórias
de todos os robôs sobrepostas sobre a curva-alvo,
a soma dos quadrados dos potenciais de cada robô
(
∑

i α2
i ) e a distância mı́nima entre dois robôs do

experimento. Pode-se concluir que os robôs con-
vergiram para a curva sem colidir. Nesse experi-
mento foi usada uma curva-alvo dada pela equa-

ção x4

1.24 + y4

0.74 −
x2·y2

24 −1 = 0, com uma velocidade
máxima Vd = 0.04 m/s (o gráfico 6 exibe os mó-
dulos dos comandos de velocidade de cada robô
durante o experimento). Pode-se observar que as
velocidades são limitadas por Vd como desejado, e
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d
r

θ

y

x

x'y'

Figura 2: Referencial estático (sistema de coorde-
nadas xy), referencial do robô (sistema de coor-
denadas x′y′), raio do robô r e a distância d do
centro do robô ao ponto de controle.
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Figura 3: Gráfico contendo as trajetórias dos
robôs sobrepostas sobre a curva-alvo desejada

( x4

1.24 + y4

0.74 − x2·y2

24 − 1 = 0 ).

os robôs possuem velocidades acima de zero após
convergirem para a curva o que indica circulação
da mesma. Os seguintes parâmetros foram utili-
zados: d = 0, 027 m, R = 1, 00 m, r̃ = 0, 34 m,
r = 0, 17 m e ǫ = 3. As posições iniciais dos
robôs foram: [0, 708 − 0, 796], [1, 623 − 0, 505],
[0, 376 0, 259], [−1, 724 0, 789] e [1, 077 0, 674].
O tempo, em segundos, que os robôs levaram pra
atingir a curva, na mesma ordem em que foram
apresentadas as posições iniciais, foram: 82, 35 ;
125, 15 ; 95, 14 ; 96, 26 e 75, 35.

A principal limitação nos experimentos está
relacionada ao sistema de localização. Este sis-
tema está sujeito a falhas (os robôs podem, em
alguns instantes, não serem localizados correta-
mente pelas câmeras), causadas principalmente
por problemas de iluminação e de objetos que
confundem a interpretação dos marcadores. Es-
sas falhas somadas ao atraso entre a obtenção da
posição do robô e o ajuste da sua velocidade (li-
nearização por realimentação de estados), podem
fazer com que os robôs enfrentem problemas de lo-
comoção, principalmente em regiões de curvatura
mais acentuada. Para amenizar esse problema o
ideal é utilizar velocidades mais baixas, assim os
robôs podem se locomover de forma mais estável.
Em altas velocidades os robôs apresentam com-
portamento instável e não conseguem nem mesmo
convergir para a curva-alvo.
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Figura 4: Gráfico da soma dos quadrados dos po-
tenciais de cada robô em função do tempo.
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Figura 5: Distância mı́nima entre dois robôs du-
rante o experimento (linha cont́ınua) e a distân-
cia equivalente a duas vezes o raio aumentado dos
robôs (linha pontilhada).

O parâmetro ǫ, relacionado com a normaliza-
ção do campo também deve ser bem estimado para
o correto funcionamento do método. Os seguintes
pontos devem ser considerados:

1. Ele deve ser grande o suficiente para impedir
que por alguma falha de localização apareça
uma raiz imaginária na velocidade, o que re-
sulta num comportamento inesperado;

2. Ao mesmo tempo, deve ser pequeno o sufici-
ente para que a componente normal da veloci-
dade tenha sempre um valor suficientemente
grande para que os robôs convirjam para a
curva em um tempo razoável;

5 Conclusões

Este artigo propõe uma adaptação de um contro-
lador descentralizado previamente proposto pelo
nosso grupo (Gonçalves et al., 2010). No presente
trabalho concentra-se no problema de convergên-
cia e circulação de curvas em áreas de trabalho bi-
dimensionais. Aspectos práticos para implemen-
tação em robôs móveis diferenciais são discutidos
e toda a teoria é validada por meio de experimen-
tos utilizando 5 robôs. Como desejado, verificou-
se convergência e circulação de todos os robôs do
grupo e ainda ausência de colisões. Trabalhos fu-
turos incluem a validação experimental em ambi-
entes tridimensionais e adaptações para o trata-
mento de restrições de velocidade mı́nima, o que
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Figura 6: Módulo do comando de velocidade dos
robôs durante o experimento. O campo foi nor-
malizado para limitar a velocidade dos robôs em
0.04 m/s.

possibilitaria a implementação em robôs aéreos de
asa-fixa.
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Abstract— Robotic Swarms are systems formed by a large number of robots with common goals. In these
systems, processing is performed in a decentralized manner and each robot has only local information obtained
from its sensors. Among the problems encountered in swarms of robots, there exists traffic control. In this
problem, robots must be coordinated to avoid congestion. In this paper, we developed an algorithm to coordinate
robots efficiently in a scenario that robots have a common target.

Keywords— Robotic swarms, traffic control

Resumo— Enxames de robôs são sistemas formados por um grande número de robôs com objetivos em comum.
Nestes sistemas, o processamento é realizado de forma descentralizada e cada robô possui apenas informações
locais obtidas de seus sensores. Dentre os problemas enfrentados em enxames de robôs, têm-se o controle de
tráfego. Neste problema, os robôs devem se coordenar para evitar congestionamentos. Neste trabalho, foi
desenvolvido um algoritmo para coordenar os robôs de forma eficiente em um cenário onde os robôs possuem um
alvo em comum.

Palavras-chave— Exames de robôs, controle de tráfego

1 Introdução

Enxames de robôs são sistemas compostos por
uma grande quantidade de robôs, relativamente
simples, dispostos no mesmo espaço e interagindo
entre si para alcançar um objetivo comum. A
inspiração dos enxames de robôs surge do com-
portamento de colônias de insetos, como formigas
e abelhas. Nestas colônias, os indiv́ıduos intera-
gem entre si usando comunicação local e processa-
mento individual, ou seja, não existe uma unidade
central de controle administrando cada um dos in-
div́ıduos.

Num espaço em que existem vários robôs, a
tendência de um robô interferir o outro é maior.
Um dos problemas existentes na navegação de
enxames é o congestionamento, especificamente
quando os robôs devem se movimentar para o
mesmo local simultaneamente. É comum que
robôs possuam alvos distintos que compartilham
uma mesma região do espaço ou um mesmo alvo
em comum, como ocorre em navegação de pontos
de interesse (waypoint). Isto também ocorre no
problema de coleta (foraging) (Sahin et al., 2008)
(Sahin, 2004), quando os robôs devem se deslo-
car para pontos do ambiente para coletar itens e
transportá-los para um local espećıfico. Pode-se
citar aplicações para o problema da coleta como
transporte de materias tóxicos ou escombros pro-
venientes de desabamentos.

O problema do congestionamento poderia ser
resolvido utilizando uma unidade central de pro-
cessamento para computar as melhores trajetórias
para cada robô. Porém, há a desvantagem do sis-

tema ficar dependente desta unidade central, além
de não ser uma solução escalável para um grande
número de robôs. No contexto de enxames, um
dos desafios no desenvolvimento destes sistemas
é a garantia de que o todo irá funcionar correta-
mente sem que cada uma das partes tenha conhe-
cimento global do ambiente.

O objetivo deste trabalho é desenvolver um
algoritmo distribúıdo para o controle de tráfego
em enxames de robôs que permita evitar conges-
tionamentos tanto na chegada ao alvo em comum
quanto na sáıda. A idéia principal é melhorar o al-
goritmo proposto em Marcolino and Chaimowicz
(2009), incluindo um controle de regiões de acesso,
tornando mais eficiente a chegada e sáıda do alvo.
O algoritmo é executado de forma completamente
distribúıda e os robôs utilizam apenas comunica-
ção e percepção locais.

2 Trabalhos Relacionados

Em Cao et al. (1997), é denominado conflito de re-
cursos quando um recurso único e indiviśıvel é re-
quisitado por vários robôs. No contexto deste tra-
balho, o recurso em questão é o alvo, representado
por uma pequena região do espaço. Há trabalhos
das décadas de 80 e 90 que lidam com o controle
de tráfego de robôs cooperativos, mas utilizam
marcas para delimitar regiões de tráfego (Caloud
et al., 1990) (Asama et al., 1991). Em Grossman
(1988) é apresentado um algoritmo para controle
de tráfego de véıculos guiados automaticamente,
mas o controle é também feito de maneira centra-
lizada. O trabalho de Kato et al. (1992) trata este
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Figura 1: Máquina de estados do algoritmo.

problema de forma descentralizada utilizando re-
gras de tráfego que cada robô obedece, mas não
considera o problema espećıfico onde todos dese-
jam chegar no mesmo ponto.

Existem trabalhos recentes que lidam com
controle de tráfego em grupos de robôs. Em Olmi
et al. (2009), um algoritmo para coordenar cami-
nhos predefinidos de um grupo de robôs é desen-
volvido, mas em sua abordagem existe uma uni-
dade central de processamento definindo a altera-
ção das rotas de cada robô em caso de posśıvel co-
lisão. Em Guo and Parker (2002), um algoritmo
distribúıdo é desenvolvido para planejamento de
movimento para múltiplos robôs, contudo seus ex-
perimentos não envolvem muitos robôs. O traba-
lho de Peasgood et al. (2008) trata o problema de
colisão de trajetórias para vários robôs, mas num
contexto onde os alvos de cada um podem ser di-
ferentes.

Nos trabalhos de Sahin (2004) e Sahin et al.
(2008), que fazem uma revisão da área de enxames
de robôs, não foram encontradas menções sobre o
problema exposto neste trabalho, nem, de forma
mais geral, sobre controle de tráfego em enxames
de robôs. O único que se enquadra neste problema
é o de Marcolino and Chaimowicz (2009) cuja con-
tinuação aqui está sendo proposta. Sendo assim,
o presente trabalho sugere um diferente subtópico
de estudo para a área de enxames de robôs.

3 Algoritmo distribúıdo para controle de
congestionamento

A idéia principal do algoritmo proposto neste tra-
balho é evitar que muitos robôs cheguem simulta-
neamente ao mesmo alvo. Este algoritmo trata-se
de uma extensão do trabalho proposto por Marco-
lino and Chaimowicz (2009), onde é descrito um
algoritmo que consiste em cada robô usar uma má-
quina de estados probabiĺıstica para se coordenar
dentro de uma região em volta do alvo. A idéia
é fazer com que os robôs esperem sua vez para
alcançar o alvo, se posicionando numa região pró-
xima a ele, de forma a diminuir a chance de um
robô atrapalhar o outro.

A máquina de estados, apresentada na Fi-

Figura 2: Área de perigo e livre.

gura 1 (Marcolino and Chaimowicz, 2009), ilus-
tra o comportamento de cada robô. Um robô
em estado NORMAL irá se mover para o alvo
enquanto desvia de obstáculos. Se ele alcan-
çar a região de perigo, região de raio s ao re-
dor do alvo, e encontrar um robô próximo com
o mesmo alvo que ele, então ele muda para o es-
tado ESPERANDO. Existe também uma área
circular menor, com raio r < s, chamada de região
livre. Figura 2 (Marcolino and Chaimowicz, 2009)
mostra as regiões de perigo e livre. Robôs no es-
tado ESPERANDO ou PRESO não podem en-
trar nesta região. Cada robô em ESPERANDO
tem uma probabilidade ρ de mudar para o estado
IMPACIENTE, na qual o robô irá para o alvo
não se importando se existem outros robôs com
o mesmo alvo. Robôs no estado ESPERANDO
podem continuar neste estado com probabilidade
1 − ρ. Se um robô está no estado NORMAL
e encontra um robô no estado ESPERANDO
na sua frente, ele muda para o estado PRESO.
No estado PRESO, o robô possui o mesmo com-
portamento do estado ESPERANDO, contudo,
ele não depende de transições probabiĺısticas para
mudar de estado, basta não haver mais robôs
ESPERANDO próximos e ele voltará ao estado
NORMAL. É importante mencionar que este
algoritmo não evita que os robôs se movam ao
mesmo tempo para o alvo, mas diminui a chance
disso acontecer devido a máquina de estados pro-
babiĺıstica utilizada.

Para os robôs perceberem quando existem al-
vos em comum, eles trocam mensagens com robôs
detectados em sua proximidade, informando qual
seu alvo e o tipo da mensagem. Os robôs só obe-
decem o algoritmo acima se o alvo é comum. Exis-
tem dois tipos de mensagem: de parada e de aten-
ção. A mensagem de parada é enviada para aque-
les que estão no estado NORMAL e se encontram
atrás dos que estão no estado ESPERANDO,
fazendo que mudem para o estado PRESO. A
mensagem de atenção é enviada para aqueles que
estão na região livre, fazendo com que os que es-
tão no estado NORMAL, mudem para o estado
ESPERANDO.

Este algoritmo funciona sem congestionamen-
tos até a chegada no alvo. No entanto, a sáıda
dos robôs da região do alvo fica congestionada de-
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Figura 3: Divisão da região de perigo em áreas de
entrada e sáıda.

vido à presença de outros robôs esperando para
entrar. O algoritmo proposto neste trabalho pre-
tende contornar este problema.

4 Algoritmo proposto

O algoritmo proposto neste trabalho visa dividir
a área em torno do alvo em regiões para entrada
e sáıda de robôs. Estabelecendo estas regiões,
pretende-se diminuir os congestionamentos entre
robôs que desejam chegar ao alvo e os que dese-
jam sair. Para isso, a região de perigo será divi-
dida em quatro regiões por ângulos α e β, como
ilustra a Figura 3. A fatia dividida pelo ângulo α
será usada para entrada dos robôs e a do ângulo β,
para sáıda. Com isso espera-se que os robôs pos-
sam entrar e sair da região de alvo sem ocorrência
de congestionamentos.

O algoritmo proposto neste trabalho estabe-
lece um novo comportamento aos robôs quando
estão próximos do alvo. Quando um robô se en-
contra a uma distância D do alvo, ele verifica se
está dentro da região de entrada. Caso esteja fora,
ele se move para dentro da região. A região de en-
trada é verificada considerando a posição do alvo,
a posição atual do robô, usando um referencial
global. Considere γ = 90◦−α/2, o ângulo da reta
m, e δ = 90◦ + α/2, da reta l, conforme mostra a
Figura 4 (as retas l e m também podem ser vis-
tas na Figura 3). Dados (xG, yG), as coordenadas
do alvo, e (x, y), a posição atual do robô, a se-
guinte condição determina se o robô está dentro
da região:

(y − yG − tan(γ)(x− xG) ≥ 0)∧
(y − yG − tan(δ)(x− xG) ≥ 0) se y > yG

(y − yG − tan(γ)(x− xG) ≤ 0)∧
(y − yG − tan(δ)(x− xG) ≤ 0) se y ≤ yG

Se o robô não está na região, ele é impelido
a se locomover para o ponto da reta que divide

α

l m

γ

δ

.

d
γ

(x,y)

90º+ γ

.

d

(x  ,y  )

δ

(x,y)
-90º δ
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Figura 4: Distância mais próxima entre um ponto
fora da região e a fronteira da região de entrada.
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G G
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r

(x' ,y' )N N

Figura 5: Nova posição do robô caso esteja na área
livre.

a região de entrada mais próximo de sua posição
atual. A distância d entre sua posição atual e o
ponto mais próximo da região de entrada é dado
por:

d =
y − tan(θ)(x− xG)− yG√

(tan2(θ) + 1)
(1)

onde

θ =

 γ se ((y > yG) ∧ (x > xG))∨
((y ≤ yG) ∧ (x ≤ xG))

δ caso contrário

A Equação 1 pode retornar valores positivos ou
negativos, a depender da posição do robô em re-
lação a reta mais próxima.

Como ilustrado na Figura 4, o ponto
(xW , yW ) para o qual ele deve se locomover é dado
por:

xW = x+ d cos(φ) (2)

yW = yG + tan(θ)(xW − xG) (3)

onde

φ =

 90◦ + γ se ((y > yG) ∧ (x > xG))∨
((y ≤ yG) ∧ (x ≤ xG))

δ − 90◦ caso contrário

Além das regiões delimitadas pelas retas, os
robôs, ao entrarem nos estados ESPERANDO
ou PRESO, verificam se não estão na região livre
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próxima ao alvo (Figura 2). Um robô em qual-
quer um destes dois estados, deve estar a no mı́-
nimo uma distância r do alvo. Um robô no es-
tado ESPERANDO deve estar a uma distância
do alvo que varia de r a s. Se um robô está em
ESPERANDO e se afasta do alvo, ficando a mais
de s metros, ele passa para o estado PRESO. Se
um robô ESPERANDO encontra-se a menos de
r metros, ele deve ir para a posição (xN , yN ) (Fi-
gura 5).

Para obter esta posição, considere

A =
(y − yG)2

(x− xG)2
+ 1

Sendo assim, tem-se que:

xN = ∓ r√
A

+ xG (4)

yN = yG ± r
√

1− 1

A
(5)

Tendo em vista a escolha da posição (xN , yN )
mais próxima do robô, se x < xG, xN será calcu-
lado com a Equação 4 usando o sinal negativo (do
contrário, com o sinal positivo). Analogamente, se
y < yG, yN será obtido com a Equação 5 usando o
sinal negativo (senão, com o sinal positivo). Caso
o resultado (xN , yN ) esteja fora da região de en-
trada, xN e yN são usados como entrada (no lugar

de x e y) para as Equações 1-3. É importante res-
saltar que se x = xG, A será o resultado de uma
divisão por zero. Dessa forma deve-se considerar
que x− xG seja igual a um ε > 0.

Os robôs também reagem à forças repulsivas
relativos a seus vizinhos de modo diferente a de-
pender do estado em que se encontram. Para ge-
rar forças repulsivas foi usada a seguinte função
(Siegwart and Nourbakhsh, 2004):

F =

 −K ∗
(

1

d
− 1

I

)(
o− p

d3

)
se d < I

0 caso contrário

onde p = [x, y]T é a posição atual do robô, o =
[xo, yo]T , a posição de outro robô, d = ||o− p||, a
distância Euclidiana entre o e p e I a influência
do outro robô.

Se um robô estiver dentro da região de en-
trada, as forças repulsivas aplicadas a ele são re-
duzidas pela metade caso tentem expulsar o robô
da região de entrada. Esta redução ocorre veri-
ficando se o sentido do vetor da força repulsiva
cruza a linha delimitadora mais próxima de den-
tro para fora. Esta redução não impede que ele
saia, mas reduz a quantidade de robôs na região
de sáıda.

5 Resultados e Discussões

O algoritmo foi testado em simulações usando o
simulador Stage (Gerkey et al., 2003). Os robôs

(a) Ińıcio da execução

(b) Formação das regiões de entrada e sáıda

(c) Execução mais à frente

Figura 6: Imagens da execução.

usaram um algoritmo de controle em comum, ba-
seado em campos potenciais. Uma força atrativa
é utilizada para alcançar o alvo, ao mesmo passo
que forças repulsivas são aplicadas ao se aproxi-
mar de outros robôs. Na simulação, foram consi-
derados robôs não holonômicos usando equações
de controle baseados em Luca and Oriolo (1994).

Foi considerado um cenário onde os robôs
encontram-se em posições aleatórias, mas distan-
tes da região de perigo. Os robôs devem se movi-
mentar para um alvo em comum e, após alcançá-
lo, sair da região livre se deslocando para um novo
alvo. Nesse artigo, considera-se que o novo alvo
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Figura 7: Tempo de execução dos algoritmos.

estará distante e alinhado com as direções de sáıda
do alvo original (essa condição pode ser relaxada
com algumas alterações no algoritmo, que não são
tratadas nesse artigo). Foi medido a quantidade
de iterações em que cada robô gasta para alcançar
o alvo e depois sair da região, se movendo a uma
distância de R metros do alvo original. O intuito
desta medida de tempo é verificar a eficiência da
chegada do robô ao alvo e de sua sáıda desta re-
gião. Cada simulação foi executada 20 vezes para
cada quantidade de robôs usadas no experimento
e para cada algoritmo. Foi determinado um valor
fixo para o raio da área de perigo (s = 3,5 m) e da
área livre (r = 1,5 m). O valor de D e R é 10 m.

A Figura 6 apresenta algumas imagens da
execução do algoritmo proposto. Robôs em es-
tado NORMAL, ESPERANDO, PRESO e
IMPACIENTE são representados com as co-
res vermelha, verde, ciano e azul, respectivamente.
Robôs que terminaram a execução estão represen-
tados com a cor preta. Na Figura 6(a), tem-se
o ińıcio da execução. Algumas iterações após o
ińıcio, a Figura 6(b) mostra quando as regiões es-
tão começando a serem formadas. Observa-se que
todos os robôs, independente de qual estado es-
teja, vão para a região de entrada mais próxima.
Nota-se, na região próxima ao alvo, que alguns
robôs estavam no estado ESPERANDO e pas-
saram para o estado IMPACIENTE. Percebe-
se também que os robôs que ainda estão na re-
gião de sáıda estão apontados para as retas que
dividem estas regiões, indicando que eles estão se
movendo para a área de entrada. A Figura 6(c)
ilustra uma iteração mais a frente quando al-
guns poucos robôs ainda não terminaram de en-
trar na região do alvo. Nota-se, tanto na re-
giões de entrada superior quanto inferior, que há
dois robôs no estado NORMAL. Como não ha-
via robôs no estado ESPERANDO, estes robôs,
antes no estado PRESO, mudaram para o es-
tado NORMAL e seguiram em frente. Contudo,
como discutido na Seção 3, ao chegarem próximo
do alvo e se detectarem, eles deverão entrar no
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Figura 8: Quantidade de mensagens enviadas.

estado ESPERANDO, visto que haverá outros
robôs tentando alcançá-lo.

Para avaliar o algoritmo proposto, ele foi com-
parado com o algoritmo de coordenação sem Re-
giões, proposto em Marcolino and Chaimowicz
(2009), e sem algoritmo de coordenação, ou seja,
usando apenas campos potenciais atrativos e re-
pulsivos. O desempenho dos três algoritmos foi
analisado quanto ao número de iterações gastas
em relação à quantidade de robôs. A Figura 7
apresenta o resultado da execução dos três algo-
ritmos quanto a quantidade de iterações máxima
de cada execução, ou seja, o tempo de execução
do último robô a sair (com intervalo de confiança
de 95%). A quantidade de robôs foi variada de
20 a 140, com intervalos de 20. Para os dois al-
goritmos com máquinas probabiĺısticas, foi usado
ρ = 0, 3. Para o ângulo da região de entrada foi
usado α = 120◦. Nota-se que, o algoritmo pro-
posto possui um ganho considerável em relação
ao algoritmo sem regiões. Isto se explica pela se-
leção de regiões de entrada e sáıda para impedir
congestionamentos quando os robôs estão saindo
da região do alvo.

A Figura 8 mostra a quantidade de mensagens
enviadas para a execução dos dois algoritmos de
coordenação. Nota-se que o algoritmo proposto é
menos eficiente na quantidade de mensagens en-
viadas. Isto ocorre porque no algoritmo proposto
os robôs PRESO ou ESPERANDO tendem a
se concentrar na região de entrada. Com isso,
os robôs ficam mais próximos, fazendo com mais
robôs estejam em seu raio de percepção e conse-
quentemente troquem mais mensagens. Apesar
de não ter sido feita regressões, observa-se que a
quantidade de mensagens enviadas é uma função
que tende a ser quadrática quanto à quantidade
de robôs e o tempo de execução é uma função que
tende a ser linear.

O algoritmo proposto possui, na média, um
desempenho melhor ao algoritmo sem regiões de
entrada e sáıda, mas a mesma tendência de cresci-
mento. Isto é alcançado devido a divisão da área
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próxima ao alvo em regiões de entrada e de sáıda.
Consequentemente, os robôs terão espaços livres
para mover sair da região próxima ao alvo. Esta
melhoria traz benef́ıcios ao sistema como um todo,
pois menos tempo é usado para atingirem a região
próxima do alvo, com o custo de poucas mensa-
gens a mais sendo enviadas.

6 Conclusões

Este trabalho apresentou um algoritmo utilizando
máquinas de estados probabiĺısticos para o pro-
blema do controle de tráfego em enxames de robôs.
Tratou-se de uma melhoria do algoritmo proposto
por Marcolino and Chaimowicz (2009). A idéia
principal desta melhoria era dividir a área em
torno do alvo em regiões para entrada e sáıda de
robôs. Estabelecendo estas regiões, pretendeu-se
diminuir os congestionamentos entre robôs que de-
sejavam chegar ao alvo e os que desejavam sair.
O algoritmo proposto foi comparado com o algo-
ritmo sem coordenação, ou seja, usando apenas
campos potenciais atrativos e repulsivos, e o algo-
ritmo original sem regiões. O algoritmo proposto
possui um desempenho melhor no tempo gasto
para alcançar o alvo gastando poucas mensagens a
mais em relação ao algoritmo sem uso de regiões.

O problema do controle de tráfego em enxa-
mes de robôs não foi abordado na literatura de
forma espećıfica, por conseguinte o presente traba-
lho sugere um diferente subtópico de estudo para
a área de enxames de robôs. Foi demonstrado que
o algoritmo proposto neste trabalho possui um de-
sempenho melhor para situações em que os robôs
ficam congestionados durante sua sáıda de áreas
com bastante tráfego.

Como trabalhos futuros pretende-se fazer tes-
tes com robôs reais e melhorar este algoritmo para
situações em que os robôs possuem novos desti-
nos no lado oposto a região de entrada. Também
pretende-se desenvolver outros algoritmos para
controle de tráfego usando outras abordagens e
compará-los com o algoritmo proposto.
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CONCEPÇÃO DE UM FORMALISMO DE APRENDIZAGEM BASEADO EM MODELOS SOCIAIS
PARA UM TIME DE ROBÔS EM EXECUÇÃO COOPERATIVA DE TAREFAS
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Abstract— We propose a learning formalism to be used by a group of robots to solve tasks in a cooperative way in a closed
environment. This mathematical formalism is totally based on social models of real individuals and should lead the robot group
providing better efficiency in solving cooperative tasks, mainly the ones that need accommodation and assimilation of knowledge.
Experiments and their results demonstrate the efficiency of our proposal in comparison to a empirical, traditional model.

Keywords— Group of robots, Social models of learning, formal learning

Resumo— Propomos um formalismo de aprendizagem para um grupo de robôs resolver tarefas de forma cooperativa em um
determinado ambiente fechado. Esse formalismo matemático é totalmente baseado em modelos sociais de indivı́duos reais e deve
conduzir o grupo de robôs propiciando maior eficiência na resolução cooperativa de tarefas, principalmente as que necessitem de
assimilação e acomodação do conhecimento. Nossos experimentos e resultados demonstram a eficiência de nossa proposta em
comparação a um modelo empı́rico tradicional.

Palavras-chave— Grupo de robôs, Modelos sociais de aprendizagem, Formalismo de aprendizagem.

1 Introdução

Os trabalhos desenvolvidos com robôs móveis
autônomos buscam um elevado nı́vel de flexibilidade,
adaptabilidade e eficiência, como é o caso do garçom
de bebidas em um hotel (Weckesser and Graf,
1998), do entregador de correspondências (Vestli,
1996), ou ainda, do que oferece transporte em
um hospital (Engelberger, 1993). Porém, diversas
pesquisas evidenciam a importância de tarefas que não
podem ser executadas por um único robô, havendo
a necessidade de uma coordenação entre vários
robôs para completar a resolução do problema, ou
então tarefas que podem ser divididas em sub-tarefas
independentes, tornando a resolução mais simples.
Exemplos de tais aplicações incluem a modelagem
de problemas de comércio eletrônico (Chen et al.,
2008), o envio de cartas (Carrascosa et al., 2008),
o agendamento de rotas de caminhões (Mes et al.,
2007), a modelagem da demanda de energia em
cidades ou paı́ses (Toksari, 2007) e missões de
resgate de vı́timas de desastres (Rooker and Birk,
2005). Outro exemplo é um sistema completo para
programação de uma frota de robôs em ambiente
fechado, cujo objetivo é executar as ordens de
entregas de encomendas, realizando escalonamentos
e planejamento de caminhos para os robôs envolvidos
(Surmann and Morales, 2002).

Os sistemas aplicados em problemas onde as
tarefas não podem ser executadas por apenas um
único robô são chamados de sistemas multi-robôs,
cuja tarefa global é comum a todos que interagem
no ambiente (Navarro-Serment et al., 2002).

A caracterı́stica principal desses ambientes é a
cooperação em grupo, o que torna essencial buscar
alternativas que transformem essa cooperação
mais eficiente possı́vel, ocasionando uma boa
relação de trocas de conhecimento e experiência
(aprendizagem) entre os componentes. Contudo, o
objetivo desse trabalho é dotar um ambiente composto
por robôs heterogêneos e simulados, de capacidade de
autonomia e de aprendizagem.

O processo de aprender de um ser humano
(indivı́duo real) é bastante complexo e envolve vários
fatores, como variáveis cognitivas, afetivas, sociais,
econômicas e até polı́ticas, segundo (Wenger, 2000).
Estudos sobre processos de aprendizagens dos seres
humanos demonstraram várias similaridades que são
possı́veis de modelar em robôs de um sistema,
fixando-se algumas restrições. Esse artigo mostra
a concepção de um formalismo matemático que
descreve um processo de aprendizagem que pode ser
aplicado em sistemas multi-robôs simulados, sendo
ele baseado em modelos sociais e em teorias aplicadas
em indivı́duos reais.

Para descrever o trabalho desenvolvido, esse
artigo informa, no item 2, a Formulação Matemática
gerada para o Modelo de Aprendizagem proposto para
o sistema multi-robô; o item 3 explica os experimentos
avaliados e seus resultados; e o item 4 explicita
as conclusões obtidas a cerca dos resultados dos
experimentos avaliados.
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2 Formulação Matemática do modelo de
aprendizagem dos Robôs

Observando nos robôs caracterı́sticas obtidas dos
processos de aprendizagem de indivı́duos reais,
através de investigações das abordagens Behaviorista,
Humanista, Cognitiva, Social, segundo o filósofo
Jean Piaget e segundo o psicólogo Lev Semyonovich
Vygotsky, foi possı́vel chegar às relações da
formulação matemática, informadas a seguir.

2.1 Premissas básicas

Inicialmente, deve-se considerar as equações:

At = {α1,α2, . . . ,αm} (1)
Tt = {τ1,τ2, . . . ,τn} (2)

Onde 1 é o conjunto finito de robôs do ambiente no
instante t e 2 é um conjunto finito de tarefas para serem
realizadas no instante t, tal que n,m ∈ N.

Através dos processos de aprendizagem
estudados, foram identificados as definições que
se seguem, diante de suas respectivas abordagens.

2.2 Teoria de Lev Vygotsky

A teoria sócio-interativista que o pesquisador Lev
Vygotsky defendeu, dimensionou alguns conceitos
importantes, como a Zona de Desenvolvimento
Proximal (ZDP), que é a diferença entre o Nı́vel
de Desenvolvimento Real (NDR) e o Nı́vel de
Desenvolvimento Potencial (NDP) de cada indivı́duo.
Trazendo para o ambiente multi-robô, o NDR informa
a capacidade que o robô tem de resolver problemas
utilizando seu conhecimento autonomamente. Esse
nı́vel é dinâmico, aumentando em cada necessidade de
alteração, de acordo com o processo de aprendizagem.
Já o NDP é determinado pelas habilidades que o robô
já possui e que poderá possuir, quando necessário.

Portanto, a ZPD de cada robô informará a
capacidade de o robô realizar autonomamente uma
dada tarefa ou a capacidade do mesmo em realizá-la.
Com isso, consegue-se definir as seguintes funções:

ndr(αi,τ j) = y (3)
nd p(αi,τ j) = −y (4)
zd p(αi,τ j) = ndr(αi,τ j)−nd p(αi,τ j) (5)

onde y ∈ N. A NDR é obtida através de 3. Nesse
caso, ndr(αi,τ j) = 0 quando o robô αi não souber
resolver sozinho a tarefa τ j e ndr(αi,τ j) = 1, caso
contrário. Já 4 informa o NDP. Quando nd p(αi,τ j) =
−1 (y = 1), o robô αi tem capacidade para aprender
τ j, e nd p(αi,τ j) = 1, caso contrário.

Os valores −1 e 1 que a função nd p pode assumir
foram escolhidos para facilitar inferência de resultados
obtidos com a função que define a ZDP, informada
em 5, possibilitando a identificação das caracterı́sticas
reais e potenciais. Com essa função é possı́vel obter
as seguintes informações:

i) Se zpd(αi,τ j) =−1, αi não sabe resolver τi e não
é capaz de aprendê-la;

ii) Se zpd(αi,τ j) = 0, αi já sabe resolver τi, mas não
é capaz de aprimorar o seu conhecimento a cerca
de sua resolução;

iii) Se zpd(αi,τ j) = 1, αi não sabe resolver τi, mas é
capaz de aprendê-la;

iv) Se zpd(αi,τ j) = 2, αi já sabe resolver τi e ainda
é capaz de aprimorar seu conhecimento.

2.3 Abordagem Behaviorista

A abordagem Behaviorista informa que o indivı́duo
recebe um estı́mulo de uma tarefa para poder produzir
uma resposta a esse estı́mulo. Aqui, o robô receberá
um estı́mulo de determinada tarefa e responderá com o
seu próprio conhecimento a cerca da resolução. Logo,
a função de estı́mulo pode ser definida por 6, onde
ε(τ j,αi) é a resposta do robô αi ao estı́mulo da tarefa
τ j, sendo y ∈ N. Porém, ε(τ j,αi) = 1 (y = 1) quando
αi souber resolver τ j sozinho ou ε(τ j,αi) = 0, caso
contrário (y = 0).

ε(τ j,αi) = y (6)

Contudo, foi considerado que, quando ε(τ j,αi) = 1,
αi sabe solucionar τi, mesmo necessitando subdividir
τi em outras menores para que outros robôs o ajude.
Isso difere da função 3 quando ndr(αi,τ j) = 1, pois
esse resultado informa que αi é capaz de resolver a
tarefa sozinho sem a ajuda de outro robô do ambiente.
Então, sobre ε é possı́vel inferir que:

i) ndr(αi,τ j) = 1 ⇒ ε(τ j,αi) = 1, já que, se αi sabe
resolver τ j sozinho, ele também produzirá um
estı́mulo a essa tarefa;

ii) ndr(αi,τ j) = 0, não restringe qualquer valor
para ε(τ j,αi) pois mesmo sem conseguir resolver
τ j sozinho, αi pode produzir uma resposta ao
estı́mulo dessa tarefa;

iii) ε(τ j,αi) = 0 ⇒ ndr(αi,τ j) = 0, pois se αi não
pode informar uma resposta ao estı́mulo de τ j,
ele também não tem o conhecimento para sua
execução sozinho;

iv) ε(τ j,αi) = 1, não restringe qualquer valor
para ndr(αi,τ j), já que, mesmo possuindo
uma resposta para o estı́mulo de τ j, αi não
necessariamente deve saber resolvê-la sozinho.

2.4 Abordagem Social

A abordagem social enfatiza o retorno de um
indivı́duo ao estı́mulo da tarefa em conformidade
com o ambiente social em que está inserido.
Nesse caso, entende-se que o contexto social
dos robôs é um ambiente dinâmico, fechado
e reconfigurável, dependendo da necessidade da
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aplicação. Entende-se que todos os robôs estam
inseridos em um mesmo ambiente contendo o mesmo
contexto social, especificado por Φ. Entretando,
conforme detalhado em (Maia et al., 2010), A ⊂ Φ,
pois ∀α ∈ A ⇒ α ∈ Φ.

Como a abordagem Social informa que a resposta
de um indivı́duo a um estı́mulo depende do contexto
social que está inserido e de seu comportamento,
pode-se inserir a função de resposta e algumas
definições abaixo, onde a equação 7 é a resposta
do robô αi, a equação 8 informa o conjunto de
conhecimento e a 9 descreve o conjunto de capacidade
fı́sica de cada agente αi.

ρ(αi) = Σ(αi)∪ϒ(αi)∪Φ (7)
Σ(αi) = {σ1,σ2, . . . ,σx} (8)
ϒ(αi) = {υ1,υ2, . . . ,υy} (9)

Ainda assim, há a necessidade de abordar os
conceitos que envolvem a tarefa em si. Deve-se
perceber quais são os elementos necessários à
execução de uma dada tarefa, independente do robô
que a execute. Nesse caso, a tarefa necessita de
uma série de conhecimentos básicos que o agente,
para executá-la fisicamente (ϒ), precisa tê-la em se
conjunto Σ. Ou seja, se Σ(τ j) = σ1,σ2, . . . ,σx e
ϒ(τ j) = υ1,υ2, . . . ,υy, então a equação 10 verifica
se a tarefa τ j pode ou não ser executada por um ou
mais robôs. Nesse caso, γ(τ j,A′

t) = 1 se τ j puder ser
executada por A′

t e γ(τ j,A′
t) = 0, caso contrário.

γ(τ j,A′
t) = y (10)

Com essas definições, pode-se afirmar que a execução
de uma dada tarefa é tida com sucesso quando um
conjunto de robôs possui, em grupo, os conhecimentos
e as capacidades fı́sicas necessários à execução.
Então, redefinindo a equação 10 obtem-se que
γ(τ j,A′

t) = 1 implica em afirmar que:

n
[

αi∈A′
t , j=1

Σ(αi) ⊆ Σ(τ j)

n
[

αi∈A′
t , j=1

ϒ(αi) ⊆ ϒ(τ j).

Logo, modificando a equação 7 em função da resposta
que cada robô pode dar a uma dada tarefa, sendo
esta por sua vez, executada completamente (e com
sucesso), obtem-se 11, onde Σ′(αi)⊆ Σ(αi) e Σ′(αi)⊇
Σ(τ j). Da mesma forma, ϒ′(αi) ⊆ ϒ(αi) e ϒ′(αi) ⊇
ϒ(τ j). E finalmente, γ(τ j,αi) = 1.

ρ(αi,τ j) = Σ′(αi)∪ϒ′(αi)∪Φ (11)

A equação 11 informa que, para que um robô execute
a tarefa (sozinho) sua capacidade fı́sica deve atender
às exigidas pela tarefa em questão, assim como
os conhecimentos básicos. Estendendo-a para um
conjunto de robôs, em cooperação, para a execução
da mesma tarefa, tem-se a construção da equação 12,

sabendo que esta pesquisa envolve um único contexto
social, que Σ(αi) ⊇ Σ(τ j), ϒ(αi) ⊇ ϒ(τ j) e que A′

t ⊆
At .

γ(A′
t ,τ j) = {

m
[

αi∈A′
t , j=1

Σ(αi)}∪{
m

[

αi∈A′
t , j=1

ϒ(αi)} (12)

Com essa equação é possı́vel trabalhar a resposta ao
estı́mulo de uma tarefa em um conjunto de robôs
operando em grupo, cooperando suas capacidades
fı́sicas e transmitindo seus conhecimentos, já que,
nada impede que um agente, mesmo sem o
conhecimento mas com a capacidade fı́sica necessária,
possa ajudar a resolver a tarefa, sendo ajudado por um
outro agente, que lhe disponibilizou o conhecimento
(já que ele não tinha a capacidade fı́sica para tal
operação).

2.5 Abordagem Cognitiva

Até agora, as equações não mostraram as
atualizações que devem ser realizadas no conjunto
de conhecimento de cada robô. Através dessa
abordagem, pode-se compreender essa atualização,
que pode ser a inclusão de um novo conhecimento ou
apenas uma alteração.

2.5.1 Inclusão

Seja Σt(αi) = σ1,σ2, . . . ,σx o conjunto de
conhecimento do robô αi no instante t. Se deseja
adicionar Σ′

t(αi) = σk,σk +1, . . . ,σk +w, tal que
σk /∈ Σ(αi), ∀k ∈ N. Então, no instante t + 1, com a
inclusão, tem-se que:

Σt+1(αi) = Σt(αi)∪Σ′
t(αi) (13)

2.5.2 Alteração

Seja Σt(αi) = σ1,σ2, . . . ,σx o conjunto de
conhecimento do robô αi no instante t. Se deseja
alterar σ2 por σ′

2, essa operação corresponde, no
instante t +1, a:

Σt+1(αi) = Σt(αi)−{σ2}∪{σ′
2} (14)

2.6 Abordagem segundo Piaget

Segundo a teoria do equilı́brio difundida por Piaget,
o indivı́duo é capaz de assimilar conhecimento ou
acomodá-lo, ficando em equilı́brio. Direcionando aos
robôs, entende-se que assimilação é a incorporação de
um conhecimento novo (equação 13) e a acomodação
é a atualização de um conhecimento prévio (equação
14). No entanto, pode-se perceber que, para que
haja essas operações é necessário identificar algumas
restrições:

• Assimilação do conhecimento: zd p(αi,τ j) =
1 ⇒ ndr(αi,τ j) = 0 e nd p(αi,τ j) = −1, pois o
robô αi não sabe resolver τ j, mas é capaz de
aprendê-la.
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• Acomodação do conhecimento: zd p(αi,τ j) =
2 ⇒ ndr(αi,τ j) = 1 e nd p(αi,τ j) = −1, pois αi
já sabe resolver τ j e ainda pode aprimorar sua
resolução.

2.7 Abordagem Humanista

De acordo com essa abordagem, o indivı́duo controla
suas ações e possui liberdade para agir, considerando
seu potencial. No caso dos robôs, eles também
têm liberdade para tomar decisões de acordo com a
implementação das chamadas Regras de Convivência
do ambiente. Porém, não há uma estrutura formal
para essas regras, já que elas estarão embutidas no
ambiente concebido.

2.8 Modelo Matemático

Considere que

• At = {α1,α2, . . . ,αm}, ∀m ∈ N, é o conjunto de
robôs do ambiente, no instante t;

• Tt = {τ1,τ2, . . . ,τn}, ∀n ∈ N, é o conjunto de
tarefas a serem solucionadas no instante t;

• Φt = {ϕ1,ϕ2, . . . ,ϕk}, ∀k ∈ N, é o conjunto de
contexto social no instante t;

• Σ(αi) = {σ1,σ2, . . . ,σx}, ∀x ∈N, é o conjunto de
conhecimento do robô αi;

• Σ(τ j) = {σ1,σ2, . . . ,σx}, ∀x ∈ N, é o conjunto de
conhecimento necessário para se executar a tarefa
τ j;

• ϒ(αi) = {υ1,υ2, . . . ,υy}, ∀y ∈ N, é o conjunto de
capacidade fı́sica do robô αi;

• ϒ(τ j) = {υ1,υ2, . . . ,υy}, ∀y ∈ N, é o conjunto
de capacidade fı́sica necessário para que um robô
execute a tarefa τ j.

A função objetivo é

maxλ =
m

∑
i=1

Σ(αi)
t

(15)

Onde: Σ(αi) é o conjunto de conhecimento do robô
αi; t é o instante avaliado; m ∈ N. Sujeito a:

i) zd p(αi,τ j) = ndr(αi,τ j)−nd p(αi,τ j)

ii) ndr(αi,τ j) = 1 ⇒ ε(τ j,αi) = 1

iii) ε(τ j,αi) = 0 ⇒ ndr(αi,τ j) = 0

iv) ρ(A′
t ,τ j) = {

Sm
αi∈A′

t , j=1 Σ(αi)} ∪
{

Sm
αi∈A′

t , j=1 ϒ(αi)}

Tais que os indicadores de i) Nı́vel de
Desenvolvimento Real, ii) Nı́vel de Desenvolvimento
Potencial, iii) Zona de Desenvolvimento Proximal,
iv)Estı́mulo de uma tarefa em um agente, sejam:

i) ndr(αi,τ j) = 0, se αi não souber resolver τ j
sozinho; 1, caso contrário;

ii) nd p(αi,τ j) = −1, se αi é capaz de aprender τ j;
1, caso contrário;

iii) zd p(αi,τ j) = −1, se αi não sabe e não é capaz
de aprender τ j; 0, se αi sabe τ j, mas não pode
aprimorar sua resolução; 1, se αi não sabe mas é
capaz de aprender τ j; e 2, se αi já sabe τ j e ainda
é capaz de aprimorar sua resolução;

iv) ε(τ j,αi) = 1, se αi sabe solucionar τ j; 0, caso
contrário.

3 Experimentos e Resultados

Os resultados iniciais foram obtidos com a simulação
de um ambiente no qual estão inseridos 10 robôs
heterogêneos, sendo requisitados para resolverem um
conjunto de 10 tarefas, aqui chamado de Missão.

A implementação foi realizada com o auxı́lio de
uma ferramenta voltada para resolução de problemas
numéricos, o Scilab (versão 5.2.2), já que essa
fase teve por finalidade verificar a consistência do
formalismo matemático proposto.

Simulados em um ambiente com 10 robôs
heterogêneos (r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10)
que podem ser requisitados para executarem Missões
(grupos de 10 tarefas diferentes, como t1, t2, t3, t4, t5,
t6, t7, t8, t9 e t10), os pressupostos matemáticos foram
avaliados através de diferentes testes, informados mais
a seguir. Para todos os 06 testes, foram obtidos
05 amostras de 100 execuções, totalizando 3.000
resultados avaliados.

Por se tratar de uma grande quantidade de
instâncias avaliadas, foi decidido por manter um
mapeamento na nomenclatura do teste. Cita-se,
por exemplo, 10R10T 100 MI NO1, como sendo
a instância avaliada para 10 robôs heterogêneos
(10R), sendo requisitados para execução de uma
Missão contendo 10 tarefas diferentes (10T ), com
um ciclo de 100 execuções ( 100 ), utilizando o
critério exploratório de modificar randomicamente a
Missão em cada ciclo (MI), para o algoritmo sem
aprendizagem em sua primeira amostra ( NO1).

Como forma de avaliar todos os parâmetros da
instância, foram adotados 03 critérios exploratórios
da configuração inicial Ambiente/Robôs/Missão
que modificam randomicamente algumas partes
integrantes do ambiente, sem deixá-lo diferente.
Nesse caso, é como se fosse feita um rearranjo do
espaço trabalhado. O primeiro, altera a lista de
robôs disponı́veis para comunicação (RO); o segundo
modifica a fila de tarefas da Missão dada ao ambiente
no inı́cio da execução (MI); e o terceiro transforma
tanto a lista de robôs quanto a fila de tarefas da Missão
(MR).
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3.1 Abordagem tradicional - sem aprendizado

O primeiro teste foi a simulação do ambiente sem
qualquer regra de aprendizagem entre os robôs
contidos nele. O resultado foi o mesmo para
todas as amostras, de todas as instâncias seguindo
os 03 critérios exploratórios. Nos 1500 resultados
obtidos, observou-se que nao houve qualquer tipo de
cooperação e, por sua vez, aprendizagem, durante a
execução das tarefas. Abaixo, o gráfico da figura
1 informa o resultado constante conseguido pelas
execuções desse teste.

Figura 1: Média das execuções das 05 amostras
10R10T 100 NO. O grupo de 10 robôs (r) iniciou e finalizou
as execuções com as mesmas quantidades de unidades de
conhecimentos. Ou seja, r1=1, r2=0, r3=1, r4=2, r5=1, r6=2,
r7=1, r8=0, r9=2, r10=3.

3.2 Com aprendizado

A partir desse teste, já se adicionou o formalismo
da aprendizagem proposto e se foi observado, na
média dos resultados obtidos pela execução das
instâncias 10R10T 100 MI C1 (conforme mostra o
gráfico da figura 2), um ganho de conhecimento de
24,7%. Uma atenção especial para o robô r2 que
conseguiu incorporar o máximo de conhecimento,
mesmo inicialmente não possuindo sequer algum.

Figura 2: Média das execuções das 05 amostras
10R10T 100 MI C1. O grupo de robôs iniciou as execuções
conforme a figura 1 e finalizou com r1=1, r2=4, r3=1, r4=2,
r5=1, r6=2.3, r7=2.3, r8=1, r9=2, r10=3.

No experimento seguinte, observou-se na média

dos resultados para as instâncias 10R10T 100 RO C1
um ganho de conhecimento de 16,4%, demonstrado
no gráfico 3.

Figura 3: Média das execuções das 05 amostras
10R10T 100 RO C1. O grupo de robôs iniciou as execuções
conforme a figura 1 e finalizou com r1=1, r2=1.4, r3=1.1,
r4=2, r5=2.2, r6=2, r7=1.1, r8=1.5, r9=2.1, r10=3.1.

Em outro experimento envolvendo as instâncias
10R10T 100 MR C1, houve um ganho de
conhecimento de 17,6%, conforme é demonstrado no
gráfico 4.

Figura 4: Média das execuções das 05 amostras
10R10T 100 MR C1. O grupo de robôs iniciou as
execuções conforme a figura 1 e finalizou com r1=1,
r2=1.2, r3=1.2, r4=2, r5=2.3, r6=2.1, r7=1.2, r8=1.6, r9=2.1,
r10=3.2.

3.3 Avaliação dos Resultados

Os testes realizados permitem obter dados objetivos
em relação ao ganho de conhecimento adquirido pelo
ambiente ao se utilizar o formalismo proposto. A
tabela 1 informa os dados calculados em função dos
resultados de cada instância. As instâncias com
o formalismo mostraram ganhos de até 24,7% de
aumento de conhecimento para o ambiente.

O gráfico da figura 5 demonstra o percentual
fixo de 40% de realização das tarefas requisitadas ao
ambiente (quando não utilizando o formalismo), se
contrapondo ao da figura 6, que informa uma média de
92,5% de execução, quando utilizando o formalismo
proposto. Ambos estão inseridos apenas no ambiente
simulado, sem interações com meios externos.
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Instância Ganho
10R10T 100 MI NO 0,0%
10R10T 100 MR NO 0,0%
10R10T 100 RO NO 0,0%
10R10T 100 MI C1 24,7%
10R10T 100 MR C1 17,6%
10R10T 100 RO C1 16,4%

Tabela 1: Ganho em percentual de unidades de
conhecimentos obtido pela média da execução das
instâncias avaliadas

Figura 5: Percentual de Tarefas executadas pelo ambiente
sem o formalismo e sem a necessidade de solicitações
externas ao ambiente

4 Conclusão

Propomos um novo fornalismo de aprendizagem que
pode ser usado por sistemas multi-robôs para a
resolução cooperativa de tarefas. Adotamos uma
abordagem social e um processo de comunicação dos
agentes robóticos que permite o aprendizado do grupo.

Como visto nos resultados, avaliando em termos
de unidades de conhecimentos adquiridos, podemos
concluir que o formalismo permite a troca de
experiências e, com isso, influencia positivamente
na cooperação do grupo em função da execução de
tarefas. Somando-se a isso e avaliando resultados
em termos de quantidades de tarefas executadas
pelo ambiente autonomamente (sem a interferência
externa), foi possı́vel perceber que o formalismo
direciona o ambiente, propiciando liberdade,
sabedoria e autonomia aos robôs componentes
do grupo, independentemente das ações de agentes
externos. Após o formalismo ser executado, sem
nenhuma heurı́stica construtiva na escolha dos robôs
mais aptos a passarem experiências aos demais, ou
dos que deveriam ter prioridade na execução da tarefa
atual, o resultado mostrou ganho de conhecimento
com simples trocas de mensagems entre os robôs.

Mesmo com muitas caracterı́sticas peculiares de
um ambiente multi-robô, com essa pesquisa, visa
tornar possı́vel um formalismo matemático que defina
as regras de aprendizagem de qualquer grupo de robôs
inseridos em um ambiente fechado e dinâmico. Essas
regras devem ser responsáveis por tornar a cooperação

Figura 6: Percentual de Tarefas executadas pelo ambiente
com o formalismo e sem a necessidade de solicitações
externas ao ambiente

o mais eficiente possı́vel entre o grupo.
Atualmente, heurı́sticas construtivas estão sendo

avaliadas para adicionadas à implementação da
formalização matemática. Com esse aditivo e
com alguma técnica de otimização, acredita-se
melhorar ainda mais a tomada de decisão durante
a comunicação do grupo e, com isso, o ganho de
unidades de conhecimento com experiências.

Este pesquisa, por sua vez, pode evoluir com uma
simulação em um time de robôs real, com base em um
espaço pré-definido e conhecido através de mapas de
ocupação 3D, restringindo as execuções em estudo de
casos. Os testes deverão validar a portabilidade para
qualquer ambiente.
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Abstract: This project proposes to develop a simulator in the computing environment as a test 

platform for advanced detection and diagnosis of faults in industrial systems. The automated 

techniques will be studied based on computational intelligence. The plant evidence to be developed 

consists of a dynamic system of interconnected tanks built into the computing environment, whose 

identification will be accomplished through multi-models and techniques, through neuro-fuzzy 

techniques, you can detect and diagnose faults in simulated real system. The results obtained from 

these simulations were used as reference for further studies applied to an experimental prototype in the 

laboratory. 

Keywords: online identification, fault detection, neuro-fuzz, multi-models, diagnostic lines 

Resumo: Este projeto propõe-se desenvolver um simulador em ambiente computacional como 

plataforma de testes para técnicas avançadas de detecção e diagnósticos de faltas em sistemas 

industriais. As técnicas automáticas estudadas serão baseadas em inteligência computacional. A 

planta de prova a ser desenvolvida consiste em um sistema dinâmico de tanques comunicantes 

construído em ambiente computacional, cuja identificação será realizada através de técnicas multi-

modelos e, através de técnicas neuro-fuzzy, será possível detectar e diagnosticar faltas reais simuladas 

nesse sistema. Os resultados adquiridos dessas simulações serviram como referência para estudos 

posteriores aplicados a um protótipo em laboratório experimental. 

Palavras-chave: identificação online, detecção de faltas, neuro-fuzzy, multi-modelos, diagnóstico de 

faltas. 

1 Introdução 

Visando a garantia de uma elevada qualidade de 

produtos, a obtenção da segurança de operação e a 

satisfação de restrições de preservação ambiental e 

altos níveis de eficiência, os sistemas industriais 

modernos necessitam do emprego sistemático de 

técnicas digitais no monitoramento da operação de 

equipamentos complexos, os quais incluem sensores, 

atuadores, componentes eletromecânicos e unidades 

de processamento.  

A probabilidade de ocorrência de faltas cresce 

com a complexidade da planta (SIMANI et al, 2003). 

Dessa forma, o diagnóstico dessas faltas vem se 

tornando um campo de grande importância na área 

das engenharias.  

Essa necessidade é determinada pela grande 

quantidade de riscos econômicos, tecnológicos e 

biológicos associados às interrupções acidentais não 

programadas, ocasionadas em processo industriais 

pela ocorrência de falhas destrutivas em um ou mais 

componentes da planta (KORBICZ et al, 2004). 

Embasado nessa discussão, este artigo se propõe 

a detectar e diagnosticar faltas, através da variação 

paramétrica dos modelos de um sistema de tanques 

comunicantes desenvolvido em ambiente 

computacional. 

Tal sistema possui dois tanques interligados por 

uma tubulação (figura 1), com entrada de fluido em 

um dos tanques, através da bomba B1, a saída no 

outro, escoada pela válvula V2 e a válvula V12 

interliga os dois tanques. O líquido usado no processo 

é armazenado no reservatório abaixo dos tanques. 

Nessa configuração o nível do tanque 1 será sempre 

maior que do tanque 2. 

mailto:raphael.comesanha@gmail.com
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Figura 1. Esquema do SDTC utilizado no trabalho. 

Esse sistema é multivariável, pois tem uma 

entrada (vazão de entrada no tanque 1) e duas saídas 

(níveis dos tanques 1 e 2). 

2 Detecção de Faltas 

A falta simulada na planta foi o gradual 

estrangulamento da sessão da tubulação de saída do 

tanque 2, causada pela agregação e sedimentação de 

matéria suspensa no líquido. Essa falta é classificada 

como incipiente, pois ocorre lentamente e só é 

perceptível em longo prazo. 

Os sistemas industriais reais apresentam 

características não-lineares consideráveis, as quais 

estão relacionadas com as propriedades físicas dos 

sistemas e também com as características do ambiente 

em que eles se encontram (KORBICZ et al, 2004). 

Portanto, o sistema dinâmico de tanques comunicantes 

se comporta de forma semelhante. 

Ao observar as não-linearidades presentes nesse 

sistema de tanques foi notado que suas características 

físicas dependem do ponto de operação em que ele se 

encontra. 

Essa dependência pode ser observada, nas 

equações físicas dinâmicas do sistema de tanque 

(equações 1 e 2), que possuem as seguintes variáveis: 

l1 e l2 - nível dos tanques 1 e 2; 

A1 e A2 -  áreas das bases do tanque 1 e 2; 

u1 - Vazão de entrada do tanque 1; 

α12 e α2 - Coeficiente de vazão das válvulas V12 e 

V2; 

s12 e s2 – Seção das tubulações de interligação 

entre os tanques e de saída do tanque 2; 

g – Força da gravidade.  

 

1
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1
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u s g l l
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Assim, beneficiando-se dessa propriedade 

inerente ao sistema, pôde-se idealizar a utilização da 

técnica de detecção de faltas denominada, em Simani 

et al (2003), detecção de faltas por geração de 

resíduos através de estimação paramétrica. Essa 

técnica identifica a ocorrência de faltas que são 

refletidas como variação no valor dos parâmetros do 

modelo do sistema. 

Podem-se usar diversas metodologias para a 

geração de resíduos a partir da variação dos 

parâmetros, porém, o método de geração de resíduos 

aplicado neste artigo foi através da estimação 

paramétrica em tempo real, comparando a variação 

dos parâmetros estimados “online” com os parâmetros 

dos modelos estimados a priori para o sistema livre de 

falta (figura 2). 

 
Figura 2. Geração de resíduo fuzzy.  

O método “on-line” utilizado nesse trabalho foi a 

estimação paramétrica de modelo auto-regressivo com 

entrada exógena (ARX) por mínimos quadrados 

recursivos (MQR), em que cada saída do sistema tem 

um estimador independente (sistema SISO), 

considerando a mesma entrada. 

Modelando o ruído do sistema como tendo média 

nula, variância constante e filtrado por uma função de 

transferência auto-regressiva, obtém-se a equação (3) 

para representar o sistema. 

 

 
 

 
 

 
 

1B q
y k u k v k

A q A q
   (3) 

 

Neste trabalho serão observados somente os 

polinômios A(q) e B(q) quanto à indicação de seus 

parâmetros no momento em que o sistema tiver sendo 

acometido pela falta.  

Como foi necessário a estimação de parâmetros 

que variam no tempo, foi implementada a técnica da 

reinicialização da matriz de covariância e do fator de 

esquecimento (λ). Ambas auxiliam na estimação de 

parâmetros variantes no tempo (COELHO, 2004). 

A matriz de covariância foi reinicializada a cada 

mil amostras, o que resultou em uma estimação 

satisfatória. 

O fator de esquecimento, que melhor estimou a 

variação dos parâmetros foi igual a 0.999.  

A determinação da ordem do sistema requer uma 

especial atenção, pois um sistema estimado de menor 

ordem que a do sistema efetivo pode apresentar uma 

dinâmica muito aquém daquela imposta pelo sistema 

real, porém um sistema estimado de ordem muito 
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superior pode apresentar cancelamentos de pólos e 

zeros que representem redundância na dinâmica do 

sistema. 

Um enfoque usado nesse trabalho, para se obter 

uma estimativa dos valores máximos de nA e nB,  é 

através do exame da evolução da variância do erro de 

predição, como função do número dos parâmetros nA 

+ nB (ou seja, da complexidade do modelo). 

 O valor mais adequado para nA + nB é escolhido 

observando-se a inflexão da curva, selecionando um 

valor após o ponto de inflexão (COELHO, 2004). 

Para que os valores da saída do sistema 

contenham dados relevantes, ele deve ser 

suficientemente excitado, ou seja,    0det
1



T  

(COELHO, 2004).  

A alternativa de entrada que satisfaz as condições 

de excitação é a denominada Sequência Binária 

Pseudo-Aleatória (SBPA). 

Neste artigo, a SBPA foi desenvolvida via 

programação Matlab, utilizando os valores de 

frequências de corte mínima e máxima, referente a 

constante de tempo do tanque 1 e do tanque 2, 

respectivamente, iguais a 4,8228x10
-4

 Hz e 

2,1334x10
-2

 Hz respectivamente, o que corresponde a 

um número de células igual a N=8, visto que o tempo 

de bit corresponde a 15,6245 segundos e amplitude 

igual a 2cm/s. 

3 Diagnóstico de Falta 

O diagnóstico de falta aplicado no sistema é 

realizado pela estimação do percentual da redução da 

seção da tubulação de saída do sistema a partir da 

análise do ponto de operação e dos resíduos gerados 

na detecção (variáveis de entrada e diferença 

paramétrica). 

O algoritmo de diagnótico de faltas foi elaborado 

em Lógica Fuzzy, através do modelo Takagi-Sugeno, 

e decidirá o grau da falta incipiente presente no 

sistema. 

Para o treinamento desse algoritmo, foram 

estimados diversos modelos do sistema em situação 

de falta, com 0%, 5%, 10%, 15% e 20% de 

entupimento da tubulação de saída.  

Esse sistema fuzzy foi desenvolvido em ambiente 

computacional Simulink/Matlab e terá dois sinais 

como de entrada. O primeiro é o ponto de operação do 

sistema, que será considerado, apenas, como o valor 

da vazão de entrada igual a 115,34 cm
3
/s. A segunda 

entrada é o resultado da integral do resíduo gerado na 

detecção, considerado como o valor percentual da 

falta incidente no sistema. 

O fuzzyficador utilizado para determinação do 

valor do grau de pertinência da falta é o triangular, 

distribuídos como mostra a figura 3. Como o ponto de 

operação é único o seu valor de pertinência será 

sempre um. 

 

Figura 3 – Conjunto Fuzzy Defuzzyficadorl 

 O defuzzyficador utilizado foi o centróide em 

que a saída precisa é o centro de gravidade do 

conjunto fuzzy de saída, no caso é o ápice do 

triângulo. 

As equações que definem esse defuzzyficador são 

as equações (4) e (5), em que as variáveis são 

definidas como: 

an(αf) – Parâmetro respectivo a falta αf; 

r – Ruantidade de regras de ativação; 

R – Regra de ativação atual; 
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As regras de ativação de cada conjunto são: 

Para o tanque 1 

SE Q =Q1 E  α1 = α 0  ENTÃO a11 = a0  E a31 = a0 

SE Q =Q1 E  α1 = α 5  ENTÃO a11 = a5  E a31 = a5 

SE Q =Q1 E  α1 = α 10  ENTÃO a11 = a10  E a31 = a10 

SE Q =Q1 E  α1 = α 15  ENTÃO a11 = a15  E a31 = a15 

SE Q =Q1 E  α1 = α 20  ENTÃO a11 = a20  E a31 = a20 

Para o tanque 2 

SE Q =Q1 E  α2 = α 0  ENTÃO a12 = a0  E a32 = a0 

SE Q =Q1 E  α2 = α 5  ENTÃO a12 = a5  E a32 = a5 

SE Q =Q1 E  α2 = α 10  ENTÃO a12 = a10  E a32 = a10 

SE Q =Q1 E  α2 = α 15  ENTÃO a12 = a15  E a32 = a15 

SE Q =Q1 E  α2 = α 20  ENTÃO a12 = a20  E a32 = a20 

 

O diagrama de blocos do diagnóstico da falta é 

mostrado na figura (4), em que as variáveis são 

definidas como: 
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Figura 4 – Diagrama de blocos do diagnóstico da falta. 

4 Resultados 

Como entrada da planta, o sinal SBPA foi 

adicionado ao valor de vazão de entrada de 115.34 

cm/s, mostrado na figura 5. 
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Figura 5 – Entrada SBPA da Planta. 

O valor do nível de cada tanque, gerados por essa 

entrada e com o sistema livre de falta, é mostrado na 

figura 6. 
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Figura 6 – Resposta dos níveis dos tanques 1 e 2,  para a 

entrada SBPA. 

Com os dados coletados nos testes de simulação, 

foi realizado um estudo prévio para determinar uma 

ordem mais adequada para o modelo da planta. O 

resultado é mostrado na figura 7, onde pode-se ser 

observado que uma estrutura ARX com modelos a 

partir da 3ª ordem mostraram-se mais adequados para 

representar melhor o sistema. Para trabalhar com 

modelos mais simples, optou-se por selecionar 

modelos de 3ª ordem.  
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Figura 7 – Teste de detecção da ordem do sistema. 

Os valores estimados para os parâmetros 

estimados dos polinômios )(ˆ zA e )(ˆ zB  do modelo 

ARX co msistema livre de falta são os seguntes:  

(i) para o tanque 1: a1 = -1.3150, a2 = -

0.3394, a3 = 0.6544, b1 = 0.0003, b2 = -

0.0001 e b3 = -0.0002;  

(ii) para o tanque 2: a1 = -1.3164, a2 = -

0.3390, a3 = 0.6555, b1 = 0.0013, b2 = -

0.0004 e b3 = -0.0009.  

Na estimação dos modelos foram gerados os 

sinais de erro de estimação, os quais são mostrados na 

figura 8, que são considerados aceitáveis para o 

sistema. Os erros de estimação são muito pequenos, 

mostrando o bom desempenho dos modelos 

estimados.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x 10
4

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1
x 10

-5

Amostras

E
rr

o

Erro de Estimação do Tanque 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x 10
4

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5
x 10

-4

Amostras

E
rr

o

Erro de Estimação do Tanque 2

 

Figura 8– Erro de estimação para os modelos do sistema. 

A figura 9 mostra o padrão de comportamento no 

tempo da falta simulada no sistema, que representa 

uma redução gradual da área da seção da tubulação de 

saída do tanque 2, correspondendo a uma redução de 

20% da área em um intervalo de 15.000 segundos 

(100.000 amostras)  
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Figura 9 – Falta simulada no sistema. 

Na figura 10 apresentam-se as correspondentes 

saídas da planta (níveis dos tanques) para a sistema 
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sujeito à falta gradual aplicada. Pode-se observar que 

o estimador recursivo conseguiu rastrear 

satisfatoriamente a variação paramétrica ocorrida na 

planta. Para esse caso, utilizou-se um valor de fator de 

esquecimento de 0,999 e reinicialização da matriz de 

covariância a cada 150 segundos.      
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Figura 10 – Comparação entre saída real e estimada com falta 

É possível notar na figura 10 que a variação do 

nível do tanque 1 é inferior a variação de nível do 

tanque 2, isso se dá por que a falta ocorreu no tanque 

2, local onde ela é mais perceptível.  

Devido a essa falta de manifestação gradual, 

observou-se que os parâmetros a1 e a3 apresentaram, 

para os modelos de ambos os tanques, um 

comportamento monotônico com a falta, conforme 

mostrado nas figuras 11 e 12. Dessa forma, esses 

parâmetros foram selecionados para gerar os resíduos 

da detecção da falta. 
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Figura 11 – Variação dos parâmetros do modelo do tanque 1 

devido a falta. 

Na figura 11 é possível perceber que os 

parâmetros do modelo do tanque 1 apresentam pouca 

variação com a influência da falta, porém suficiente 

para detectar essa falta. A variação ocorrida foi de, 

aproximadamente, 0,001 unidades para ambos os 

parâmetros. 
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Figura 12 – Variação dos parâmetros do modelo do tanque 2 
devido  falta. 

Já na figura 12, é mostrada uma variação mais 

acentuada dos parâmetros do modelo do tanque 2, 

variação essa de 0,0035 unidades no parâmetro a1 

(três vezes maior que o tanque 1) e de 0,0045 no 

parâmetro a3 (quatro veze maior que o tanque 1), isso 

é devido a localidade da ocorrência da falta. 

O sistema neuro-fuzzy de diagnósticos de faltas 

foi treinado a partir dos modelos identificados para os 

seguintes níveis de falta: 0% (livre de falta), 5%, 10%, 

15% e 20%, que correspondem ao percentual de 

redução da tubulação de saída do tanque 2. 

Cada um dos parâmetros estimados em tempo 

real foi rastreado pelo sistema neuro-fuzzy (figura 

13). Esse rastreamento possibilita que o sistema de 

diagnostico estime o percentual da falta pela 

integração do resíduo gerado pela comparação entre 

os parâmetros estimados e os gerados pelo neuro-

fuzzy. 
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Figura13 – Rastreamento dos Parâmetros estimados do 

modelo do tanque 1. 

Na figura 13 é notado que os dois parâmetros do 

modelo do tanque 1 foram bem rastreados, variando 

quantidade semelhante a do parâmetro real. 
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Figura14 – Rastreamento dos Parâmetros estimados do 
modelo do tanque 2. 

E igualmente pode ser observado para o tanque 

dois, mesmo considerando a diferença de variação 

paramétrica entre os modelos dos dois tanques. 

O resultado da simulação da falta de zero a vinte 

por cento de entupimento da tubulação de saída é 

mostrada na figura 15. 
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Nessa figura é possóvel ver a comparação do 

percentual da falta simulada no sistema com o valor 

percentual de falta diagnosticada pela variação dos 

parâmetros dos modelos do tanque 1 e 2. 

Dessa comparação, note-se que o diagnóstico 

realizado pelos parâmetros do tanque 2 possui um erro 

menor em relaçõa ao dos parâmetros do tanque 1, 

porém os erros dos tanques 1 e 2 possuem magnitudes 

aceitáveis, na ordem de, aproximadamente, 0,2% e 

0,32%, respectivamente. 

4 Conclusão 

  Através da técnica aplicada nesse estudo 

pôde-se estimar os parâmetros do sistema, em tempo 

real. Com essa estimação foi possível detectar a falta 

incidente por meio da modificação dos parâmetros 

estimados dos modelos da planta e construir um banco 

de modelos para treinar um sistema neuro-fuzzy 

multi-modelos a rastrear os parâmetros estimados on-

line. 

Com isso, constatou-se que a técnica empregada é 

eficaz para diagnosticar faltas em sistemas industriais 

de tanques, aumentando, assim, a eficiência desses 

sistemas, visto que, com o conhecimento antecipado 

de ocorrências de faltas é possível desenvolver 

técnicas de manutenção preditiva. 

O próximo passo deste estudo é localizar a falta 

através da informação fornecida pela diferença na 

variação paramétrica e aplicar o diagnóstico para 

diferentes pontos de operação do sistema. 
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Abstract This work presents the development of a system for intelligent automation applied to the management of the pro-
duction of oil and gas, by using techniques of computational intelligence, via fuzzy inference system based on adaptive neural 
networks. The developed program can be integrated into an existing automation system, through the methodology of Program-
mable Logic Separator (PLS), with the objective of guaranteeing the evaluation, in real time, of the flow rates of oil, gas and wa-
ter from wells, and the prediction of the flow rates in separator vessels of the drainage system of an oilfield. This system is able 
to recognize new patterns, due to the attribute of generalization of the intelligent system implemented, as well as its capability to 
perform fault detections, both in the instrumentation of wells and separators vessels. Therefore, it is an adequate tool in the man-
agement of wells and reservoirs during the exploitation of fields of oil and natural gas. 

Keywords  Neuro-Fuzzy system, oil and gas production management, engineering of oil and gas: 

Resumo  Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de automação inteligente aplicado ao gerenciamento da 
produção de petróleo e gás natural, utilizando técnicas de inteligência computacional, via sistema de inferência fuzzy baseado em 
redes adaptativas. O programa pode ser integrado a um sistema de automação existente, através da metodologia de Separador 
Lógico Programável (SLP), com o objetivo de garantir o acompanhamento, em tempo real, das vazões de óleo, gás e água dos 
poços, bem como a predição da vazão nos vasos separadores do sistema de escoamento da produção de um campo petrolífero. O 
sistema desenvolvido também é capaz de reconhecer novos padrões, devido à característica de generalização do sistema inteli-
gente implementado; além de poder detectar falhas, tanto na instrumentação dos poços e separadores, quanto nos procedimentos 
operacionais. Portanto, trata-se de uma ferramenta adequada no gerenciamento de poços e reservatórios durante a exploração dos 
campos de petróleo e gás natural. 

Palavras-chaves  Sistema Neuro-Fuzzy, gerenciamento da produção de óleo e gás, engenharia de petróleo e gás: 

1    Introdução 

O grande avanço tecnológico da instrumentação ele-
trônica tem permitido à engenharia de petróleo pre-
senciar um largo crescimento em temas relacionados à 
utilização de campos petrolíferos inteligentes. Esse 
tipo de campo possui um conjunto de equipamentos e 
instrumentos (sensores, válvulas e dispositivos de 
controle de fluxo, etc.) instalados em vários pontos do 
sistema produtivo. Um campo inteligente é composto 
por poços inteligentes, os quais possuem sensores 
instalados tanto no fundo, quanto em superfície (na 
cabeça dos poços), medindo suas variáveis de opera-
ção (temperatura, pressão, abertura de válvula, etc.). 
Esse conjunto de medições alimenta bancos de dados 
e é usado para monitorar, grande parte das operações 
realizadas no campo petrolífero. Esses dados permi-
tem a implementação de estratégias para melhorar a 
operacionalização dos poços e possibilita a avaliação 
da influência de intervenções feitas no campo produ-
tor de petróleo. 

A necessidade de reduzir os custos de produção, 
aliada às legislações de regulação, de segurança ope-
racional e de preservação ambiental, cada vez mais 
restritiva e penalizadora, tem incentivado o desenvol-

vimento de sistemas de medição mais compactos e 
multifásicos (medição das fases em tempo real sem 
necessidades de separação dos fluidos) com elevada 
precisão, e tem afirmado a necessidade da implemen-
tação de campos inteligentes cujo conjunto de dados 
disponibilizado necessita ser processado para a reali-
mentação de procedimentos técnicos e operacionais e 
gerenciamento das reservas. 

Técnicas de inteligência artificial tais como: sis-
temas de inferência fuzzy, redes neurais artificiais 
adaptativas e algoritmos evolucionários e imunológi-
cos permitem a representação de modelos não-
lineares e constituem-se em ferramentas poderosas 
para o engenheiro de automação, seja por permitirem 
a inserção de conhecimento empírico no modelo, seja 
por possuírem capacidade de aprendizagem e adapta-
ção, e não exigirem um modelo matemático rigoroso. 
Essas técnicas têm sido amplamente aplicadas na oti-
mização da produção em processos. 

Neste trabalho, é apresentado o desenvolvimento 
de um sistema de automação inteligente aplicado ao 
gerenciamento da produção de petróleo e gás natural, 
utilizando um sistema de inferência fuzzy baseado em 
redes adaptativas. O objetivo é garantir o acompa-
nhamento, em tempo real, das vazões de óleo, gás e 
água dos poços, e predizer as vazões nos vasos sepa-
radores trifásicos de um campo produtor de petróleo. 
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2  Sistema de Escoamento da Produção de um 
Campo Petrolífero 

Na cabeça dos poços de petróleo, existe uma série de 
equipamentos, responsáveis pela ancoragem da coluna 
de produção, pela vedação entre a coluna e o revesti-
mento de produção, pelo controle do fluxo de fluídos 
na superfície e no caso de poços inteligentes, existem 
ainda um conjunto de sensores destinados à medição 
de Variáveis de Cabeça de Poço (VCP), tais como: 
temperatura do fluído produzido, pressão absoluta e 
diferencial, Tomas (2004). 

O sistema de escoamento de um campo petrolífe-
ro, é composto por unidades de separação trifásicas, 
que podem ser classificadas como Separadores de 
Produção e Separadores de Teste; manifolds de pro-
dução tipo válvula rotativa multi-seletora, oleoduto e 
gasoduto, Rosa et al (2006). 

Os fluídos produzidos em cada poço alimentam 
as unidades de separação trifásicas destinadas à sepa-
ração e medição das vazões de água, gás e óleo. Desta 
forma, o grande sistema constituído pela instrumenta-
ção de cabeça de poço, pelos dutos condutores da 
produção até os vasos separadores e pelos próprios 
vasos separadores pode ser representado por um mo-
delo caixa preta do tipo, múltiplas entradas múltiplas 
saídas, em que VCP’s são as variáveis de entrada e as 
vazões de água, gás e óleo são as variáveis de saída. 

Em condições de regime, um conjunto de poços 
ativos de uma província petrolífera produz para um 
dos separadores de produção, mas periodicamente, em 
geral uma vez por mês, cada poço é alinhado a um 
separador de teste para levantamento de sua produção 
individual. Esses testes são registrados na forma de 
relatórios e constituem o conjunto de dados para trei-
namento que dispomos. A Figura 1 ilustra o sistema 
que acabou de ser descrito. 

 

Figura 1: Diagrama Esquemático da Planta a ser modelada 

3 Sistema de Inferência Fuzzy Baseado em Redes 
Adaptativas 

Jang (1992), propôs uma estrutura de siste-
mas de inferência fuzzy baseado em redes adaptativas. 
Esta estrutura ficou conhecida como ANFIS (Adapta-

tive-Network-based Fuzzy Inference System), e pode 
ser empregada na construção de um conjunto de re-
gras fuzzy Se-Então com funções de pertinência ade-
quadas para relacionar os pares de entrada-saída pre-
viamente armazenados. 

3.1 Considerações sobre Redes Adaptativas 

Redes adaptativas são o conjunto de todos os tipos de 
redes neurais alimentadas adiante, com capacidade de 
aprendizagem supervisionada. É uma rede com estru-
tura constituída de nós e ligações direcionais, através 
das quais os nós são interconectados e parte ou todos 
os nós são adaptativos, o que significa que suas saídas 
dependem do(s) parâmetro(s) referente(s) a esses nós. 
A regra de aprendizagem é que especifica como tais 
parâmetros devem ser mudados para minimizar o erro. 
A regra básica de treinamento de redes adaptativas é 
baseada no método do gradiente descendente e na 
regra da cadeia, que foi proposta originalmente por 
Werbos (1974). 

Numa rede adaptativa (ver Figura 2) cada nó e-
xecuta uma função particular (função nó) sobre os 
sinais recebidos de acordo com um conjunto de parâ-
metros pertencentes a esse nó. 

 

 

Figura 2: Uma Rede Adaptativa (Jang, 1992) 

 
 Na Figura 2, um nó quadrado (nó adaptativo), 
possui parâmetro(s) livre(s) enquanto que um nó cir-
cular não possui. O conjunto de parâmetros de uma 
rede adaptativa é a união do conjunto de parâmetros 
de cada nó adaptativo. 
 A saída de um nó adaptativo pode ser equacionada 
por (1). 

1 1
1 #( 1)( ,..., , , , ,...)                      (1)k k k k

i i kO O O O a b c
− −

−=  

 
Onde , , ,...a b c , são os parâmetros intrínseco ao nó 

k

iO  e 1 1
1 #( 1),...,k k

k
O O− −

−
 são as saídas de todos os nós da 

camada 1k − . A Equação 1 indica que a saída do nó 
k

i
O  depende da saída de todos os nós da camada ante-

rior e dos parâmetros associados a esse nó. 
 O erro, em um nó de saída, para a p ésima−  en-

trada do conjunto de dados de entrada-saída para trei-
namento é dado pela Equação (2). 

#( )
2

, ,
1

( )                    (2)
L

L

p m p m p

m

E T O
=

= −∑  

Onde ,m pT  é a m ésima−  componente do vetor de 

saída desejado, relacionado ao p ésimo−  vetor de 

entrada apresentado à rede. Dessa forma P  e T , são 
respectivamente os vetores de entrada e de saída a-
mostrados e que serão utilizados para treinamento, 

trata-se de dados medidos. Já ,
L

m pO  é o vetor de saída 

estimado pela rede. Então o erro global é dado pela 
equação (3). 
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1

                               (3)
P

p

p

E E
=

=∑  

3.1.2 Aprendizagem Híbrida 

Jang (1992) alega que, embora o método do gradiente 
possa ser utilizado para identificar os parâmetros nu-
ma rede adaptativa, ele é geralmente lento e susceptí-
vel a ficar preso num mínimo local. Para contornar 
estes inconvenientes ele propôs uma regra de aprendi-
zagem híbrida que combina o método do gradiente e o 
Estimador de Mínimos Quadrados (EMQ). 
 Considerando-se uma rede adaptativa com apenas 
uma saída, que é dada por : 

Saida = ( , )                               (4)F I S
�

 

onde I
�

 é o vetor de entrada e S é o conjunto de pa-
râmetros. 

Se o conjunto de parâmetros S  puder ser decom-
posto em dois subconjuntos conforme (5), 

1 2 =                           (5)S S S⊕  

Tal que H F�  é linear nos elementos de 2S , então 

levando H  em (4), temos que: 

(saída) = ( , )             (6)H H F I S
�

�  

Atribuindo-se valores aos elementos de 1S , podemos 

inserir P  dados de treinamento em (6) e obtermos a 
equação matricial dada por (7). 

 =                                (7)AX B  

Onde X  é um vetor desconhecido, cujos elementos 

são parâmetros em 2S . P  (número de dados para 

treinamento) é maior que M  (número de parâmetros 
lineares), portanto este é um problema sobre determi-
nado e geralmente não existe solução exata para (7). 

Em vez disso, uma estimativa *X de X , por míni-
mos quadrados, é procurada para minimizar o erro 

quadrático 
2

AX B− . A maneira mais conhecida 

para se encontrar *X  utiliza a pseudo-invera de  X : 
* 1( )                  (8)T T

X A A A B
−=  

Onde TA  é a transposta de A , e 1( )T TA A A−  é a 

pseudo-inversa de A  se TA A  for não-singular. A 
equação (8) é dispendiosa computacionalmente, por 
lidar com inversão de matrizes e ainda torna-se inde-

finida se TA A  for singular. Para contornar estes in-
convenientes, utiliza-se o método dos mínimos qua-
drados recursivos para a estimação de X . 

Chamando-se de T

ia  o i ésimo−  vetor li-

nha da matriz A  e de T

ib  o i ésimo−  elemento do 

vetor B , então X  pode ser calculado recursivamen-
te usando a fórmula seqüencial mostrada na equação 
(9): 

1 1 1 1 1

1 1
1

1 1

( )

      (9)
,   0,1,..., 1

1

T T

i i i i i i i

T

i i i i
i i T

i i i

X X S a b a X

S a a S
S S i P

a S a

+ + + + +

+ +
+

+ +

 = + −



= − = −
+

 

Onde iS  é comumente chamada de matriz covariân-

cia e a estimação *X  foi feita igual a 
pX . As condi-

ções iniciais para (9), são 0oX =  e 
o

S Iγ= , onde 

γ  é um número positivo grande e I  é a matriz iden-

tidade de dimensão M M× . 
 Cada época neste procedimento de aprendizagem 
híbrida pode ser dividida em dois passos: o direto e o 
reverso. No passo direto, o vetor de entrada é aplica-
do, os sinais funcionais se propagam através das ca-
madas da rede, e a saída de cada nó posterior é calcu-
lada, até as matrizes A  e B  em (7) serem obtidas, e 

os parâmetros em 2S  serem identificados através de 

(9). Após a identificação dos parâmetros em 2S  os 

sinais funcionais são mantidos até que se possa calcu-
lar o erro. No passo reverso, a taxa de variação do 
erro em cada nó de saída é propagada desde a saída 

em direção à entrada e os parâmetros em 1S  são atua-

lizados pelo método do gradiente descendente.  

3.2 Sistema de Inferência Fuzzy Baseado em Redes 

Adaptativas 

Jang (1992) propôs uma arquitetura de rede adaptati-
va que é funcionalmente equivalente a um sistema de 
inferência fuzzy. A arquitetura proposta é chamada de 
ANFIS (Adaptative-Network-based Fuzzy Inference 

System). 
 Considerando-se, por exemplo, um sistema de 
inferência fuzzy com uma saída f  e duas entradas x  

e y , sendo distribuídos os conjuntos fuzzy 1A , 2A  e 

3A  sobre a entrada x , e 1B , 2B  e 3B  sobre a en-

trada y , constituindo-se assim um total de nove re-

gras que, particularmente, serão do tipo Takagi-
Sugeno. Então, tem-se que: 
 

1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 2 2

1 3 3 3 3 3

2 1 4 4

Regra 1: Se  for  e  for , então 

Regra 2: Se  for  e  for , então 

Regra 3: Se  for  e  for , então 

Regra 4: Se  for  e  for , então 

x A y B f p x q y r

x A y B f p x q y r

x A y B f p x q y r

x A y B f p

= + +

= + +

= + +

= 4 4

2 2 5 5 5 5

2 3 6 6 6 6

3 1 7 7 7 7

3 2

Regra 5: Se  for  e  for , então 

Regra 6: Se  for  e  for , então 

Regra 7: Se  for  e  for , então 

Regra 8: Se  for  e  for , ent

x q y r

x A y B f p x q y r

x A y B f p x q y r

x A y B f p x q y r

x A y B

+ +

= + +

= + +

= + +

8 8 8 8

3 3 9 9 9 9

  (10)

ão 

Regra 9: Se  for  e  for , então 

f p x q y r

x A y B f p x q y r














= + + 
= + + 

 

 
Então a estrutura fuzzy de Takagi-Sugeno pode 

ser representada, em termos de diagramas de uma 
rede adaptativa, conforme a Figura 3, onde: 
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Figura 3: Estrutura ANFIS 

Camada 1: Todos os nós desta camada são quadra-
dos, indicando que possuem parâmetros que podem 
ser ajustados. A função nó é dada por (11). 

1 ( )                       (11)
ii AO xµ=  

Onde x  é a entrada entregue ao nó i  e 
iA  é o termo 

lingüístico (pequeno, médio, grande, etc) associado à 

função nó em questão. Em suma, 1
iO  representa o 

grau de pertinência de x  ao conjunto fuzzy 
iA . 

 Camada 2: Cada nó desta camada é circular, indi-
cando que não possui parâmetros ajustáveis. A saída 
de um nó da camada 2 é dada pela equação (12). 

( ) ( ),  1, 2,3                    (12)
i ii A Bw x y iµ µ= × =  

 
Ou seja, a saída de um nó rotulado por Π  é dada 
pelo produto dos graus de pertinências das entradas 
em relação aos termos lingüísticos citados no antece-
dente da regra, esta operação fornece o grau de dispa-
ro da regra. O operador ×  corresponde à norma-t, a 
qual realiza a operação “and”. 

Camada 3: Todos os nós desta camada são circulares 
e a saída é dada pela Equação (13). 
 

1

                        (13)i
i L

i

i

w
w

w
=

=

∑

 

Onde L  é o número de regras, neste exemplo 

9L = . Observemos que 
iw  é o grau de disparo da 

i ésima−  regra ponderado pela soma do grau de 
disparo de todas as regras, ou seja, trata-se do grau de 
disparo normalizado. 
 
Camada 4: Cada nó desta camada é quadrado, por-
tanto possui parâmetros que podem ser ajustados. Sua 
função nó é dada por: 

4 ( )     (14)i i i i i i iO w f w p x q y r= = + +  

Onde, { , , }i i ip q r  são o conjunto de parâmetros li-

vres da camada 4. Os parâmetros desta camada são 

chamados de parâmetros do conseqüente e constituem 
a parte então da regra fuzzy i . 
 
Camada 5: Esta camada é constituída por um único 
nó, que é circular, não possuindo portanto parâmetros 
livres e sua saída é a soma da saída de cada nó da 
camada 4, conforme expressa a Equação (15). 

9

9
5 1
1 9

1

1

                     (15)

L

i iL
i

i i L
i

i

i

w f

O w f

w

=

=
=

=
=

=

= =
∑

∑
∑

 

3.3 Algoritmo de Treinamento Híbrido Aplicado ao 

Sistema ANFIS 

Fixando-se os valores dos parâmetros do antecedente 
das regras, a saída da estrutura ANFIS, pode ser ex-
pressa como uma combinação linear dos parâmetros 
do conseqüente, conforme indica a Equação 16. 

1 1
1

1

. [( ) ( ) ( ) ]   (16)
L

L Li
i i i i i i i iL i ii

i ii

w
f f w f w x p w y q w r

w
= =

=
=

= = = + +∑ ∑ ∑
∑

Observemos que a Equação 16 é linear nos parâme-

tros do conseqüente [ , , ]i i ip q r , portanto podemos 

definir: 

1

2

 Conjunto total de parâmetros

 Conjunto de parâmetros do antecedente

 Conjunto de parâmetros do conseqüente

S

S

S

=

=

=

 

Logo, os parâmetros em questão, podem ser estima-
dos por mínimos quadrados. 

A Tabela 1 sintetiza os passos envolvidos na regra 
de aprendizagem híbrida aplicada a um sistema 
ANFIS. 

Tabela 1: Síntese da Regra de Aprendizagem Híbrida Aplicada 
à arquitetura ANFIS 

  No Passo Direto No Passo Reverso 
Os Parâmetros do 

Antecedente 
São mantidos 

fixos 
São ajustados pelo 
método do gradien-

te descendente 
Os Parâmetros do 

Conseqüente 
São estimados por 
mínimos quadra-

dos 

São mantidos fixos 

Os Sinais Funcio-
nais 

São as saídas dos 
nós 

É a taxa de variação 
do erro 

4 Resultados e Discussões 

Na construção de um modelo ANFIS, assim como nos 
métodos de modelagem convencionais, existe uma 
seqüência de procedimentos a serem seguidos.  O 
mais fundamental deles é a escolha das variáveis de 
entrada e das variáveis de saída. No caso da modela-
gem proposta escolheram-se como entradas algumas 
das variáveis medidas na cabeça de poço, que cons-
tam nos relatórios mensais e que afetam diretamente o 
comportamento das vazões de água, óleo e gás. As 
vazões de água, óleo e gás foram definidas como va-
riáveis de saída, elas também estão listadas no relató-
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rio mensal de cada poço e constituem a saída do vaso 
separador trifásico. 

Para cada fase (gás, óleo e água) foi utilizada uma 
rede ANFIS. Foi tratado, um conjunto de padrões de 
entrada para treinamento e validação coletados de um 
campo petrolífero real, que foram fornecidos em cará-
ter confidencial e por isso não são informados sua 
origem e nem quais são as variáveis de entrada para 
treinamento e validação. 

Cada relatório de teste produz um único vetor en-
trada-saída e um conjunto de relatórios de teste de 

produção realizados numa janela de tempo 1t  até 2t , 

gera a matriz de dados mostrada na equação (17). 

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

1
1

2

3

k

n

poço gás óleo água
poço

ppoço

poço

poço

poço

Matriz de Entradas

Q  Q  QVCP1 VCP2 ... VCP6

VCP1 VCP2 ... VCP6

VCP1 VCP2 ... VCP6

VCP1 VCP2 ... VCP6

VCP1 VCP2 ... VCP6

   










 

⋮

⋮

�������������

2

3

k

n

oço gás óleo água

poço gás óleo água

poço gás óleo água

poço gás óleo água

Matriz de Saídas

Matriz dos D

Q  Q  Q

Q  Q  Q

Q  Q  Q

Q  Q  Q

 
 
 
     
     
 
 

    
 
 
        



⋮

⋮

�����������

ados de Entrada / Saída

       (17)

�������������������������

 

A Figura 4 ilustra os procedimentos adotados na 
construção do modelo ANFIS. 

 

 
Figura 4: Esquema representativo do modelo ANFIS 

utilizado 

Neste trabalho a apresentação dos resultados de-
correntes tanto do treinamento quanto da validação se 
dá de maneira gráfica, ou seja, para um conjunto de 
dados são apresentados três gráficos (cada gráfico 
mostrando uma das três saídas) onde o eixo das abs-

cissas é o valor real ( )Rv  da saída (gás, óleo ou água) 

e o eixo das ordenadas é o respectivo valor estimado 

( )Ev  pelo sistema ANFIS. Desta forma, quando os 

valores coincidem (erro zero), o ponto cartesiano 

( , )R Ev v  faz parte da reta y x= , a qual passa pela 

origem do plano cartesiano e possui inclinação de 

45o  com relação ao eixo x .  
Considera-se que o sistema ANFIS estimou satis-

fatoriamente a saída para um conjunto de padrões de 

entrada, quando o erro cometido “ e ” não excede 

10% , ou seja, 10%e ≤  .  

 Inicialmente escolheu-se, por tentativa e er-
ro, uma janela de tempo mínima para fornecimento de 
relatórios de produção a serem utilizados para treina-
mento, quando se objetiva validar o modelo com os 
relatórios subseqüentes a essa janela de tempo. Nesta 
etapa foi definida a estrutura ANFIS mais simples 
capaz de estimar satisfatoriamente os primeiros rela-
tórios subseqüentes à janela utilizada para treinamen-
to. Assim, em um primeiro momento, utilizaram-se os 
dados referentes aos relatórios de produção dos meses 
entre fevereiro e junho de 2005, que são os primeiros 
meses que nos foi cedido e, definiu-se, por tentativa e 
erro, a estrutura ANFIS mais simples capaz de estimar 
satisfatoriamente as vazões  referentes ao mês de ju-
lho de 2005, que é o mês subseqüente. Definida a 
menor janela de tempo para a qual a estrutura ANFIS 
foi capaz de estimar satisfatoriamente a produção do 
mês subseqüente, manteve-se a estrutura fixa (para os 
três sistemas ANFIS, foram distribuídos dois conjun-
tos fuzzy sobre cada uma das variáveis de entrada), 
então foi verificado se o modelo ANFIS obtido no 
experimento anterior seria capaz de estimar meses 
cada vez mais distantes de junho. 
 Com a realização desses experimentos cons-
tatou-se que a capacidade que o sistema ANFIS tem 
para estimar as vazões de gás óleo águaQ , Q ,  Q  é limi-

tada, em termos de tempo, de modo que quando se 
objetiva realizar uma estimação mais a longo prazo 
esta estimativa não é precisa, portanto, faz-se necessá-
rio o re-treinamento do modelo ANFIS à medida que 
são obtidos novos dados. Isso já era esperado, porque, 
o padrão das grandezas típicas de um reservatório de 
petróleo é dinâmico, e se altera à medida que ocorre a 
exploração das reservas, e ainda, constantes  interven-
ções são feitas num campo petrolífero em termos de 
re-injeção de água, ou gás na formação para que haja 
um melhor aproveitamento da jazida, e ainda, variá-
veis de fundo de posso não foram utilizadas como 
entrada no modelo ANFIS. 

 Realizou-se um experimento, no qual foi re-
feita a validação para o mês de dezembro de 2005, 
sendo que o treinamento foi realizado com os dados 
de fevereiro a novembro também do ano de 2005. As 
Figuras 5, 6 e 7 apresentam os resultados obtidos nes-
se experimento. O eixo das abscissas representa os 
resultados estimados pelo sistema ANFIS. O eixo das 
ordenadas representa os valores desejados e a região 
delimitada pelas linhas pontilhadas em azul representa 
uma região de tolerância de dez por cento, a qual é 
razoável, uma vez que o próprio vaso separador pos-
sui uma imprecisão de cinco por cento. 

Os resultados encontrados demonstram uma carac-
terística essencial da estrutura ANFIS, o aprendizado 
e a generalização, que pode ser notado através da pre-
cisão da estimação tanto na etapa de treinamento 
quanto na etapa de validação. 
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Figura 5: Resultados de Treinamento e Validação para a fase 
Gás. 

 

 

Figura 6: Resultados de Treinamento e Validação para a fase 
Óleo. 

 

Figura 7: Resultados de Treinamento e Validação para a fase 
Água. 

É necessário destacar duas etapas no desenvolvi-
mento do SLP via arquitetura ANFIS: a primeira con-
siste em se definir um conjunto de dados mínimos, a 
partir dos quais o SLP passa estimar satisfatoriamente 
as vazões 

gás óleo águaQ , Q ,  Q  obtidas nos vasos separado-

res de testes, mesmo que esta estimativa só seja satis-
fatória, em termos de precisão, por uma janela de 
tempo limitada; a segunda consiste na agregação de 

novos dados para treinamento à medida que estes são 
disponibilizados. 

5   Conclusão 

A automação do gerenciamento dos reservatórios de 
petróleo e gás natural necessita de um conjunto de 
informações relacionadas com os poços produtores 
das acumulações, de modo que se possa definir a me-
lhor forma de extração das reservas. O SLP apresen-
tado neste trabalho permite que essas informações 
sejam mais freqüentes, atendendo assim as exigências 
da legislação, como também, as necessidades dos 
engenheiros de reservatórios das operadoras. 

O sistema aqui descrito, ao definir o SLP como, 
uma interface das variáveis de cabeça de poço e o 
separador de teste de produção, faz com que a produ-
ção do poço possa ser acompanhada em tempo real, 
permitindo que mudanças de alinhamento dos poços 
sejam monitoradas, o que normalmente só é possível 
com a instalação de medidores multifásicos de alto 
custo. 

A ferramenta pode ser utilizada na otimização da 
produção de campos que, de alguma forma, possa ser 
mensurada por variáveis econômicas. Variáveis como 
posições de abertura de válvulas implicarão em valo-
res diferentes de re-injeção de água e produção de 
óleo e gás, que associadas a variáveis econômicas 
(taxa de juros, vida produtiva útil, valor do barril de 
petróleo) criam milhares de possibilidades de se ex-
plorar cada campo de petróleo. Um estudo de otimi-
zação relacionado a esta discussão representa uma 
aplicação de grande interesse à indústria de petróleo. 
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Abstract— The proposed methodology is a robust fuzzy control model based design. In this paper, the robust

fuzzy control design based on gain and phase margins specifications for nonlinear systems, in the continuous time

domain, is proposed. A mathematical formulation based on Takagi-Sugeno fuzzy model structure as well as the

PDC strategy is presented. Analytical formulas are deduced for the sub-controllers parameters, in the robust

fuzzy controller rules base, according to the fuzzy model parameters of the fuzzy model plant to be controlled.

Results for the necessary and sufficient conditions for the fuzzy controller design, from the proposed robust

methodology, with one axiom and two theorems are presented. Simulation results, based on robust methodology,

for a single link robotic manipulator are presented.

Keywords— Robust Control, Fuzzy Control, Fuzzy Systems and PDC Strategy.

Resumo— A metodologia proposta consiste no projeto de controle nebuloso robusto baseado em modelo.

É proposto um método de controle nebuloso robusto baseado nas especificações das margens de ganho e fase

para sistemas não-lineares, no domı́nio do tempo cont́ınuo. Uma formulação matemática baseada na estrutura

do modelo nebuloso Takagi-Sugeno bem como na estratégia PDC, também é apresentada. Fórmulas anaĺıticas

são deduzidas para o cálculo dos parâmetros dos sub-controladores, na base de regras do controlador nebuloso

robusto, de acordo com os parâmetros do modelo nebuloso da planta a ser controlada. Resultados para as

condições necessárias e suficientes para o projeto do controlador nebuloso, a partir da metodologia robusta

proposta, com um axioma e dois teoremas são apresentados. Resultados de simulações para um manipulador

robótico são apresentados.

Palavras-chave— Controle Robusto, Controle Nebuloso, Sistemas Nebulosos e Estratégia PDC.

1 Introdução

No projeto de sistemas de controle clássico, a pri-
meira etapa é estabelecer um modelo matemá-
tico adequado para descrever as caracteŕısticas da
planta controlada (Takagi and Sugeno, 1985). En-
tretanto, em situações práticas, tal requisito não
está acesśıvel em virtude dos sistemas dinâmicos
reais serem, em sua maioria, sistemas não-lineares,
ou incertos. O que torna o projeto dos sistemas de
controle muito mais complexo para tais sistemas
(Cetin and Demir, 2008; Dong et al., 2009; Pel-
ladra et al., 2009). Este fato tem motivado o
uso dos sistemas nebulosos no desenvolvimento de
sistemas de controle baseado em modelo. Neste
contexto, o controle nebuloso tem se mostrado
uma alternativa viável ao controle convencional de
processos industriais com parâmetros variantes no
tempo, não-lineares e/ou com informações impre-
cisas (Cheng et al., 2009; Wen-Xu et al., 2009). Os
controladores nebulosos são apropriados quando
processos estruturalmente desconhecidos ou pouco
conhecidos devem ser controlados. Para estes sis-
temas a aplicação de um controlador nebuloso ofe-
rece um desempenho semelhante ou superior aos
controladores convencionais, ressaltando a simpli-
cidade de implementação e interpretabilidade ca-

racteŕıstica dos sistemas nebulosos. A metodolo-
gia proposta consiste no projeto de controle ne-
buloso robusto baseado em modelo. Para tanto,
é proposto um método de controle nebuloso ro-
busto baseado nas especificações das margens de
ganho e fase para sistemas não-lineares, no domı́-
nio do tempo cont́ınuo. Resultados para as con-
dições necessárias e suficientes para o projeto do
controlador nebuloso, a partir da metodologia ro-
busta proposta, com um axioma e dois teoremas
são apresentados. Resultados de simulações para
um manipulador robótico são apresentados.

2 Metodologia de Controle Nebuloso

Robusto Baseado em Modelo

O método de controle baseado em modelo uti-
lizado neste artigo, está ilustrado na figura 1.
O procedimento adotado consiste inicialmente na
obtenção de um modelo dinâmico nebuloso com
uma estrutura Takagi-Sugeno (TS), utilizando os
dados experimentais da planta a ser controlada
e de uma metodologia de agrupamento nebulosa
(Gustafson-Kessel). Uma vez validado o mode-
lo obtido, este será utilizado para o projeto do
controlador PID nebuloso, a partir das especifi-
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cações das margens de ganho e fase, via estraté-
gia de compensação paralela e distribúıda (PDC).
A estratégia PDC oferece um procedimento para
projetar um controlador nebuloso baseado em mo-
delo, onde a planta a ser controlada é representada
por um modelo nebuloso TS, tal que cada sub-
controlador, na base de regras do controlador ne-
buloso, é projetado, correspondentemente, a par-
tir de um sub-modelo na base de regras do modelo
nebuloso TS da planta a ser controlada. O con-
trolador nebuloso robusto projetado e o modelo
nebuloso TS da planta a ser controlada, compar-
tilham os mesmos conjuntos nebulosos, no antece-
dente (Wang et al., 1995). Nas subseções a seguir
apresenta-se os detalhes da metodologia adotada
para a modelagem nebulosa.

Projeto
do 

Experimento

Dados 
Experimentais

Estrutura 
do 

Modelo

Agrupamento
Nebuloso

Estimação
de

Parâmetros

Conhecimento
Prévio

Cálculo do Modelo

Validação
 do 

Modelo

ADEQUADO: Use este !

INADEQUADO: Revise

Estratégia PDC

Controlador 
Nebuloso

Especificações das Margens 
de Ganho e Fase

Figura 1: Diagrama do sistema de controle

2.1 Controle Nebuloso Robusto Baseado nas Es-
pecificações das Margens de Ganho e Fase

O sistema de inferência nebuloso TS para o mo-
delo da planta a ser controlada, Gp(s), apresenta
na i|[i=1,2,...,l]-ésima regra, sem perda de generali-
dade a seguinte estrutura:

R(i) : SE τ̃ É F i
k|τ̃ E τ̃ ′ É Gi

k|τ̃ ′ E · · ·

· · · K̃p É Hi

k|K̃p
ENTÃO

Gi
p(s) =

K
p
i

(1 + sτ i) (1 + sτ ′i)
e−sL (1)

Onde L é o tempo morto da planta. A constante
de tempo τ̃ e τ̃ ′, onde τ̃ ≥ τ̃ ′, e o ganho K̃p, repre-
sentando as variáveis lingǘısticas dos antecedentes
do modelo nebuloso. Seus universos de discurso
são, respectivamente Uτ̃ , Uτ̃ ′ e UK̃p

, particionados
por conjuntos nebulosos representando os termos
lingǘısticos. A variável τ̃t|

[t=1,2,...,n] pertence ao
conjunto nebuloso F i

k|τ̃t
com um valor µi

Fk|τ̃t
de-

finido por uma função de pertinência µi
τ̃t

: R →

[0, 1], com µi
F

k|τ̃t

∈ µi
F

1|τ̃t

,µi
F

2|τ̃t

,µi
F

3|τ̃t

,. . .,µi
F

pτ̃t
|τ̃t

,

onde pτ̃t é número de partições do universo de
discurso associado à variável lingǘıstica τ̃t. A
variável τ̃ ′t|

[t=1,2,...,n] pertence ao conjunto ne-
buloso Gi

k|τ̃ ′
t
com um valor µi

G
k| ˜τ′

t

definido por

uma função de pertinência µi

τ̃ ′
t

: R → [0, 1],

com µi
G

k| ˜τ′
t

∈ µi
G

1| ˜τ′
t

,µi
G

2| ˜τ′
t

,µi
G

3| ˜τ′
t

,. . .,µi
G

p ˜τ′
t
| ˜τ′

t

,

onde pτ̃ ′
t
é número de partições do universo de

discurso associado à variável lingǘıstica τ̃ ′t. A
variável K̃pt

|[t=1,2,...,n] pertence ao conjunto ne-
buloso Hi

k|K̃pt

com um valor µi
H

k|K̃pt

definido por

uma função de pertinência µ
j

K̃pt

: R → [0, 1], com

µ
j
H

k|K̃pt

∈ µi
H

1|K̃pt

,µi
H

2|K̃pt

,µi
H

3|K̃pt

,. . .,µi
H

p
K̃pt

|K̃pt

,

onde pK̃pt
é número de partições do universo de

discurso associado à variável lingǘıstica K̃pt
.

O sistema de inferência nebuloso TS proposto
para o controlador, Gc (s), considerando-se a de-
finição da estratégia PDC, na qual o controlador
e a planta a ser controlado compartilham as mes-
mas premissas no antecedente da base de trgras
nebulosas, apresenta na j|[j=1,2,...,l]-ésima regra,
sem perda de generalidade, a seguinte estrutura:

R(j) : SE τ̃ É F
j

k|τ̃ E τ̃ ′ É G
j

k|τ̃ ′
E · · ·

· · · K̃p É H
j

k|K̃p

ENTÃO

Gj
c(s) = Kj

c

(

1 + sT
j
I

)(

1 + sT
j
D

)

sT
j
I

(2)

O grau de ativação hj para a regra j, é dado
por:

hj

(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

= µ
j
Fk|τ̃∗

⊗ µ
j
G

k| ˜τ′∗
⊗ µ

j
H

k|K̃∗
p

(3)

O grau de ativação normalizado para a regra j, é
definido por:

γj

(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

=
hj

(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

l
∑

λ=1

hλ

(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

(4)

e, esta normalização implica em:

l
∑

j=1

γj

(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

= 1 (5)

Portanto, o modelo nebuloso TS para o contro-
lador, Gc (s), é uma soma ponderada dos sub-
controladores lineares locais:

Gc

(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p, s
)

=

l
∑

j=1

γj

(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

×

×Kj
c

(

1 + sT
j
I

)(

1 + sT
j
D

)

sT
j
I

(6)
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O modelo nebuloso no ramo direto da malha
fechada, considerando a planta a ser controlada, e
o controlador, é:

Gc(τ̃ , τ̃ ′, K̃p, s)Gp(τ̃ , τ̃ ′, K̃p, s) =

=

l
∑

j=1

l
∑

i=1

γi

(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

γj

(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

×

×
Kj

cK
i
p

(

1 + sT
j
I

)(

1 + sT
j
D

)

sT
j
I (1 + sτ i) (1 + sτ ′i)

e−sL (7)

2.2 Estabilidade Robusta Baseada nas Especifi-
cações das Margens de Ganho e Fase

Após a definição de Gp e Gc, definem-se, agora, as
margens de ganho e fase por Am and φm, respec-
tivamente. Das definições básicas de margens de
ganho e fase, são obtidas as seguintes equações:

arg
[

Gc(τ̃ , K̃p, jωp)Gp(τ̃ , K̃p, jωp)
]

= −π (8)

Am =
1

∣

∣

∣Gc(τ̃ , K̃p, jωp)Gp(τ̃ , K̃p, jωp)
∣

∣

∣

(9)

∣

∣

∣Gc(τ̃ , K̃p, jωg)Gp(τ̃ , K̃p, jωg)
∣

∣

∣ = 1 (10)

φm = arg
[

Gc(τ̃ , K̃p, jωg)Gp(τ̃ , K̃p, jωg)
]

+ π (11)

onde a margem de ganho é dada pelas equações
(8) e (9) e a margem de fase pelas equações (10) e
(11), respectivamente. A freqüência ωp, na qual a
curva de Nyquist tem uma fase de −π, é a freqüên-
cia de ultrapassagem de fase e a freqüência ωg, na
qual, a curva de Nyquist tem uma amplitude de 1 é
a freqüência de ultrapassagem de ganho. Conside-
rando a estratégia PDC, nos pontos de operação,
assume-se que o parâmetro T

j
D, do controlador ne-

buloso TS é igual à menor constante de tempo τ ′i

do seu respectivo sub-modelo nebuloso da planta a
ser controlada. Assim, substituindo-se a equação
(7) em (8) a (11), tem-se que:

l





l
∑

j=1

(

arctan
(

ωpT
i
I

)

− arctan
(

ωpτ
i
))

−
π

2
−

−ωgL] = −π (12)

Am =
1

l
∑

i=1

l
∑

j=1

γi

(

τ̃ , K̃p

)

γj

(

τ̃ , K̃p

)

(

Kj
cK

i
p

ωpT
j
I

)×

×
1









√

√

√

√

√

(

ωpT
j
I

)2

+ 1

(ωpτ i)
2
+ 1









(13)

l
∑

i=1

l
∑

j=1

γi

(

τ̃ , K̃p

)

γj

(

τ̃ , K̃p

)

(

Kj
cK

i
p

ωgT
j
I

)

×

×









√

√

√

√

√

(

ωgT
j
I

)2

+ 1

(ωgτ i)
2
+ 1









= 1 (14)

φm = l

[

l
∑

i=1

(

arctan
(

ωgT
i
I

)

− arctan
(

ωgτ
i
))

−

π

2
− ωgL

]

+ π (15)

Para um determinado sub-modelo linear,
Gi

p(s, K̃
i
p, τ̃

i, L), e especificações de margem de
ganho fase (Am, φm), as equações (12)-(15) po-
dem ser utilizadas para determinar os parâme-
tros dos sub-controladores, Gj

c(s,K
j
c , T

j
I , T

j
D), na

frequência de ultrapassagem (ωp, ωg) numerica-
mente, mas não analiticamente, por causa da pre-
sença da função arctan. Todavia, uma solução
anaĺıtica aproximada pode ser obtida se fizermos
a seguinte a aproximação para a função arctan:

arctanx ≈















1

4
πx (|x| ≤ 1) ,

1

2
π −

π

4x
(|x| > 1)

(16)

A solução numérica das equações (12)-(15)
mostra que para τ i > 3L, x ≫ 1, em que x pode
ser ωpT

j
I , ωpτ

i, ωgT
j
I ou ωgτ

i. Portanto, usando a
aproximação dada por (16) para a função arctan
para o caso |x| > 1, as equações (13) e (14) são
dadas por:

l
∑

i=1

l
∑

j=1

γi

(

τ̃ , K̃p

)

γj

(

τ̃ , K̃p

)

×
Am

ωp

(

Kj
cK

i
p

τ i

)

= 1

(17)
l
∑

i=1

l
∑

j=1

γi

(

τ̃ , K̃p

)

γj

(

τ̃ , K̃p

)

×

(

Kj
cK

i
p

ωgτ i

)

= 1

(18)
respectivamente. Usando a mesma aproximação,

as equações (12) e (15) são dadas por:
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l

[

l
∑

i=1

(

π

4ωpτ i
−

π

ωpT
i
I

−
π

2
− ωpL

)

]

= −π (19)

φm = l

[

l
∑

i=1

(

π

4ωgτ i
−

π

ωgT i
I

−
π

2
− ωgL

)

]

+ π (20)

respectivamente. Portanto, a solução anaĺıtica
para o ajuste dos parâmetros dos sub-controladores,

Gi
c(s)

∣

∣

∣

[i=1,2,...,l] , de acordo com as equações (17)-(20),

é dada por:

T j
D = τ

′i (21)
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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l
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(23)

onde ωp é dado por:

ωp =
Amφm +

1

2
πAm(Am − 1)

(A2
m − 1)L

(24)

2.3 Análise de Estabilidade Robusta

Para o projeto do controlador nebuloso robusto, a
partir das equações (22)-(23), respectivamente, e de
acordo com as especificações de margens de ganho e
fase, os seguintes axioma e teoremas são propostos:

Axioma 1: Os sub-modelos na base de regras do

modelo nebuloso TS da planta a ser controlada devem

ser necessariamente estáveis;

Teorema 1: Cada sub-controlador

Gj
c(s)

∣

∣

∣

[j=1,2,...,l] da base de regras do controla-

dor nebuloso robusto, garante as especificações de

margem de ganho e fase para o respectivo sub-modelo

Gi
p(s)

∣

∣

∣

[i=1,2,...,l] , com i = j, na base de regras do

modelo nebuloso TS da planta a ser controlada;

Prova: O grau de ativação normalizado, em um dado
ponto de operação, para a base de regras do controla-
dor nebuloso robusto é,:

l
∑

i=1

γj
(

τ̃ , τ̃ ′K̃p

)

= 1 (25)

O grau de ativação normalizado, para uma simples
regra p ativada, onde 1 ≤ p ≤ l, é dado por:

0 + . . .+ γp
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

+ 0 + . . .+ 0 = 1 (26)

γp
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

= 1 (27)

Baseado na estratégia de compensação paralela e dis-
tribúıda, temos:
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...
. . .

...
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Kp

c

0
...
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=
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ωp

Am
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 (28)

Resolvendo a equação (28) para Kc, temos:

γp
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

(

Kp
p

τp

)

γp
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

(Kp
c ) =

ωp

Am

(29)

e

γp
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

(

Kp
p

τp

)

γp
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

(Kp
c ) = ωg (30)

Isolando Kp
c , na equação (29), tem-se que:

Kp
c =

(

τp

Kp
p

)(

ωp

Am

)







1

γp
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)2






(31)

Para obter o parâmetro T p
I , em um dado momento,

como definido anteriormente, tem-se que:
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(32)
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O qual resulta em

l
π

ωp

1

T p
I

= l

(

π

4ωpτp
− ωpL−

π

2

)

+ π (33)

e

l
π

ωg

1

T p
I

= l

(

π

4ωgτp
− ωgL−

π

2

)

+ π − φm (34)

Isolando φm, na equação (34), temos que:

φm = l

(

π

4ωgτp
−

π

ωg

1

T p
I

− ωgL−
π

2

)

+ π (35)

e,

γp
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

γp
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

(

Kp
pAm

τpωp

)

×





τpωp

Kp
pAm

1

γp
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

γp
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)



 = 1 (36)

Portanto,

Am = Am (37)

Assumindo, em um dado momento, a ativação total
de uma simples regra p, como definido previamente,
na equação (31), temos,

φm = l

(

π

4ωgτp
−

π

ωgT
p
I

−
π

2
− ωgL

)

+ π (38)

Comparando a equação (38) com (35), tem-se:

φm = φm (39)

2

Teorema 2: Cada sub-controlador,

Gj
c(s)

∣

∣

∣

[j=1,2,...,l] , nebuloso robusto na base de regras

do controlador nebuloso robusto, garante a estabili-

dade para todos os sub-modelos, Gi
p(s)

∣

∣

∣

[i=1,2,...,l] , da

planta na base de regras do modelo nebuloso da planta

ser a controlada.

Prova: A função de transferência para a malha fe-
chada é a seguinte:

GMF

(

s, τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

=

l
∑

j=1

l
∑

i=1

γj
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

γi
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

×

×
Kj

cK
i
p

(

1 + sT j
I

)

e−sL

[

sT j
I

(

1 + sτ i
)

+Kj
cK

i
p

(

1 + sT j
I

)] (40)

Para que o sistema, com o controlador nebuloso ro-
busto, seja estável, a equação caracteŕıstica da função
de transferência a malha-fechada, na equação anterior,
deve possui ráızes (pólos) no semi-plano esquerdo do
plano-s (parte real negativa). Portanto, temos que:

l
∑

i=1

l
∑

j=1

γi
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

)

γj
(

τ̃ , τ̃ ′, K̃p

) [

τ iT j
I s

2+

+
(

T j
I +Ki

pK
j
cT

j
I

)

s+
(

Ki
pK

j
c

)]

= 0 (41)

Pela aplicação do Critério da Estabilidade de Routh
(Franklin et al., 1986) em (41), tem-se,

s2

s1

s0

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

τ iT j
I Ki

pK
j
c

(T j
I +Ki

pK
j
cT

j
I ) 0

Ki
pK

j
c

(42)

E, é necessário que todos os termos da primeira coluna
sejam positivos:

τ iT j
I > 0 (43)

(T j
I +Ki

pK
j
cT

j
I ) > 0 (44)

Ki
pK

j
c > 0 (45)

Uma vez que os parâmetros dos sub-modelos estáveis
na base de regras do modelo nebuloso da planta a ser
controlada (τ i, τ ′i e Ki

p) de acordo com o axioma 1,
são valores positivos, e as especificações de margem
de ganho e fase (Am e φm) são, também, valores posi-
tivos, resulta que, baseado nas equações (21)-(22), os
valores dos parâmetros do controlador PID nebuloso
robusto (Kj

c , T
j
D e T j

I ) são positivos. Embora não seja
tão comum, o sistema é estável se todos os termos da
primeira coluna, do arranjo tabular de Routh, forem
negativos. Caracterizando que não ocorre nenhuma
alteração no sinal dos elementos da primeira coluna.
Portanto, a partir das equações (43)-(45), pode-se con-
cluir que cada controlador na base de regras do con-
trolador nebuloso robusto, garante a estabilidade para
todos os sub-modelos da planta na base de regras do
modelo nebuloso da planta a ser controlada, como de-
sejado.

2

3 Resultados Computacionais

Esta seção descreve os resultados experimentais do
método de controle nebuloso robusto proposto neste
artigo.

3.1 Descrição do Sistema Dinâmico

Para validação o método de controle nebuloso robusto
proposto neste artigo, utilizou-se o um modelo nebu-
loso, baseado em agrupamento nebuloso Gustafsson-

Kessel obtido para um manipulador robótico, cujo
comportamento é descrito pela seguinte equação di-
ferencial:

ml2θ̈ +Blθ̇ +mglsin(θ) = u (46)

onde m = 1kg é a massa, l = 1m é comprimento do
braço do manipulador, g = 9.81m/s2 é a aceleração
da gravidade, B é é o fator de amortecimento, cuja
variação paramétrica vai de 0.01 a 2 kgm2/s e u é
a variável de entrada, ou seja, o torque aplicado no
manipulador. O ângulo θ é a variável de sáıda, ou
seja, a posição angular do manipulador.
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Baseado na estratégia PDC, cada regra de con-
trole na base de regras do controlador nebuloso ro-
busto é projetada a partir da regra correspondente do
modelo nebuloso TS da planta a ser controlada. O
controlador nebuloso projetado compartilha os mes-
mos conjuntos nebulosos como o modelo nebuloso no
antecedente das regras nebulosas. Para o projeto do
controlador nebuloso robusto, diferentes margens de
ganho e fase foram especificadas. O tempo de atraso
para o processo foi de 0.1s e aproximação de Padé foi
de 2a ordem. A tabela 1 mostra as margens de ga-
nho e fase resultantes dos controladores projetados a
partir das margens de ganho e fase especificadas.

Especificado Resultante

Am φm A∗
m φ∗

m

6.02 45 12.62 48.86
9.54 45 12.9 20.23
13.98 45 13.8 36.58
9.54 60 13.7 60.28
13.98 60 14.1 66.30

Tabela 1: Margens de ganho e fase obtidos a partir
das especificações.

Observa-se na tabela 1, que ocorrre uma diferença
entre as margens de ganho especificadas e as resultan-
tes nas linhas 1, 2 e 4. Assim como as margens de
fase nas linhas 2 e 3. Isto se deve ao fato das suces-
sivas aproximações efetuadas ao longo do processo de
modelagem e controle, para o manipulador robótico.
O que nos remete ao de uso de Algoritmos Genéticos
para otimização da metodologia de controle proposta.
A figura 2 mostra o desempenho do controlador nebu-
loso robusto baseado nas especificações das margens
de ganho e fase.
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Figura 2: Variação paramétrica de B e Resposta
do sistema de controle - posição angular.

4 Conclusão

A metodologia proposta consiste no projeto de con-
trole nebuloso robusto baseado em modelo. Neste ar-
tigo foi proposto um método de controle nebuloso ro-
busto baseado em modelo por meio de uma estrutura
nebulosa Takagi-Sugeno, baseado nas especificações
das margens de ganho e fase. A metodologia proposta
se caracteriza pela implementação do conhecimento do
especialista, tanto na fase de obtenção do modelo da
planta a ser controlada, como no projeto e análise do
controlador nebuloso. Diante dos resultados encontra-
dos, observou-se que o controlador nebuloso robusto,
baseado nos axiomas e teoremas propostos, garante
a estabilidade robusta, uma vez que a formulação e a
análise foi feita no domı́nio da frequência, baseado nas
especificações das margens de ganho e fase.
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Abstract— This paper presents the use of a model reference fuzzy control technique, based on recent LMI
results found on the literature, applied to a militar jet fighter longitudinal model. In order to apply such technique,
this paper also makes use of the tensor product model transformation technique to model the aircraft as a fuzzy
Takagi-Sugeno system. Simulation results are presented at the end.

Keywords— Aircraft Control, Fuzzy Control, Model Reference Control.

Resumo— Este artigo apresenta o uso de uma técnica de controle fuzzy por modelo de referência, baseada em
resultados de LMIs recentes na literatura, aplicada ao modelo longitudinal de um caça militar a jato. Para poder
aplicar tal técnica, este trabalho também faz uso da técnica de transformação do modelo via produto tensorial
para modelar a aeronave como um sistema fuzzy. Resultados das simulações são apresentados ao final do artigo.

Palavras-chave— Controle de Aeronaves, Controle Fuzzy, Controle por Modelo de Referência.

1 Introdução

O uso de leis de controle com ganho escalonado é
uma prática frequente no controle de aeronaves e
as técnicas de controle fuzzy Takagi-Sugeno per-
mitem a śıntese de controladores de ganho esca-
lonado de uma maneira sistemática e com certas
margens de desempenho garantidas. Tais técnicas
permitem estender resultados de controle robusto
de sistemas lineares para sistemas não-lineares e
garantir o desempenho e a estabilidade de um sis-
tema além de permitirem também especificações
em termos do tempo de resposta do sistema.
Como parte do projeto Sistema para Assistência
à Pilotagem de Aeronaves de Aviação Geral do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient́ıfico
e Tecnológico (CNPq), o desenvolvimento de es-
tratégias de controle que possa ser aplicadas de
maneira sistemática a aeronaves deve ser abor-
dado. Além disso, o uso de técnicas de con-
trole por modelo de referência permitem ao pro-
jetista especificar diretamente o comportamento
desejado para a malha fechada do sistema.

Para a aplicação dessas técnicas faz-se ne-
cessário um modelo fuzzy Takagi-Sugeno do sis-
tema. Em casos em que o sistema apresenta
um número pequeno de não-linearidades é simples
de se conseguir uma representação exata do sis-
tema (Tanaka and Wang, 2001). Porém, quando
o número de não-linearidades e a ordem do sis-
tema crescem tal modelagem pode apresentar-se
custosa e utilizar um número desnecessariamente
grande de modelos lineares.

O objetivo deste artigo é apresentar uma nova
técnica de controle fuzzy por modelo de referência

e uma adaptação de uma técnica numérica para
aproximar um sistema por um modelo fuzzy
Takagi-Sugeno. É também apresentado como tais
técnicas são utilizadas para o controle de um mo-
delo do movimento longitudinal de um caça mili-
tar a jato.

1.1 Notação

Um T sobrescrito indica matriz/vetor transposto.
O śımbolo ∗ indica termos transpostos em uma
matriz simétrica. A operação A⊗nU indica o pro-
duto tensorial do modo n do tensor A pela matriz
U . A operação A ⊗N

i=1 Ui indica a sequência de
produtos tensoriais dos modos i do tensor A pelas
matrizes Ui.

2 Metodologia

Esta seção tem o intuito de mostrar os métodos
utilizados durante este trabalho. Primeiramente é
apresentada a estratégia de śıntese da lei de con-
trole para a aeronave. Como tal estratégia requer
um modelo fuzzy Takagi-Sugeno, apresenta-se na
sequencia uma técnica numérica para encontrar
tal modelo dado um modelo qLPV (quasi-Linear
Parameter Varying) do sistema. Por último é
apresentada uma modificação no método do pro-
duto tensorial que permite o uso de linearizações
em diversos pontos de operação dado um modelo
não-linear geral.

2.1 Controle Fuzzy por Modelo de Referência

Esta seção apresenta condições relaxadas para a
śıntese de controladores fuzzy H∞ e sua aplicação
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para o controlador por modelo de referência.
Considere um modelo fuzzy Takagi-Sugeno do

sistema:

ẋ =

r∑
i=1

βi [Aix+Bui
u+Bwi

w] ,

y =

r∑
i=1

βi [Cix+Dui
u+Dwi

w] ,

e um modelo de referência linear dado por:

ẋm = Amxm +Bmr,
ym = Cmxm +Dmr,

onde x são os estados do sistema, y as sáıdas con-
troladas, w os sinais de perturbação, xm os esta-
dos do modelo de referência, ym as sáıda do mo-
delo de referência, e r os sinais de referência.

As equações do sistema aumentado podem ser
escritas como:

ẋaug =

r∑
i=1

βi
{
Aixaug +Bui

u+Bwi
waug

}
,

z =

r∑
i=1

βi
{
Cxaug

}
,

Ai =

 Ai 0 0
0 Am 0
Ci −Cm 0

 ,

Bui =

 Bui

0
Dui

 ,

Bwi =

 BuiNj Bwi

Bm 0
−Dm Dwi

 ,
C =

[
0 0 I

]
,

(1)

com xaug =
[
xT xTm eTi

]T
e waug =[

rT wT
]T

.
Pelo fato de a aplicação apresentada neste tra-

balho não apresentar resultados viáveis para os
ganhos controlador (devido ao grande número de
regras) ao se utilizar técnicas baseadas em funções
de lyapunov quadráticas, este trabalho faz uso
de resultados recentes para funções de lyapunov
fuzzy em (Mozelli et al., 2009), porém adicionando
as restrições extras para que se obtenha um con-
trolador que minimize a norma H∞ de waug para
z, para enunciar o seguinte resultado:

Teorema 1 Dado um sistema fuzzy Takagi-
Sugeno aumentado da forma apresentada na
equação (1), uma ação de controle da forma

u =

r∑
j=1

βj [Kjxaug +Njr] , (2)

e um escalar µ, garante-se que a norma H∞ de
waug para z é menor do que γ se as seguintes LMIs
forem satisfeitas:

Θii ≺ 0 ∀i ∈ 1, . . . , r,
Θij + Θji ≺ 0 ∀i < j, i, j ∈ 1, . . . , r,

Pi � 0 ∀i ∈ 1, . . . , r,
(3)

com Θij dado pela equação (6),

Pi = M0 +Mi,

M0 =


0 m12 · · · m1n

m12 0 · · · m2n

...
...

. . .
...

m1n m2n · · · 0

 ,

Mi =


mi

11 0 · · · 0
0 mi

22 · · · 0
...

...
. . .

...
0 0 · · · mi

nn

 ,
(4)

e os ganhos do controlador são dados por

Kj = SjR
−1. (5)

A partir desse teorema pode-se escrever um
problema de otimização que minimize o limitante
superior da norma H∞ de waug para z e forneça
uma lei de controle, que pode ser reescrita como:

u =

r∑
j=1

βj
[
K1jx+K2jxm+

K3j

∫
(y − ym)dt+Njr

]
.

(7)

Em que K1j , K2j e K3j são sub-matrizes associ-
adas aos ganhos de realimentação de estados en-
contrados, Kj , e Nj é um ganho direto do sinal de
referência para a ação de controle (como pode ser
visto nas equações do sistema aumentado).

2.2 Transformação do Produto Tensorial (TP
model transformation)

A transformação do produto tensorial (Tensor
Product model transformation) é uma técnica
numérica que permite, dada uma representação
qLPV de um sistema, encontrar uma repre-
sentação convexa com caracteŕısticas desejadas
(Baranyi, 2004). Um ponto interessante dessa
técnica é que ela permite fazer uma escolha en-
tre a precisão e a complexidade do modelo (Petres
et al., 2005).

A representação convexa encontrada é equiva-
lente a um modelo fuzzy Takagi-Sugeno do sistema
e, portanto, permite a utilização das técnicas de
controle fuzzy.

2.2.1 Amostragem e Representação Ten-
sorial

Considere um modelo qLPV de um sistema dado
por:

ẋ = A(x)x+B(x)u, (8)
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Θij =


−AiR−RTA

T

i −Bui
Sj − ST

j B
T

ui
∗ ∗ ∗

RT + Pi − µAiR− µBuiSj µ(R+RT ) ∗ ∗
−BT

wi
−µBT

wi
−I ∗

CiR 0 0 −γ2I

 (6)

em que x ∈ Rn, u ∈ Rm e utilizam-se N compo-
nentes do vetor de estados como parâmetros das
matrizes A(x) e B(x).

Define-se uma discretização do espaço de N
parâmetros de forma que o número total de pontos
amostrados seja igual a N1N2 . . . NN ; em que Ni é
o número de pontos de amostragem para o i-ésimo
parâmetro. A partir dessa discretização define-
se um tensor, Sd ∈ RN1×N2×···×NN×n×(n+m), que
guarda as matrizes A e B amostradas correspon-
dentes a cada ponto do grid.

2.2.2 HOSVD - Decomposição de Valores
Singulares de Alta Ordem

Em seguida, utiliza-se uma HOSVD (Higher
Order Singular Value Decomposition) (De
Lathauwer et al., 2000) deste tensor de modo que
pode-se escrevê-lo da forma:

Sd = S ⊗N
i=1 Ui. (9)

Tal que o modelo qLPV, representado por Sd,
pode ser interpretado como a soma ponderada de
vários modelos lineares. Neste caso, S é um tensor
guardando esses modelos lineares e Ui são matri-
zes de peso desses modelos, onde cada coluna das
matrizes Ui, representada por uij , representa uma
função de peso relacionada com o parâmetro defi-
nido no grid de 1, . . . , N .

Nesta etapa, a técnica permite que seja rea-
lizado um compromisso entre a complexidade do
modelo (número de funções de peso) e a precisão
da representação.

Quando não for necessária uma representação
convexa do modelo, pode-se substituir as colunas
das matrizes Ui por aproximações das funções so-
bre o grid de amostragem.

2.2.3 Representações convexas

No caso deste trabalho, a busca de uma repre-
sentação convexa do modelo faz-se necessária.
Pois esta pode ser vista como uma representação
equivalente de um modelo fuzzy Takagi-Sugeno do
sistema e permite que utilizemos as técnicas de
controle fuzzy por modelo de referência.

Os trabalhos que utilizam a transformação do
produto tensorial normalmente definem algumas
propriedades para as representações convexas. As
seguintes propriedades são utilizadas neste traba-
lho:

• SN (Sum Normalization): Uma matriz de
pesos é dita ser de soma normalizada se a

soma de suas colunas, uij , resulta em um ve-
tor cujos componentes são todos iguais a um;

• NN (Non Negativeness): Uma matriz de pe-
sos é dita não negativa se nenhum de seus
elementos é negativo;

• RNO (Relaxed Normality): Uma matriz de
pesos é dita normalizada relaxada se ela é SN,
NN e:

max(uij) = max(uik),∀j, k;

• INO (Inverted Normality): Uma matriz de
pesos é dita normalizada inversa se ela é SN,
NN e:

min(uij) = 0,∀j.

Para que a representação considerada seja
convexa (e, portanto, equivalente a um modelo
fuzzy Takagi-Sugeno) bastam as propriedades SN
e NN. No entanto, representações com proprie-
dades adicionais podem apresentam melhores re-
sultados quando utilizadas para a śıntese de con-
troladores (Baranyi et al., 2006). Neste trabalho
optou-se por encontrar uma representação com to-
das as quatro propriedades acima.

As técnicas para a transformação das funções
de peso, e com isso a transformação do tensor
S, podem ser encontradas em (Baranyi, 1999),
para as propriedades SN e NN, e em (Varkonyi
et al., 2005), para as propriedades RNO e INO
juntamente.

Após encontrar uma representação convexa
com as caracteŕısticas desejadas, substituem-se as
colunas das novas matrizes Ui por aproximações
das funções sobre o grid de amostragem.

2.3 Linearização Jacobiana Modificada

A transformação do produto tensorial assume que
existem um modelo qLPV para o sistema, porém,
em alguns casos, a obtenção de tal modelo é uma
tarefa não-trivial.

Sendo assim, propõe-se uma estratégia de mo-
delagem um pouco diferente e algumas adaptações
sobre a transformação do produto tensorial de
modo a utilizar tal estratégia.

Considere um modelo não-linear da forma ge-
ral:

ẋ = f(x, u). (10)

O seguinte procedimento é realizado durante
a etapa de amostragem da transformação do pro-
duto tensorial:
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• A cada amostragem monta-se um vetor de
estados atual, xp, composto pelos estados que
estão sendo percorridos no grid e zeros nos
estados livres (aqueles que não influenciam
os parâmetros do modelo);

• Procura-se pelo par de equiĺıbrio (xeq, ueq)
mais próximo ao ponto xp e os estados livres
de xp são substitúıdos pelos seus equivalentes
em xeq;

• Lineariza-se o sistema em torno do par
(xp, u

eq). Como este não é necessariamente
um ponto de equiĺıbrio, obtemos um modelo
local afim do formato:

ẋ = A(x−xp)+B(u−ueq)+f(xp, u
eq); (11)

• Encontra-se a mudança de variáveis ne-
cessária para se linearizar este modelo afim
resolvendo-se o sistema linear:

[
A B

] [ dx
du

]
= −f(xp, u

eq); (12)

• Chega-se em um modelo da forma:

ẋ = A(x− x0) +B(u− u0), (13)

onde x0 = xp + dx e u0 = ueq + du;

• Utilizam-se as matrizes A e B para compor
um tensor, Sd e os vetores x0 e u0 para com-
por outro tensor, Sd0.

Sobre cada um dos tensores, Sd e Sd0, a
técnica do transformação do produto tensorial é
aplicada separadamente .

Para o tensor Sd, todos os passos da trans-
formação são realizados de modo que encontra-se
uma representação da forma:

Sd = S ⊗N
i=1 Ui.

sendo que o tensor S armazena as matrizes A e B
do sistema e as matrizes Ui, com as propriedades
SN, NN, RNO e INO, armazenam as funções
de pertinência do sistema.

Para o tensor Sd0, apenas o passo da HOSVD
é realizado e encontra-se uma representação da
forma:

Sd0 = S0 ⊗N
i=1 Pi.

Em seguida as matrizes Pi são substitúıdas por
funções interpoladas sobre o grid.

A utilização deste modelo para a śıntese do
controlador por meio do método explicado anteri-
ormente, faz necessária a seguinte modificação na

ação de controle:

[
x0
u0

]
= S0 ⊗N

i=1 pi(x)

u = u0 +

r∑
j=1

βj
[
K1j (x− x0)

+K2j (xm − xm0)

+ K3j

∫
(y − ym)dt+Nj(r − y0)

]
.

(14)
Em que pi(x) são as funções de peso encontra-
das para x0 e u0, e y0 e xm0 são obtidos a par-
tir das relações existentes entre x, xm e y. Um
exemplo de tal relação será explicitado na seção
de aplicação da técnica.

3 Aplicação ao modelo do caça militar a
jato

3.1 Modelo do F-16

O modelo utilizado neste trabalho é um modelo
do movimento longitudinal de um F-16 com as
equações representadas no sistema de coordena-
das do vento (Stevens and Lewis, 2003). Para
fins de simplificação, não foram consideradas per-
turbações atmosféricas nas equações.

No sistema de coordenadas do vento, o movi-
mento de uma aeronave pode ser descrito por:

mV̇T = FT cos(α+ αT )−D
−mg sin(θ − α),

mVT α̇ = −FT sin(α+ αT )− L
+mg cos(θ − α) +mVT q,

Iyy q̇ = MY ,

θ̇ = q,

ḣ = VT , sin(θ − α)

(15)

onde VT é o módulo da velocidade da aeronave
em relação à atmosfera, α é o ângulo que o vento
relativo faz com o eixo de simetria da aeronave
(ângulo de ataque), θ é o ângulo de arfagem, q é a
velocidade angular de arfagem, h é a altitude, FT é
a força de tração, αT é o ângulo da força de tração
da aeronave em relação ao eixo de simetria, D é a
força de arrasto, L é a força de sustentação, MY é
o torque total sobre a aeronave em torno do eixo
y, m é a massa da aeronave, g é a aceleração da
gravidade e Iyy é o momento de inércia do corpo.

As forças e momentos aerodinâmicos são cal-
culados a partir de tabelas de coeficientes adi-
mensionais que são multiplicados pela pressão
dinâmica (1/2ρV 2

T ) e pela área da asa da aeronave
(e também pela corda média no caso do momento
de arfagem) e resultam nas forças de arrasto, sus-
tentação e no momento de arfagem. Tais tabelas
foram retiradas do simulador de voo de código li-
vre FlightGear (FlightGear, 2011).
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3.2 Modelo Fuzzy

Para a obtenção do modelo fuzzy Takagi-Sugeno
da Aeronave considerou-se que as variáveis vt, α,
θ e h são aquelas que influenciam a dinâmica
da aeronave e discretizou-se o espaço formado
por essas variáveis usando 11 subdivisões para
cada uma. Considerou-se que VT ∈ [100, 160],
α ∈ [−π/18, π/12], θ ∈ [−π/18, π/12] e h ∈
[2000, 4100].

Aplicando as técnicas apresentadas anterior-
mente, encontrou-se um modelo fuzzy com 16 mo-
delos lineares locais com as funções de pertinência
apresentadas na Figura 1.
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Figura 1: Funções de pertinência discretizadas

3.3 Controlador Encontrado

Tendo uma representação fuzzy Takagi-Sugeno da
aeronave, o pacote YALMIP (Löfberg, 2004) foi
utilizado para encontrar os ganhos do controla-
dor. Considerou-se um modelo de referência com

as matrizes de sistema Am =

[
−0.2 0

0 −0.2

]
,

Bm =

[
0.2 0
0 0.2

]
e Cm = I2×2. Tal modelo

foi escolhido por representar um desacoplamento
completo entre as malhas, impondo sobre elas uma
dinâmica de primeira ordem.

Deste modo pode-se definir xm0
= y0 e y0 =[

vt0 h0
]T

e, então, utilizar a ação de controle
apresentada na equação (14).

Utilizando tal lei de controle no modelo
não-linear original da aeronave (considerando sa-
turação da ação de controle), a resposta apresen-
tada na Figura 2 foi obtida.

Como as únicas formas de controle conside-
radas aqui foram o comando de tração, δt, e a
deflexão do profundor, δe, algumas restrições fo-
ram impostas sobre os sinais de referência do con-
trolador. Sendo que a principal restrição imposta
nesse caso foi a taxa de descida permitida à aero-
nave. Além disso, foram usados sinais referência

em rampa para evitar a saturação das variáveis
manipuladas δe e δt.

É interessante notar que, durante todas as
manobras realizadas, o controlador fez um uso
muito maior do comando de tração do que da de-
flexão de profundor, mesmo para as manobras de
mudança de altitude.

4 Conclusão e Trabalhos Futuros

Neste trabalho foi apresentada a aplicação de uma
técnica de śıntese de controladores multivariáveis
não lineares ao controle longitudinal de um caça
militar a jato. A técnica pode ser vista como a
elaboração de um projeto de ganho-escalonado re-
alizado de forma sistemática.

A estratégia de controle apresentada neste
trabalho permite ao projetista especificar o desem-
penho desejado para a malha fechada de maneira
simples. Além disso, a estratégia de modelagem
apresentada permite fazer escolhas entre a simpli-
cidade do modelo obtido (em termos do número
de modelos locais necessários) e a precisão do mo-
delo fuzzy encontrado, além de, em alguns casos,
encontrar modelos com um número menor de re-
gras do que as abordagens tradicionais.

Uma vez que não foram introduzidas res-
trições relativas às saturações das variáveis ma-
nipuladas no procedimento de otimização para
determinação do controlador, foi adotada a es-
tratégia de se limitar a taxa de variação dos sinais
de referência de altitude e de velocidade.

Durante a realização deste trabalho, alterou-
se a estratégia original de representação por mo-
delos Takagi-Sugeno de forma a incorporar com-
portamentos lineares locais em torno de condições
de não-equiĺıbrio.

Algumas futuras direções posśıveis para con-
tinuidade deste trabalho são:

A śıntese de controladores com ação anti-
windup, de modo que a saturação da ação de con-
trole do sistema tenha um efeito menor sobre seu
desempenho; A śıntese de controladores robustos;
Uma estratégia de modelagem representativa, mas
que resulte em um número reduzido de modelos.
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Abstract Optimization techniques are widely employed in the design of power distribution systems, since those networks are 
very important with regard to social and economic aspects. These techniques can provide better allocation of the financial re-
sources available for such a task, reducing total installation costs and power losses. In this work it is used the NSGA-II algorithm 
to obtain, for the most likely load scenario, a set of efficient solutions considering three objective functions (cost, reliability and 
robustness). The performance of the solutions found by the NSGA-II algorithm is evaluated under distinct load scenarios, which 
are created by means of Monte Carlo simulations. A multiobjective sensitivity analysis is performed to identify the most robust 
solutions. A local search method is applied in these solutions to estimate the Pareto set formed only by robust solutions.        

Keywords distribution network project, multiobjective optimization, load uncertainties, sensitivity analysis. 

Resumo Técnicas de otimização são amplamente utilizadas no projeto de redes de distribuição de energia, devido à importân-
cia econômica e social destes sistemas. Estas técnicas possibilitam uma melhor utilização dos recursos financeiros, reduzindo 
custos de instalação da rede e perdas no sistema.  Neste trabalho é utilizado o algoritmo NSGA-II para obter, para o cenário mais 
provável de carga, um conjunto de soluções eficientes considerando três funções objetivo (custo, confiabilidade e robustez). O 
desempenho das soluções encontradas pelo NSGA-II é avaliado para cenários distintos do mais provável que são gerados por 
meio de simulações de Monte Carlo. Uma Análise de Sensibilidade Multiobjetivo é feita para selecionar as soluções mais robus-
tas. Finalmente, uma busca local é feita sobre estas soluções para estimar o conjunto Pareto de soluções robustas. 

Palavras-chave projeto de redes de distribuição, otimização multiobjetivo, incertezas na carga, análise de sensibilidade.

1    Introdução  

O uso de técnicas de otimização no projeto de redes 
de distribuição de energia elétrica é amplamente 
justificado pela sua importância econômica e social 
(Ćurčić et al., 2001). Esses sistemas estão em contí-
nuo planejamento, uma vez que as cargas podem 
mudar significativamente com o passar dos anos 
(Carrano et al., 2007). Portanto, o projeto dessas 
redes tem que levar em consideração não apenas a 
carga atual, mas também a carga que é esperada para 
um dado horizonte de tempo.  

Estes aspectos evidenciam as incertezas intrínse-
cas do problema, visto que geralmente não se pode 
prever com exatidão os acréscimos de carga no sis-
tema a longo prazo. As variáveis incertas tratadas 
aqui são o crescimento da carga e o preço da energia. 
Como cada variável incerta pode assumir um conjun-
to de valores, existe um conjunto combinatório de 
cenários de carga distintos para o sistema como um 
todo. Cada cenário corresponde a um arranjo das 
variáveis de projeto do sistema. A complexidade 
exponencial do problema inviabiliza a otimização da 
configuração da rede considerando todos os cenários 
possíveis.  Encontrar a solução ótima para este pro-
blema se torna portanto uma tarefa árdua, que difi-
cilmente poderia ser tratada considerando ferramen-
tas clássicas de projeto. Por isso a maioria das meto-
dologias considera um único possível cenário de 

carga, ao invés de considerar um conjunto de possí-
veis cenários (Carrano et al., 2007). 

O projeto de redes de distribuição consiste em 
encontrar a configuração ótima da rede, que inclui a 
topologia (locais onde serão instalados os conduto-
res) e a capacidade de cada condutor. Também de-
vem ser obedecidas algumas restrições técnicas, 
como atendimento à demanda, capacidade de corren-
te das linhas e limites de tensão nas barras de carga. 
Neste trabalho é utilizado o Algoritmo NSGA-II para 
obter as soluções do problema de otimização de 
redes considerando o cenário mais provável de carga 
e as incertezas presentes no projeto. O horizonte de 
tempo considerado foi de 10 anos e o sistema teste 
usado foi uma rede de distribuição de energia elétrica 
de 21 nós, também utilizado por Souza et al. (2011). 
A otimização multiobjetivo implementada levou em 
conta três objetivos: custo, confiabilidade e robustez. 
Simulações de Monte Carlo são aplicadas para avali-
ar a robustez e desempenho das soluções obtidas pelo 
algoritmo em cenários distintos do mais provável. 
Um método de busca local é aplicado sobre as solu-
ções mais robustas para se formar o conjunto final de 
soluções eficientes.  



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           607

2    Metodologia  

2.1 Definição de Vizinhança 

As redes estudadas neste trabalho são grafos não 
orientados, planares e estruturados como árvores.  

Uma rede A é considerada dentro da vizinhança 
de uma rede B se a distância entre A e B é menor ou 
igual a uma distância chamada Raio Local (RL). 

�� � ��B���� 	 
�� � B���
 � � (1) 

Onde ��B���� é a vizinhança da rede �. 
A distância entre duas redes é calculada pela mé-

trica T-norm proposta por Carrano et al (2010). Esta 
métrica é constituída a partir de uma representação 
vetorial da rede, transformando-as em vetores repre-
sentados no espaço Rm, onde m é o número de cone-
xões possíveis. Esta representação torna possível 
realizar operações que são similares às operações do 
espaço contínuo. 

 Considerando duas redes quaisquer A e B, a mé-
trica T-norm é dada pela Equação 2. 

����������, ���� � ������� . "#$ � �# . "#%��
#&'

( �'�"#$ � "#%�)�*'/�
 

 
 
(2) 

Onde: �#  é o tipo de ramo da conexão i na rede A; �# é o tipo de ramo da conexão i na rede B; "#, é o peso da conexão i na rede N; �' é o fator de penalidade 1 (geralmente n.tc onde n é 
o número de nós e tc é o número de tipos de conexões 
possíveis);  �� é o fator de penalidade 2 (geralmente 1). 

 
O raio local é obtido através do mapeamento de 

todos os nós que são folhas da rede. A folha com 
maior impacto para a distância é desconectada e 
todas as possíveis reconexões são verificadas, calcu-
lando as respectivas distâncias. O raio local é defini-
do como a maior entre essas distâncias.  

 
2.2 Formulação do Problema 

Neste trabalho o problema do projeto de redes de 
distribuição de energia elétrica é formulado utilizan-
do uma abordagem multiobjetivo, a saber: 

-. � arg min6 7 8�9�:�8;9�:��8�<=�:�> 
Sujeito a: - � ?@ 

 

 
 

(3) 

Onde: 8�9�:� é o custo monetário da rede N (dado em $); 8;9�:� é o custo de faltas da rede N (dado em $); 8�<=�:� é a mínima potência excedente em cada 
linha da rede N (dado em KW); 

?@ é o conjunto de redes factíveis. 
 
Além disso, algumas restrições técnicas devem 

ser atendidas (Willis et al., 1996): 
• atendimento de todos os consumidores; 
• manutenção da estrutura radial da rede; 
• cumprimento dos limites de corrente das li-

nhas;  
• atendimento dos níveis máximos e mínimos 

de tensão nas barras de carga. 
O conjunto de soluções para o problema em 

questão é obtido encontrando as soluções eficientes 
(soluções que atendam aos requisitos técnicos e es-
truturais) que são Pareto ótimas considerando a mi-
nimização das três funções apresentadas. O sinal da 
função mínima potência excedente em cada linha foi 
alterado para transformar o problema de maximiza-
ção em minimização. 

 
- Função custo monetário da rede 

O custo de instalação ou expansão de uma rede 
de distribuição pode ser dividido em três partes: 

• investimentos necessários para instalação ou 
expansão do sistema; 

• investimentos necessários para manutenção 
do sistema; 

• perda de dinheiro devido às perdas. 
Estes três aspectos podem ser agregados em uma 

única função objetivo, conforme apresentado em (4). 

8�9�:� � � A#, . BC�:#��
#&'

( � �� A#,�DC�:#��
#&'

EF
F&'

( �C#)* �1 � HI�F�'  

 
 

 
(4) 

Onde: A#,é 1 se a conexão existe na rede N ou 0 se não; BC�:#� é o custo de instalação ou substituição do 
ramo tipo i (em $); JK é o tempo de projeto considerado; DC�:#� é o custo total de manutenção do ramo tipo i 
(em $/ano); �C�:#� é o custo total de perdas no ramo tipo i (em 
$/ano); HI é a taxa de juros anual. 
 
- Função custo de falta na rede 

A confiabilidade do sistema de distribuição de 
energia elétrica é uma grandeza que sempre deve ser 
considerada durante o projeto, tendo em vista que 
interrupções no fornecimento de energia podem ser 
causadoras de conseqüências graves, como prejuízo 
financeiro da concessionária e clientes, desgaste da 
imagem da empresa, pagamento de multas, não aten-
dimento de clientes prioritários, etc. Assim, dois 
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importantes aspectos relacionados a confiabilidade 
devem ser levados em consideração: 

• número médio de interrupções; 
• tempo médio das interrupções. 
Estes dois aspectos implicam em custos e podem 

ser agregados em uma única função que deve ser 
minimizada, conforme pode ser visto em (5). Essa 
função estima a confiabilidade do sistema através do 
custo médio causado por falhas no sistema. Este 
custo é aproximado, já que a confiabilidade também 
é influenciada pelas proteções instaladas no sistema. 

8;9�:� � � �� A#, . L�:#�M#�I�:#�N#$. OPFE6�
#&'

EF
F&'

( 8MFE6)* �1 � HI�F�' 

 
 
(5) 

Onde: L�:#� é a taxa de falha do ramo de tipo iN  (em 

falhas/km.ano); M# é o comprimento da conexão i (em Km); I�:#� é a duração média por falta do ramo de tipo Ni 
(em horas/falha); N#$ é a potência ativa no ramo tipo i (em kW); OPFE6 é a tarifa de energia (em $/kWh); 8MFE6 é o custo médio por falha.  

Os parâmetros L�:#�, I�:#� e 8MFE6 são estima-
dos por meio de dados históricos.  
 
- Função mínima potência excedente em cada linha 
da rede 

A inserção da função objetivo mínima potência 
excedente e sua maximização no processo de otimi-
zação possibilitam a obtenção de redes mais robustas 
para lidar com incertezas. Redes bem avaliadas nessa 
função apresentam boa capacidade ociosa, que pode 
ser ocupada com cargas além das previstas. Esta 
função é mostrada na Equação 6. 

8�<=�:� � Qmin# QNDR# � N�P#N�P# SS 
(6) 

Onde: H � 1, … , P; P é o número de linhas; N�P# é a potência que flui na linha i ; NDR# é a máxima potência que pode fluir na linha i . 
 
2.3 Descrição do Sistema de Energia 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado 
um sistema de 21 nós com incertezas na evolução da 
carga para um horizonte de tempo de 10 anos. Este 
sistema é mostrado na Figura 1 e foi também usado 
no trabalho de Souza et al. (2011). Cinco destes nós 
pertencem a uma rede já existente. O algoritmo deve 
buscar a melhor forma de conexão dos 16 nós restan-
tes e verificar a necessidade de mudança nas cone-
xões já existentes. Para obter as soluções para o pro-
blema é utilizado o Algoritmo NSGA-II (Deb et al., 
2002). Um exemplo de utilização deste algoritmo 

aplicado ao problema de redes de distribuição pode 
ser encontrado em Carrano et al. (2006). O Algorit-
mo NSGA-II encontra uma população de arquivo que 
são as soluções eficientes para o problema de redes 
de distribuição de energia considerando o cenário 
mais provável de carga. 

 
Figura 1: Sistema de 21 nós. 

 
2.4 Simulação Monte Carlo 

Neste trabalho, a robustez das soluções encontradas 
pelo NSGA-II é avaliada para diferentes cenários de 
carga, tendo em vista que o processo de predição não 
é exato. Estes novos cenários são gerados por meio 
de simulações de Monte Carlo (Manno, 1999), se-
guindo as distribuições de probabilidade previamente 
estabelecidas. 

As simulações de Monte Carlo permitem a aná-
lise de alguns aspectos do sistema como estabilidade, 
robustez e confiabilidade. Estes aspectos são avalia-
dos utilizando uma Análise de Sensibilidade Multi-
objetivo que é abordada na seção 2.5. 

As variáveis incertas consideradas neste trabalho 
são: variação no crescimento da carga e variação no 
preço da energia elétrica. O modelo de incertezas 
proposto em Carrano et al. (2007) foi adotado neste 
trabalho. 
 
2.5 Modelo de incertezas 

O modelo de incertezas apresentado abaixo é adapta-
do de Carrano et al. (2007) sendo o mesmo adotado 
neste trabalho. 

A rede a ser obtida tem 2n variáveis incertas que 
são variação no crescimento da carga e no preço da 
energia. Seja �# � U�� o vetor de variáveis incertas 
no ano i. O vetor �#V' é calculado de acordo com a 
Equação 7. �#V' � �# ( W# (7) 

O vetor W# é o vetor de variáveis estocásticas que 
representa o incremento para cada variável do pro-
blema de um ano para o outro.  O vetor W# é calcula-
do através da Equação 8  para expressar a dependên-
cia de uma variável para com as outras.  W# � X. Y# (8) 

Onde Y# é o vetor de variáveis aleatórias independen-
tes obtido através da Simulação Monte Carlo com 
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uma distribuição de probabilidade conhecida para 
cada variável incerta podendo ter dimensão variando 
de 1 a 2n,  e X é a matriz que descreve a relação 
entre as variáveis incertas.  

A distribuição de probabilidade normal foi utili-
zada para modelar as variáveis incertas consideradas 
neste trabalho. 

 
2.6 Análise de Sensibilidade Multiobjetivo 

As redes de distribuição geradas pelo algoritmo con-
siderando o cenário mais provável de carga podem 
não ser robustas, apresentando desempenho pouco 
satisfatório para cenários diferentes do mais prová-
vel. Assim, uma análise de sensibilidade dessas re-
des, considerando outros cenários, pode ser útil para 
estimar a robustez dos sistemas.  

Nesse caso, foi analisado o desempenho da solu-
ção nos cenários gerados por meio das simulações de 
Monte Carlo, em cada um dos seguintes critérios: 

1) Custo de projeto da rede (f1): custo da rede 
no cenário mais provável. 

2) Custo de faltas da rede para o cenário de 
projeto (f2): custo decorrente da ocorrência 
de faltas na rede, estimado para o cenário de 
projeto. 

3) Mínima potência excedente em cada linha 
no cenário de projeto (f3): menor folga de 
potência existente nas linhas da rede para o 
cenário de projeto. 

4) Taxa de infactibilidade da rede (f4): taxa de 
cenários em que o sistema se tornou infactí-
vel dentre os testados.  

5) Custo médio da solução (f5): média do custo 
das soluções nos cenários em que ela é fac-
tível. 

6) Custo médio de faltas (f6): custo médio in-
corrido por eventuais faltas nos cenários em 
que o sistema é factível. 

 
2.7 Método de busca local 

Os operadores de busca local apresentados na litera-
tura para problemas combinatórios são, em geral, 
específicos, o que torna sua aplicação restrita (Ong e 
Keane, 2004). No âmbito de redes de distribuição de 
energia, alguns mecanismos de métodos de busca 
local vêm sendo propostos (Souza et al., 2011). O 
método de busca local empregado neste trabalho é 
uma adaptação multiobjetivo do proposto da referên-
cia citada. Esse método é suscintamente discutido na 
sequência: 

 1 – para uma rede específica, é calculado o 
raio local; 

 2 – um número específico de novas redes é 
criado dentro da região delimitada pelo raio local; 

 3 – estas novas redes são avaliadas para os 
três objetivos considerados;  

 4 – o conjunto de soluções eficientes é então 
obtido com base na rede original e nas novas criadas. 
Este conjunto é oferecido como resposta do opera-
dor. 

2.8 Metodologia de Comparação de Resultados 

Uma comparação dos resultados obtidos neste traba-
lho com resultados obtidos na literatura é feita a fim 
de avaliar a qualidade das soluções obtidas. Para esta 
comparação, são considerados os resultados obtidos 
por Souza et al. (2011) que emprega uma otimização 
mono-objetivo para a mesma instância do problema 
de projeto de redes de distribuição de energia elétri-
ca. Neste trabalho, é considerado apenas a minimiza-
ção dos custos monetários da rede (f1). A otimização 
é feita utilizando o Algoritmo Clonal (de Castro, 
2001) juntamente com um método de busca local 
para o cenário mais provável de carga.  

Três métodos de busca local foram desenvolvi-
dos por Souza et al. (2011). Para fins de comparação, 
foi utilizado apenas o operador que obteve melhores 
resultados, chamado pelo autor de AM3.  

Na comparação, as soluções obtidas pelo NS-
GA-II implementado no presente trabalho para o 
cenário mais provável de carga são agrupadas com as 
soluções obtidas pelo Algoritmo Clonal implementa-
do por Souza et al. (2011). As soluções encontradas 
pelos dois métodos são então avaliadas em um mes-
mo conjunto de cenários, gerados por meio das simu-
lações de Monte Carlo, e os resultados dessa avalia-
ção são considerados na Análise de Sensibilidade 
Multiobjetivo.  

Foram consideradas como robustas as redes com 
taxa de infactibilidade inferior a 25%. As outras 
soluções são descartadas, uma vez que estas não se 
apresentam como viáveis para implantação devido ao 
alto risco relacionado a sua escolha. 
 
2.9 Parâmetros usados nas simulações  

Foi associada a cada nó do sistema uma função de 
distribuição de probabilidade que representa a varia-
bilidade das variáveis. A média anual de crescimento 
da carga para cada nó do sistema e a média anual da 
variação do preço da energia são usadas para obter o 
cenário mais provável de carga. A distribuição de 
probabilidade adotada é a distribuição normal. Al-
guns dados referentes a esta distribuição são mostra-
dos na Tabela 1. 

  Tabela 1: Parâmetros da distribuição de probabilidade 
 Taxa de crescimento 

de carga 
Variação no preço da 

energia 
 Um ano Dez anos Um ano Dez anos 

Média 0.050 0.629 0 0 
Desvio padrão 0.025 0.280 0.050 0.629 

 
Outros parâmetros utilizados nas simulações do 

algoritmo NSGA-II são: população de 50 indivíduos, 
probabilidade de cruzamento e mutação de 0.70 e 
0.45 (por indivíduo) respectivamente, população de 
arquivo de 500 indivíduos, critério de parada 250.000 
avaliações de função, 2 operadores de cruzamento, 4 
operadores de mutação e geração de 1.000 cenários 
nas simulações de Monte Carlo. 
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3    Resultados e Discussão 

O método proposto por Souza et al. (2011) para oti-
mização mono-objetivo de redes de distribuição de 
energia elétrica encontrou 509 soluções para a ins-
tância proposta, considerando o cenário mais prová-
vel de carga. Estas soluções foram então avaliadas 
para os três objetivos propostos na formulação multi-
objetivo do problema considerada no presente traba-
lho. 

Na execução do Algoritmo NSGA-II, a popula-
ção de arquivo foi formada por 500 soluções. Estas 
soluções foram agrupadas com as soluções encontra-
das pelo método da literatura formando uma nova 
população de 1009 indivíduos. Os novos cenários 
foram criados por meio das simulações de Monte 
Carlo e a avaliação de robustez de todas as soluções 
foi realizada utilizando a Análise de Sensibilidade 
Multiobjetivo. Com base nessa análise, foi extraído o 
conjunto de soluções não-dominadas da população, 
considerando os critérios f4, f5 e f6. Este conjunto era 
composto de 258 soluções, sendo 8 destas soluções 
provenientes do algoritmo de Souza et al. (2011) e as 
outras 250 do algoritmo proposto. Dentre essas 258 
soluções, 87 foram classificadas como robustas, 
sendo que 85 dessas soluções foram obtidas com o 
método aqui apresentado. 

O operador de busca local foi aplicado sobre as 
85 soluções obtidas, resultando em 823 novas redes. 
Estas novas redes também foram avaliadas para os 
três critérios de análise e agrupadas ao conjunto de 
soluções eficientes original. Após uma nova análise 
de sensibilidade, foi obtido um novo conjunto com 
166 soluções, sendo 127 delas com taxa de infactibi-
lidade menor que 25%. O conjunto de soluções efici-
entes e robustas final foi então obtido considerando 
estas redes para os objetivos f5 e f6. Este conjunto foi 
formado por 65 soluções que constituem as soluções 
para o problema proposto. Considerando estes dois 
objetivos, as duas soluções robustas da literatura são 
também não dominadas. Três das soluções encontra-
das pelo método proposto estão em destaque na Figu-
ra 2, e são apresentadas nas Figuras 3, 4 e 5. 

 
Figura 2: Soluções Pareto ótimas. 

Os valores para os seis critérios considerados na 
Análise de Sensibilidade Multiobjetivo para as duas 
soluções encontradas pelo método da literatura são 
mostrados na Tabela 2. Já a Tabela 3 apresenta os 
valores observados nesses mesmos critérios para as 
soluções destacadas na Figura 2. 

Tabela 2: Soluções da literatura. 

Objetivos 

Literatura 

Solução 1 Solução 2 

f1 1094498.86 1105564.24 

f2 12578194.08 11696275.70 

f3 -0.2605 -0.1557 

f4 0 0.077 

f5 1160713.43 1172391.24 

f6 1563743.91 1447210.30 

Tabela 3: Soluções obtidas pelo algoritmo proposto. 

  Presente trabalho 

Objetivos  Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3 

f1 1114813.06 1237974.48 1564364.83 

f2 11201863.52 3796341.04 12644.75 

f3 -0.2624 -0.1468 -0.4421 

f4 0 0.113 0 

f5 1178006.21 1304715.79 1609959.45 

f6 1393493.30 470292.15 1570.76 

 

 
Figura 3: Rede obtida para exemplo 1 da Figura 2. 

 
Figura 4: Rede obtida para exemplo 2 da Figura 2. 
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Figura 5: Rede obtida para exemplo 3 da Figura 2. As conexões 
que passam pelo nó 6 não constituem ciclos, uma vez que o nó 5 

está conectado aos nós 1 e 7 e o nó 6 está conectado aos nós 3 e 9. 

O número de soluções encontradas pelo NSGA-
II com taxa de infactibilidade menor que 25% antes 
de feita a busca local e no conjunto Pareto final é 
bem superior ao número de soluções encontradas 
pelo método da literatura. As soluções da literatura 
que formam o conjunto Pareto final apresentam bai-
xo custo de instalação, mas elevado custo de faltas na 
rede. 

 A solução do exemplo 2 foi destacada já que é 
uma solução melhor em termos de custo médio da 
rede (f5) que as 7 soluções que estão à sua direita. 
Para estas soluções, o aumento do custo não ocasiona 
nenhum ganho em relação à confiabilidade da rede 
que seria caracterizado pela considerável diminuição 
do custo médio das faltas (f6). 

No instante da aplicação do método de busca lo-
cal sobre as 85 redes, buscou-se aproximar o custo 
computacional requerido na execução do NSGA-II 
ao custo computacional requerido na execução do 
Algoritmo Clonal proposto na literatura. Este algo-
ritmo utilizou aproximadamente 320000 avaliações 
de função. Como o critério de parada do NSGA-II foi 
de 250000 avaliações de função, restaram 70000 
avaliações para o método de busca local. Assim, 
foram geradas 823 (70000/85) novas redes para cada 
uma das 85 redes de acordo com o método de busca 
local proposto. 

4    Conclusão 

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que a 
otimização multiobjetivo é um método eficiente na 
obtenção de redes robustas como soluções para o 
problema de redes de distribuição de energia elétrica 
com incertezas na evolução da carga. O número de 
soluções encontradas é consideravelmente maior que 
o número de soluções encontradas quando é feita 
uma otimização mono-objetivo para o mesmo pro-
blema.  

As incertezas presentes no projeto são tratadas 
através da Análise de Sensibilidade Multiobjetivo, 
sendo então analisada a robustez das redes com rela-
ção à variações do valor nominal da carga e do preço 
da energia, ao longo do tempo. 

A abordagem multiobjetivo introduz a possibili-
dade de se levar em consideração aspectos muito 

importantes do projeto de redes, como confiabilidade 
e robustez, já na formulação do problema. Estes 
aspectos, na otimização mono-objetivo, são conside-
rados somente quando é feita a Análise de Sensibili-
dade Multiobjetivo, o que pode reduzir a qualidade 
dessas soluções nesses critérios. 
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Abstract - The power utilities, for ensuring that your network is reliable, need to perform a procedure for study and analysis 
based on their delivery functions of energy to points of consumption. This study, often called  planning of distribution systems 
of electricity, is essential to ensure that variations in energy demand will not affect the performance of the system, which may be 
kept operating so technically and economically feasible. In these studies are analyzed demand, load type, load factor and other 
aspects of the existing loads. Given the importance and growing need by the electric utility of the knowledge of their consumer 
market, the Centrais Elétricas of Amapa (CEA) conducted a campaign of measures of load curves of distribution transformers 
that was used to generate the type of load curves that characterize its consumers. This paper presents the satisfactory results ob-
tained from the use of Self-Organizing Maps of  Kohonen for defining the types of  load curves. The self-organizing map of Ko-
honen is a type of Artificial Neural Network that combines clustering and projection operations, allowing the realization of ex-
ploratory data analysis, with the goal of producing descriptions summarized from large data sets. 

Resumo As concessionárias de energia, para garantia de que sua rede seja confiável, necessitam realizar um procedimento 
para estudo e análise baseado em suas funções de entrega de energia nos pontos de consumo. Este estudo, geralmente chamado 
de planejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica, é essencial para garantir que variações na demanda de energia 
não afetem o desempenho do sistema, que deverá se manter operando de maneira técnica e economicamente viável. Nestes estu-
dos, geralmente são analisados demanda, tipologia de carga, fator de carga e outros aspectos das cargas existentes. Dada a im-
portância e a necessidade crescente por parte das concessionárias de energia elétrica do conhecimento do seu mercado consumi-
dor, as Centrais Elétricas do Amapá (CEA) realizou uma campanha de medidas de curvas de carga de transformadores de distri-
buição que foi utilizada para obtenção da tipologia das curvas de carga que caracterizam seus consumidores. Neste trabalho a-
presentam-se os resultados satisfatórios obtidos a partir da utilização de Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen para a definição 
das tipologias de curvas de carga de consumidores residenciais da cidade de Macapá. O mapa auto-organizável de Kohonen é 
um tipo de Rede Neural Artificial que combina operações de projeção e agrupamento, permitindo a realização de análise explo-
ratória de dados, com o objetivo de produzir descrições sumarizadas de grandes conjuntos de dados.  

 

Palavras-chave tipologia de carga, mapas auto organizáveis de Kohonen.

1    Introdução 

Estudos voltados para a determinação da tipolo-
gia de curvas de carga permitem as concessionárias 
de energia o conhecimento do perfil de consumo de 
energia elétrica dos seus consumidores e estas infor-
mações podem ser utilizadas principalmente para 
planejamento de curto e médio prazo. 

Uma curva de carga representa a evolução tem-
poral do consumo de energia elétrica de um determi-
nado ponto do sistema elétrico. A curva de carga 
típica de um determinado transformador representa a 
demanda de todos os consumidores por ele servidos, 
assim como das perdas decorrentes da distribuição da 
energia elétrica. 

Para o estudo e determinação da tipologia de 
carga de todos os consumidores de uma concessioná-
ria seria necessária a obtenção das curvas de carga de 
todos os pontos onde há o fornecimento de energia. 
Atualmente esta prática é tecnicamente inviável dado 
o grande número de transformadores nos quais se 
deveriam instalar medidores (sofisticados e caros) 
para realização das aferições necessárias. Logo, para 
viabilizar o conhecimento da curva de carga, as em-

presas vêm adotando a teoria de amostragem em as-
sociação com técnicas de análise de dados. 

Através da amostragem uma campanha de medi-
das é realizada, onde são instalados medidores espe-
ciais para coletar as curvas de carga em alguns trans-
formadores de distribuição. Devido ao grande núme-
ro de dados obtidos durante estas campanhas torna-se 
fundamental a utilização de técnicas de análise de 
dados, tanto para a seleção das curvas características 
de cada transformador quanto para o estudo e obten-
ção dos agrupamentos destas, para definir as tipolo-
gias de carga associadas para cada classe de consu-
midores e transformações. 

Neste artigo, apresenta-se um estudo da aplica-
ção de técnicas de mineração de dados baseadas em 
inteligência computacional (mapas auto-organizáveis 
de Kohonen) para a obtenção da tipologia de curvas 
de carga para a cidade de Macapá, localizada no es-
tado do Amapá. Foram realizadas campanhas de me-
didas em transformadores de distribuição das Cen-
trais Elétricas do Amapá (CEA). Serão apresentadas 
as tipologias obtidas para transformadores residenci-
ais, sendo que 43 transformadores participaram das 
campanhas de medidas realizadas. 

Este artigo encontra-se assim organizado: na se-
ção 2 serão apresentados os conceitos básicos sobre 
os Mapas Auto-organizáveis de Kohonen. Em segui-
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da, será apresentada a metodologia adotada para se-
leção e obtenção das tipologias de curva de carga 
sendo os dados utilizados na avaliação descritos na 
seção 3. Na seção 4 os resultados da avaliação da 
estratégia serão apresentados e discutidos. Finalmen-
te, na seção 5 serão apresentadas as conclusões e  
propostas de trabalhos futuros. 

2   Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen 

A rede de Kohonen faz parte de um grupo espe-
cial de redes neurais conhecidas como Mapas auto-
organizáveis [Haykin, 2001]. Estes mapas são basea-
dos na aprendizagem competitiva, onde os neurônios 
de saída da grade competem entre si para serem ati-
vados. O neurônio que vence a competição é deno-
minado de neurônio vencedor. A Figura 1 apresenta 
o modelo de uma rede Kohonen.  

 

 

Figura 1. Modelo do Mapa de Kohonen  

No modelo de Kohonen os neurônios estão loca-
lizados em nós de uma grade, que geralmente possui 
uma ou duas dimensões. A grade procura estabelecer 
e preservar noções de vizinhança (preservação topo-
lógica). Durante o processo de aprendizado é forma-
do um mapa topográfico dos padrões de entradas. 
Neste mapa as localizações espaciais dos neurônios 
nas grades são indicativas das características contidas 
nos padrões de entradas. Outra característica impor-
tante deste tipo de rede é que elas utilizam treinamen-
to não supervisionado. Neste tipo de treinamento, a 
rede busca encontrar similaridades baseando-se ape-
nas nos padrões de entrada. O principal objetivo dos 
mapas auto-organizáveis de Kohonen é agrupar os 
dados de entrada que apresentam similaridades for-
mando classes ou agrupamentos denominados clus-
ters. 

Para a formação do mapa auto-organizável 3 
processos essenciais estão envolvidos: 

1. Competição: os neurônios da camada de sa-
ída competem entre si, seguindo algum critério. Ge-
ralmente se usa a distância Euclidiana para encontrar 
um único neurônio vencedor. Isso se consegue atra-
vés do cálculo da função discriminante de cada neu-
rônio da grade para um padrão de entrada. 

2. Cooperação: o neurônio vencedor define 
sua vizinhança topológica determinando a base para 
cooperação entre neurônios vizinhos. 

3. Adaptação: os vetores de código do neurô-
nio vencedor e de sua vizinhança são ajustados, per-

mitindo que os neurônios excitados aumentem seus 
valores individuais de função discriminante em rela-
ção ao padrão de entrada através de ajustes aplicados 
aos pesos.   

3  Metodologia para Determinação da Tipologia 
de Curvas de carga 

 A construção da tipologia de curvas de cargas 
inicia-se através de uma campanha de medidas. Nesta 
campanha são instalados equipamentos de medições, 
em diversos pontos de distribuição, para coleta dos 
registros das curvas de cargas dos consumidores es-
colhidos para compor a amostra. A campanha de 
medição consiste em um conjunto de técnicas estatís-
ticas e procedimentos organizacionais que permitem, 
a partir de amostras, caracterizarem o nível do siste-
ma ou universo de consumidores que se deseja co-
nhecer. 

Para obtenção da tipologia de curvas de carga de 
seus consumidores, foi realizada, então pela CEA, 
uma campanha de medidas, onde 43 transformadores 
residenciais de distribuição da cidade de Macapá 
foram monitorados por um período de 15 dias com 
um período de discretização de 15 minutos. 

Para a seleção das curvas típicas para cada trans-
formador foram escolhidas três curvas características 
para cada transformador: curvas de sábado, curvas de 
domingo e curvas de dias de semana (segunda à sex-
ta). O objetivo desta etapa é a obtenção das curvas 
características representativas do comportamento 
típico de cada consumidor.  

Atualmente, existem duas metodologias utiliza-
das para a seleção das curvas características: manual 
e automática. Na seleção manual é feita a partir da 
análise visual das curvas de carga e na seleção auto-
mática um software é implementado com o objetivo 
de agilizar o processo para aumentar a confiabilida-
de. Para este estudo adotou-se a seleção de curvas 
automática, considerando as seguintes tarefas de pré-
processamento na seleção dos dados [Gemignani, 
2009]: 

1. Leitura dos dados: nesta etapa, para cada 
transformador, as respectivas curvas de carga medi-
das durante a campanha foram agrupadas por sába-
dos, domingos e dia úteis. 

2. Eliminação das curvas incompletas: nesta 
etapa, para cada um dos três grupos de curvas obti-
das, foram eliminadas as que estavam incompletas, 
isto é, as curvas que não apresentavam o mesmo nú-
mero de pontos esperados pelo intervalo do medidor. 
Esta etapa é fundamental, pois curvas incompletas 
não representam adequadamente o comportamento 
diário do consumidor. 

3. Eliminação das curvas com valores zera-
dos: nesta etapa foram eliminadas as curvas que a-
presentaram valores nulos em percentual superior a 
20%. 
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4.  Determinação da curva média (curva tí-
pica): realizada a eliminação das curvas incompletas 
e nulas para cada transformador, foram então calcu-
ladas as curvas médias de cada grupo, ou seja, foi 
calculada a média ponto a ponto de todas as curvas 
de dias úteis, sábado e domingo. Estas curvas são 
escolhidas como as curvas típicas para cada trans-
formador. Elas foram utilizadas, posteriormente, para 
definição das tipologias de carga dos consumidores. 

5. Agrupamento dos transformadores para 
a definição das curvas de cargas: os transformado-
res foram agrupados em transformadores residenci-
ais. 

Após a fase de tratamento dos dados e obtenção 
das curvas típicas de cada transformador, iniciou-se o 
processo para determinação das tipologias de curva 
de carga dos consumidores da CEA. Para a obtenção 
das tipologias de curvas de carga geralmente são uti-
lizadas técnicas de mineração de dados. Neste traba-
lho técnicas de Inteligência Computacional foram 
utilizadas para a realização desta tarefa.  O Mapa 
Auto-Organizável de Kohonen foi utilizado para a 
definição dos grupamentos e definição das tipologias 
de curvas de carga. 

A literatura apresenta uma grande variedade de 
algoritmos de clusterização, dentre os quais se desta-
cam: K-Means [Aldenderfer; Blashfield, 1984], Ward 
[Aldenderfer; Blashfield, 1984], FCM – Fuzzy Clus-
tering Method [Jang; Sun; Mizutami, 1997] e os ma-
pas de Kohonen [Kohonen, 2001]. O mapa de Koho-
nen é o único capaz de aliar a análise de agrupamento 
com uma representação gráfica para visualização das 
tipologias. Além disso, os mapas de kohonen permi-
tem, através da extração da descoberta de conheci-
mentos, uma maior análise na identificação dos perfis 
típicos dos consumidores.  

Os 15 dias de discretização geraram um total de 
[43x96] amostras.  A discretização de 15 minutos foi 
convertida para um período de 1 hora totalizando 
[43x24] amostras de entrada para treino das redes de 
kohonen. Esta transformação dos dados tem por obje-
tivo orientar o algoritmo de classificação para os 
traços estilizados das curvas de carga, evitando que o 
algoritmo se concentre nos valores absolutos das 
demandas horárias. Além do processo de conversão 
horária, os dados foram normalizados para ficarem 
no mesmo intervalo entre 0 e 1, segundo a fórmula a 
seguir:  

                            min

max min
N

L L
L

L L

−

=

−

                      (1) 

Onde, NL  é o valor da carga elétrica (amostras para 

treino da rede de kohonen), enquanto minL e maxL  são 

os valores mínimos e máximos da carga. 
Os treinamentos das redes para determinação da 

tipologia para dias úteis, dias de sábado e dias de 
domingo foram realizadas utilizando-se o toolbox de 
redes neurais do software Matlab 7.0 [Mathworks, 
2011].  
 

4   Resultados 

Nesta seção apresentam-se os resultados das ti-
pologias de carga obtidas para os dias úteis, sábado e 
domingo para os consumidores residenciais de Ma-
capá. 

 
4.1.  Tipologia para dias Úteis 

 Na Figura 2 apresentam-se os grupamentos for-
mados e suas respectivas curvas médias, com o uso 
da Rede Kohonen com 4 neurônios na grade de saída, 
a partir dos dados de 43 transformadores residenciais 
de Macapá, considerando-se apenas as curvas típicas 
dos dias úteis destes transformadores. As curvas típi-
cas representam os valores de carga normalizados 
para as 24 horas do dia. É importante ressaltar que 
diversos treinamentos de Kohonen foram realizados 
mudando-se o número de neurônios na grade de saí-
da, sendo que a rede que apresentou melhor resultado 
de visualização dos grupos formados foi a rede com 4 
neurônios na grade de saída, o que resultou na for-
mação de 4 grupamentos. 
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Figura 2. Grupamentos formados para consumidores residenciais 
de Macapá– dias úteis (curva média em *) 

A tabela 1 apresenta o número de curvas típicas 
dos transformadores que foram alocados para cada 
grupamento para os dias úteis. 

Tabela 1 – Número de curvas por grupamento 

Grupamento Número de curvas típicas 
1 25 
2 5 
3 11 
4 2 

 
A partir das curvas médias obtidas para cada 

grupamento formado, tem-se então a tipologia de 
curvas de carga para dias úteis de consumidores resi-
denciais de Macapá. 
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Na Figura 3 apresentam-se as tipologias de cur-
vas de carga obtidas para dias úteis de consumidores 
residenciais de Macapá.  
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Figura 3- Tipologia de Curvas de Carga para dias úteis de consu-

midores residenciais de Macapá 

4.2.  Tipologia para dias de sábado 

Na Figura 4 apresentam-se os grupamentos for-
mados, usando uma Rede Kohonen com 9 neurônios 
na grade de saída a partir dos dados dos  43 trans-
formadores residenciais de Macapá, considerando 
apenas as curvas típicas dos dias de sábado. As cur-
vas típicas representam os valores normalizados para 
as 24 horas do dia. 

É importante ressaltar que diversos treinamentos 
de Kohonen foram realizados, mudando-se o número 
de neurônios na grade de saída, sendo que a rede que 
apresentou melhor resultado de visualização dos gru-
pos formados foi a rede com 9 neurônios na grade de 
saída o que resultou na formação de 9 grupamentos. 
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Figura 4 - Grupamentos formados para consumidores residenciais 
de Macapá– dias de sábado (curva média em *). 

A Tabela 2 apresenta o número de curvas típicas 
dos transformadores que foram alocados para cada 
grupamento para os dias de sábado. 

Tabela 2 – Número de curvas de grupamento 

Grupamento Número de curvas típicas 
1 4 
2 1 
3 3 
4 9 
5 1 
6 16 
7 6 
8 1 
9 1 

 
A partir das curvas médias obtidas para cada 

grupamento formado, tem-se então a tipologia de 
curvas de carga para dias de sábado de consumidores 
residenciais de Macapá. Na Figura 5 apresentam-se 
as tipologias de curvas de carga obtidas para dias de 
sábado para os consumidores residenciais de Maca-
pá. 
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Figura 5- Tipologia de Curvas de Carga de dias de sábado para 
consumidores residenciais de Macapá. 

4.3.  Tipologia para dias de Domingo 
 

A Figura 6 exibe o único grupo formado a partir 
dos dados dos 43 transformadores residenciais de 
Macapá, considerando apenas as curvas típicas dos 
dias de domingo. As curvas típicas representam os 
valores de carga normalizados para as 24 horas do 
dia. 
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Figura 6 - Grupamento para dias de domingo (curva média em *). 

A partir da curva média obtida para o grupo tem- 
se então a tipologia de curva de carga para dias de 
domingo de consumidores residenciais de Macapá 
(Figura 7). 

 
Figura 7.  Tipologia para dias de domingo 

 

5   Conclusão 

Neste trabalho foi apresentado a utilização 
de redes de Kohonen para o problema de tipologia de 
curvas de carga. Os resultados obtidos mostraram a 
eficiência dos mapas auto- organizáveis de Kohonen 
para este tipo de problema, tendo sido obtida a tipo-
logia de carga para a cidade de Macapá para dias 
úteis, dias de sábado e dias de domingo a partir de 
medidas de carga de transformadores residenciais 
realizada pela CEA em uma campanha de medidas 
em 43 transformadores. 

Vale ressaltar que até o presente momento a 
CEA não dispunha de informações em relação a tipo-
logia de carga de seus consumidores, o que de certa 
forma vinha prejudicando o planejamento dos seus 
sistemas de distribuição. Embora exista outros tipos 
de técnicas e estudos para obtenção das tipologias de 
carga, neste trabalho adotou-se os mapas de kohonen. 
Os resultados obtidos permitirão que a CEA tenha o 
conhecimento do tipo de perfil de demanda de eletri-
cidade de seus consumidores, o qual é uma das in-
formações importantes para os cálculos das tarifas 
que renumeram o serviço de distribuição de eletrici-
dade. 

Futuramente, no projeto de P&D no qual se 
enquadra este trabalho, um software para gestão da 
Rede Elétrica de Alta e Média Tensão da CEA será 
desenvolvido. Neste software serão inseridas as tipo-
logias de carga obtidas para que as mesmas possam 
ser utilizadas pelos engenheiros para as tarefas de 
planejamento de tal forma que o sistema possa conti-
nuar operando de maneira confiável. O software 
permitirá a avaliação de aspectos tarifários, criando 
medidas relacionadas ao desempenho da rede, redu-
ção de perdas e dos custos operacionais e o correto 
planejamento da expansão. 

 

Referências Bibliográficas 

 

Haykin, S. Redes Neurais: Princípios e Aplicações. 2 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.  

Gemignani, M. M. F. (2009). Proposição e análise 
comparativa de métodos alternativos de seleção 
e classificação de curvas de carga para definição 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           617

de tipologias para estudo tarifário, 190 f. Disser-
tação de mestrado (Departamento de Engenharia 
Elétrica e Automação). Escola Politécnica de 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009 

Aldenderfer, M. S; Blashfield, R. k. Cluster Analysis, 
Sage University paper series on Quantitative 
Applications Social Science in the Social Sci-
ence, series nº07-044, Newbury Park, California: 
Sage Publications, 1984. 

Jang, J. S. R; Sun, C. T.; Mizutami, E. Neuro-Fuzzy 
and Softcomputing: a computacional approach to 
learning and machine intelligente. Printe Hall, 
1997. 

Kohonen, T. Self-Organizing Maps. 3.ed. New 
York–USA: Springer, 2001. 

Mathworks(2010).http://www.mathworks.com.Acedi-
do em 21 de novembro de 2010. 

 
 
 
 

 

 
 
 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           618
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Abstract— The transmission line is the most vulnerable element of the Electrical Power System due to its
large physical dimension. Many fault diagnosis algorithms have been proposed in the literature, especially those
that used signal analysis and computational intelligence. In this work a new model to functionally represent
the phases of a transmission line is proposed. The detection and classification strategy is developed from the
analysis of the model’s parameters and was evaluated using a set of simulated faults obtained by varying the
fault parameters. The results were satisfactory and demonstrate the viability of the proposed methodology.

Keywords— Fault Detection and Classification, Transmission Line.

Resumo— A linha de transmissão é o elemento do Sistema Elétrico de Potência mais vulnerável a faltas devido
à sua grande dimensão f́ısica. Vários algoritmos para diagnóstico de faltas tem sido propostos na literatura,
destacando-se os métodos que utilizam análise de sinais e inteligência computacional. Neste trabalho é proposto
um novo modelo para a representação funcional das fases de uma linha de transmissão. A estratégia de detecção
e classificação é desenvolvida a partir da análise dos parâmetros desse modelo e foi avaliada usando um conjunto
de faltas simuladas, obtidas sob variações de parâmetros da falta. Os resultados foram satisfatórios e demonstram
a viabilidade da metodologia proposta.

Palavras-chave— Detecção e Classificação de Faltas, Linha de Transmissão.

1 Introdução

Um Sistema Elétrico de Potência (SEP) está su-
jeito a ocorrências de faltas durante seu funciona-
mento, visto que, é composto por diversos compo-
nentes que podem se danificar ao longo do tempo
e está sujeito a interferências externas quando é
exposto pelas linhas de transmissão aéreas, além
da faltas provocada pela operação humana. Vá-
rios fatores podem causar uma falta no sistema
elétrico, tais como descargas elétricas, quedas de
árvores, queimadas, isoladores danificados, dentre
outros.

A linha de transmissão é o elemento do SEP
mais suscept́ıvel a falta. Devido ao seu compri-
mento, a linha fica exposta a vários fatores que po-
dem ocasionar uma falta. A proteção das linhas de
transmissão é realizada a partir um sistema com-
posto basicamente de disjuntores, transdutores e
relés.

O diagnóstico de faltas em linhas de trans-
missão ainda não é uma tarefa trivial, mesmo com
todo o esforço realizado nos últimos tempos. Visto
que, existem inúmeros fatores que afetam a eficá-
cia dos métodos existentes, tais como resistência
da falta, distância da falta, ângulo de incidência

da falta, rúıdos nos sinais, dentre outros (Inácio
et al., 2010).

Neste artigo, é apresentada uma abordagem
para detecção e classificação de faltas do tipo
curto-circuito e tipo circuito aberto em linhas de
transmissão trifásicas. É proposta uma nova mo-
delagem matemática para descrever o comporta-
mento funcional das fases, sob condições normais
de operação. A detecção e classificação de faltas
é feita a partir da análise desse modelo funcional.

2 Diagnóstico de faltas em linhas de
transmissão

Uma condição transitória em uma linha de trans-
missão ocorre quando a linha é sujeita a alguma
falta ou manobra. Entre as faltas, neste texto,
serão consideradas o curto-circuito e o circuito
aberto.

Faltas do tipo curto-circuito podem ser causa-
das por fatores meteorológicos ou por outros fato-
res como poluição depositada em isoladores, inun-
dações e incêndios próximos à linha e contato com
árvores. Faltas do tipo circuito aberto podem ser
causadas por falhas em junções de cabos ou falha
em um dispositivo de proteção instalado ao longo
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da linha, como, por exemplo, um disjuntor. As
faltas do tipo curto-circuito podem ocorrem tanto
entre fases ou entre fases e terra e são classifica-
das como: fase-fase (line-line - LL), fase-fase-fase
(line-line-line LLL), fase-terra (line-ground LG)
e fase-fase-terra (line-line-ground LLG). As faltas
do tipo circuito aberto ocorrem em uma ou duas
fases e são classificadas como: fase aberta (line
open LO) e fase-fase-aberta (line-line open LLO).

As técnicas propostas para o diagnóstico de
faltas podem ser divididos em 3 grupos: métodos
convencionais, métodos baseados em análise de si-
nais e métodos baseados em sistemas inteligentes.
Os métodos convencionais utilizam das mudanças
de parâmetros da linha de transmissão para a to-
mada de decisão sobre a ocorrência da falta. Os
métodos baseados em análise de sinais utilizam de
ferramentas como Transformada de Fourier (FT)
ou a Transformada Wavelet (WT) para extrair in-
formações de frequência dos transitórios dos sinais
de corrente e tensão para a detecção das faltas. Os
métodos baseados em sistemas inteligentes ado-
tam as informações extráıdas da linha de transmis-
são, como atributos para diferentes sistemas inteli-
gentes capazes de detectar e classificar os diversos
tipos de faltas envolvidas (Inácio et al., 2010).

Embora a WT apresente um bom desempenho
na análise de transitórios, existem vários proble-
mas em aberto para serem resolvidos. Em mui-
tas aplicações os resultados de uma WT contêm
um grande número de dados que necessitam de
tratamento posterior dificultando, desta forma, a
etapa de detecção e classificação de faltas (He
et al., 2010).

Nos últimos anos, vários métodos de detec-
ção e classificação de faltas têm sido propostos.
Estes métodos são baseados em Redes Neurais
Artificiais (RNAs), FT (Gayathri and Kumarap-
pan, 2008), WT (Reddy and Mohanta, 2007), ou
uma combinação dessas técnicas (Chiradeja and
Ngaopitakkul, 2009). Transformadas de Fourier e
Wavelet são duas das principais ferramentas uti-
lizadas para análise no domı́nio da freqüência de
qualquer sinal (Abdollahi and Seyedtabaii, 2010).

Dentre os principais métodos inteligentes pro-
postos detacam-se o uso de RNA (Bo et al.,
1997), (Fernandez and Ghonaim, 2002), Lógica
Fuzzy (Das and Reddy, 2005), e Redes Neuro-
fuzzy (Inácio et al., 2010). Nos trabalhos mais
recentes, a técnica WT tem sido a mais utilizada
como ferramenta para extração de atributos dos
sinais de tensão e corrente. Esses atributos for-
mam o conjunto de padrões de entrada para os
classificadores.

3 Metodologia proposta

3.1 Introdução

Assumindo a tensão como a forma de onda de re-
ferência, as formas de onda da tensão e corrente,
em uma mesma fase de uma linha de transmissão,
podem ser expressas na forma:

X′′(t) = V◦·sin(ωt) (1)

Y ′′(t) = I◦·sin(ωt−ϕ) (2)

O ângulo, ϕ, representa a defasagem do sinal da
corrente Y ′′ em relação ao sinal da tensão X ′′ e
V◦ e I◦ são os valores de pico dos sinais. Em um
sistema elétrico, cos(ϕ) representa o fator de po-
tência (FP).

A Figura 1 mostra o comportamento bidimen-
sional esperado, para uma fase da linha de trans-
missão em operação nominal (sem rúıdo). O com-
portamento esperado é definido por uma secção
cônica do tipo elipse. Para diferentes valores do
FP, é observado que tanto os raios quanto o ân-
gulo de rotação da elipse são alterados. Quando o
valor do FP é fixado e os valores de pico são alte-
rados, também são observadas alterações no com-
portamento da elipse (Figura 2). Considerando
um sistema em operação nominal, o comporta-
mento eĺıptico é idêntico para todas as fases da
linha de transmissão.

(a) Defasagem ϕ = 10◦ (b) Defasagem ϕ = 60◦

Figura 1: Comportamentos eĺıpticos de uma fase
da linha de transmissão para diferentes ângulos de
defasagem.

(a) V◦ = 200kV e I◦ = 0.4kA (b) V◦ = 200kV e I◦ = 1.5kA

Figura 2: Comportamentos eĺıpticos de uma fase
da linha de transmissão para diferentes valores de
pico da corrente.
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3.2 Representação geométrica do comporta-
mento de uma linha de transmissão

Conhecido os valores nominais de pico, os sinais
de tensão e corrente podem ser padronizados:

X′(t) =
X′′

(t)
V◦ =sin(ωt) (3)

Y ′(t) =
Y ′′
(t)
I◦ =sin(ωt−ϕ) (4)

É conhecido, pelas identidades trigonométri-
cas, que:

sin(ωt)2+cos(ωt)2=1 (5)

A partir das Equações 3, 4 e da Equação 5, a
forma cartesiana para a elipse é dada por:

X′2(t)−2 cos(ϕ)X′(t)Y
′
(t)+Y

′2
(t)−sin(ϕ)

2=0 (6)

Essa elipse representa o comportamento esperado
do sistema elétrico operando nas condições nomi-
nais, após padronização. A padronização dos valo-
res de pico da tensão e corrente se faz importante
para que, sinais de diferentes amplitudes máximas
possam ser analisados em uma mesma escala no
processo de diagnóstico de faltas.

A equação geral da elipse para um valor qual-
quer de V◦ e I◦, é dada por:

V 2
◦X
′′2
(t)−2V◦I◦ cos(ϕ)X

′′
(t)Y

′′
(t)+I

2
◦Y
′′2
(t)−V

2
◦ I

2
◦ sin(ϕ)

2=0

(7)

A utilização das propriedades geométricas da
Equação 6, permitirá o monitoramento das fases,
de modo a identificar o momento em que posśı-
veis faltas venham a acontecer. A alteração das
propriedades da elipse estimada para os sinais pós
falta definida pela Equação 7, como por exemplo,
o valor dos raios e a inclinação da elipse, junta-
mente com os parâmetros estimados dos sinais,
serão utilizados como variáveis em um sistema de
classificação de tipo de faltas.

3.3 Estimando os Coeficientes de uma Secção
Cônica

De acordo com Boldrini et al. (1980), uma cônica
em R2 é um conjunto de pontos cujas coordenadas
em relação à base canônica satisfazem a equação
geral:

ax2+bxy+cy2+dx+ey+f=0 (8)

com coeficientes a ou b ou c 6= 0.
Os coeficientes de uma elipse na sua forma ge-

ral podem ser estimados a partir de uma amostra
dos sinais de tensão e corrente.

Após dividir toda a Equação 7 pelo coeficiente
f dado por V 2

◦ I
2
◦ sin(ϕ)2, esta pode ser represen-

tada na forma matricial xβ = y, onde:

x =
[
X2 XY Y 2 X Y

]
βT =

[
A B C D E

]
y =

[
1
]

Desta forma, os valores dos coeficientes são
estimados como:

β̂=(x′x)−1x′y

onde

β̂T=
[
Â B̂ Ĉ D̂ Ê

]
A partir dos coeficientes estimados e da Equa-

ção 7, valores estimados para V◦, I◦ e FP (cos(ϕ)),
são obtidos a partir das expressões:

cos(ϕ̂) = −B̂
2
√
Â·
√
Ĉ

Î◦ = 1√
Â·sin2(ϕ̂)

V̂◦ = 1√
Ĉ·sin2(ϕ̂)

3.4 Rotação e translação de uma secção cônica

A forma reduzida (ou canônica) de uma elipse, a
partir da equação geral, pode ser obtida após uma
rotação, por um ângulo α, e translação dos pontos
em relação aos eixos do plano cartesiano (Boldrini
et al., 1980). A translação pode ser feita extraindo
a média dos sinais originais de tensão e corrente.

A rotação faz com que o novo FP (cos(ϕ′))
entre os sinais seja nulo, com ϕ′ = π

2 .
A elipse na forma reduzida da Equação 6 é

dada por:

X2
(t)(

sin(ϕ)2

1+cos(ϕ)

)+ Y 2
(t)(

sin(ϕ)2

1−cos(ϕ)

)=1 (9)

Para ϕ = 0 ou ϕ = 180◦, a cônica resultante
é uma elipse degenerada com um dos raios igual
a zero e a equação definirá uma reta. Para os
demais casos as Equações (6) e (7) representarão
uma elipse.

3.5 Inserindo uma componente estocástica

A representação funcional segundo o comporta-
mento da elipse, não considera a existência de rúı-
dos inerentes ao processo de geração, transmissão
ou mesmo dos Registradores Digitais de Pertuba-
ção (RPDs), que coletam os dados de tensão e
corrente nas subestações.

Para ter um modelo que represente, da me-
lhor forma posśıvel, o comportamento real das fa-
ses de uma linha de transmissão, uma componente
estocástica é adicionada aos sinais de tensão e cor-
rente, na forma:

V(t) = V◦·sin(ωt)+ξV ·V◦

I(t) = I◦·sin(ωt−ϕ)+ξI ·I◦

onde ξV e ξI são duas variáveis aleatórias gaussia-
nas, independentes e indenticamente distribúıdas
(iid), ξV ∼ N(0, σ2) e ξI ∼ N(0, σ2), 0 < σ < 1.

A influência da componente estocástica na re-
presentação funcional dos sinais pode ser quan-
tificada partindo da padronização dos valores de
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tensão e corrente:

X′(t) =
V(t)
V◦ =sin(ωt)+ξV

Y ′(t) =
I(t)
I◦ =sin(ωt−ϕ)+ξI

É posśıvel mostrar que, a esperança matemá-
tica para os sinais com o rúıdo é dado pela Equa-
ção 6. Ou seja, a componente estocástica não al-
tera a rotação e o valor central da elipse em relação
ao plano cartesiano.

O parâmetro de dispersão (σ2) pode ser esti-
mado a partir da distância quadrática média dos
pontos X(t) e Y(t) em relação ao valor esperado,
ou de forma equivalente, a partir da distância qua-
drática média dos pontos em relação à elipse.

De forma emṕırica, neste trabalho é proposto
o cálculo da distância de um ponto P (xi, yi), à
uma elipse E, utilizado o método de otimização
da Secção Áurea. A distância d(P,E) é definida
a partir de um problema de otimização unidimen-
sional, que busca o valor de t que minimiza a dis-
tância quadrática:

t∗=argmint

(xi−a·sin(ωt))2

+

(
yi−b·cos(ωt)

)2
onde a e b são os raios da elipse rotacionada.

Encontrado o t∗, a distância é definida por:

d2(P,E)=

(
xi−a·sin(ωt∗)

)2

+

(
yi−b·cos(ωt∗)

)2

Uma vez que não existe uma equação estru-
turada entre o parâmetro σ, a distância média e o
tamanho da amostra n, uma maneira conveniente
de estimar o parâmetro σ é, condicionado ao ta-
manho da amostra, simular diversos valores para
o parâmetro σ e estimar a distância média, para
cada um dos valores simulados. A Figura 3 mos-
tra o comportamento simulado do parâmetro de
dispersão e da distância média para uma amostra
n = 1000.

Os resultados da simulação mostram que:

σ̂≈1·
√
d2i (10)

O objetivo final da modelagem estocástica é
a construção de um intervalo de confiança para o
funcionamento das fases de uma linha de trans-
missão em condições normais de operação.

3.6 Construção de intervalos de confiança

O seguinte modelo para a presença do rúıdo nos
dados está sendo considerado:

x(t) =a·cos(ωt)+ξx

y(t) =b·sin(ωt)+ξy

onde a e b são os raios da elipse rotacionada, ξV e
ξI são duas variáveis aleatórias gaussianas (iid).

Figura 3: Comportamento simulado entre a dis-
tância média e o parâmetro de dispersão σ.

Deseja-se construir um intervalo de confiança,
γ, para valores de x(t) e y(t), t ∈ {0, ..., 2π}.

Analisando os instantes de tempo ωt′ = kπ,
k = 0, 1, 2..., tem-se que x(t′) = a+ ξx, onde x(t′)
segue uma distribuição normal com média a e va-
riância σ2, x(t′) ∼ N(a, σ2). Para ωt′′ = kπ + π

2 ,
k = 0, 1, 2..., tem-se que y(t′′) = b+ξy, onde y(t′′)
também segue uma distribuição normal com mé-
dia b e variância σ2, y(t′′) ∼ N(b, σ2). Os instan-
tes de tempo dado por t = t′ e t = t′′ definem as
regiões da elipse sobre os eixos do plano cartesi-
ano.

Em x(t′) e y(t′′), um intervalo de confiança
para uma variável aleatória normal pode ser defi-
nido como:

IC[x(t′),γ]=a±Z γ
2
·σ

IC[y(t′′),γ]=b±Z γ
2
·σ

Objetivando um intevalo de confiança γ = 99, 7%,
tem-se que Z γ

2
≈ 3.

Portanto, nos eixos, um intervalo superior e
inferior pode ser representado por uma elipse com
raios ajustados. Em x(t′), o raio pode ser ajus-
tado para a + 3σ, como o limite externo e para
a− 3σ, como o limite interno. Se 3σ ≥ a, o limite
interno não é definido. O mesmo se aplica à y(t′′),
ajustando os raios para b + 3σ, com o limite ex-
terno e b − 3σ como o limite interno. Se 3σ ≥ b,
o limite interno não é definido. Porém, quando
t 6= t′ e t 6= t′′, esse efeito aditivo nos raios não
é observado. Entretanto, para a construção dos
intervalos de confiança, a forma aditiva nos raios
não resulta em perdas, visto que, para o objetivo
proposto não é necessário um intervalo γ = 100%
(Z γ

2
→ ∞). Utilizar a forma aditiva tem suas

vantagens como:

- Gera limites superiores e inferiores também
na forma de elipses.

- Gera regras simples para avaliar se pontos es-
tão ou não no intervalo.

Desta forma, o intervalo superior será for-
mado pela elipse com o acréscimo de 3σ nos raios
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Figura 4: Limites inferiores e superiores definidos
a partir da modelagem do rúıdo.

e a inferior com o decréscimo de 3σ nos raios.
Uma regra simples para identificar se um ponto
P (xp, yp) está contido no intervalo consiste em ve-
rificar se o ponto satistaz às condições:

a)
x2p

(a−3σ)2
+

y2p

(b−3σ)2
≥1

b)
x2p

(a+3σ)2
+

y2p

(b+3σ)2
≤1

A Figura 4 mostra intervalos para o compor-
tamento da tensão e da corrente em operação nor-
mal sob um rúıdo com σ = 0.02.

3.7 Monitoramento das fases de uma linha de
transmissão

Sucintamente, a partir de uma amostra de tama-
nho N , dos sinais de tensão e corrente em ope-
ração normal, V◦, I◦ e cos(ϕ) são estimados e os
sinais são padronizados pelos valores de pico. Em
seguida, é feita uma rotação dos pontos por um
ângulo α, de forma que o comportamento espe-
rado passe a ser dado pela elipse na sua forma
reduzida ( ver Equação 9). Assim, a variância
do rúıdo da amostra é estimada e uma região de
controle é estabelecida pelos limites superiores e
inferiores definidos na seção 3.6.

As fases da linha de transmissão, são então,
monitoradas até que três pontos consecutivos vio-
lem as condições dos limites em alguma das fases,
dando ińıcio a etapa de classificação da falta. A
definição dos três pontos consecutivos foi estabe-
lecido de forma emṕırica após avaliações da estra-
tégia proposta.

Todos os novos dados são inicialmente trans-
formados a partir da padronização, rotação e
translação pelos valores estabelecidos para a
amostra de tamanho N , tanto para o monitora-
mento quanto para a classificação.

Um fluxograma do monitoramento das fases
de uma linha de transmissão é apresentado na Fi-
gura 5.

Figura 5: Fluxograma do monitoramento pro-
posto para fases de uma linha de transmissão.

3.8 Classificação de faltas

Violada a região de controle, uma amostra de três
ciclos dos sinais pós monitoramento são utilizado
para a caracterização da falta. Para cada fase uma
elipse é estimada e os seguintes atributos são uti-
lizados como entrada do classificador:

• raio projetado sobre eixo das abcissas;

• raio projetado sobre eixo das ordenadas;

• módulo do ângulo de rotação da elipse em
relação ao eixo das abcissas.

• valor de pico do sinal transformado da tensão.

• valor de pico do sinal transformado da cor-
rente.

Para cada fase o resultado de sáıda do classifi-
cador está relacionado a uma de quatro condições:
1 = operação normal, 2 = curto-circuito entre fa-
ses, 3 = curto-circuito entre fase e terra, 4 = fase
aberta. Os resultados da classificação para cada
fase são usados por uma lógica de decisão, cuja
sáıda indica o diagnóstico da falta. A Tabela 1
mostra a lógica de decisão utilizada.

Tabela 1: Lógica de decisão.

Sáıda
Fase A

Sáıda
Fase B

Sáıda
Fase C

Diagnóstico da
Falta

1 1 1 Operação normal

2 2 1 Curto fases AB

1 2 2 Curto fases BC

2 1 2 Curto fases AC

2 2 2 Curto fases ABC

3 1 1 Curto fases A - T

1 3 1 Curto fases B - T

1 1 3 Curto fases C - T

3 3 1 Curto fases AB - T

1 3 3 Curto fases BC - T

3 1 3 Curto fases AC - T

4 1 1 Fase A - aberta

1 4 1 Fase B - aberta

1 1 4 Fase C - aberta

4 4 1 Fase AB - aberta

1 4 4 Fase BC - aberta

4 1 4 Fase AC - aberta
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4 Resultados

4.1 Base dados

Para a avaliação da metodologia, um modelo de
SEP foi simulado no software PSCAD (Power Sys-
tems CAD) com duas fontes 230 kV conectadas
por uma linha de transmissão de 200 km de com-
primento. As faltas simuladas foram do tipo curto
circuito (AB, AC, BC, ABC, A-T, B-T, C-T,
AB-T, AC-T, BC-T) e circuito aberto (A-aberta,
B-aberta, C-aberta, AB-aberta, AC-aberta, BC-
aberta), resultando em um total de 320 faltas. As
simulações das faltas foram feitas com valores vari-
ados para as seguintes variáveis: tipo da falta con-
siderada, distância da falta, resistência da falta,
ângulo de incidência da falta, e ângulo de carga.

4.2 Resultados

A Tabela 2 mostra os resultados obtidos para a
classificação das faltas. Os dados foram divididos
em 80% para treinamento e 20% para validação.
Foram avaliados cinco classificadores dispońıveis
no aplicativo WEKA (Hall et al., 2009), estes são:

Árvore de Decisão J.48, Bayes Network, Combi-
ning Naive Bayes and Decision Tables (DTNB) e
k-nearest neighbor (KNN).

Tabela 2: Resultados da classificação.

Classificador Acurácia

Árvore de Decisão 95.2
Bayes Network 98

DTNB 97,2
KNN k=1 97,4
KNN k=3 95,5

O Bayes Network foi o classificador que apre-
sentou o melhor resultado. Entretanto, o DNTB
e KNN, com k=1, apresentaram resultados satis-
fatórios.

5 Conclusão

Uma nova proposta de diagnóstico de faltas foi
mostrada nesse trabalho. A análise do compor-
tamento bidimensional dos sinais de tensão e cor-
rente mostrou ser uma alternativa robusta e ino-
vadora na identificação de diferentes tipos de fal-
tas envolvidas em um SEP. Os resultados obtidos
por meio de simulação de faltas mostraram que,
mesmo utilizando classificadores simples, a pro-
posta apresenta um bom desempenho.

Referências

Abdollahi, A. and Seyedtabaii, S. (2010). Compa-
rison of fourier & wavelet transform methods
for transmission line fault classification, 4th

International Power Engineering and Opti-
mization Conference (PEOCO) pp. 579–584.

Bo, Z., Aggarwal, R., Johns, A., Li, H. and Song,
Y. (1997). A new approach to phase selection
using fault generated high frequency noise
and neural networks, IEEE Transaction on
Power Delivery 12: 106–115.

Boldrini, J. L., Costa, S. I. R., Figueiredo, V. L.
and Wetzler, H. G. (1980). Álgebra Linear,
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Abstract  This paper presents the methodology used to calculate the levels of electric fields of the three phase transmission lines 
(LT´s)  and optimization their values at ground level. This study is seen as a step forward on the implementation of an unconventional 
technique called High Surge Impedance Load (HSIL). This technique consists in the rearrangement or increase the number of 
subconductors per phase with a view to achieve an equalization of the electric field caused by LT under study. This study aims to 
understand the sensitivity levels of electric fields at ground level with respect to variation of geometric parameters of LT. So, it’s 
necessary makes use of an optimization tool that provides an optimal geometric positioning that causes minimization of the electric field 
studied at ground level. 

Keywords  Overhead Transmission Lines, Bundle of Conductors, Electric Field, LPNE, Otimization. 

Resumo  Este trabalho apresenta a metodologia utilizada para o cômputo dos níveis de campos elétricos de linhas de transmissão 
trifásicas e otimização de seus valores ao nível do solo. Tal estudo tem como objetivo apresentar uma etapa referente a implementação 
de uma técnica de recapacitação não convencional denominada Linhas de Potência Natural Elevada (LPNE). Esta técnica consiste no 
rearranjo ou aumento do número de subcondutores por fase com vistas a se realizar uma equalização do campo elétrico gerado pela LT 
sob consideração. Este estudo visa compreender a sensibilidade dos níveis de campos elétricos ao nível do solo com relação à variação 
de parâmetros geométricos da LT. Logo, se faz necessária a utilização de uma ferramenta de otimização que proporcione um 
posicionamento geométrico ótimo que ocasione minimização do campo elétrico no nível do solo. 

Palavras-chave  Linhas de Transmissão Aéreas, Feixe de Condutores, Campo Elétrico, LPNE, Otimização. 

1. Introdução 

A continentalidade do território brasileiro, cuja 
principal matriz energética é de origem hidrelétrica, 
gera a necessidade da construção de linhas de 
transmissão (LT’s) muito extensas. Além disso, o 
aumento acentuado na demanda de energia elétrica 
tem ocasionado a necessidade de transmissão 
eficiente de blocos de energia cada vez maiores. 
Nota-se, também, uma grande dificuldade para a 
obtenção de novas faixas de passagem necessárias à 
implantação de novas LT´s.  
Logo, se faz necessário a realização de estudos que 
propiciem um aumento na capacidade de 
transmissão das LT´s existentes. Este aumento pode 
ser alcançado por meio de técnicas de recapacitação 
das LT’s, tais como: recondutoramento com 
aumento da seção dos condutores; aumento do limite 
térmico; modificação da tensão operativa; 
lançamento de mais de um condutor por fase entre 
outras, Silva Júnior(2006).  
Uma das alternativas de recapacitação altamente 
viável, praticamente não utilizada em Minas Gerais, 
é a LPNE (Linha de Transmissão de Potência 
Natural Elevada). A LPNE foi originalmente 

proposta por pesquisadores russos em meados da 
década de 80, Maia (1995) e Gomes (1995). Esta 
tecnologia vem sendo estudada por institutos de 
tecnologia nacionais e internacionais, entre eles o 
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) e 
parceiros como FURNAS e CHESF, Maia (1995), 
Gomes (1995) e Cavalcanti (1997). No Nordeste já 
existem aplicações desta tecnologia, como por 
exemplo, no ramo de transmissão entre Fortaleza-
Banabúiu, Cavalcanti (1997).  Este trabalho tem 
como objetivo desenvolver uma ferramenta 
computacional que possibilite a minimização dos 
níveis de campos elétricos ao nível do solo. Para que 
isso seja possível, desenvolveu-se um modelo 
eletromagnético da LT sob estudo.  Em seguida 
obtiveram-se os níveis de campos elétricos do 
sistema original.  Depois desta quantificação é 
aplicada a metodologia de otimização proposta neste 
trabalho. Finaliza-se com a comparação entre os 
níveis de campos elétricos originais e os obtidos a 
partir da geometria sugerida pelo programa 
desenvolvido. Na segunda seção deste trabalho 
apresenta-se a modelagem e o cálculo do campo 
elétrico da LT estudada. Na terceira seção o 
processo de otimização da LT implementado é 
apresentado. Na quarta e quinta seções são 
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apresentadas os resultados e conclusões obtidas, 
respectivamente. 

 

2.  Modelagem da Linha de Transmissão de 
Potência Natural Elevada (LNPE) 

 
A tecnologia LPNE compreende basicamente o 
rearranjo ou aumento do número de subcondutores 
por fase com vistas a realizar uma equalização do 
campo elétrico superficial entre os subcondutores de 
cada fase, Cavalcanti (1997). A implementação da 
LPNE tem como um de seus pilares a compreensão 
da variação do campo elétrico superficial em cada 
condutor e a análise da sensibilidade deste com 
relação à variação de parâmetros físicos e 
geométricos da LT. 
As características construtivas da LT e do meio são 
responsáveis pela determinação dos coeficientes 
potenciais de Maxwell. Estes juntamente com os 
fasores tensão possibilitam a obtenção da carga 
elétrica do sistema. A relação entre estas grandezas 
pode ser matricialmente relacionada por EPRI 
(1987): 
 

            (1)
an aaa ab ac

bn ba bb bc b

ca cb cccn c

V qP P P

V P P P q

P P PV q

    
    =     
          

Os elementos do vetor de tensão [V] correspondem 
às tensões fase-neutro das fases a, b e c da LT 
estudada, enquanto que os da matriz de distribuição 
linear de carga [q] correspondem às cargas por 
unidade de comprimento em cada fase (a, b e c). 
Os elementos da matriz dos coeficientes de 
potenciais de Maxwell são dimensionalmente dados 
por [m/F], EPRI (1987). Da igualdade matricial, 
dada em (1), e partindo da definição de capacitância, 
nota-se que: 

1[ ] [ ] [ ]                     (2)Q P V−=  

Por meio da resolução do sistema dado em (2), as 
cargas nos condutores são obtidas. Durante a 
realização dos cálculos de campo elétrico o solo é 
modelado como sendo um condutor elétrico perfeito 
(CEP). A consideração do solo como CEP não 
ocasiona em aumento de imprecisão do método, uma 
vez que os fenômenos estudados são quase estáticos, 
ou seja, em regime permanente senoidal. Utilizou-se 
também o princípio da superposição para que fosse 
possível obter o campo elétrico resultante em um 
determinado ponto no espaço ocasionado pela 
presença de cada um dos condutores reais e imagens 
da LT estudada. Em LT´s trifásicas de configurações 
diversas, o vetor campo elétrico, a carga elétrica e o 
nível de tensão da LT, são grandezas fasoriais.   
Após conhecer a carga elétrica do sistema e a 
maneira na qual o solo foi modelado. Utiliza-se da 
Lei de Gauss e adota-se uma superfície Gaussiana 

cilíndrica que envolve os condutores das LT´s 
analisadas. Logo, é possível obter a expressão dada 
em (3). Esta é a expressão para o cálculo do campo 
elétrico em um determinado ponto do espaço 
ocasionado por uma distribuição linear de carga em 
um determinado condutor: 

0

                        (3)
2

lE aρ
ρ

πε ρ
=

r r

 
Na equação (3), lρ é a densidade linear de carga 

obtida através da solução de (2); ρ  é o vetor que liga 

a fonte de campo elétrico ao ponto no qual o campo 

elétrico resultante será determinado; aρ
r

é o vetor 

unitário da fonte para o ponto de observação e  0ε é a 

permissividade elétrica do vácuo. Utiliza-se o método 
das elipses para a obtenção do campo elétrico 
resultante em cada direção considerada EPRI (1987). 
 

3. Otimização da LT Sob Estudo 
 
Após a determinação do campo elétrico superficial, 
o processo de otimização tem como objetivo 
minimizar o gradiente de potencial ao nível do solo 
das LT´s estudadas. Logo, tem-se um processo de 
otimização monobjetivo. 
Neste trabalho a função objetivo corresponde à 
função que fornece o campo elétrico da LT estudada. 
Nota-se, no entanto, que a função que calcula o 
campo elétrico na LT é uma função pontual: 
 

2( , )                        (4)i if x y E=
r

 
 

Uma vez que se deseja minimizar o campo elétrico 
ao nível do solo, ao longo da faixa de servidão, 
adota-se um artifício para que se analisem todos os 
pontos ao longo da faixa considerada. Tal artifício 
consiste no somatório da função nos diversos pontos 
analisados: 
 
 
 
A função objetivo é dada para o caso analisado neste 
trabalho por EPRI (1987), Melo Neto (2007): 
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A função objetivo a pouco determinada estará 
durante o processo de otimização sujeita às 
restrições de projeto e de segurança inerentes à LT 
sob estudo. Pretende-se que a nova configuração 
sugerida pelo processo de otimização seja suportável 
pela estrutura da LT original. Logo, são permitidas 
pequenas variações nas posições verticais e 
horizontais dos condutores. As Figuras 1 e 2 
ilustram duas restrições adotadas no processo de 
otimização realizado neste trabalho.

 

 

 
Figura1: Dmin e a Área de Variação da Posição dos Condutores 

para uma LT com Um Condutor por Fase 

 

 
Figura 2.  Esquema que mostra o dmin em uma LT com Dois 

Condutores por Fase 

Como maneira de simplificar o processo de 
otimização a ser realizado, desconsiderou-se a 
presença dos cabos para raios, pois os mesmos têm 
pouca influência no valor do campo elétrico no nível 
do solo, EPRI (1987). Tal fato pode ser verificado na 
Figura 3. Logo, no processo de otimização realizado 
neste trabalho os cabos para raios não serão 
considerados.  
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Figura 3 - Perfil do Campo Elétrico de uma LT de 230 kV, 2 

Cabos por Fase, Com e Sem Para-Raios 
 
Como pretende-se realizar pequenas variações nas 
posições dos condutores e uma vez que os 

condutores extremos são adotados como limites a 
variação horizontal da posição dos condutores das 
LT´s analisadas, o para-raio continua após o 
processo de otimização a exercer a mesma área de 
proteção, Melo Neto (2007). A Figura 4 ilustra a 
área de proteção exercida pelo para-raio, em uma 
das configurações estudadas durante a realização 
deste trabalho, Melo Neto (2007). 
 

 
Figura 4 - Área de proteção do para-raio na LT Original - LT de 230 kV, 

2 Cabos por Fase 

O processo de otimização utilizou-se de três 
ferramentas computacionais.  A primeira consiste de 
um programa desenvolvido no Matlab que fornece a 
carga elétrica do sistema original e plota o perfil do 
campo elétrico da LT antes e depois do processo de 
otimização. A segunda consiste na utilização da 
Linguagem AMPL (A Mathematical Programming 
Language) que consiste numa linguagem de 
programação matemática com a sintaxe próxima a 
sintaxe algébrica, Vanderbei (2006). Escreve-se um 
arquivo em AMPL contendo a descrição do modelo 
da LT analisada, ou seja, a Função Objetivo, e os 
parâmetros constantes e variáveis da LT. A terceira 
ferramenta consiste no software LOQO. Este 
programa implementa o método primal-dual de 
pontos interiores juntamente com o método preditor 
corretor Vanderbei (2006), Melo Neto(2007). 
 

4. Resultados 
 

Foi analisado durante a realização deste trabalho 
configurações reais com 1, 2, 3 e 4 condutores por 
fase. Alguns resultados obtidos serão apresentados e 
discutidos nesta seção. 
A Figura 5 ilustra a LT de 500 kV São Gonçalo do 
Pará – Ouro Preto 2, Cemig (1988). Os dados 
básicos e a posição original dos condutores da LT 
sob estudo podem ser visualizados na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Dados Básicos da LT Estudada – Cemig (1988) 

Nome: LT São Gonçalo do Pará – Ouro Preto 2 
Tensão de Operação:      500 kV 
No de Condutores por Fase: 3 
Distância Entre Condutores: 0,457m 
Altura Média Cabo-Solo: 16,53m 
Altura Média Para-raio solo: 30,71m 
No de Cabos para-raios: 2 
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Figura 5: Posição Original dos Condutores –Cemig (1988) 

 

Considerou-se inicialmente o sistema com altura 
fixa, distância entre condutores da mesma fase 
(dmin) igual a 0,70 m, e distância entre condutores 
de fases diferentes (Dmin) igual a 9,00 m. O perfil 
de campo elétrico da configuração original é dado 
pela Figura 6. 
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Figura 6: Perfil do Campo Elétrico ao Nível do Solo LT Original 
 
A configuração sugerida pela metodologia deste 
trabalho apresenta praticamente a mesma 
organização dos condutores da LT original. No 
entanto, apresenta distância entre condutores do 
mesmo feixe maiores e distância entre fases igual a 
adotada na LT original. A silhueta sugerida pelo 
processo de otimização implementado pode ser 
observada na Figura 7. 
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Figura 7. Configuração Geométrica Sugerida pelo Processo de 

Otimização Implementado. 

Os novos níveis de campos elétricos obtidos a partir 
da configuração geométrica apresentada na Figura 7 
podem ser observados na Figura 8. 
 

-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500
0

5

10

15

20

25

30

35

40

x (cm)

E
 (

K
V

/c
m

)

Perfil do Campo Elétrico ao Nível do Solo - Configuração Otimizada

 
Figura 8: Perfil do Campo Elétrico ao Nível do Solo Com a 

Configuração Otimizada. 

Verifica-se através das Figuras 6 e 8 que a 
modificação geométrica sugerida pela metodologia 
acarretou numa redução significativa dos níveis de 
campos elétricos ao nível do solo. O valor máximo 
que antes era de 41 kV/cm passou a ser de 36 kV/cm 
e o valor mínimo passou de 18 kV/cm para 5 kV/cm. 
Nota-se também que o campo elétrico obtido a partir 
da configuração sugerida pela metodologia de 
otimização implementada apresenta uma certa 
assimetria. Embora a configuração sugerida tenha 
praticamente o mesmo aspecto do feixe original da 
LT sob estudo, o caráter vetorial e fasorial dos 
campos elétricos analisados acarreta a assimetria 
observada na Figura 8. 
O mesmo caso, agora com altura variável, distância 
entre condutores de mesma fase (dmin) igual a 0,457 
m e distância entre fases distintas (Dmin) igual a 9,0 
m, é apresentado. A altura poderá variar 
verticalmente em um metro. A configuração 
sugerida pelo processo de otimização pode ser 
observada na Figura 9. 
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Figura 9: Configuração Geométrica Sugerida Pelo Processo de 

Otimização. 
 

O perfil de campo elétrico resultante pode ser 
observado na Figura 10. A configuração sugerida 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           628

pelo processo de otimização mostrado na Figura 9 é 
suportável pela atual estrutura da LT. 
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Figura 10: Perfil do Campo Elétrico ao Nível do Solo Com a 

Configuração Otimizada. 

 

Verifica-se que o processo de otimização 
envolvendo a variação horizontal e vertical dos 
condutores acarretou em redução do campo elétrico 
ao nível do solo. Nota-se também no perfil de campo 
elétrico mostrado na Figura 10 que há uma 
assimetria ocasionada pela geometria assimétrica 
sugerida pelo processo de otimização implementado. 
No entanto, a configuração obtida anteriormente 
com distância entre condutores de mesma fase 
aumentada e altura fixa proporcionou redução deste 
campo ainda mais significativa. 

 
5. Conclusão 

 
Verificou-se por meio deste trabalho que a 
metodologia de cálculo do campo elétrico e da 
minimização dos níveis de campo ao nível do solo 
conduz a resultados satisfatórios. Isso se explica 
pelo fato das configurações sugeridas pelo 
processo de otimização respeitarem as restrições 
impostas e apresentarem os campos elétricos 
resultantes com magnitudes inferiores as obtidas 
para o sistema proposto originalmente. 
Além disso, notou-se através da metodologia de 
otimização apresentada, que o entendimento do 
comportamento dos campos elétricos existentes 
nas linhas de transmissão são de fundamental 
importância para que um dimensionamento ótimo 
das mesmas seja alcançado. 
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Abstract     This paper proposes an on-line fault detecting and classification algorithm in primary distribution feeders. A algo-
rithm that find the moment of beginning and end of the disturbance is performed after fault detection. The input data are the fas-
es currents of the feeder, monitored only at the substation. The algorithm was developed via wavelet transform analisis. The 
main application of the algorithm is to assist the operation during a fault, and supervise the protection system. A 103-bus non 
transposed real feeder is used to evaluate the proposed algorithm. The results show that the algorithm detects and classifies fully 
all types of faults involving short-circuits. 

Keywords Wavelet transform, fault detection, fault classification, fault duration, primary distribution feeders. 

Resumo Este artigo descreve uma ferramenta computacional para detecção e classificação de faltas em tempo real em alimen-
tadores aéreos radiais de distribuição não transpostas. Após a detecção é realizada a localização no tempo do instante inicial e 
final da falta. O algoritmo é baseado na transformada wavelet discreta. Essa ferramenta utiliza apenas as medições de corrente 
nas três fases, obtidas na subestação, para realizar o monitoramento do sistema. A principal aplicação da ferramenta é auxiliar a 
operação durante uma falta, bem como supervisionar o sistema de proteção. Um alimentador real de 103 barras não-transpostas 
é utilizado para avaliar o algoritmo proposto. Os resultados obtidos mostram que o algoritmo é eficiente no diagnóstico das fal-
tas envolvendo curtos-circuitos. 

Palavras-chave Transformada wavelet, detecção da falta, classificação da falta, localização no tempo da falta, rede de distri-
buição primária. 

 

1    Introdução 

A energia elétrica é um produto imprescindível para 
o crescimento de um país, por isso a sua produção, 
transmissão e distribuição devem ser feitas com qua-
lidade e continuidade, facilitando o seu uso. Os sis-
temas de transmissão e distribuição de energia elétri-
ca têm apresentado um grande crescimento em vista 
do aumento dos núcleos populacionais e principal-
mente devido ao desenvolvimento industrial. Este 
crescimento tem maior impacto no sistema de distri-
buição, pois são eles os circuitos terminais de forne-
cimento de energia. Atualmente, o grande desafio das 
concessionárias de distribuição é fornecer energia 
elétrica aos seus consumidores com qualidade e con-
tinuidade (Aldabó, 2001). Uma das formas de 
aumentar a confiabilidade do sistema de distribuição 
é reduzir o número e/ou duração de paradas não pro-
gramadas das instalações (Wang, 1998). 

A identificação dos principais causadores de a-
nomalias na rede de distribuição, bem como os seus 
efeitos negativos no sistema é de fundamental impor-
tância para que se tenha um controle e proteção ade-
quada que não só elimine a anomalia, mas que isso 
ocorra dentro de um tempo adequado e de uma forma 
seletiva. Além desses fatores, devido à dinâmica do 
próprio sistema de distribuição é importante se ter 
informações em tempo real do sistema para que se-

jam feitos ajustes para manter a continuidade e quali-
dade do fornecimento. Dentro dessa perspectiva, a 
detecção e classificação de faltas em tempo real bem 
como a identificação do instante que se iniciou e ter-
minou a anomalia são informações que se adequada-
mente tratadas, irão auxiliar a equipe de operação, de 
proteção e de planejamento, entre outras. 

Nas ultimas décadas tem sido publicado traba-
lhos visando desenvolver ferramentas na tentativa de 
minimizar as faltas e o tempo para detectá-las. Essas 
ferramentas devem ser empregadas após contingên-
cias com desligamentos definitivos, antes de dar iní-
cio ao processo de recomposição da rede. Muitas 
dessas ferramentas são desenvolvidas em Sistemas 
Especialistas (SES) – tem como base na experiência 
dos profissionais da operação/proteção o que produz 
bons resultados, porém um dos principais problemas 
é o tempo de execução que inviabiliza sua aplicação 
em tempo real. Recentemente, varias técnicas basea-
das em inteligência artificial vem sendo aplicadas no 
intuito de desenvolver uma ferramenta computacional 
para o diagnostico preciso de faltas em sistema de 
potência. Como exemplo temos os trabalhos de 
Chang e Wen (1998) que utiliza o método de busca 
tabu para encontrar o dispositivo mais provável de ter 
operado durante uma falta, Martins et al (2000) utili-
za sistemas de imunização e algoritmos de linguagem 
formal para detecção de faltas e são aplicados em 
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motores de indução; Chen et al (2000) utiliza um 
método híbrido com redes de causa efeito e lógica 
fuzzy para localizar em tempo real o setor e o tipo de 
falta ocorrida dentro de uma subestação. Lopes et al 
(2010) utiliza redes neurais artificiais para classificar 
faltas ocorridas em linhas de transmissão; Su e Zhao 
(2006) utilizam redes neurais artificiais e sistemas 
especialistas para localizar o setor e o tipo de falta 
ocorrida dentro de uma subestação; Machado e Alves  
(2010) propõem o uso de um algoritmo híbrido base-
ado em sistema imunológico artificiais e algoritmo 
genético para o diagnóstico de faltas em redes de 
distribuição aérea. Uma outra ferramenta que tem 
sido aplicada com frequência na detecção e/ou classi-
ficação de faltas é a transformada wavelet discreta 
(TWD), como é visto em Veloso et al (2008). 

Este trabalho propõe uma ferramenta computa-
cional de monitoramento remoto em tempo real que 
detecta, classifica e localiza no tempo faltas em redes 
aéreas de distribuição radiais desbalanceadas, utili-
zando Transformada Wavelet Discreta.  

A metodologia empregada é baseada no monito-
ramento das correntes de cada conjunto trifásico dos 
TCs de proteção instalados na subestação. A rotina 
computacional utiliza um janelamento dessas corren-
tes a partir do processamento dos dados amostrados 
provenientes do secundário dos TCs. O objetivo da 
ferramenta é auxiliar as equipes de manutenção das 
concessionárias de energia elétrica no diagnóstico de 
defeitos e anomalias nos alimentadores, bem como 
servir de registro de todos os eventos ligados a cur-
tos-circuitos transitórios ou permanentes que podem 
ser usados para estudos de confiabilidade, planeja-
mento e proteção. 

2   Método Proposto 

Nesta seção se descreve sucintamente a TWD que é a 
ferramenta utilizada para desenvolver o algoritmo 
proposto de diagnóstico de faltas em alimentadores 
radias aéreos.  

2.1 Transformada Wavalet Discreta 

Wavelets são funções capazes de decompor e descre-
ver sinais nos domínios da freqüência e do tempo, de 
forma a permitir a análise destes sinais em diferentes 
escalas de freqüência e de tempo. As wavelets são 
ferramentas de grande eficiência em aplicações nos 
mais variados campos da engenharia, principalmente 
pela sua característica de localização espaço-
frequência. A decomposição de uma função com o 
uso de Wavelets é conhecida como Transformada 
Wavelet (TW) e assim, como na análise de Fourier, 
tem suas transformadas contínua e discreta. A princi-
pal vantagem da TW é a sua capacidade de realizar 
uma análise local, ou seja, analisar um sinal em um 
ponto ou região específica. Ela também é capaz de 

revelar algumas características presentes nos sinais, 
tais como pontos de descontinuidades e picos suaves 
entre outros. Em sinais elétricos, a análise wavelet é 
capaz de localizar, com precisão, os instantes de 
tempo de ocorrência de eventos transitórios. Para o 
estudo de sinais discretos utiliza-se a TWD. A ex-
pressão matemática para a TWD é mostrada na equa-
ção (1). 
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Nesta expressão a=a0

m representa o fator de es-
cala e b= nb0a0

m o fator de translação (ambas as fun-
ções de um parâmetro m) e k é a amostra do sinal de 
entrada.   

Quando um sinal é decomposto pela TWD, ele é 
separado em níveis, estando cada um deles relacio-
nado a uma banda de freqüência. Essa avaliação em 
diferentes níveis de detalhes é denominada análise 
multi-resolução (Mallat, 1989). Essa decomposição é 
feita através de filtros passa-baixa e passa-alta. A 
saída do filtro passa-alta é denominada de detalhes e 
contêm as baixas escalas. A saída do filtro passa-
baixa é denominada de aproximação e contêm as 
altas escalas. O processo de decomposição é visto na 
Figura 1. 

O sinal teoricamente pode ser decomposto inde-
finidamente, porém em sistemas elétricos reais a de-
composição é limitada pelo nível de frequência do 
sinal fundamental. O número de níveis que  pode ser 
obtido de um sinal discreto é proporcional ao seu 
comprimento (Rioul e Vetterli, 1991). Definindo N 
como sendo o tamanho da seqüência de entrada, o 
número máximo de níveis L é dado pela equação (2), 
o que exige um sinal de entrada com comprimento 
em potência de 2. 
                                      NL 2log= .                    (2) 

A análise Wavelet utiliza funções-base no seu 
processamento, também denominadas de Wavelet de 
análise ou Wavelet-mãe. Vários pesquisadores cons-
truíram as suas próprias funções entre as quais se 
destacam as wavelets de Daubechies, Symlet e Coi-
flets para o estudo de qualidade de energia em siste-
mas elétricos (Arruda et al, 2002). 

 
Figura 1. Processo de filtragem do sinal. 

 
 

2.2 Algoritmo Proposto 

 
Um algoritmo eficiente para detecção, classificação e 
localização no tempo de faltas em alimentadores de 
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distribuição de energia elétrica baseado nas Trans-
formadas Wavelet é proposto neste trabalho. O prin-
cípio básico do algoritmo consiste em capturar em 
tempo real, amostras das ondas de correntes nas três 
fases (janela de dados) medidas na subestação e ana-
lisar esses dados através da ferramenta de processa-
mento de sinais TWD. Neste ponto, se houver uma 
falta é feita a sua detecção e classificação. Esse pro-
cessamento é concluído antes que a outra janela de 
dados seja capturada. A localização no tempo é feita 
após a detecção também utilizando TWD. A ênfase 
foi dada à faltas envolvendo curtos-circuitos, consi-
deradas variações de curta duração, em especial, cur-
to-circuito de baixa impedância. 
 
2.3.1 Algoritmo de Detecção e Classificação de Fal-

tas 

 
A abordagem da TWD é feita com base na técnica de 
analise de multi-resolução (AMR), que tem como 
finalidade detectar anomalias em sistemas através da 
diferença percentual dos níveis de energia que é dado 
pela diferença entre a energia de um sinal de referên-
cia e a energia do sinal processado. A janela utilizada 
nesta fase compreende 1 ciclo do sinal de entrada. 

O sinal de referência tem a finalidade de estabe-
lecer um padrão de comparação com o sinal real, 
com base na energia dos coeficientes da forma de 
onda dos sinais reais e de referência. A obtenção do 
sinal de referência depende da determinação de sua 
fase e amplitude. Existem varias formas de determi-
nar a amplitude. Neste trabalho foi utilizada Trans-
formada Discreta de Fourier através do algoritmo 
FFT (Fast Fourier Transform), considerando que o 
sinal de referência tenha a sua fundamental na fre-
quência de 60 Hz.  

Estabelecido o sinal de referência, o 
procedimento se desenvolve com a aplicação da 
análise multi-resolução no sinal real e de referência, 
com o intuito de identificar possíveis distorções na 
forma de onda. Tomando como base o 
comportamento dos níveis de detalhamento, para os 
sinais envolvidos na análise, podem-se estabelecer 
critérios para a classificação dos distúrbios por meio 
da energia dos diversos níveis de detalhamento. Para 
a obtenção dos critérios de classificação dos 
distúrbios relacionados com curtos-circuitos foi 
realizado o cálculo da diferença percentual de 
energia, entre o sinal real e de referência dado por: 
 

           100*%
sinal

referenciasinal

E

EE
E

−
=∆           (3) 

 
Nos problemas de qualidade de energia existem 

vários distúrbios além dos produzidos por curtos-
circuitos que estabelecem valores significativos da-
dos pela equação (3) tais como: afundamento de ten-
são, elevação de tensão, distorções harmônicas, tran-
sitórios, ruídos elétricos, entre outros. No algoritmo 

proposto foi feita uma comparação entre os valores 
da equação (3) produzidos por curtos-circuitos e es-
ses outros tipos de distúrbios. A partir da observação 
dos níveis de energia das correntes para diversos 
registros simulados, verificou-se que em especial nos 
níveis de detalhamento 6 e 7 os valores obtidos da 
equação (3) para sinais com curtos-circuitos são bem 
superiores do que os produzidos por outros distúrbios 
(Figura 2). Dessa forma, a soma desses dois valores 
(%∆E6+%∆E7) foi utilizada como um parâmetro para 
diferenciar curtos-circuitos de outros distúrbios liga-
dos à qualidade de energia. O limite adotado (de a-
cordo com as simulações) para caracterizar um curto-
circuito foi que %∆E6+%∆E7 > 40. 

 

 
Figura 2. Diferença percentual de energia entre os diversos níveis 
de detalhamento (real X referência) para diversos distúrbios. 
 

2.3.2 Algoritmo de Localização da falta no tem-

po 

O algoritmo proposto utiliza os níveis de deta-
lhamento produzidos pelo AMR para identificar no 
tempo o início e o término da falta. O algoritmo utili-
za a janela onde foi detectada a falta e mais duas sub-
sequentes, correspondendo a 3 ciclos para fazer a 
localização. Da mesma forma, utiliza-se o sinal de 
referência obtido da janela onde foi detectada a falta,  
acrescido dos sinais de referencias obtidos das duas 
janelas subseqüentes. Considera-se que dentro desses 
3 ciclos haverá o término do distúrbio, quer seja com 
o retorno a normalidade do sinal (falta transitória) ou 
com a atuação da proteção (falta permanente). Com 
base na equação 3, calcula-se a diferença percentual 
de energia entre as 3 janelas capturadas e as 3 janelas 
de referencia para todos os níveis de detalhamento. 
Verifica-se que principalmente nos primeiros níveis 
de detalhamento, o ponto inicial e final de um distúr-
bio é bem caracterizado. Como exemplo é mostrado 
nas Figuras de 3 a 6 os resultados obtidos para faltas 
transitórias e permanentes. Na Figura 3 é mostrada a 
diferença percentual de energia do primeiro nível de 
detalhamento do AMR para uma falta transitória que 
é apresentada na Figura 4 (considerando que a prote-
ção não atue). Na Figura 5 é mostrada a diferença 
percentual de energia do primeiro nível de detalha-
mento do AMR para uma falta permanente apresen-
tada na Figura 6 (considerando a atuação da prote-
ção). Verifica-se que nos instantes em que o distúrbio 
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foi inserido e removido, independente de ser uma 
falta transitória ou permanente, aparecem picos signi-
ficativos (Figuras 3 e 5) que podem servir de parâme-
tro para localizar a falta no tempo. 

O algoritmo descrito foi desenvolvido no MA-
TLAB® e executado em um microcomputador Penti-
um 5 – 2 GHz. 

 

 
Figura 3. Diferença entre o 1º nível de detalhamento do AMR do 

sinal de entrada e de referência para uma falta transitória. 
 

 
Figura 4. Tensão vista durante uma falta transitória. 

 

 
Figura 5. Diferença entre o 1º nível de detalhamento do AMR do 

sinal de entrada e de referência para uma falta permanente. 

 
 

 
Figura 6. Tensão vista durante uma falta permanente. 

3  Aplicação  

O algoritmo proposto foi aplicado ao alimentador 
primário de 103 barras, cujos dados de linha e de 
carga são encontrados em Alves et al (2005). Os da-
dos do sistema que são capturados pelo algoritmo 
proposto correspondem às amostras das formas de 
onda das correntes medidas na subestação.  
Devido à indisponibilidade de medidas de campo 
foram realizadas simulações a partir do ATP (Alter-
native Transient Program). Nessas simulações, o ali-
mentador foi modelado pelo bloco LCC (Line Cable 
Constant) e considerado não-transposto (Figura 7). 
As cargas foram consideradas equilibradas modela-
das por impedância constante e ligadas em delta. Foi 
considerado que ao longo do alimentador foi utiliza-
da a mesma cruzeta (Figura 8). A resistividade do 
solo utilizada foi de 400 Ωm e a altura dos conduto-
res foi de 11 m. Foram simulados no ATP casos de 
falta de curto-circuito monofásico (A-T, B-T, C-T), 
bifásico (AB, BC, CA), fase-fase-terra (AB-T, BC-T, 
CA-T) e trifásico em várias barras ao longo do ali-
mentador entre faltas transitórias e permanentes. Ao 
todo foram simulados 3 faltas permanentes e 3 faltas 
transitórias em barras distintas para cada tipo de cur-
to-circuito, perfazendo um total de 60 faltas simula-
das. O tempo de simulação foi de 6 ciclos (100 ms). 
Foram utilizadas chaves normalmente abertas que 
fecharam em diferentes tempos e em diferentes barras 
para cada falta. Quando a falta simulada era transitó-
ria a chave abria alguns instantes depois (alguns mi-
lissegundos). Para faltas permanentes uma chave NF 
instalada após a fonte simulava a abertura do disjun-
tor. A resistência de falta assumiu valores entre 5 e 
20 Ω. Também foram gerados sinais de 6 ciclos de 
corrente contendo outros distúrbios que não curtos-
circuitos (flutuação, afundamento, elevação, spike e 
notching) no MATLAB®. Houve o cuidado de gerar 
várias janelas em cada simulação contendo amostras 
da corrente com e sem o distúrbio.  
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Figura 7. Parte do alimentador simulado no ATP. 

 

 Figura 8. Cruzeta utilizada. 
 

3.1 Detecção e Classificação da Falta 

 

Para obtenção dos resultados mostrados na Tabela I 
utilizou-se a wavalet-mãe “sym5” e o sinal foi de-
composto em 7 níveis. Foi considerada uma frequên-
cia de amostragem de 7.68 kHz e uma janela de 1 
ciclo, que correspondeu a um vetor de 128 posições. 
O tamanho da janela satisfaz a equação (2) pois 
27=128. Os distúrbios relacionados com curtos-
circuitos foram todos detectados e classificados cor-
retamente. Os outros distúrbios (Figura 9) não causa-
ram uma falsa detecção, mostrando a eficiência e 
robustez do algoritmo AMR. O tempo de processa-
mento de cada janela foi em média de 13 ms, creden-
ciando esse algoritmo para uso em tempo real, pois a 
janela utilizada foi de um ciclo e esta leva pelo me-
nos 16,7 ms para ser amostrada. É possível observar 
que o algoritmo proposto é capaz de detectar todas as 
alterações ocorridas nas fases do sistema elétrico 
analisado. Para as janelas onde não ocorreram faltas, 
não houve detecção. Os resultados mostrados na Ta-
bela I ocorreram somente no janelamento em que 
estava amostrada a falta. 

 
TABELA I. AMR APLICADO AO ALIMENTADOR DE 103 BAR-

RAS.  
Rcc Tipo de Distúrbio Detecção e Classifica-

ção 
20 Ω Falta A-T ( Barra 4924) Sim 

15 Ω Falta B-T ( Barra 817) Sim 

10 Ω Falta C-T ( Barra 825) Sim 

8 Ω Falta AB-T ( Barra 2992) Sim 

12 Ω Falta AC-T ( Barra 4414) Sim 

14 Ω Falta AB ( Barra 883) Sim 

17 Ω Falta BC ( Barra 2511) Sim 

13 Ω Falta ABC (Barra 896) Sim 

 Flutuação  Não 
 Afundamento e Elevação Não 
 Spike e Notching Não 

 

 
Figura 9. Distúrbios relacionados à qualidade de energia aplicados 

no AMR. 
 

3.2 Localização da Falta no tempo 

 

O algoritmo de localização no tempo é disparado 
após a detecção da falta. O processo de busca só ini-
cia depois que mais duas janelas de 1 ciclo são captu-
radas, de tal forma a definir uma nova janela de 3 
ciclos, sendo que o 1ª ciclo que compõe essa nova 
janela é onde foi detectada a falta. Nesta fase de es-
tudo, foi desconsiderada a atuação do religador, logo, 
após o início da falta a próxima mudança no sinal 
amostrado corresponderá ao final desse distúrbio. Se 
a falta for transitória as correntes por fase retornarão 
a valores próximos aos de pré-falta com o fim do 
distúrbio. Se a falta for permanente as correntes por 
fase cairão para zero com a abertura do disjuntor 
localizado na subestação. 

Foram analisados os mesmos defeitos citados na 
Tabela I considerando faltas transitórias e permanen-
tes. A duração da falta foi contabilizada com grande 
precisão, sendo que o erro entre o tempo da falta 
simulado no ATP e o tempo calculado pelo algoritmo 
foi no máximo de 0,1%. 
 

4  Conclusão 
 
Neste trabalho foi apresentado um método para de-
tecção, classificação e localização no tempo de faltas 
em redes de distribuição radiais. Este método consis-
tiu de um AMR utilizado na detecção e classificação 
da falta (on-line) e na localização no tempo do dis-
túrbio detectado (off-line). Foram descritas as princi-
pais etapas e características do AMR e sua aplicação 
no problema proposto. Simulações para validação do 
algoritmo foram realizadas. Como dados de entrada 
do sistema, o algoritmo precisa apenas dos dados 
oscilográficos das correntes nas fases medidas na 
subestação. Devido à indisponibilidade de se fazer 
medição em campo, foi utilizado o software ATP, 
próprio para simulação de transitórios eletromagnéti-
cos em sistemas elétricos. O algoritmo proposto a-
presentou excelentes resultados obtendo êxito em 
todas as simulações. Apesar da localização no tempo 
não ser feita em tempo real, o tempo de processamen-
to dessa etapa é menor que 1 segundo. A fase de mo-
nitoramento do sistema a partir da coleta dos dados é 
realizada rapidamente (milésimos de segundos), o 
que credencia o algoritmo a ser uma ferramenta utili-
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zada em tempo real para auxílio da operação durante 
uma falta. A localização da falta no tempo, determi-
nando o seu inicio e final com grande precisão e a 
identificação da falta como transitória ou permanente 
são informações importantes que podem ser utiliza-
das no monitoramento da atuação da proteção, e no 
calculo da taxa de falhas do alimentador para estudos 
de confiabilidade. Esses resultados nos remetem à 
continuação da pesquisa onde serão testados outros 
alimentadores e analisados outros tipos de distúrbios 
relacionados à qualidade de energia além dos que 
foram aqui considerados. Além disso, pretende-se 
considerar a presença do religador no inicio do ali-
mentador e dessa forma registrar também os seus 
tempos de abertura e fechamento. 
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Abstract— The Concurent Autonomous Agent is a cognitive agent architecture implementation based on the
Generic Cognitive Model for Autonomous Agents. At first the Concurent Autonomous Agent was implememnted
to a distributed multi-robot control system called MecaTeam, to the RoboCup Soccer simulation league. This
implementation brings up significant results at Latin America and Brazilian edition of RoboCup, at 2010, 2009,
2008 and 2006. These results pointed to the the Concurent Autonomous Agent as a well fited cognition model to
simulated mobile robots. The Concurent Autonomous Agent was choosed to be embedded into a omnidirectional
mobile robot call AxeBot, allowing these mobile robot of fully decision autonomy to task performance into
dinamical envirouments. The current paper presents the experimental results about robot locomotion task,
achieved encapsulating a Trajectory Tracking Control System into the Concurent Autonomous Agent reactive
level, end embbededing the reactive level into AxeBot mobile robot.

Keywords— Cognitive Robotics, Intelligent Robots, Autonomous Robots.

Resumo— O Agente Autônomo Concorrente é uma implementação de uma arqitetura de agente cognitivo
baseada no Modelo Cognitivo Genérico para Agentes Autônomos. Inicialmente o Agente Autônomo Concorrente
foi utilizado para a implementação de um sistema de controle distribuido para sistemas multi-robôs, chamado
MecaTeam, para liga de futebol de robôs simulados da RoboCup Federation. Esta implementação conquistou
resultados significativos em RoboCup’s Latin América e Brasileiras em 2010, 2009, 2008 e 2006. Tais resultado
apontaram o Agente Autônomo Concorrente como um modelo de cognição bem indicado para capacitação de
robôs móveis de completa autonomia decisória para realização autônoma de tarefas em ambientes dinâmicos. O
presente artigo apresenta os resultados experimentais realizados com tarefas de locomoção, com o robô móvel
omnidirecional AxeBot onde o sistema de controle para rastreamento de trajetória foi encapsulado no nivel reativo
do Agente Autônomo Concorrente e embarcado no robô móvel AxeBot.

Keywords— Robótica Cognitiva, Robótica Cognitiva, Robôs Autônomos

1 Introdução

Os robôs móveis tipicamente são utilizados para
realização de tarefas em ambientes, pouco estru-
turados, com obstáculos fixo e obstáculos móveis.
Para realização de tarefas nesses ambientes, os
robôs móveis devem ser dotados de sensores que
permitam perceber as transformações do ambi-
ente, de um sistema computacional que permita
representar o ambiente e suas tranformações, esta-
belecer objetivos e planejar ações, as quais a serão
aplicadas em seus atuadores visando atingir os ob-
jetivos desejados.

O robô móvel omnidirecional AxeBot, apesen-
tado na figura 1, é uma plataforma experimental,
com três rodas suecas, separadas a 120◦, acionadas
por motores de corrente Maxxon A-max 22, os
quais permitem a movimentaçào em qualquer di-
reção num plano horizontal sem necessidade de
reorientação da postura.

Os robôs móveis e os agentes
autônomos(Maes, 1994) apresentam grandes
similaridade em suas respectivas definições. Fato
que deve ser observado como elemento motivador
para a utilização de Agentes Autônomos para ca-

Figura 1: O robô móvel AxeBot e a roda omnidi-
recional utilizada

pacitar robôs moveis de plena autonomia decisória
para realização autônoma de tarefas, em ambiente
pouco estrututurados, compostos de obstáculos
fixos e obstáculos moveis como são caracterizados
os ambientes dinâmicos. Nesse sentido o Agente
Autônomo Concorrente (da Costa and Bitten-
court, 1999) (Bittencourt and da Costa, 2001),
foi escolhido para capacitar o robô móvel omni
direcional AxeBot para realização autônoma de
tarefas.

A arquitetura do Agente Autônomo Concor-
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rente, baseada no modelo genérico para agentes
cognitivos, proposto em (Bittencourt, 1997) (ver
figura 2), foi proposta inicialmente para o UFSC-
Team (da Costa and Bittencourt, 1998), e passou
a ser utilizada pelo MecaTeam apartir de 2004.
Desde então o MecaTeam vem obtendo resultados
significativos em suas participações em RoboCup
Latin America e RoboCup Brasil: segundo lu-
gar na RoboCup Latin America 2005, segundo
lugar na RoboCup Brasil 2006, terceiro lugar na
RoboCup Latin America 2008 e segundo lugar na
RoboCup Latin America 2010.

Figura 2: Modelo genérico para agentes cogni-
tivos.

Adicionalmente a arquitetura do Agente
Autônomo Concorrente utilizada pelo MecaTeam
na categoria de simulação 2D, (da Costa and Bit-
tencourt, 2006), permite que seja utilizado tam-
bém em sistemas robóticos, modificando-se apenas
a camada reativa. Alguns experimentos foram re-
alizados, no Laboratório de Robótica da Univer-
sidade Federal da Bahia, onde a camada reativa
do Agente Autônomo Concorrente, foi substitu-
ida por uma outra camada reativa, a qual encap-
sula um sistema de controle para rastreamento
de trajetória para o robô móvel omni direcional
AxeBot. Nesses experimentos, o nivel reativo do
agente, assume a resposabilidade de rastrear as
trajetórias geradas no nivel instintivo do agente,
e enviadas para o nivel reativo. Tais resulta-
dos permitem extender a abordagem utilizada
para outros sistemas multi-robôs a exemplo do
MecaTeam-F180 baseado no robô móvel omni-
direcional AxeBot e no MecaTeam Humanoide,
baseado no robô humanóide Robonova 1, ambos
em desenvolvimento. O Agente Autônomo Con-
corrente capacita ainda os robôs, interagir com os
demais robôs utilizando os protolocos para inter-
ação de agentes, Conhecimento Social Dinâmico
(da Costa and Bittencourt, 2000), (da Costa and
Bittencourt, 2002), Contract Net Protocol (Smith,
1980) ou Coalisão Baseada em Dependência (Ito
and Sichman, 2000). No caso do MecaTeam
(Pinelli and da Costa, 2010) (Orivaldo Santana
and da Costa, 2008) é utilizada Conhecimento So-
cial Dinâmico, permitindo assim a formação do

sistema multiagente para realização de tarefas o
qual assume o controle do sistema multi-robô. O
agente Agente Autônomo Concorrente, bem como
os protocolos para cooperação de agentes cogni-
tivos Conhecimento Social Dinâmico, foram inte-
grados no MecaTeam Framework (Orivaldo San-
tana and da Costa, 2008).

2 Agente Autônomo Concorrente

Em sua primeira participação na categoria de
robôs simulados da RoboCup’98, o UFSC-Team
apresentou uma abordagem concorrente para uma
arquitetura de agente cognitivo (da Costa and Bit-
tencourt, 1998). A idéia principal dessa primeira
arquitetura era implementar percepção, ação, co-
municação, cooperação, planejamento e tomada
de decisão, utilizando a programação concor-
rente. Essa primeira implementação concorrente,
apresentava o processo decisório do agente cen-
tralizado, isso acarretou em alguns problemas
de sincronização entre o agente e o ambiente,
degradando a resposta do agente as restrições tem-
porais do ambiente.

Visando solucionar os problemas apresenta-
dos pelo UFSC-Team’98 na RoboCup’98, migrou-
se de uma arquitetura concorrente, com tomada
de decisão centralizada, para uma arquitetura de
agentes autônomos inspirada no modelo genérico
para agentes cognitivos.

Esse modelo baseia-se na hipótese que as
atividades cognitivas possuem três caracteŕısticas
principais: auto-organização, natureza evolutiva e
dependência histórica. Segundo este modelo, um
agente cognitivo apresenta três ńıveis decisórios:
reativo, instintivo e cognitivo. Cada um dos ńıveis
decisórios, juntamente com os ńıveis inferiores,
pretende modelar um agente completo e cada novo
ńıvel decisório incrementa a complexidade do com-
portamento do agente (ver figura 3).

Figura 3: Fluxo de Informação no Agente
Autônomo Concorrente.

O modelo genérico para agentes cognitivos
permitiu uma descentralização do processo de-
cisório do agente utilizado pelo UFSC-Team,
dando origem ao Agente Autônomo Concorrente,
onde os três ńıveis decisórios foram implemen-
tados segundo uma abordagem concorrente. O
modelo de concorrência apresentado pelo UFSC-
Team’98 na RoboCup’98 (da Costa and Bitten-
court, 1998) foi mantido com os mesmos três pro-
cessos: Interface, Coordinator e Expert, mas atu-
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almente cada um desses três processos é respon-
sável por um dos três ńıveis decisórios: reativo,
instintivo e cognitivo.

O ńıvel reativo é responsável pela resposta em
tempo real do agente. Ele recebe a percepção do
ambiente e determina as ações que serão tomadas
sobre este ambiente. No presente trabalho é en-
capsulado um sistema de controle para rastrea-
mento de trajetória que receberá do nivel instin-
tivo a referência de trajetória a ser rastreada, e
o tempo de rastreamento desejado, os quais de-
terminarão as ações de controle que serão apli-
cadas nos motores de corrente cont́ınua respon-
sáveis pela locomoção do robô móvel omnidire-
cional AxeBot. A execução da trajetória a ser
rastradas será chamada de comportamento. As-
sim o nivel reativo será responsável por imple-
mentar um conjunto de 5 (cinco) comportamen-
tos básicos: 4 (quatro) segmentos de elipse com os
parâtros ai, bi, ti, (flexa maior, flexa menor, tempo
para rastramento); e um segmento retilineo com
dois parâmentros αeti, direção e tempo de rastrea-
mento. A combinação desses 5 (cinco) compor-
tamentos permitirá locover o robô móvel AxeBot
para posição e orientação desejada (ver figura 4).

Figura 4: Combinação de comportamentos bási-
cos para compor uma trajetória a ser rastreada.

O ńıvel instintivo possui uma representação
do estado corrente do ambiente E(k), um plano
ativo pi , recebido do ńıvel cognitivo, uma base de
regras de produção Bi, a qual contém o conheci-
mento necessário para associar ao estado corrente
do ambiente E(k), o comportamento mais ade-
quado, a ser executado pelo ńıvel reativo para a
execução de pi. Responsabiliza-se ainda, pela ger-
ação do conhecimento simbólico a ser enviado ao
ńıvel cognitivo. Um motor de inferência, presente

no ńıvel instintivo, de um único ciclo, utiliza o
conhecimento armazenado em Bi, para escolher o
comportamento a ser executado no ńıvel reativo e
as informções simbólicas que serão enviadas para
o nivel cognitivo. Nesse trabalho o conteúdo de
Bi identifica o estado corrente E(k) e determina
a referência de trajetória a ser rastreada pelo con-
trolador encapsulado no ńıvel reativo.

O ńıvel Cognitivo possi um modelo simbólico
do ambiente, um conjunto de planos Pj , uma
base de conhecimento codificado em regras de pro-
dução com a qual é possivel estabelecer metas,
escolher o plano mais adequado para alcançar a
meta. O plano escolhido será executado pelo
ńıvel instintivo. A base de conhecimento pos-
sui ainda as habilidades necessárias para interagir
com outros robôs utilizado utilizando os protolo-
cos para interação de agentes, Conhecimento So-
cial Dinâmico (da Costa and Bittencourt, 2000),
(da Costa and Bittencourt, 2002), Contract Net
Protocol (Smith, 1980) ou Coalisão Baseada em
Dependência (Ito and Sichman, 2000).

3 Sistema Microprocessado Embarcado

Figura 5: O Sistema micropocessado embardo
para o Agente Autônomo Concorrente.

O sistema microprocessado concebido para
embarcar o Agente Autônomo Concorrente no
robô móvel AxeBot é composto por uma rede
de microcontroladores com três nós de processa-
mento. Cada um dos nós de processamento en-
capsula um ńıvel decisório do Agente Autônomo
Concorrente. Os três nós de processamente se co-
municam através de uma rede Ethernet em uma
congifuração estrela.

Figura 6: O hardware para o ńıvel cognitivo.

O ńıvel cognitivo é embarcado em um sistema
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computacional baseado no microcontrolador Vor-
tex86, chamado DIL/NetPC 2486. O DIL/NetPC
DNP/2486 é um sistema embarcado copmpacto
de baixo consumo, de 32-bits baseado na famı́lia
x86, com 1 GByte de Memória NAND Flash, reló-
gio de tempo real em hardware, wacth dog time,
TCP/IP stack, web server, Telnet server, TFTP
client and FTP server para rede embarcada e sis-
tema operacional RT-Linux.

Figura 7: O hardware para o ńıvel instintivo.

O ńıvel instintivo é embarcado por sua vez em
um sistema computacional baseado no microcon-
trolador ARM7, chamado Stargate Kit. O Star-
gate Kit é baseado no micro controlador ARM7
400MHz de baixo consumo, com 64 MBytes de
memória RAM, 32 MBytes de memmória FLASH,
comunicação Ethernet, Serial e USB, relógio de
tempo real em hardware, wacth dog time e sis-
tema operacional RT-Linux.

3.1 Sistema Microprocessado Reativo

O nivel reativo, Figura 9 é composto por um mó-
dulo responsável pela implementação da instru-
mentação do sistema além da geração da base de
tempo utilizando um do relógio de tempo real de
hardware para a implementação dos sistemas de
controle que implementam os comportamentos.

O sistema embarcado no robô móvel é com-
posto por diversos circuitos condicionadores de
sinais e uma unidade central de processamento
implementada através de um PIC32MX420F512.
Os sensores embarcados são responsáveis pela
medição de corrente e velocidade dos motores.
Implementa-se a medição de velocidade através de
encoders acoplados aos eixos dos motores e pos-
terior envio de pulsos para o PIC32 sendo este
o elemento responsável pela contagem dos pulsos
e cálculo das velocidades, já a medição das cor-
rentes são feitas através do cálculo das quedas de
tensão em resistores de baixo valor em série com
as pontes H que acionam os motores CC sendo
posteriormente tais ńıveis de queda adquiridos em
conversores AD implementados no mesmo PIC32.

Figura 8: Sistema Microprocessado Reativo em-
baracado no robô móvel AxeBot.

Figura 9: Diagrama do ńıvel reativo

3.2 Sistema de Controle de Posição

A atuação nos motores é feita através de sinais
PWM que são enviados às pontes H, sendo o Duty
cicle destes sinais variados através do firmware
embarcado no robô. Neste firmware, tem-se a im-
plementação dos controladores de baixo ńıvel para
as velocidades do centro de massa do robô e os
controladores PID discretos para cada motor.

O controlador da posição do centro de massa
do robô é concebido através da utilização dos mod-
elos cinemáticos, direto e inverso. Dada uma
postura de referência xr , yr e ωr calcula-se a
cada instante de amostragem k um sinal de erro
utilizando-se as informações obtidas através do
sistema odométrico do robô ou sensores de posição
global.

Um sinal de erro define um angulo Φ, dado
por:

Φ = atan2(yref (k+1)−yr(k), xref (k+1)−xr(k))
(1)

O objetivo é a partir do erro de posição do
robô, calcular os erros de velocidade, dada uma
velocidade de navegação do centro de massa vnav.
Tais valores de erros são calculados da seguinte
forma:
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evxevy
eω

 =

 vnavcos(Φ)
vnavsen(Φ)
θref (k) − θ(k)

 (2)

Estes erros de velocidade são utilizados como
referências para as malhas de controle internas
com o objetivo de locomover o robô de uma
posição objetivo para outro posição objetivo.
Como as posturas requeridas são relativas ao sis-
tema de coordenadas do mundo, deve-se utilizar a
matriz de rotação em torno do eixo z para que se
obtenha as velocidades de referência neste sistema
de coordenadas. A figura 11 ilustra os resultados
obtidos com vnav de 0, 3m/s quando definida uma
trajetória em quadrado com 1m de lado.

4 Resultados Experimentais

Figura 10: Inteface gráfica do software de inter-
ação com o robô móvel AxeBot Decision

O sistema supervisório desenvolvido é respon-
sável pela definição modos operacionais, imple-
mentação do mapa de decisão, aquisição de da-
dos, apresentação de um relógio de tempo real e
do esforço computacional além de ilustrar os movi-
mentos do robô em um campo de futebol, sendo
desta forma representado de maneira fiel o ambi-
ente para navegação existente no Laboratório de
Robótica do DEE/UFBA. Para o experimento re-
alizado, o ńıvel instintivo foi implementado em um
computador pessoal do tipo PC utilizando o sis-
tema supervisório. O ńıvel reativo foi embarcdo
no robô móvel AxeBot. Para a comunicação entre
os dois ńıveis decisórios foi utilizado um umbilical.

Foram escolhidas 4 (quatro) trajetórias reti-
lineas, cujos parâmentros αi e ti, correspondem
direção e tempo de rastreamento respectivamente.
O rastreamento das 4 (quatro) trajetórias de re-
ferência, devidamente encadeandas fará o robô
móvel descrever um quadrado. O encadeamento
das trajetórias ficou a cargo do nivel instintivo
executado pelo sistema supervisorio e o rastrea-
mento das trajetórias ficou a cargo do ńıvel reativo
embarcado no robô móvel AxeBot.

O sistema supervisório supervisório permite
acompanhar através da interface gráfica, ver
figura 10, a evolução das postura do robô móvel
durante a execução do experimento e gerar um ar-
quivo de log das posturas no tempo, o qual pode

ser manipulado pela ferramenta Matlab a exem-
plo da figura 11 que apresenta a evolução temporal
das posturas geradas a partir do arquivo de log.

No presente experimento o robô móvel Axe-
bot, rastreou as 4 referências de trajetória que
lhe foram enviada segundo o encademanto deter-
minado pelo ńıvel instintivo executado no exper-
imento pelo sistema supervisório. Este resultado
ilustra o funcionamento de dois dos três niveis de-
cisórios do Agente Autônomo Concorrente, onde
o ńıvel decisório reativo foi embarcado no robô
móvel AxeBot. Outro trabahlhos encontram-se
em andamento visando embarcar os niveis instin-
tivo e cognitivo no robô móvel AxeBot.

5 Conclusões

O presente artigo mostrou os resultados experi-
mentais de um projeto de pesquisa que tem por
objetivo a utilização do Agente Autônomo Con-
corrente como modelo de cognição para capacitar
de plena autônomia decisória o robô móvel om-
nidirecional AxeBot. No presente experimento o
nivel decisório reativo foi embarcado com sucesso
no robô móvel omnidirecional AxeBot, encapsu-
lando nesse nivel decisório um sistema de contro-
le em cascata para controle da posição do cen-
tro de massa do robô. Permitiu ainda encasu-
lar as trajetórias rastreadas pelo sistema de con-
trole do robô móvel, no formato de comporta-
mentos, aproximando assim os robôs moveis reais
dos Agentes Autônomos. Esse resultados são
promissores dando sustentação ao projeto que tem
por objetivo embarcar o Agente Autônomo Con-
corrente no robô móvel AxeBot, o capacitando
de plena autonomia decisória para realização de
tarefas em ambientes dinâmicos. Em um se-
gundo momento, o Agente Autônomo Concorrente
será embarcado no robô humanoide Robonova-1,
visando sua generalização como modelo de cog-
nição para capacitação de robôs móveis. Adici-
nalmente o hardware consebido para implemen-
tação do nivel reativo, dispõe de uma boa quanti-
dade de memória e poder de procesamento sob re-
strições de tempo real, os a quais permitem embar-
car sistemas de controles sofisticados como multi-
variável, preditivo, adaptativo, ou ainda aborda-
gens não lienares de sistemas de controle. Possi-
bilita ainda a utilização de um kernel RT-linux, o
qual assume o gerenciamento dos recurso de hard-
ware sob restrições de tempo real, permitindo que
o sistema de controle seja desenvolvido em nivel
de aplicação.
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(a) Evolução das posturas do robô no plano xy (b) Evolução temporal da postura

Figura 11: Trajetória em “quadrado”, vnav = 0, 3m/s.
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Abstract— The study of models that describe the epidemics processes of spread has made such systems
known, and yet, able to be controlled, because with this, we’re capable to understand its structure. This study
has brought great contributions to this area known as mathematical epidemiology. A great contribution of this
is the SIR model, which describes the spread of disease through differential equations, another model is the IBM,
which is governed by stochastic relations. In this work, two control techniques are incorporated in both models,
with small changes in the structures of them.

Keywords— Complex Systems, Epidemiological Modelling, Individual Based Model, SIR Model.

Resumo— O estudo de modelos que visam descrever os processos de propagação de epidemias tem tornado
estes sistemas pasśıveis de serem conhecidos, e não obstante capaz de serem controlados, já que, com isso, os
mesmos têm sua estrutura entendida. Tal estudo vem trazendo grandes contribuições para essa área conhecida
como epidemiologia matemática. Uma das grandes contribuições dessa é o modelo SIR, no qual descreve a
propagação de doença por meio de equações diferenciais, outro modelo é o MBI, sendo este regido por relações
estocásticas. Neste trabalho, são incorporadas duas técnicas de controle em ambos os modelos através de pequenas
alterações nas estruturas dos mesmos.

Palavras-chave— Sistemas Complexos, Modelagem Epidemiológica, Modelo Baseado em Indiv́ıduos, Modelo
SIR.

1 Introdução

Um sistema é dito ser um sistema complexo (Bar-
Yam, 2003; Mezic e Banaszuk, 2004) quando suas
propriedades não são, vistos isoladamente, uma
conseqüência natural de seus elementos consti-
tuintes. Essas propriedades do sistema complexo
decorrem em grande parte da relação não-linear
entre as partes. Assim, para caracterizar um sis-
tema é necessário não somente conhecer as partes,
mas também os modos de relação entre elas. Isto
gera um fluxo de informações não triviais de se
investigar, com uma série de conseqüências e pro-
priedades emergentes.

A modelagem matemática de sistemas com-
plexos tem contribúıdo para pesquisas em diver-
sas áreas da ciência. Esses modelos têm auxiliado
tanto na análise do comportamento de determi-
nados sistemas como no controle dos mesmos. A
epidemia é um caso t́ıpico de sistema complexo
(Oliveira et al., 2008; Pereira et al., 2006; Kee-
ling e Grenfell, 2002; Hethcote, 2000). A aleatori-
edade que é inerente a esses sistemas tem seus efei-
tos agregados, de larga escala, pasśıveis de serem
entendidos, e portanto pasśıveis de serem contro-
lados. Este é o projeto da chamada epidemiolo-
gia matemática (Anderson e May, 1992), em que
se permite uma aproximação da realidade com-
plexa e dinâmica dos sistemas vivos, a fim de que
se possa compreender a estrutura dos processos
de propagação de epidemias por meio de modelos
matemáticos.

Uma abordagem utilizada para representar

modelos epidemiológicos são os modelos comparti-
mentais (Kermack e McKendrick, 1927), que pos-
sibilitam descrever a epidemia como um sistema
de equações diferenciais. O modelo SIR é um
dos modelos compartimentais mais empregados.
Neste modelo, relaciona-se o sistema de três es-
tados, os Suscept́ıveis, os Infectados e os Recu-
perados. Contudo, o modelo SIR, não abrange
a epidemia como um sistema complexo, pois ele
considera a distribuição de indiv́ıduos espacial e
temporalmente homogênea.

Uma forma mais realista utilizada na repre-
sentação de modelos epidemiológicos é o Modelo
Baseado em Indiv́ıduos, MBI (ou IBM, do inglês
Individual Based Model) (Lacerda et al., 2010),
neste modelo cada indiv́ıduo possui caracteŕısti-
cas distintas, tornando a população heterogênea,
podendo assim modificar o processo de propaga-
ção de uma epidemia ao longo do ciclo da vida.

É importante a incorporação da vacinação nos
modelos compartimentais e no MBI, sendo este o
principal mecanismo através do qual pode ser rea-
lizada uma ação de controle em sistemas epidemio-
lógicos, de forma que se possa analisar a influência
do controle no comportamento dos mesmos.

Entretanto, modelos estocásticos como o MBI
não permitem determinadas análises que são pos-
śıveis em modelos matemáticos com equações di-
ferenciais. Como o modelo MBI é desenvolvido
a partir de premissas epidemiológicas de forma a
coincidir com aquelas explicitadas para o modelo
SIR clássico, existe assim uma equivalência entre
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os mesmos.
Uma estratégia utilizada, a partir desta equi-

valência, é a implementação no SIR e, posterior-
mente, a aplicação no MBI seguindo a mesma pre-
missa. Uma vantagem dessa metodologia é que há
ferramentas anaĺıticas e métodos de otimização re-
lativamente mais simples para o modelo SIR.

Há poucos trabalhos na literatura que relaci-
onam a abordagem de controladores clássicos em
sistemas complexos, particularmente em epidemi-
ologia. Em (Ghezzi e Piccardi, 1997), os autores
apresentam uma metodologia de śıntese de contro-
ladores PID para sistemas epidemiológicos, mas
limitam-se em modelos determińısticos. Uma al-
ternativa apresentada neste artigo é o projeto de
controladores pautados na estabilidade dos pontos
fixos de modelos compartimentais, no caso o SIR,
e sua consequente aplicação no MBI, partindo do
pressuposto da equivalência entre SIR e MBI.

O restante do artigo está organizado da se-
guinte forma. Os conceitos preliminares são des-
critos na Seção 2. A Seção 3 apresenta a metodo-
logia do presente trabalho. A Seção 4 apresenta
os resultados obtidos. A conclusão é apresentada
na Seção 5.

2 Conceitos Preliminares

2.1 Modelo SIR Original

Kermack e McKendrick (1927) propuseram
um modelo, formulado em termos de equações di-
ferenciais, para estudar as consequências de uma
doença contagiosa que se espalha rapidamente
numa população. Nesse modelo, divide-se a po-
pulação em três classes: a classe dos suscet́ıveis S,
composta por indiv́ıduos que podem contrair a do-
ença através de contatos com infectados; a classe
dos infectados I, formada pelos indiv́ıduos que
têm a doença e podem transmiti-la; e a classe dos
recuperados R, que passaram pela doença e não
são mais suscet́ıveis a mesma. Sejam S(t), I(t) e
R(t) os números de indiv́ıduos em cada classe no
instante t. O modelo SIR original pode ser escrito
como o conjunto de equações diferenciais:

dS

dt
= µN − µS − βIS

N

dI

dI
=
βIS

N
− γI − µI (1)

dR

dt
= γI − µR.

em que S(t) + I(t) + R(t) = N , S = proporção
de suscept́ıveis; I = proporção de infectados; R =
proporção de recuperados; β = taxa de infecção;
γ = taxa de recuperação; µ = taxa de mortali-
dade; d = taxa de nascimento; Considera-se ainda
que a população é constante, isto é, existe um ba-
lanço entre a taxa de mortalidade e nascimento,

o que equivale a afirmar que d=µ. Epidemiologi-
camente, β > γ + µ significa que a taxa de trans-
missão de infectados é suficientemente alta para
manter a população de infectados acima de zero.
Por outro lado, para β < γ + µ a taxa de novos
indiv́ıduos infectados é menor que a mortalidade
dos indiv́ıduos infectados, fazendo com que em um
determinado instante a população de indiv́ıduos
infectados seja reduzida a zero.

2.2 Modelo MBI

O modelo clássico SIR não é satisfatório em si-
tuações que heterogeneidade da população é rele-
vante. A principal razão para isso é que o mo-
delo SIR considera que a distribuição de indiv́ı-
duos é espacial e temporalmente homogênea, não
levando em conta importantes fatores associadas
aos indiv́ıduos, como as diferenças entre idades,
localização geográfica, fatores sociais e culturais,
caracteŕısticas genéticas, entre outros, ao contrá-
rio do modelo baseado em indiv́ıduos (MBI), que
necessita de fatores como os citados para sua for-
mulação. No modelo MBI a população é conside-
rada heterogênea, os indiv́ıduos possuem caracte-
ŕısticas distintas, nos levando a formular algumas
premissas de forma a coincidir com aquelas expli-
citadas para o modelo SIR.
1. População constante. A taxa de mortalidade é
igual a taxa de nascimento, o que equivale a afir-
mar que d = µ.
2. Caracteŕısticas do indiv́ıduo. Um indiv́ıduo é
caracterizado por um conjunto de n caracteŕısti-
cas.
3. Categoria do indiv́ıduo. Há três categorias para
um indiv́ıduo: 0 (suscept́ıvel), 1 (infectado) e 2
(recuperado).
4. Distribuição estat́ıstica. Para a mortalidade (e
conseqüentemente nascimento) adotou-se a distri-
buição exponencial.
5. Processo de infecção. Adotou-se que cada con-
tato entre um indiv́ıduo suscet́ıvel e um indiv́ıduo
infectado pode provocar um novo indiv́ıduo infec-
tado seguindo uma distribuição uniforme.
6. Mudança de categoria. (a) 0,1,2 para 0. Isso
significa que o indiv́ıduo morreu e um outro nas-
ceu; (b) 0 para 1. Um indiv́ıduo suscet́ıvel passa
a ser infectado; (c) 1 para 2. Um indiv́ıduo infec-
tado recupera-se.

As probabilidades de ocorrência de transições
são determinadas por parâmetros iguais as do mo-
delo SIR. O modelo MBI assume um tempo dis-
creto, desta forma resulta em um modelo discreto.
A cada intervalo de tempo ocorrem encontros ale-
atórios entre os indiv́ıduos. A taxa de transmissão
β é interpretada como o número médio de encon-
tros de cada indiv́ıduo no intervalo de tempo. Um
indiv́ıduo é representado por:

Im,t = [C1C2 · · ·Cn],
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em que m é o tamanho da população, t é o instante
em que o indiv́ıduo apresenta um conjunto espe-
ćıfico de caracteŕısticas e Cn é uma caracteŕıstica
do indiv́ıduo. Em cada iteração do modelo, o es-
tado de cada indiv́ıduo pode ser alterado a partir
das probabilidades de transição, dadas pelas taxas
β,µ,γ,vp e vd, onde vp é o controle proporcional e
vd o derivativo.

A população num determinado instante de
tempo t é representada por:

Pt = [I1,t I2,t I3,t . . . Im,t],

em que Ii,t representa o indiv́ıduo i no instante t
e Pt é um vetor de m elementos.

3 Metodologia

3.1 Estabilidade de ponto fixo

Neste artigo foram utilizados dois mecanismos,
por meio dos quais podem realizar uma ação de
controle (vacinação) em processos epidêmicos. Es-
tes mecanismos são conhecidos como controlado-
res proporcionais (vp) e derivativos (vd).O pre-
sente trabalho faz a simulação do controle da epi-
demia, através da vacinação de uma parcela da
população que nasce (vpµN), e também o con-
trole de uma parcela da população dos suscept́ı-
veis (vdS) passando diretamente deste estado para
o estado de recuperado (ou seja, imune). Isso sig-
nifica uma parcela da população sendo vacinada,
comumente com a eficiência da vacina, gera imuni-
dade em uma proporção dos indiv́ıduos. Com isso,
o presente controle descrito neste artigo pode ser
visto como um controle por realimentação linear
de estados (state feedback). Logo, com as respec-
tivas inserções no modelo SIR Original, obtém-se
este na forma a seguir:

dS

dt
= µN − µS − βIS

N
− vpµN − vdS,

dI

dI
=
βIS

N
− γI − µI, (2)

dR

dt
= γI − µR+ vpµN + vdS.

A estabilidade local é avaliada, utilizando-se a
matriz Jacobiana e os autovalores correspondentes
a cada ponto fixo (Monteiro, 2002), para a Eq. (2).

Para que em um determinado instante a po-
pulação de indiv́ıduos infectados seja reduzida a
zero é necessário que:

β <
µvd+ µγ + µ2 + µγvd

µ(1 − vp)
(3)

Caso (3) não seja atendida, não ocorre a erradi-
cação da doença. Através desta análise da nova
dinâmica do modelo SIR, é posśıvel estimar o va-
lores de vp e vd para que se possa controlar a epi-
demia, ou seja, conduzi-la a erradicação.

A incorporação da vacinação no MBI ocorre
seguindo a mesma estratégia do modelo SIR, ou
seja, uma parcela vp dos indiv́ıduos que nascem
e uma parcela dos suscept́ıveis vd, são vacinados.
Assim, tem-se: A incorporação da vacinação no
MBI ocorre seguindo a mesma estratégia do mo-
delo SIR, ou seja, uma parcela vp dos indiv́ıduos
que nascem e uma parcela dos suscept́ıveis vd, são
vacinados.

3.2 Casos de estudos

Foram estudados casos com dois conjuntos de
parâmetros dinâmicos. No primeiro conjunto,
utilizou-se β1 = 0,02, γ = 0,001, µ = 0,003,
para os casos de 1 a 3, sendo que no caso 2
incorporou-se o parâmetro vp = 0,2 e no caso
3 acrescentou-se também, vd = 0,3. Já para o
segundo conjunto com uma situação mais cŕıtica
(β2 > β1) foram utilizados β2 = 0,4, γ = 0,01,
µ = 0,03, nos casos de 4 a 6, sendo que no caso
5 incorporou-se o parâmetro vp = 0,6 e no caso
6 acrescentou-se também, vd = 0,2. Em ambos
os casos os parâmetros de controle foram obtidos
de forma a satisfazerem a inequação (3). Tam-
bém para ambos considerou-se uma população
N = 1000. Cada um dos casos é explicitado a
seguir:

Caso 1 : Modelo SIR e MBI - Sem Controle
- Foi implementada para efeito de comparação;

Caso 2 : Modelo SIR e MBI- Com Controle
Proporcional;

Caso 3 : Modelo SIR e MBI - Com Controle
Proporcional e Derivativo;

Caso 4 : Modelo SIR e MBI - Sem Controle
- Foi implementada para efeito de comparação;

Caso 5 : Modelo SIR e MBI - Com Controle
Proporcional;

Caso 6 : Modelo SIR e MBI - Com Controle
Proporcional e Derivativo;

4 Resultados

4.1 Comparação dos cenários e discussão dos re-
sultados

A seguir serão apresentados os resultados dos ca-
sos estudados neste artigo, no qual as figuras de
1 a 12 representam esses. Para cada combinação
de parâmetros dinâmicos, o MBI foi simulado 100
vezes.

As figuras 1 e 2 correspondem respectiva-
mente aos modelos SIR e MBI para o caso 1, no
qual pode-se observar que não há erradicação. As
figuras 3 e 4 retratam os modelos SIR e MBI para
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o caso 2, sendo neste, observado uma queda con-
siderável no número final de infectados quando
comparado ao caso 1, mas ainda não havendo er-
radicação. Já as figuras 5 e 6 ilustram os modelos
SIR e MBI para o caso 3, em que, pode-se visuali-
zar que há a erradicação,observando-se com isso, a
eficácia do controle proporcional-derivativo neste
tipo de sistema.

As figuras 7 e 8 correspondem respectiva-
mente aos modelos SIR e MBI para o caso 4, no
qual observa-se que não há erradicação e a força
da infecção é maior quando comparada ao caso 1.
As figuras 9 e 10 retratam os modelos SIR e MBI
para o caso 5, sendo neste, observado uma queda
considerável no número final de infectados quando
comparado ao caso 4, mas ainda não havendo erra-
dicação. Já as figuras 11 e 12 ilustram os modelos
SIR e MBI para o caso 6, em que, pode-se visu-
alizar que há a erradicação mesmo com um forte
infecção, logo evidencia-se a eficácia do controle
proporcional-derivativo neste tipo de sistema.

Figura 1: Caso 1 - Modelo SIR - A representação
da população é: suscept́ıveis = azul, infectados =
verde e recuperados = vermelho.

Figura 2: Caso 1 - Modelo MBI - A representação
da população é: suscept́ıveis = azul, infectados =
verde e recuperados = vermelho.

Figura 3: Caso 2 - Modelo SIR - A representação
da população é: suscept́ıveis = azul, infectados =
verde e recuperados = vermelho.

Figura 4: Caso 2 - Modelo MBI - A representação
da população é: suscept́ıveis = azul, infectados =
verde e recuperados = vermelho.

Figura 5: Caso 3 - Modelo SIR - A representação
da população é: suscept́ıveis = azul, infectados =
verde e recuperados = vermelho.
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Figura 6: Caso 3 - Modelo MBI - A representação
da população é: suscept́ıveis = azul, infectados =
verde e recuperados = vermelho.

Figura 7: Caso 4 - Modelo SIR - A representação
da população é: suscept́ıveis = azul, infectados =
verde e recuperados = vermelho.

Figura 8: Caso 4 - Modelo MBI - A representação
da população é: suscept́ıveis = azul, infectados =
verde e recuperados = vermelho.

Figura 9: Caso 5 - Modelo SIR - A representação
da população é: suscept́ıveis = azul, infectados =
verde e recuperados = vermelho.

Figura 10: Caso 5 - Modelo MBI - A representação
da população é: suscept́ıveis = azul, infectados =
verde e recuperados = vermelho.

Figura 11: Caso 6 - Modelo SIR - A representação
da população é: suscept́ıveis = azul, infectados =
verde e recuperados = vermelho.
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Figura 12: Caso 6 - Modelo MBI - A representação
da população é: suscept́ıveis = azul, infectados =
verde e recuperados = vermelho.

A Tabela 1 sintetiza os casos estudados, em
relação ao tempo de estabilização do processo de
infecção (regime permanente). Evidenciou-se que
a estabilidade ocorre com um tempo considerável,
enquanto que os indiv́ıduos infectados sofrem uma
queda brusca, quando aplicado uma ação de con-
trole. Para o controle PD essa estabilidade ocorre
com o número de indiv́ıduos tendendo a zero.

Tabela 1: Śıntese dos Resultados - Número de in-
div́ıduos infectados I e Tempo de Estabilização
corresponde ao tempo, em unidades arbitrárias de
tempo, para que o sistema atinja a o regime per-
manente.

Casos No de I Tempo de Estabilização
1 620 900
2 460 950
3 0 750
4 680 150
5 230 170
6 0 250

5 Conclusões

O presente trabalho evidenciou a importância
da análise da dinâmica do controle proporcional-
derivativo, aplicado a um processo de propagação
de epidemia. Através dessa análise, pode-se obter
uma relação entre os parâmetros que regem este
processo, possibilitando, com isso, estimar os va-
lores para as constantes de controle que tornem o
sistema estável e conduza-o a erradicação.

O ponto central do artigo foi apresentar uma
estratégia de projeto de controlador a partir de
um modelo determińıstico que apresenta resulta-
dos satisfatórios quando aplicada nos modelos es-
tocásticos. Pretende-se em trabalhos futuros ava-

liar a possibilidade de projetar controles que se
atentam para incertezas paramétricas.
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Abstract— Time-dependent Markov Decision Process (TiMDP) is a recently and important development
made for time-dependent sequential decision making. This model consists of stochastic state transitions and
stochastic time-dependent action durations. However, time-dependent utility theory can be used in TiMDP to
model the rewards over time. This paper presents the modeling of the rewards as time-dependent utility, solves
a TiMDP basic example step by step by a proper approximation, and finally shows and solves a more complex
example using normal distribution for representation of action duration.

Keywords— Decision Making Theory, Utility Theory, MDP, Planning, Time-dependency.

1 Introduction

Consider the following problem: an accident have
occurred, three people are injured, there is only
one doctor (agent) that can give medical care for
each one at a time, their lives are dependent on
medical care, What does the doctor do? In this
problem, the injury level is different for each per-
son and there are uncertainties on life mainte-
nance after medical care. Analyzing these param-
eters, it is almost obvious that the right decision
on the attendance sequence could maximize the
probability of life saving. Decision theory is of-
ten claimed to be able to make the most rational
choice (Parsons and Wooldridge, 2002) being the
basic theory to solve this practical and common
sequential decision problem.

Sequential decision problems have been tack-
led very intensively in the last few years, and it is
well known that the theoretical framework based
on Markov Decision Process (MDP) (Puterman,
1990) is the best way to model and solve them,
returning optimal results in many cases (Boutilier
et al., 1999). However, real problems have an
additional and specific parameter, which is time
dependency. MDP theory only considers fixed
time between epochs that can be easily under-
stood and modeled as iteration steps. To avoid
this limitation, Semi-MDPs (SMDPs) (Sutton
et al., 1999), and, more recently, Time-Dependent
MDPs (TiMDPs) have been proposed by Boyan
and Littman (2000). In those models, the tran-
sition between states takes a specific time t (du-
rative action). In a TiMDP, time is observable,

thus the agent can wait the best moment to make
the decision (or execute the action in the present
state). Considering the SMDP, there is a time
duration probability for the durative action, that
is, the agent cannot wait for the best moment to
execute the action. The TiMDP model also has
likelihood time-dependent functions that activate
the action outcome for the present time.

In the accident scenario, the person life-
time, which can be defined as an utility func-
tion (Russell and Norvig, 2009), decreases over
time and can be formally understood as a time-
dependent utility (Horvitz and Rutledge, 1991).
This is only one application that can be mod-
eled as a TiMDP problem. Other instances
like vehicle routing and scheduling problems with
time-window constraints (Solomon, 1987; Ichoua
et al., 2003; Ji, 2005; Bastos, 2010) can be also be
modeled as TiMDPs. Due to paper size limita-
tion, only sequential decision problems with time-
dependent utilities will be considered herein.

The rest of this paper is organized as fol-
lows. In Section 2 we discuss the concept of time-
dependent utility theory. Section 3 presents the
TiMDP general model with a step by step so-
lution of a simple example. Section 4 shows a
sequential decision problem with time-dependent
utilities and durative actions. The conclusion of
this work is presented in Section 5,with a brief
discussion of related problems to be tackled and
suggestions for future work.
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2 Time-dependent utility

An agent needs a measurement value to select the
best option (or make a decision) among others.
This measurement is the value of the utility func-
tion (Li and Soh, 2004). This value is also defined,
in decision theoretic planning, as value function
(cumulated rewards in sequential decision mak-
ing) (Boutilier et al., 1999). An expected utility
(EU) can be calculated for problems with nonde-
terministic actions (Russell and Norvig, 2009):

EU(A|E) =
∑
i

P (Resulti|E,Do(A)) (1)

·U(Resulti(A))

where Resulti(A) are the possible outcome states
for a nondeterministic action A, E summarizes the
agent’s available evidence about the world, and
Do(A) is a proposition informing that action A is
executed in the current state.

This common utility representation may not
be used in complex real problems, in which actions
to be executed are durative and have priorities.
Often, it is necessary to solve more urgent tasks
and to leave others in wait (Bastos et al., 2008).
For solving this question, time-dependent utility
theory (Horvitz and Rutledge, 1991) can be used.
In this theory, utility is a function of time, greater
than zero, which can be increasing or decreasing.

2.1 Decreasing Time-Dependent Utility Func-
tion

Decreasing functions can be used to represent a
task lifespan and give some idea of priorities to
the decision maker. For example, there are two
injured people that must receive medical care by
the only doctor present in a scenario. They have
different injury levels and will die if do not receive
medical care as soon as possible. Thus, the doc-
tor needs to take a right decision in the attempt
to save both lives, choosing which person to at-
tend first. This decision could be made easily, for
this simple example, if the doctor knows the time-
dependent utility function representing the impor-
tance of a person life (that is, the death risk) in
the current time. This function must map im-
portant information like age, life decreasing rate,
injury level and so forth, to a utility value (this
mapping is not the focus of this work, and it is as-
sumed known by the decision maker). Therefore,
the right doctor decision is the one that executes
the right attendance sequence, considering dura-
tive actions, without the utility function reaching
the zero value (death).

The decreasing time-dependent utility func-
tion can be represented by any decreasing func-
tion, but for functionality and simplicity we use

exponential or linear functions for its representa-
tion:

U(A, t) = U(A, to) · e−k1·t (2)

U(A, t) = U(A, to)− k2 · t, U(A, t) ≥ 0

where U(A,t) is the utility for choosing action A
at time t, to is the initial time, and k1 and k2
are parameters for adjusting the exponential and
linear functions, respectively, for the problem re-
quirements.

2.2 Increasing Time-Dependent Utility Function

Increasing functions can be used for instance to
represent profits along time. For example, some-
times it is interesting to choose the task execution
sequence based on greater rewards, as is the case
for the vehicle refueling problem, in which the util-
ity of the refueling state increases over time. Thus,
as the fuel level decreases, the utility of refueling
increases, and after a certain time and depending
on the current position of the vehicle (distance
from the fueling station), the refueling decision
will be taken. Unlike the decreasing utility func-
tion that has a minimum value (zero in the most
of the cases), in this case it is reasonable to as-
sume a maximum value. For vehicle refueling in
particular, it is important to agree upon a maxi-
mum utility value that will refer to an empty tank.
The utility model is defined:

U(A, t) = Umax · (1− e−k3·t) (3)

U(A, t) = U(A, to) + k4 · t, U(A, t) ≤ 0

where U(A, t) is the utility for choosing action
A at time t, to is the initial time, Umax is the
maximum utility, and k3 and k4 are parameter
constants for adjusting the exponential and linear
functions, respectively, for the problem require-
ments.

3 Time-dependent MDP Model

Time-dependent MDPs (TiMDPs) were first pro-
posed by Boyan and Littman (2000) to model and
solve sequential decision problems with the fol-
lowing attributes: (1) Stochastic state transitions;
and (2) Stochastic time-dependent action dura-
tions.

It is not cited by Boyan and Littman (2000),
but rewards can be also modeled by a time-
dependent utility. Therefore, we add the fol-
low attribute for the TiMDP model: (3) Time-
dependent rewards.

Formally, a TiMDP consists of the following
components:
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S Discrete space state
A Discrete action space
M Discrete set of outcomes, each of the

form µ =
〈
s′µ, Tµ, Pµ

〉
:

s′µ ∈ S: the resulting space
Tµ ∈ {ABS,REL}: specifies the type
of the resulting time distribution
(absolute or relative)
Pµ(t′)(if Tµ = ABS): pdf (probability
density function) over absolute arrival
times of µ
Pµ(δ)(if Tµ = REL): pdf over dura-
tions of µ

L L(µ|s, t, a) is the likelihood of outcome
µ given state s, time t AND action a

R R(µ, t, δ) is the reward for the outcome
µ at time t with duration δ

The TiMDP model is represented by the fol-
lowing Bellman equations:

V (s, t) = max
a∈A

Q(s, t, a)

Q(s, t, a) =
∑
µ∈M

L(µ|s, a, t).U(µ, t)

U(µ, t) =

∫ ∞
−∞

Pµ(t′)[R(µ, t, t′ − t) + (4)

V (s′µ, t
′)]dt′( if Tµ = ABS)

U(µ, t) =

∫ ∞
−∞

Pµ(t′ − t)[R(µ, t, t′ − t) +

V (s′µ, t
′)]dt′( if Tµ = REL)

where U(µ, t) is the utility of outcome µ in time
t, V (s, t) is the time-value function for the im-
mediate action, and Q(s, t, a) is the expected Q
time-value over outcomes.

We can note that the calculations of U(µ, t)
are convolutions of the result-time pdf Pµ with the
lookahead value R + V . The likelihood function
L represents the probability of an outcome occur-
rence for action a in time t, and can be also used
to model problems with time-windows (Bresina
et al., 2002).

This model is used to solve time-dependent
problems with finite time horizon and represents
an undiscounted continuous-time MDP.

3.1 Discrete Solution for Relative Time Distri-
butions by Backwards Convolution

In the general TiMDP model (Boyan and Littman,
2000), the time-value functions for each state can
be arbitrarily complex and therefore impossible to
represent exactly. The TiMDP problem is solved
by representing R and V as a piecewise linear
(PWL) function, L as a piecewise constant (PWC)
function, and Pµ is discretized. This representa-
tion ensures closure under the convolutions and
avoids an increased number of iterations. This
solution is fast and exact (for the approximated

functions), but there are the following drawbacks:
(1) loss of information caused by the initial ap-
proximations; (2) insertion of new breakpoints
in the piecewise functions over iterations; and
(3) need for an analytic solution of the convolution
integral.

Li and Littman (2005) explored the practical
solution of value iteration considering that Pµ is a
PWC function. This way, the degree of convoluted
functions would grow up during the iterations,
making impossible its solution in a reasonable
time. To prevent this behavior, Li and Littman
(2005) introduced the Lazy Approximation Algo-
rithm, in which the resultant PWL convoluted
function is approximated to a PWC function on
each iteration. Hence, the imprecisions and state
space augmentation introduced by discretization
of Pµ is avoided in this solution method.

In a recent work performed by Rachelson et al.
(2009), the related functions of the TiMDP model
are represented by piecewise polynomial (PWP)
functions. In order to limit the degree growing
of the iteration results, the introduced algorithm
executes when needed, a decreasing step, reducing
the degree of the results in the current iteration
by PWP interpolation.

In order to simplify the solution algorithm,
we propose the discretization of all involved func-
tions in the model and solution of the convolutions
by a discrete numerical method. This approxi-
mation does not provide a solution as fast as the
original one, but it is an easier and direct way to
solve problems with few states. The only problem
here is that the convolution present in the TiMDP
model is not solved as conventional convolution in-
tegral. A conventional convolution integral can be
represented by:

h(t) =

∫ ∞
−∞

g(t′)k(t− t′)dt′ (5)

The discrete formulation of a convolution is:

h(j) = k(j) ∗ g(j) =
∑
i

g(i)k(j − i) (6)

This convolution involves a delay represented
by the k function over the g function. However,
in the TiMDP there is a negative delay, and the
convolution integral is now:

h(t) =

∫ ∞
−∞

g(t′)k(t′ − t)dt′ (7)

We characterize it as a backwards convolution,
and its discrete solution is:

h(j) = k(j) • g(j) =
∑
i

g(i)k(j + i) (8)

So, using our solution method, the time-value
function V for relative Pµ is:
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Figure 1: TiMDP Example solved step by step using value iteration algorithm

V (s, t) = max
a∈A

∑
µ∈M

L(µ|s, a, t) · Pµ(t) • (9)

[R(µ, t) + V (s′µ, t)]

For discretized problems with absolute time
distributions, the integral of Eq. 4 can be solved
by numerical methods such as the Newton-Cotes
Rule (Thisted, 1988).

3.2 A General TiMDP example

The example presented in Fig. 1 is a good start
point for understanding the value iteration in
TiMDPs. The problem is composed by two states,
one action per state, constant rewards (R) over
time t, and unitary probability function (L) over
all time horizon. In this case, if the agent is at
State 1, it will receive a reward equals one after
one time period (the action is durative and takes
deterministically one time period) going to State
2. In State 2, the agent will receive a reward equals
two after two time period. The rewards can be cu-
mulated until the end of time horizon.

The system starts with time-value functions
V equals to zero. Then, the problem is solved by
value iteration using Bellman equations (Eq. 4)
with our approximations presented in Section 3.1.
The value iteration converges at the sixth itera-
tion, and the solution of V gives important infor-
mation for the agent decision making. For exam-
ple, the agent is at State 2 at time 2, it knows that
can receive an accumulated reward of 6 units fol-
lowing the given policies. In this case, the agent

Figure 2: Sequential decision making problem us-
ing time-dependent utility

can wait until time 3 and receive the same cu-
mulated reward. Thus, for TiMDPs, policies are
dependent of current time and state.

4 A time-dependent utility application

In this section, we present sequential a decision
making example using time-dependent utilities (or
rewards varying over time) modeled and solved by
a TiMDP. The example is presented in Fig. 2; it
has three states, two selectable actions per state,
a finite horizon with limit of 100 time periods, an
unitary likelihood function over all time horizon,
and deterministic action durations.
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Figure 3: Value function - V (1, t)

Figure 4: Value function - V (2, t)

The problem was solved by value iteration us-
ing Bellman equations with our approximations
(Eq. 9). The results for the time-value functions
V and Q are presented in Figs. 3, 4 and 5.

In the graphics, we have the time-value func-
tion V (State, t), which is the maximum between
the Q(State,Action, t) time functions.

Figure 6 shows the policies depending on the
time. Such policies define the actions that the
agent must choose based on the maximum Q value
for a state, in time t. For example, if the agent
is at State 3 and the current time is 77, it must
choose Action 6, therefore moving to State 2.

4.1 Stochastic Action Duration

In the TiMDP model, actions can be durative and
uncertain (represented by pdfs). We used a Nor-
mal Distribution to represent P1 in our example,
with mean 10 and variance 3. Normal distribu-
tion are very convenient for this kind of problem,
in which action is durative with different durations
over executions. For real situations with a reliable

Figure 5: Value function - V (3, t)

Figure 6: Policies over time

Figure 7: Value function V (1, t), P1 = N(10, 3)

database of past action durations, a Normal Dis-
tribution is a good approximation for the action
duration pdf, because it tends to cluster around a
single mean value with the proper variance. The
solution for State 1 is shown in Fig. 7.

Comparing this result with the original prob-
lem (Fig. 2), it is clear that the function Q(1, 1, t)
becomes smoother. There is also a change in as-
pect for function Q(1, 2, t). In fact, these changes
in the function may change the overall policies due
to the uncertainty in action durations that is re-
lated to inherent variances.

The policies are shown in the Fig. 8. Com-
paring to Fig. 6 we note a difference between the
policies, which is caused by the uncertainty added
in the duration of Action 1. For example, now the
policy in State 1 at time 25 is Action 2, against
Action 1 in the original problem. The uncertainty
added to the action duration that belongs to State
1 has also caused a changing in the policy for State
3. Therefore, it is very important to model cor-
rectly the pdfs in order to avoid wrong decisions.

Figure 8: Policies over time - P1 = N(10, 3)
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5 Conclusion and future work

This paper has presented an application of
TiMDP using time-dependent utility. This con-
cept can be easily applied to real time-dependent
sequential decision making problems with optimal
results. The use of pdfs – specifically normal dis-
tributions in our case – to represent actions dura-
tions often make representative difference in pol-
icy results over time, therefore a precise database
for pdfs representation has a crucial importance in
the quality of results. More work in this sense is
important to evaluate the impact of pdfs param-
eters over the policies.

This work is just an initial part of a big-
ger project, where we are trying to model and
make good approximations of real problems to
TiMDP representation. Another kind of prob-
lems like vehicle dispatching, traveler salesman
problem and vehicle routing problem, with time-
dependent utilities and time-windows representa-
tions is been developed for single and multi-agent
systems. For a near future, we will apply these
concepts to real problems, like truck dispatching
in open-pit mining, and use Reinforcement Learn-
ing to adapt the systems parameters, searching for
better policies.
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Abstract— In this paper we present a task-allocation strategy for an object cooperative transportation by
using a leader robot approach. The leader robot receives the task and based on the objects properties, it decides
if the task can be performad by single or multiple robots. If required, other robots may help the leader in the
transportation task. The leader robot decides which action each robot should perform. After the action alocation,
robots no longer need to communicate with the leader, they just need to know the object’s position to perform
the task. The algorithm has been tested in simulation and the robots succesfuly finished 95% of the requested
tasks .
Keywords— multi-robot transport, task allocation, box-pushing

Resumo— Neste artigo apresentamos um método de alocação de tarefas para o transporte cooperativo de
objetos. O problema é tratado usando a abordagem de um robô ĺıder, que é responsável por receber as solicitações
de transporte e decidir se é capaz de transportar sozinho ou se solicita ajuda aos outros robôs. Se houver outros
robôs para ajudar, eles comunicam ao ĺıder e o processo do transporte é iniciado. Após a decisão de quais robôs
vão transportar, os robôs não precisam mais comunicar entre si, cada robô tem seu controlador individual para
fazer o transporte, é necessário saber apenas a posição do objeto. O algoritmo foi testado em simulações e os
robôs conseguiram concluir 95% das tarefas propostas.

Keywords— transporte multi-robôs, alocação de tarefas, box-pushing

1 Introdução

Transporte de objetos é uma tarefa comum e bem
aplicável para robôs autônomos. Os sistemas de
transporte autônomo podem ser usados em fábri-
cas, grandes depósitos e até mesmo em casas. Em
alguns cenários o transporte pode ser realizado
por apenas um robô, em outros, um robô so-
zinho pode não ser capaz de manipular objetos
pesados e/ou grandes. Nesse caso é necessário
o transporte cooperativo, feito por um grupo de
robôs. Além disso um sistema com múltiplos robôs
pode garantir, entre outros, maior eficiência na
execução das tarefas e robustez em relação à fa-
lhas. Em um processo de transporte cooperativo
de objetos, vários robôs autônomos navegam de
forma coordenada em um determinado ambiente
(indoor/outdoor, estático/dinâmico, com obstácu-
los ou não, etc.) de forma a transportar um objeto
de um local de origem para um local de destino
(Siriwardana, 2009).

Os modos de transporte explorados podem ser
grasping, caging ou pushing. No transporte via
grasping um objeto é agarrado e levantado por
um ou vários robôs, no transporte via pushing e
caging, o objeto é arrastado pelos robôs, porém
no último caso, exige menos restrição em relação
a força exercida sobre o objeto (Wang and Kumar,

2002). Nossa abordagem utiliza o transporte via
pushing.

De acordo com a capacidade do time de robôs
e as caracteŕısticas do objeto, o pushing pode ser
realizado por um ou mais robôs. O time deve se
coordenar e verificar quais ações devem ser rea-
lizadas e quais robôs devem executá-las. Isso é
um problema de alocação de tarefas, que segundo
(Gerkey and Mataric, 2004), consiste basicamente
em definir quais tarefas cada robô deve executar
para atingir um objetivo global.

Há várias abordagens para o problema de alo-
cação de tarefas para múltiplos robôs (Gerkey
and Mataric, 2004). Algumas soluções abordam
algoritmos bioinspirados (Farinelli et al., 2005),
heuŕısticas (Wawerla and Vaughan, 2010) e apren-
dizado de máquina (Parker, 2008). A escolha por
um ou outro método depende da aplicação em si
e da maneira que o sistema pode ser modelado.

Algumas soluções baseadas em aprendizado
de máquina podem ser encontrados nos traba-
lhos de (Martinson and Arkin, 2003), (Dahl et al.,
2009) e (Sun et al., 2009).

Para sistemas distribúıdos, a abordagem mais
utilizada é o market-based, onde uma tarefa é
lançada por um arrematador (auctioneer) e os
robôs explicitamente comunicam-se para dar um
lance (to bid) para uma tarefa de acordo com sua
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capacidade (Dias et al., 2006).

Outras abordagens de alocação utilizam o
conceito de papéis, onde cada robô executa um pa-
pel que define as suas ações durante a cooperação.
Em (Chaimowicz, 2002), é apresentado uma alo-
cação dinâmica de papéis para coordenação de
múltiplos robôs. Um autômato h́ıbrido é utilizado
para representar o comportamento de cada robô.

Uma caracteŕıstica importante para a coope-
ração é o conceito de coalizão (coalition) tratado
em sistemas multi-agentes. A coalizão consiste
em uma organização temporária de agentes com
o objetivo de executarem uma tarefa juntos. Esse
conceito foi utilizado nos trabalhos ASyMTRe
(Parker and Tang, 2006) e CoMutaR (Shiroma,
2009).

Wawerla and Vaughan (2010) propuseram
uma heuŕıstica de baixa complexidade computa-
cional com abordagem centralizada e descentra-
lizada. O cenário do problema é o transporte de
objetos de um ponto de produção para um destino.
De acordo com certa taxa de produção dos objetos
a serem transportados, o sistema aloca e re-aloca
uma quantidade ótima de robôs para o transporte
e também aloca as tarefas que cada um deve exe-
cutar, porém a simulação apresentada não modela
tarefas compartilhadas por mais de um robô.

No trabalho de (Wang and de Silva, 2006) foi
apresentado um método de aprendizagem por re-
forços no contexto de box-pushing para um time de
robôs. O algoritmo Q-learning foi estendido para
o domı́nio de multi-robôs e cada robô aprende in-
dividualmente qual local do objeto o robô deve
empurrar. A ação de cada robô produz uma força
resultante, empurrando o objeto ao destino.

O algoritmo S+T proposto por (Viguria et al.,
2008) é uma solução com abordagem market-based
distribúıda. Para propiciar a cooperação entre os
agentes, foi introduzido o conceito de serviço. Um
robô recebe uma tarefa para executar, se ele não
pode executá-la sozinho, solicita aos outros robôs
um serviço (que é uma ajuda para aquela tarefa),
assim se houverem robôs para ajudar, verifica-
se qual robô tem maior capacidade para auxiliar.
As solicitações de aux́ılio aumentam o número de
troca de mensagens no sistema.

Neste artigo, inspirado na abordagem de
(Viguria et al., 2008), foi implementado um
método de alocação em que um robô solicita ajuda
para o transporte quando necessário. Os obje-
tos podem ser transportados por um robô ou por
vários. Diferente do algoritmo de S+T, neste al-
goritmo, apenas o robô ĺıder pede ajuda para o
transporte e os robôs são alocados para executar
uma das ações posśıveis no processo de transporte.

O restante do artigo está organizado da
seguinte forma: na Seção 2 é apresentada a
definição do problema e algumas suposições. O
algoritmo proposto é descrito na Seção 3. As si-
mulações são apresentadas na Seção 4 juntamente

com a análise dos resultados. Por fim, conclusões
e trabalhos futuros são discutidos na Seção 5.

2 Definição do Problema

Dado um objeto O e um conjunto de robôs R,
transportar O para localização Z com pose P , u-
sando um subconjunto de R.

Considerando o problema da localização e
percepção do objeto resolvidos, o problema está
na escolha de quais robôs devem participar da
tarefa de transporte e quais ações cada robô deve
executar no processo de transporte.

Figura 1: Ambiente de simulação
Player/Stage/Gazebo com três robôs do tipo
e-puck e três caixas. As caixas vermelhas
(menores) podem ser transportadas por apenas
um robô e a caixa amarela (maior) precisa de dois
robôs para ser transportada.

Os tipos de transporte são TRANSPORT_ALONE,
quando o robô consegue transportar o objeto so-
zinho e TRANSPORT_COOPERATION, quando o robô
necessita de ajuda para transportar o objeto.

Para a execução do transporte cada robô deve
ser alocado em uma ação. As ações consideradas
são os locais que cada robôs deve empurrar para
realizar o transporte do objeto. A Figura 2 a-
presenta as doze posśıveis ações. De acordo com
a dimensão do objeto, apenas algumas ações são
consideradas.

2.1 Suposições

Para o objeto, assumiu-se que a sua dimensão
(w× h× l) e o número de robôs necessário para o
transporte (Nr) são fornecidos para o robô ĺıder.
Para o sistema em geral, assumiu-se localização
global, raio de comunicação entre os robôs ili-
mitado, o número total de robôs (N) é conhecido
pelo robô ĺıder e o número de robôs requeridos
para transportar um objeto é no máximo igual ao
número total de robôs (Nr ≤ N).
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Figura 2: Ações que os robôs podem tomar para
fazer o transporte do objeto.

3 Metodologia

Na abordagem proposta foram utilizados dois
tipos de papéis que um robô pode assumir: o pa-
pel como robô ĺıder ou subordinado. Uma vez
escolhido, os robôs não trocam de papel durante
a execução da tarefa. O robô ĺıder é escolhido, a
priori, como o robô de menor ID. O ĺıder é res-
ponsável por receber as tarefas, decidir o tipo de
transporte que deve ser feito (TRANSPORT_ALONE
ou TRANSPORT_COOPERATION) e alocar os robôs
para as ações que cada um deve executar.

Algoritmo 1: Robô Ĺıder

while existe objeto para ser transportado
do

aproxime do objeto;
verifica Nr necessário;
if é posśıvel transportar sozinho then

TRANSPORTE_SOZINHO();
else

envia pedido de ajuda para todos
os robôs;
while não receber resposta de Nr

robôs do
aguarda resposta;

calcula a ação que cada robô deve
executar;
envia mensagem de confirmação
para os robôs alocados com suas
respectivas ações;
envia mensagem para os outros
robôs liberando-os da tarefa;
while não receber resposta de
TRANSPORTE dos robôs alocados
do

aguarda resposta;

TRANSPORTE_COOPERACAO();
retira objeto da lista de tarefas;

envia mensagem de TÉRMINO para todos
os robôs;

O robô ĺıder recebe uma tarefa de transporte e
desloca-se até o objeto para tentar transportá-lo.

Se o robô ĺıder percebe que não pode transportar
sozinho, solicita ajuda aos outros robôs para o
transporte. Observe que, neste artigo, não foi
implementado o módulo de exploração do obje-
to, como descrito na Seção 2.1, as informações do
objeto são dadas ao ĺıder. O fato do ĺıder se apro-
ximar do objeto é apenas para simular a parte da
percepção.

Após o pedido de ajuda, o ĺıder espera a con-
firmação de um número mı́nimo de robôs para ini-
ciar o transporte. Assim que o robô ĺıder recebe a
confirmação de cada robô, ele verifica quais ações
devem ser tomadas para a execução do transporte
e aloca sequencialmente cada robô para executar
uma ação. O robô ĺıder envia para os robôs aloca-
dos, a confirmação para transportar e a ação que
o robô subordinado deve executar. Para os outros
robôs, o ĺıder envia uma mensagem de liberação
da tarefa. Esse comportamento é apresentado no
Algoritmo 1.

Uma vez que a alocação das tarefas foi rea-
lizada, o papel do ĺıder não é mais importante ao
processo de coordenação até o fim da tarefa atual.
O módulo de transporte é independente e cada
robô precisa saber apenas a localização do objeto.

O comportamento do robô subordinado é a-
presentado no Algoritmo 2. Se um robô subordi-
nado recebe um pedido de ajuda, ele verifica se
pode ajudar. Caso seja posśıvel, envia mensagem
de confirmação para ajudar o robô ĺıder.

O critério de decisão do robô subordinado
pode ser implementado observando-se diversos
parâmetros, de acordo com a necessidade da apli-
cação. Podendo ser observado a bateria restante
do robô, a distância do robô até o objeto, os sen-
sores dispońıveis do robô, entre outros.

Em nossa abordagem, os robôs são homogê-
neos e quando recebem um pedido de ajuda, se não
estiverem em outra tarefa, podem executar, seja
sozinho ou ajudando, qualquer tarefa de trans-
porte.

Algoritmo 2: Robô Subordinado

if recebeu pedido de ajuda then
if não está alocado em outra tarefa
then

envia resposta de confirmação;

while não receber resposta do robô
ĺıder do

aguarda resposta;

if foi alocado para tarefa then
recebe a ação que deve executar;
aproxima do objeto;
envia mensagem de
TRANSPORTE para o ĺıder ;
TRANSPORTE_COOPERACAO();

else
aguarda outra solicitação de ajuda;
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3.1 Escolha das ações

A escolha das ações que devem ser executadas é
feita considerando o estado do objeto. A Figura 3
apresenta a divisão dos estados em intervalos an-
gulares. O estado é definido em relação ao ângulo
θ, que é a distância angular entre a pose de origem
e a pose de destino do objeto.

Na Tabela 3.1, pode-se verificar em qual es-
tado o objeto está de acordo com o seu ângulo θ.
A tabela apresenta também as respectivas ações
(Figura 2) que podem ser executadas em cada es-
tado.

Figura 3: Representação dos estados do objeto
de acordo com sua posição angular em relação ao
destino.

Estado Intervalo Angular Ações
E1 [−π/4, π/4[ a7, a8, a9
E2 [π/4, 3π/4[ a10, a11, a12
E3 [3π/4, 5π/4[ a1, a2, a3
E4 [5π/4, 7π/4[ a4, a5, a6

Tabela 1: Intervalo angular de cada estado e ações
que podem ser escolhidas.

Dentre as ações que podem ser tomadas em
cada estado, a alocação é feita de acordo com
o número de robôs necessários para o transporte
(Nr).

• Nr = 1→ ações internas: a2, a5, a8, a11;

• Nr = 2 → ações das extremidas: a1 e a3, a4
e a6, a7 e a9, a10 e a12;

• Nr = 3→ todas as ações posśıveis.

Uma vez definido quais ações devem ser
tomadas, os robôs que já foram previamente alo-
cados para a tarefa, são alocados aleatoriamente
para executar uma das posśıveis ações.

4 Simulações e Resultados

O algoritmo foi simulado utilizando o framework
Player/Stage/Gazebo, em uma máquina Pentium

Dual Core, 1.86GHz, com o sistema operacinal
Ubuntu 10.10. O cenário de teste foi constitúıdo
por duas caixas de tamanhos diferentes: uma
caixa necessita de dois robôs para o transporte,
e outra requer apenas um robô.

Para avaliar o desempenho do algoritmo, ana-
lisamos o erro da posição final do objeto em re-
lação a posição de destino, a quantidade de vezes
que cada robô é alocado para uma ação (Ntask), a
energia que os robôs gastam para executar o trans-
porte (Etask) e o número de mensagens trocadas
entre os robôs (Mexchange).

A comunicação entre os robôs é simulada por
meio de troca de mensagens entre threads. O gasto
de energia foi modelado diretamente proporcial à
distância percorrida pelos robôs. A proporção foi
de 1:1, logo o gasto de energia é exatamente a
distância total percorrrida pelo robô na tarefa de
transporte.

O time é composto por três robôs e-pucks e
dois objetos devem ser transportados: Caixa 1,
com dimensão 12cm x 12cm x 10cm que pode
ser transportadas por apenas um robô e Caixa 2,
com dimensão 40cm x 10cm x 10cm que requer
dois robôs para o transporte. A Caixa 1 deve ser
transportada da posição (50, 20, 0) para a posição
(0, 120, 0). E a Caixa 2 deve ser transportada
da posição (0, 0, 0) para a posição (0, 100, 0). A
unidade relacionada à posição é o cent́ımetro (cm).
Um objeto é transportado com sucesso se está na
posição de destino com um erro e mı́nimo.

O algoritmo foi executado 10 vezes neste
cenário. A Figura 4 apresenta o sistema com o
robô ĺıder transportando a Caixa 1 sozinho en-
quato os Robôs 1 e 2 aguardam alguma solicitação
de ajuda. Na Figura 5, o robô ĺıder solicita ajuda
e juntamente com outro robô transporta o objeto
cooperativamente.

Figura 4: Robô ĺıder transportando sozinho o ob-
jeto Caixa 1.
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Figura 5: Robô ĺıder em cooperação com outro
robô transportando o objeto Caixa 2. Como o
estado do objeto é o E2, os robôs foram alocados
para executar as ações a10 e a12.

Considerando que cada simulação é composta
por duas tarefas (transporte da Caixa 1 e da Caixa
2 ), dentro das 20 tarefas, 19 foram conclúıdas com
sucesso. Em termos de finalização da tarefa, o
algoritmo mostrou-se eficaz em 95% das vezes que
foi executado, com |ErroX| < 6cm, |ErroY | <
6cm e |Erro θ| < 0.07rad.

O erro médio da posição final das caixas é
apresentado na Tabela 4. Analisando o erro, pode-
se concluir que, nas simulações que a tarefa foi
conclúıda, as caixas ficaram bem próximas da pose
desejada.

Caixa 1 Caixa 2
Erro x -5,58 ± 1.70 0,97 ± 2,79
Erro y 5,82 ± 0,83 ) 5,97 ± 0,91
Erro θ 0,01 ± 0,0155 0,01 ± 0,04

Tabela 2: Erro médio da pose final das caixas.
Erro x e y em (cm) e Erro θ em (rad).

O gasto de energia (Etask ) do Robô 1, apre-
sentado na Tabela 4, é aproximadamente quatro
vezes maior que dos outros robôs. Nesta abor-
dagem o robô ĺıder precisa de uma capacitade de
energia bem maior que dos outros robôs. Caso
contrário, o sistema pode falhar, pois é sempre o
robô ĺıder quem recebe as solicitações e participa
do transporte e se ele não puder transportar, os
outros robôs também não irão transportar, mesmo
que tenham energia.

Etask

Robô 1 (Ĺıder) 1,6312 ± 0,13
Robô 2 0,3482 ± 0,0364
Robô 3 0,3627 ± 0,0267

Tabela 3: Gasto médio de energia de cada robô na
execução das tarefas

Para o robô ĺıder, o número de vezes que

o robô é alocado para uma ação (Na) é sempre
o mesmo em todas as simulações (Na = 2), e
nessa abordagem o Na do robô ĺıder será igual ao
número de tarefas de transporte a serem executa-
das, pois o robô ĺıder sempre participa do trans-
porte.

Em relação aos robôs subordinados, só pode-
mos concluir que o Na pode ser igual a zero, pois
os robôs são alocados em ordem de chegada das
mensagens de resposta e pode acontecer de um
robô nunca ser alocado. Na simulação o Robô 2
foi alocado 60% das vezes e o Robô 3 foi alocado
40%, ficando ociosos o resto do tempo.

Em relação ao número de mensagens trocadas
(Mexchange), nesta simulação, o robô ĺıder en-
via cinco mensagens, e os outros robôs enviam
duas mensagens. Todas as mensagens são por
broadcast, totalizando (5+2)×(N−1) = 14 men-
sagens por tarefa. Esse número foi o mesmo em to-
das as tarefas que foram executadas com sucesso.

O valor de Mexchange é proporcional ao
número de robôs do time e o número de caixas que
são transportadas cooperativamente. O robô ĺıder
envia mais mensagens que os outros robôs, pois
o processo de pedir ajuda e o processo de coorde-
nação são de sua reponsabilidade. Os outros robôs
apenas enviam duas mensagens para cada objeto
a ser transportado: uma informando se pode aju-
dar no transporte e outra informando ao ĺıder que
já se aproximou do objeto e assim o transporte
pode iniciar. Os robôs enviam as mensagens por
broadcast e dependendo das capacidades do time,
a troca de mensagem pode vir a ser um problema.

5 Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste trabalho apresentamos uma metodologia
para alocação de tarefas no transporte cooperativo
de objetos. Na abordagem proposta, os robôs po-
dem assumir dois comportamentos: ĺıder ou su-
bordinado. Uma vez decidido o comportamento,
não é posśıvel trocá-lo durante a execução da
tarefa.

O robô ĺıder sempre participa da tarefa de
transporte, e solicita ajuda quando necessário. Os
outros robôs se prontificam a ajudar e o ĺıder de-
cide quais robôs executarão as respectivas ações de
transporte. Os robôs são alocados de acordo com
a ordem de chegada das respostas até completar
o número necessário de robôs para o transporte.
Após a decisão de quem vai transportar, cada robô
tem seu controlador individual para fazer o trans-
porte do objeto.

O algoritmo provê cooperação e coordenação
entre os robôs. Por meio de simulações pôde-se
verificar que os robôs conseguem concluir o trans-
porte dos objetos em 95% dos casos dos teste.

Uma das desvantagens dessa abordagem é que
o robô ĺıder sempre participa das tarefas de trans-
porte, consumindo muita energia, enquanto ou-
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tros robôs ficam totalmente ociosos. Uma solução
seria a troca de papéis dinâmica, a cada tarefa os
robôs escolhem um novo ĺıder, isso aumentaria um
pouco a troca de mensagem, sendo pertinente um
estudo do impacto no sistema.

Outra solução seria o robô ĺıder ter uma par-
ticipação menor na execução das tarefas e se ocu-
par mais pela coordenação. O ĺıder avaliaria se vai
transportar ou se manda outros robôs, de acordo
com alguns parâmetros de gasto de energia, dis-
tância a ser percorrida, entre outras capacidades.

Além das posśıveis soluções que foram levan-
tadas, que serão implementadas, como próxima
etapa, o algoritmo será testado em ambiente real.
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Abstract— This paper presents a architecture for coordinating multiple autonomous robots in the execution
of cooperative tasks. The proposed architecture allows flexible and efficient multi-robot operation in dynamic
environments. The paper also presents an application of the proposed architecture to a complex domain such as
middle-size robotic soccer. Experimental results are provided to demonstrate the performance of the proposed
architecture.

Keywords— Architectures for Cooperation, Multi Agent Systems, Autonomous Robots.

Resumo— Este artigo apresenta um arquitetura para coordenar robôs autônomos na execução de tarefas
cooperativas. A arquitetura permite flexibilidade e eficiência na operação de sistemas multi-robôs em ambientes
dinâmicos. Uma aplicação da arquitetura em um domı́nio complexo (futebol robótico) é analisada e resultados
experimentais são apresentados para demonstrar o desempenho da arquitetura proposta.

Keywords— Arquiteturas de Cooperação, Sistemas Multi-Robôs, Robôs autônomos.

1 Introdução

Sistemas com agentes autônomos em ambientes
complexos e dinâmicos requerem mecanismos de
cooperação, coordenação e constante reconfigu-
ração. É essencial o desenvolvimento de fer-
ramentas que permitam o funcionamento destes
sistemas, por um longo tempo e sem inter-
rupções. Conforme (Durfee, 1996), o planeja-
mento é um componente essencial para a coorde-
nação de agentes autônomos, enquanto algumas
formas de coordenação são puramente reativas a
situações correntes, de forma mais ampla o sucesso
da coordenação está na antecipação e como as
ações dos agentes autônomos vão afetar o ambi-
ente.

A respeito de coordenação, (Wooldridge,
2002) apresenta o problema como adminis-
trar inter-dependências entre as atividades dos
agentes: algum mecanismo de coordenação é
essencial se as atividades que os agentes podem
executar interagem de qualquer forma. A respeito
da coordenação dinâmica de atividades destaca as
Intenções conjuntas, que está relacionada com téc-
nicas de coordenação de humanos que além do ob-
jetivo global da equipe, que é partilhado por to-
dos os agentes, surgem os objetivos de cooperação
com os outros agentes da equipe. A abordagem
da Modelização mútua é relacionada com técnicas
de coordenação de humanos: caso os agentes que
interagem dividem o mesmo ponto de vista de um
cenário, então pode-se prever qual a ação racional

que cada agente deve ter. Esta idéia foi primeira-
mente apresentada em (Genesereth et al., 1986),
abordada como “Cooperation without communi-
cation”. As Normas e leis sociais são baseadas nas
técnicas dos humanos para coordenar atividades,
podem existir em sistemas multi-agente de duas
formas: Projetadas (leis sociais são projetadas off-
line e implantadas nos agentes) e Emergentes (leis
emergem do próprio sistema com a participação
do grupo de agentes).

O Planejamento global parcial(PGP), desen-
volvido por (Durfee, 1996), é uma interessante
abordagem para coordenação dinâmica de ativi-
dades, pois o principal prinćıpio é a partilha de
informações na cooperação dos agentes de forma
a atingir conclusões comuns sobre a resolução
dos problemas. O planejamento é parcial porque
o sistema não gera um plano para todo o pro-
blema, mas é global porque os agentes formam
planos não-locais a partir da partilha de planos
locais para atingir soluções para todo o problema.
Seguindo esta linha, apresentada em (Durfee,
1999), temos o Planejamento multi-agente e sin-
cronização, onde o planejamento multi-agente
deve ter em consideração o fato que as atividades
dos agentes podem interferir umas com as outras,
e indica três possibilidades para o planejamento
multi-agente:

∙ Planejamento centralizado para planos dis-
tribúıdos 7→ um sistema centralizado de
planejamento desenvolve um plano para um
grupo de agentes, na qual a divisão e or-
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denação das tarefas é definida. O agente
“master”distribui os planos para os agentes
“slaves”, que executam sua parte do plano.

∙ Planejamento distribúıdo 7→ um grupo de
agentes coopera para formar um plano cen-
tralizado. Tipicamente, os agentes serão es-
pecialistas em diferentes aspectos. Entre-
tanto, os agentes que formam os planos não
serão os mesmos que executarão as tarefas.

∙ Planejamento distribúıdo para planos dis-
tribúıdos 7→ um grupo de agentes coopera
para formar planos individuais de ações, co-
ordenando dinamicamente suas atividades ao
longo do processo. Os agentes podem ser
competitivos, podendo existir conflitos que
serão resolvidos através de negociações.

A respeito dos mecanismos para administrar
o processo de coordenação em Inteligência Arti-
ficial Distribúıda(IAD), Jennings(Jennings, 1996)
apresenta três mais comuns:

∙ Estrutura Organizacional ↪→ No contexto de
sistemas IAD uma estrutura organizacional
pode ser vista como um padrão de informação
e relações de controle entre os agentes. Es-
sas relações de controle são responsáveis por
definir a autoridade relativa dos agentes e for-
matar os tipos de interação social que pos-
sam ocorrer. Outros autores utilizam ter-
minologias diferentes, por exemplo (Singh,
1990),(Reis, 2003),(Conceição et al., 2006)
empregam a noção de “estratégia”para desig-
nar a especificação do comportamento global
de um agente ou grupo de agentes.

∙ Troca de informação ńıvel-meta (meta-level)
↪→ nesta técnica os agentes enviam entre si
informações sobre o ńıvel de controle de suas
prioridades correntes.

∙ Planejamento multi-agente ↪→ com esta abor-
dagem os agentes geralmente formam um
plano na qual especificam suas ações futuras
e interações para atingir um objetivo particu-
lar. Planos multi-agente são tipicamente con-
strúıdos para evitar inconsistências ou confli-
tos nas ações dos agentes. Existem dois tipos
básicos para planejamento multi-agente:

– Centralizado 7→ os planos(papéis) de
cada agente são desenvolvidos separada-
mente e um coordenador central identi-
fica as potenciais cooperações de modo
a evitar posśıveis conflitos. Finalmente
os objetivos são divididos em planos
individuais na qual os agentes podem
executar as suas tarefas de forma sin-
cronizada.

– Distribúıdo 7→ os planos são desenvolvi-
dos por vários agentes, pode acontecer
que nenhum agente possua uma visão
global das atividades da comunidade,
e consequentemente podem detectar e
solucionar interações indesejáveis tor-
nando significativamente mais dif́ıcil a
resolução de problemas.

Conforme (Jennings, 1996), o conceito de co-
ordenação entre agentes cooperativos é o processo
pelo qual os agentes raciocinam sobre suas ações
locais e as ações dos outros agentes de forma a
assegurar que a comunidade atue de maneira coe-
rente. Além disso, apresenta três razões principais
para as ações entre agentes serem coordenadas :

1. Existem dependências entre as ações dos
agentes;

2. Existe a necessidade de encontrar restrições
globais;

3. Nenhum dos agentes tem competência sufi-
ciente, recursos, ou informações para resolver
todo o problema.

Neste artigo apresenta-se uma arquitetura
para coordenação e cooperação de sistemas multi-
robôs em ambientes dinâmicos. A arquite-
tura apresenta uma estratégia hierárquica e dis-
tribúıda baseada nas abordagens Estrutura Orga-
nizacional aplicada na coordenação em Inteligên-
cia Artificial Distribúıda ((Singh, 1990),(Reis,
2003),(Conceição et al., 2006)) e Planejamento
Multi-Agente com o Planejamento Centralizado
((Durfee, 1999), (Jennings, 1996)).

O artigo está organizado da seguinte forma:
na Seção 2 é apresentada a Arquitetura Hierár-
quica Distribúıda. Um caso de estudo onde o
domı́nio de teste é o futebol robótico é analisado
na Seção 3. Finalmente, as conclusões são apre-
sentadas na Seção 4.

2 Arquitetura Hierárquica Distribúıda

Baseada nas abordagens Estrutura Organiza-
cional e Planejamento Multi-Agente com o Plane-
jamento Centralizado, a arquitetura apresenta
uma estratégia hierárquica que utiliza diferentes
ńıveis de coordenação, cooperação, tarefas indi-
viduais, planejamento e controle. A estrutura da
comunicação entre os robôs é do tipo assistida,
onde um agente facilitador (Supervisor) adminis-
tra as informações no Sistema Multi-Robôs. Con-
forme (Reis, 2003) e (Huhns and Stephens, 1999),
a comunicação entre os agentes podem ser dividi-
das em duas arquiteturas básicas: Direta e As-
sistida. Na comunicação direta os agentes são
responsáveis por sua comunicação com os outros
agentes, sem intervenção de outro agente. Na co-
municação assistida existe um agente facilitador
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responsável pela comunicação entre os agentes. A
Figura 1 apresenta um esquema dos dois tipos de
comunicação.

Figura 1: Arquitetura de comunicação entre
agentes.

Na Figura 2 apresenta-se o diagrama
hierárquico-modular-comportamental no ambi-
ente de cooperação com as funções de cada ńıvel
da arquitetura. A arquitetura de controle está di-
vidida em dois módulos principais, o Central e o
Embarcado:

1. Central ↪→ Gerencia as tarefas do Sistema
multi-robôs, composto pelos ńıveis:

∙ Módulo Principal ↪→ gerenciamento
da comunicação interna e com o exte-
rior, software de supervisão e operação
dos robôs. Uma interface com o mundo
exterior permite a tele-operação e super-
visão remota do sistema.

∙ Módulo de Coordenação e Coope-
ração ↪→ coordenação estratégica da
equipe através do planejamento cooper-
ativo para a resolução de tarefas. Al-
goritmos baseado em Inteligência Artifi-
cial, assim como técnicas de modelagem
para sistemas multi-robôs são desen-
volvidos neste ńıvel. A partir deste ńıvel
serão delegados aos robôs as funções que
deverão assumir. A definição destas
funções dependerá da aplicação em que o
sistema de robôs estará inserido. A par-
tir de informações individuais de cada
robô, neste módulo é constrúıdo um
modelo do mundo com as informações de
posicionamento e situação de funciona-
mento da equipe.

2. Embarcado ↪→ são os módulos implementa-
dos nos robôs, está relacionado com a exe-
cução das tarefas individuais. Serão atribúı-
das funções aos robôs que permitem a con-
figuração de um comportamento individual
através do planejamento e execução de tarefas
espećıficas usando um determinado conjunto
de ações de controle. Está dividido em três
ńıveis hierárquicos:

∙ Função ↪→ é o ńıvel mais alto do sis-
tema embarcado, além do módulo de co-
municação, será responsável por ativar

as tarefas do robô, a partir da função
delegada pelo módulo de coordenação e
cooperação. As tarefas do robô podem
ser de exploração do ambiente, procura
de objetos ou simplesmente aguardar
uma nova tarefa. As funções que cada
robô pode assumir podem ser delegadas
a partir de um conjunto de condições,
como por exemplo: as caracteŕısticas
f́ısicas do robô, a posição do robô no am-
biente, etc.

∙ Planejamento ↪→ este ńıvel inter-
mediário de fusão sensorial, é respon-
sável por construir um modelo abstrato
do mundo e implementar as várias habi-
lidades para a execução das tarefas como
planejamento e geração de trajetórias,
localização, mapeamento do ambiente,
entre outros.

∙ Controle ↪→ é o ńıvel mais baixo, onde
serão adquiridos os sinais dos sensores
e enviados os sinais para os atuadores.
Os algoritmos de controle dos atuadores
e sensores estão implementados neste
ńıvel, assim como o modelo cinemático e
dinâmico do robô necessário para os cál-
culos dos sinais de referência de veloci-
dade, posição e força do corpo do robô.

3 Caso de Estudo: Robocup Middle-size
League

A arquitetura distribúıda hierárquica em uma
versão aplicada a liga Middle-size da Robocup,
proposta em (Conceição, 2007), busca flexibili-
dade para reconfiguração modular, eficiência na
operação de sistemas multi-robôs em ambientes
dinâmicos e hierarquia comportamental. Esta
abordagem foi desenvolvida pela Equipe de fute-
bol robótico 5DPO (mais informações em http:

//www.fe.up.pt/˜robosoc/en) e vem sendo uti-
lizada nas ligas middle-size, small-size, Sony
4legged, simulation 2D e simulation 3D nas com-
petições Robocup. A Figura 3 apresenta os robôs
da liga middle-size. O ambiente de desenvolvi-
mento utilizado foi o Lazarus IDE com o sis-
tema operacional Ubuntu, sendo este licenciado
em GPL, ou seja, os softwares desenvolvidos nele
podem ser distribúıdos sob qualquer licença.

No domı́nio do futebol robótico, o Módulo de
Coordenação e Cooperação atua como um agente
centralizador (técnico de futebol), que decide qual
a melhor estratégia para cada situação, a partir
de um conjunto de regras de ativação. Estas re-
gras de ativação dependem de cada situação do
jogo: ińıcio de jogo, laterais, escanteios, faltas, etc.
A partir da definição da estratégia é necessário
fornecer aos robôs informações relativas ao seu
posicionamento e comportamento. Para exempli-
ficar vamos considerar a situação de um jogo em
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Figura 2: Diagrama hierárquico-modular-comportamental

Figura 3: Equipe de futebol robótico 5DPO - Mid-
dle Size League

que temos um lateral a favor da equipe. A se-
quencia desta situação é apresentada na Figura
4. A equipe deve assumir uma tarefa coopera-
tiva denominada, por exemplo, de execução de
um lateral. Nesta tarefa cooperativa cada jogador
possui uma função, como por exemplo passar a
bola ou receber a bola de um companheiro de
equipe. A partir da função, ocorrerá o plane-
jamento necessário para executar a tarefa indi-
vidual, como efetuar o passe, ir até a bola, ou
posicionar-se para receber o passe. A respeito de
tolerância a erros, a execução desta tarefa coo-
perativa pode ser abortada, dependendo de um
conjunto de regras:

∙ a bola não chega ao companheiro de equipe;

∙ o oponente intercepta a bola;

∙ o tempo de execução da tarefa acaba.

Na Figura 4 as setas em azul indicam as
ações dos robôs da equipe 5DPO, as setas em
vermelho indicam as trajetórias da bola e as se-
tas em amarelo indicam as ações da equipe ad-
versária. No Quadro 1 (Figura 4(a)) o robô 4
da equipe 5DPO executa um chute ao gol que o
goleiro adversário defende jogando a bola para la-
teral. No Quadro 2 (Figura 4(b)) indicam-se os
movimentos dos robôs na direção da bola, após a
defesa. No Quadro 3 (Figura 4(c)) o robô 2 da
equipe 5DPO se posiciona para cobrar o lateral e
fica aguardando o posicionamento ideal do robô
4. Assim que o robô 4 posiciona-se e o árbitro
autoriza a cobrança, o robô 2 efetua a cobrança
do lateral (Figura 4(d)). O robô 4 domina a bola
(Figura 4(e)) e executa um chute, resultando em
gol (Figura 4(f)).

A sequência de ações realizadas pelos robôs 2
e 4 nos permitem fazer algumas considerações in-
teressantes. Verifica-se no Quadro 1 que o robô 2
realiza uma trajetória defensiva para dar ”cober-
tura”, quando é detectado que o robô 4 irá execu-
tar um chute. Essa ação é importante no caso de
o chute não acontecer, ou um adversário roubar a
bola. No Quadro 2, o robô 2 assume a função de
cobrar o lateral, pois o mesmo está com o caminho
livre, enquanto que o robô 4 possui obstáculos a
frente (robôs adversários) e tem que efetuar uma
trajetória de desvio. Outro ponto interessante foi
o tempo de espera do robô 2 para cobrar o late-
ral, esperando um posicionamento ideal do robô 4,
mesmo com a autorização da cobrança do lateral
pelo árbitro. Estes exemplo mostram a importân-
cia da camada Módulo de Coordenação e Coo-
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(a) Quadro 1 - chute a gol. (b) Quadro 2 - defesa.

(c) Quadro 3 - posicionamento para a lateral. (d) Quadro 4 - cobrança do lateral.

(e) Quadro 5 - chute a gol. (f) Quadro 6 - gol.

Figura 4: Sequência de lances de um jogo.

peração, onde todas as informações de posiciona-
mento dos robôs adversários, da bola e dos robôs
da equipe são armazenadas e atualizadas constan-
temente. A construção do estado do mundo a par-
tir de todas as informações sensoriais dos robôs é
um ponto forte desta arquitetura, pois é comum
que durante a partida um robô pare de funcionar,
ou que a bola saia do campo de visão de algum
dos robôs devido a limitação dos sensores ou o
posicionamento da bola. Esta arquitetura tem

apresentado robustez em condições cŕıticas de fun-
cionamento, casos onde 1 ou 2 robôs param de fun-
cionar são contornados utilizando uma estrátegia
conservadora, até que os robôs sejam substitúıdos.

4 Conclusões

Este artigo apresentou uma arquitetura que per-
mite a cooperação de sistemas multi-robô na exe-
cução de tarefas complexas em ambientes dinâmi-
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cos. A arquitetura está distribúıda em ńıveis
hierárquicos que podem ser implementados em
robôs autônomos formando uma rede de coo-
peração para diversas atividades de exploração,
transporte, vigilância, entre outras. Testes expe-
rimentais em um ambiente altamente dinâmico,
nomeadamente o futebol robótico, demonstraram
a eficiência e robustez necessária para a execução
das tarefas individuais de cada robô. As infor-
mações para a construção de um modelo do am-
biente, assim como o estado dos robôs revelou-se
fundamental para o sucesso na cooperação e coor-
denação entre os robôs. Enfim, a arquitetura pro-
posta vem sendo utilizada na liga middle-size de
futebol robótico da Universidade do Porto, e uma
estrutura similar desta arquitetura nas ligas small-
size, Sony 4legged, simulation 2D, simulation 3D
e rescue simulation, revelando-se uma estrutura
muito prática no sentido de permitir a cooperação
entre os robôs de uma forma sistemática e estrutu-
rada. Outra aplicação em desenvolvimento da ar-
quitetura são os robôs móveis industriais (AGVs),
na qual é responsável pela coordenação do trans-
porte de material entre estações de trabalho e sis-
temas automáticos de armazenamento.
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ção de robôs móveis autonomos omnidirec-
cionais. PhD Thesis/Tese de Doutoramento,
Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto.

Conceição, A. S., Moreira, A. P., Costa, P.
and Reis, L. P. (2006). Architecture of
cooperation for multi-robot systems, First
IFAC Workshop on Multivehicle Systems
(MVS’06), pp. 45–50.

Durfee, E. H. (1996). Planning in Distributed
Artificial Intelligence, Foundations of Dis-
tributed Artificial Intelligence, John Wiley &
Sons.

Durfee, E. H. (1999). Distributed Problem solving
and Planning, Multiagent Systems A Mod-
ern Approach to Distributed Artificial Intel-
ligence, The MIT Press.

Genesereth, M., Ginsberg, M. and Rosenchein, J.
(1986). Cooperation without communication,
5th National Conference on Artificial Intelli-
gence, AAAI86, pp. 51–57.

Huhns, M. N. and Stephens, L. M. (1999).
Multiagent Systems and Societies of Agents,
Multiagent Systems A Modern Approach to
Distributed Artificial Intelligence, The MIT
Press.

Jennings, N. R. (1996). Coordination Techniques
for Distributed Artificial Intelligence, Foun-
dations of Distributed Artificial Intelligence,
Addison-Wesley.

Reis, L. P. (2003). Coordenação em sistemas
multi-agente: Aplicações na gestão univer-
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Abstract— This paper describes a new method of path planning for multiple robots in unknown environments.
The method, called D*-Space, is based on two algorithms: the D*, which is a incremental graph search algorithm
and the Space Colonization algorithm, previously used to simulate crowd behaviors. The major contribution of
the proposed method is the focus on generating paths in spacious environments to help facilitate the control of
robots, and thus presenting itself in a viable way for use in real environments. The results obtained validates the
approach and show the advantage in relation to D* method.

Keywords— Path-Planning, Multi-Robots, mapping

Resumo— Este trabalho descreve um novo método de path planning para múltiplos robôs em ambientes
desconhecidos. O método, chamado D*-Space, é baseado em dois algoritmos: o D*, que é um algoritmo de
busca em grafos incremental, e o algoritmo de Colonização do Espaço, utilizado previamente para a simulação do
comportamento de multidões. A maior contribuição do método proposto é o enfoque sobre a geração de caminhos
por ambientes espaçosos, visando facilitar o controle dos robôs, e, dessa forma, apresentando-se de forma viável
para a utilização em ambientes reais. Os resultados obtidos validam a abordagem e mostram a vantagem em
relação ao método D*.

Keywords— Path-planning, Multi-Robôs, mapeamento

1 Introdução

Um dos principais problemas da robótica é o
planejamento de movimentos livres de colisão para
robôs autônomos em ambientes com obstáculos
(Latombe, 1991) (LaValle, 2006). Nesse contexto
insere-se o planejamento de caminhos para múlti-
plos robôs independentes, onde duas abordagens
podem ser efetuadas: a abordagem centralizada
e a desacoplada. Na abordagem centralizada,
considera-se um grande e único robô formado por
vários segmentos, situado dentro de um grande
espaço de configuração, onde cada segmento tem
uma configuração final desejada. O problema
deste tipo de abordagem é que o espaço de config-
uração composto pelos robôs cresce exponencial-
mente com o aumento do número deles.

Em contra partida, apesar de incompleta,
a abordagem desacoplada reduz o problema em
planejar a movimentação de cada robô individual-
mente e posteriormente adequá-las. Nessa técnica,
cada robô planeja a sua movimentação baseando-
se no seu conhecimento local e nas interações com
outros robôs. Técnicas distribúıdas apresentam
maior robustez, pois aceitam melhor as falhas e
incertezas na atuação de cada robô.

Outra complexidade associada ao problema
de planejamento de caminhos refere-se ao ńıvel de
incerteza sobre o ambiente. Uma estratégia de
navegação utilizada nessas ocasiões é o chamado
path planning baseado em sensoriamento (Choset
and Burdick, 1994), onde planeja-se o menor ca-

minho baseado na configuração atual do ambiente
e conforme novos obstáculos são detectados, novos
caminhos devem ser planejados. Um dos algorit-
mos mais populares para o tratamento deste tipo
de problema é o algoritmo D* (Focussed Dynamic
A*) (Stentz, 1995), que adapta a otimalidade do
A* para a dinamicidade do ambiente, mesclando
heuŕısticas com buscas incrementais e alcançando
consideráveis ganhos sobre execuções repetidas do
A*.

Diversos trabalhos foram propostos baseando-
se no D* e, posteriormente, no D* Lite (Koenig
and Likhachev, 2002), que implementa a mesma
estratégia do D*, porém de forma simplificada
e com um grau de eficiência igual ou até maior
do que o D*. Em (Ferguson and Stentz, 2005),
foi proposta uma extensão utilizando interpolação
linear para produzir caminhos mais suaves.

O trabalho atual propõe uma extensão do al-
goritmo D* para ambientes multi-robôs, visando
criar uma forma de colaboração entre os robôs
e assim facilitar o processo de planejamento de
caminhos. O algoritmo, denominado D*-Space,
combina o D* com o algoritmo de Colonização do
Espaço, projetado originalmente para a simulação
da modelagem de plantas (Runions et al., 2005),
e posteriormente adaptado para a simulação do
comportamento de multidões (Bicho, 2009). A
principal caracteŕıstica desse algoritmo é a pre-
ferência de deslocamento por espaços livres, o que
evita o risco de colisão dado a incerteza e a esca-
labilidade de obstáculos fixos e móveis.
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Por focar-se na criação de caminhos por am-
bientes com maior espaço livre, o método visa fa-
cilitar o controle dos robôs, apresentando-se de
forma viável para a utilização em ambientes reais.
Métodos que simplesmente buscam o menor ca-
minho tendem a se aproximar dos obstáculos, e
isto implica em reduções na velocidade dos robôs,
e consequentemente, aumento no tempo total de
execução. Por outro lado, alguns métodos que
buscam ambientes livres, como campos potenci-
ais, não garantem a obtenção de caminhos (caindo
em mı́nimos locais), diferentemente do D*-Space,
que herda esta caracteŕıstica do D*. Além disso,
através da troca de informações, busca-se reduzir
as distâncias percorridas por cada robô, visto que,
ao adquirir conhecimento maior sobre o ambiente,
o planejamento de caminhos torna-se mais preciso.

2 Trabalhos Relacionados

Grande parte dos trabalhos sobre planejamento
de caminhos de múltiplos robôs, como (van den
Berg et al., 2009) (Clark et al., 2003), baseiam-se
em ambientes que devem estar totalmente deter-
minados. Desta forma, a aplicação de técnicas
como planejamento priorizado e coordenação de
caminhos fixos em ambientes desconhecidos pode
ser realizada desde que juntamente com alguma
abordagem para tratamento de incerteza.

Por sua vez, os algoritmos de planejamento
de caminhos em ambientes desconhecidos, como
(Stentz, 1995) (Koenig and Likhachev, 2002)
(Ferguson and Stentz, 2005), são desenvolvidos
para robôs independentes. No entanto, podem
claramente ser aplicados em problemas com múlti-
plos robôs considerando os outros robos no cenário
como obstáculos dinâmicos.

Existem alguns trabalhos que se aproveitam
da presença de múltiplos robôs com a capacidade
de se comunicar e desenvolvem técnicas colabo-
rativas para o planejamento de caminhosNo en-
tanto, a maior parte foca-se no problema de ex-
ploração do ambiente. Em (Rekleitis et al., 1997),
o cenário é separado em faixas que são exploradas
por times de robôs, sendo que dentro de cada time
somente um robô se move de cada vez, visando
reduzir erros de odometria. Em (López de Màn-
taras et al., 1997), robôs exploram aleatoriamente
o ambiente e trocam informações sobre obstáculos
quando se encontram.

Entretanto, existem alguns trabalhos que
visam o planejamento de caminhos em si. Em
(Pereira et al., 2003), utilizando funções de naveg-
ação, os robôs mantêm-se próximos uns dos outros
para poderem trocar informações, enquanto ru-
mam em direção aos seus objetivos. Em (Okada
et al., 2007), é proposto um algoritmo baseado
em Roadmaps Probabiĺısticos (PRM), onde os
robôs possuem diferentes prioridades, requisitadas
para prevenção de colisões, e são capazes de tro-

carem informações sobre suas trajetórias. Em
(Pallottino et al., 2007), são utilizadas regras so-
ciais para realizar o planejamento local em robôs,
evitando a ocorrência de colisões de forma total-
mente descentralizada.

3 Técnicas Utilizadas

O D*-Space tem como base dois algoritmos que
serão comentados brevemente a seguir: o D* e o
algoritmo de Colonização do Espaço.

3.1 D*

Conforme citado anteriormente, os algoritmos D*
(Stentz, 1995) e D* Lite (Koenig and Likhachev,
2002) são uma das abordagens mais utilizadas e
eficientes para o problema de planejamento de ca-
minhos em ambientes desconhecidos. De fato, atu-
almente, o D* Lite passou a ser utilizado em lugar
do D* pela grande maioria dos pesquisadores, e é
nele que o D*-Space se baseia.

O comportamento básico de ambos algorit-
mos consiste em recalcular o menor caminho para
o destino sempre que os custos de alguma célula
variarem (algum obstáculo for descoberto). Isto
pode ser visualizado na Figura 1, onde a posição
atual do robô é o nó marcado com um ponto, o
destino é o nó marcado com um “x” e o caminho
computado são os nós hachurados. Os nós preto
representam obstáculos já descobertos.

A

+

B

+

C

+

Figura 1: Funcionamento do D*/D* Lite. a)O robo sente
o ambiente e calcula o caminho mı́nimo. b) Move-se para
o próximo nodo no caminho, le os sensores, detecta um
obstáculo e recalcula o caminho. c) Vai para a direita e
executa o mesmo procedimento de (b).

O funcionamento do D* Lite é inspirado no
A*, sendo que para cada nó s do grafo (indicando
uma posição no ambiente) são calculados as dis-
tâncias para alcançar o destino (sdestino), e sempre
que o custo c(s, s′) para ir de s a um nó vizinho
s′ mudar (por exemplo, se for detectado um ob-
stáculo) deverá ser feita a atualização das distân-
cias dos nós influenciados por essa mudança.

O algoritmo utiliza duas estimativas de dis-
tância para o destino partindo de um nó s,
chamadas g(s) e rhs(s). rhs(s) é potencialmente
mais precisa que g(s), pois baseia-se nos valores de
g(s) dos nós sucessores de s. Basicamente o algo-
ritmo mantém em concordância esses dois valores
em todos os nós. Quando ocorre alguma incon-
sistência entre algum par de estimativas, o algo-
ritmo deve atualizar as estimativas dos nós influ-
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enciados por esta mudança. No entanto, para não
precisar percorrer todos os nós do grafo, o D* Lite
utiliza uma heuŕıstica para criação de chaves que
indicam a prioridade de análise de cada nó. Com
essa heuŕıstica o algoritmo computa somente os
nós que lhe parecem relevantes para encontrar o
menor caminho.

3.2 Algoritmo de Colonização do Espaço

Baseado em estudos da biologia, que atribúıram
o desenvolvimento das nervuras a um hormônio
chamado auxina presente nas folhas, o algoritmo
de Colonização do Espaço foi desenvolvido em
(Runions et al., 2005) para simular o crescimento
das nervuras de uma folha em relação à dis-
tribuição das auxinas nessa folha.

O processo de crescimento da nervura começa
através da associação de cada auxina ao nodo da
nervura mais próximo. Em seguida, os nodos se
expandem na direção das auxinas a que se asso-
ciaram, consumindo-as, tornando o espaço ocu-
pado. Depois, a lâmina da folha cresce e novas
auxinas são geradas aleatoriamente, distribúıdas
de forma uniforme pelo espaço livre. O ciclo re-
começa com a associação auxinas-nodos. Como
é posśıvel perceber, o algoritmo é caracterizado
como uma competição dos nodos da nervura pelas
auxinas, representantes de espaços livres.

Em (Bicho, 2009), o algoritmo de Coloniza-
ção do Espaço foi adaptado para a simulação do
comportamento de multidões. Os conceitos de no-
dos da nervura e auxinas foram transformados em
agentes e marcadores de espaços livres.Ainda em
(Bicho, 2009), algumas modificações sobre o algo-
ritmo foram propostas. A primeira é que os mar-
cadores se tornaram persistentes, isto é, não são
mais ”consumidos”pelos agentes, mas sim aloca-
dos quando algum agente se aproxima e liberados
quando se afasta. Outra modificação é que ape-
nas os marcadores dentro de certa região ao re-
dor de um agente podem influenciá-lo. Uma ter-
ceira modificação é que a direção de movimento
também passa a ser guiada pela intenção de se
alcançar um destino espećıfico e não apenas por
grandes disponibilidades de marcadores. E uma
última é que a velocidade de movimentação dos
agentes passa a variar conforme o espaço livre que
ele dispõe (no algoritmo original a velocidade era
uniforme).

Um exemplo de execução do algoritmo pode
ser observado na Figura 2. Os agentes são os ćır-
culos pretos numerados e as setas brancas indicam
a direção de seus destinos. As áreas maiores são as
regiões de marcadores que cada agente foi capaz
de alocar. Como pode-se observar, as restrições
nas regiões alocadas influenciam diretamente o ve-
tor de movimento de cada agente, representado
pela seta preta. Contudo, o algoritmo de Colo-
nização do Espaço sozinho não resolve o problema

1

2

3

4

5

Figura 2: Algoritmo de Colonização do Espaço para sim-
ulação do comportamento de multidões.

de planejamento de caminhos em ambientes com
obstáculos, mas a sua caracteŕıstica de busca por
espaços livres motivou a mesclagem do algoritmo
com o D* Lite para o planejamento de caminhos
para múltiplos robôs em ambientes desconhecidos.

4 D*-Space

O algoritmo desenvolvido neste trabalho para o
planejamento de caminhos de múltiplos robôs em
ambientes desconhecidos relaciona o algoritmo D*
ao algoritmo de Colonização do Espaço. O fun-
cionamento resumido do método é o seguinte:

• O ambiente é representado por um grid de
marcadores, que indicam os custos para um
robô atravessá-lo. O mapa é preenchido à me-
dida que os obstáculos são detectados;

• O algoritmo D* Lite é aplicado por cada robô
sobre o respectivo conjunto de marcadores;

• A navegação do robô é feita usando o algo-
ritmo de Colonização do Espaço. O robô
aloca todos os marcadores livres dentro de
sua área de alcance e calcula a sua direção
de movimento, que sempre se dará dentro da
zona alocada;

• Quando os robôs se cruzam, são trocadas
informações sobre seus respectivos mapas.
Além disso, o algoritmo de Colonização do
Espaço busca evitar colisões entre eles, pois
cada robô aloca apenas os marcadores mais
próximos de si;

Uma das principais contribuições do método
proposto é a adição, ao D*, da preferência por
ambientes mais espaçosos, o que conduz a uma
robustez maior. Na sua definição original, o D*
gera caminhos que tendem a passar muito perto
de obstáculos, a fim de diminuir a distância total
percorrida, no entanto, exige um controle muito
preciso na hora de executar a movimentação dos
robôs.

Outra vantagem do método proposto é a troca
de informações entre os robôs, enfoque de alguns
trabalhos relacionados, como (Jung et al., 2010).
Como cada robô precisa mapear o ambiente por
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onde passa, as informações sobre a presença de
obstáculos podem ser trocadas quando robôs se
encontrarem.

Contudo as mesmas restrições existentes no
D*, continuam presentes no D*-Space. Quanto
mais discretizado for o ambiente, mais custosa
torna-se a execução do algoritmo. Outra impor-
tante restrição do método, é que, em sua atual
implementação, a etapa de colonização do espaço
considera os robôs como infinitesimais. No en-
tanto, para o correto funcionamento do algoritmo
deve-se garantir que todos os robôs nunca saiam
das respectivas regiões de marcadores alocados.
Para robôs reais, o que o algoritmo garante é que
o centróide do robô nunca sairá da região delimi-
tada.

4.1 Funcionamento do D*-Space

Um diagrama demonstrando o processo de fun-
cionamento do D*-Space está descrito na Figura
3.

Figura 3: Diagrama com o funcionamento do D*-Space

As duas etapas iniciais do processo estão rela-
cionadas ao sistema perceptivo dos robôs. No ma-
peamento do ambiente, cada robô percebe a pre-
sença de obstáculos para poder definir os custos
dos marcadores associados a cada posição. Já para
a detecção dos robôs, definiu-se que cada robô pos-
sui um identificador único, o que faz que quando
um robô se aproxime o suficiente de outro, ele
possa perceber que o obstáculo, na verdade, é um
robô e ainda qual robô.

A terceira etapa é a troca de informações, que
sucede a detecção dos robôs. Quando dois ou mais
robôs se encontram, ambos param por um mo-
mento e trocam informações correspondentes às
suas descrições do mapa. Vale destacar que na
atual implementação, todos os obstáculos são es-
táticos (excetuando-se os próprios robôs).

A quarta etapa é a atualização dos custos dos
marcadores, resultante das etapas de mapeamento
do ambiente e de troca de informações. Na sequên-
cia, são determinadas as distâncias para o destino
partindo de cada marcador que interessam ao robô
(a estimativa g(s) do algoritmo D*). O processa-
mento realizado nessa etapa é, de fato, o cálculo
do menor caminho segundo o algoritmo D* Lite.

Na sexta etapa, os robôs alocam os mar-
cadores mais próximos de si. Para que não ocor-
ram colisões entre os robôs é necessário que o al-
cance do sensor de percepção de robôs seja sempre
maior que o raio da região de marcadores aloca-
dos. O ideal é que o alcance do sensor seja no
mı́nimo o dobro do raio de alocação.

Na última etapa, para calcular a sua direção
de movimentação, cada robô utilizará as distân-
cias para o destino dos marcadores de sua região
de interesse. O cálculo do vetor de movimento
é uma soma vetorial ponderada dos vetores que
ligam o robô a cada marcador associado. A
definição da função f que determina o módulo do
vetor de um marcador s associado a um robô r é:

f(s) = maxp∈S(r)(g(p)) − g(s)

Ou seja, o tamanho de cada vetor é a subtração
da maior distância (g(p)) de um marcador perten-
cente ao conjunto S(r) do robô, pelo valor de g de
cada marcador.
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Figura 4: Exemplo de execução do D*-Space. a) É execu-
tado o D* Lite. b) O algoritmo de Colonização de Espaço
opera sobre o resultado do D* Lite. (c) e (d) demonstram
o próximo ciclo do algoritmo.

Na Figura 4, pode ser observado um exemplo
da execução do D*-Space. A posição do robô é
o nó indicado com um ćırculo, o destino é o nó
indicado com um “x” e os obstáculos são os nós
pretos.

5 Testes e Validação

O algoritmo D*-Space foi validado junto a um
conjunto de testes simulados de ambientes multi-
robôs nos softwares Player/Stage. Ambos fazem
parte do Player Project (Gerkey et al., 2003). Os
ambientes simulados podem ser vistos na Figura
5, onde os objetos pretos são obstáculos.

A validação foi realizada comparando-se as
soluções obtidas na execução do D*-Space com
os resultados da execução do D* Lite. Verificou-
se que, assim como o D* Lite, o D*-Space gera
trajetórias que sempre alcançam o destino sem
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Mapa 1 Mapa 2

Figura 5: Mapas usados nos testes.

a ocorrência de colisões com obstáculos, mas
além disso, conforme foi previsto, ele busca man-
ter o robô afastado de qualquer obstáculo, seja
dinâmico (outros robôs) ou estático (paredes).

Para o método utilizado para a comparação,
a direção de movimentação dos robôs é a indi-
cada pelo menor caminho computado pelo algo-
ritmo D*. Como se pode deduzir, se não exis-
tirem erros ou imprecisões no controle dos robôs,
tal técnica funcionará perfeitamente. No entanto,
muitas vezes ocorrem colisões ao se gerar cami-
nhos próximos de obstáculos, a não ser que as ve-
locidades de deslocamento dos robôs sejam reduzi-
das nessas localidades.

Robô 1 Robô 2 Robô 3

D*

Space D*

D* D*

Space D* Space D*

Figura 6: Comparação entre caminhos gerados pelo D*
e pelo D*-Space para três robôs. Os segmentos pretos são
obstáculos já mapeados pelos robôs. Os segmentos cin-
zas são as trajetórias geradas por cada método, sendo as
imagens superiores geradas pelo Algoritmo D* Lite e as
inferiores pelo D*-Space. Nota-se também que o mapea-
mento obtido pelo D*-Space está mais evolúıdo, devido à
troca de informações entre os robôs.

Na Figura 6 é mostrada uma comparação en-
tre as trajetórias geradas na execução do D*-Space
e do D* no mapa 1 da Figura 5. São analisa-
dos os caminhos que três robôs dispersos aleato-
riamente percorreram. É posśıvel ver que as tra-
jetórias obtidas com o D*-Space passam longe o
suficiente dos obstáculos, permitindo que a veloci-
dade se mantenha próxima do limite estabelecido.
Por outro lado, utilizando apenas o D*, a tra-
jetória tangencia os obstáculos e, em virtude disso,
em velocidade bem abaixo da máxima.

Na tabela 1 foram comparados os tempos mé-
dios de execução, as distâncias totais médias e as
velocidades médias dos robôs entre a simulação
utilizando o D*-Space e a simulação utilizando
apenas o D*. Em todos os casos de teste o ambi-
ente tinha 100x100 metros (e utilizou-se uma dis-

cretização de 100x100 marcadores) e a velocidade
máxima dos robôs era de 5 m/s. Foram avaliados
três conjuntos de teste (10, 15 e 20 robôs) cada
um com cinco configurações aleatórias de posições
iniciais e finais para cada robô.

Utilizando o D*-Space

Robôs
Tempo(s) Distância(m) Vel(m/s)

Média DP Média DP Média DP
10 25.6 7.6 89.74 38.16 3.71 0.82
15 29.7 12.2 88.91 36.66 3.03 0.7
20 33.2 16.8 86.29 35.07 2.69 0.61

Utilizando apenas o D*

Robôs
Tempo(s) Distância(m) Vel(m/s)

Média DP Média DP Média DP
10 33.2 10.3 83.21 29.61 2.57 0.64
15 42.4 16.0 85.68 31.07 2.13 0.58
20 50.9 21.8 86.91 33.48 1.74 0.39

Tabela 1: Comparação entre o D*-Space e o método us-
ando apenas o D*.

É preciso ressaltar que em termos de tempo
de execução de algoritmo, por efetuar um proces-
samento maior, o D*-Space é mais lento que o D*
Lite. De fato, utilizando-se o D* Lite cada ciclo
de simulação foi de aproximadamente metade do
tempo do ciclo do D*-Space. Contudo, por evitar
a aproximação de obstáculos o D*-Space permite
uma taxa de atualização menor. Com isso, o que
acaba influenciando majoritariamente os tempos
de simulação são as velocidades médias de cada
robô, associadas às distâncias percorridas.

O resultado obtido foi que com o D*-Space
o tempo médio de simulação se mostrou sempre
menor (cerca de 30%), isto porque, apesar de o D*
obter trajetórias menores (como pode-se observar
pelas distâncias médias), a velocidade média do
D*-Space é consideravelmente maior. Com isso,
conclui-se que, em situações realistas, o uso do
D*-Space se mostrou mais aconselhável, visto que
apesar de o D* tratar a incerteza sobre o espaço
de configuração do ambiente, ele desconsidera a
incerteza no controle dos robôs.

Na sequência, resolveu-se analisar se a ex-
istência de troca de informações entre os robôs
contribui de forma significativa para o desem-
penho do D*-Space. Para esse teste os dois mapas
da Figura 5 foram utilizados, com três conjuntos
de teste (10, 15 e 20 robôs) cada um com cinco
configurações aleatórias de posições iniciais e fi-
nais para cada robô. Os resultados podem ser vis-
tos na tabela 2. Para o primeiro mapa, a troca
de informações não contribuiu para uma melhora
no tempo de execução, pelo contrário, se mostrou
pior que o método sem troca de informações para o
exemplo com 10 robôs. No entanto, nos testes com
20 robôs, o método com trocas de informações se
mostrou um pouco melhor. Entretanto, para o se-
gundo mapa, o método com troca de informações
mostrou-se bem mais eficiente que o método onde
não existe troca de informações.

O que pode-se inferir é que quando os obstácu-
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los são esparsos e pasśıveis de serem contornados,
a troca de informações não faz muita diferença.
Porém, em um ambiente similar a um labirinto, a
escolha do caminho a ser tomado, quando se al-
cança um obstáculo, é cŕıtica. Quanto mais infor-
mações sobre o ambiente cada robô possuir, maior
será a certeza na tomada dessa decisão e menor
será a distância percorrida até o destino.

Mapa 1
Método com Troca de Informações

Robôs
Tempo(s) Distância(m) Vel(m/s)

Média DP Média DP Média DP
10 25.6 7.6 89.74 38.16 3.71 0.82
15 29.7 12.2 88.91 36.66 3.03 0.7
20 33.2 16.8 86.29 35.07 2.69 0.61

Método sem Troca de Informações

Robôs
Tempo(s) Distância(m) Vel(m/s)

Média DP Média DP Média DP
10 23.8 6.5 89.23 38.56 3.91 0.88
15 29.6 11.8 90.86 39.9 3.12 0.69
20 35.4 17.9 92.15 41.08 2.74 0.63

Mapa 2
Método com Troca de Informações

Robôs
Tempo(s) Distância(m) Vel(m/s)

Média DP Média DP Média DP
10 37.9 18.3 126.26 63.71 3.43 0.74
15 39.4 19.0 113.05 52.12 2.89 0.66
20 40.3 19.7 99.74 44.48 2.41 0.42

Método sem Troca de Informações

Robôs
Tempo(s) Distância(m) Vel(m/s)

Média DP Média DP Média DP
10 42.2 22.1 142.65 71.09 3.51 0.83
15 47.9 24.9 145.33 75.39 3.07 0.7
20 51.8 27.2 146.14 78.95 2.82 0.61

Tabela 2: Comparação entre os métodos com e sem troca
de informações, para os mapas da Figura 5.

6 Conclusão

O algoritmo D*-Space foca a geração de cami-
nhos por ambientes espaçosos, mantendo o robô
afastado de obstáculos dinâmicos e desconheci-
dos(paredes, obstáculos e outros robos). Dessa
forma, o método se apresenta aplicável em situ-
ações realistas, onde o uso somente do D* não
se mostra uma alternativa viável. Além disso, a
troca de informações entre robôs apresenta ganhos
no tempo de execução em ambientes onde os ob-
stáculos formam trechos de caminhos sem sáıda.

Como trabalho futuro, existe a ideia de asso-
ciar ńıveis de confiabilidade para os marcadores,
bem como estender o algoritmo para o tratamento
de obstáculos dinâmicos. Outra possibilidade é
incluir no cálculo dos custos dos marcadores a
concentração de robôs em áreas do ambiente, de
forma que ao trocar informações seja posśıvel de-
terminar os lugares com maiores concentrações de
robôs, e, quem sabe, evitá-los.
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(1) O simulador está disponível na internet no seguinte endereço: 

http://lara.unb.br/~gaborges/pesquisa/robotica/movel_ctraj/index.htm 
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Resumo Este trabalho apresenta os controladores de trajetória e velocidade de robôs móveis com tração diferencial utilizando 

um sistema controle nebuloso de arquitetura simplificada. O projeto dos controladores considera o modelo cinemático do robô 

móvel, seguindo uma trajetória de referência, sujeito a perturbações externas. Para tanto, foram parametrizados dois controlado-

res nebulosos, um para controlar a trajetória do robô e outro para controlar a velocidade dos motores de corrente contínua. Para 

verificar a eficiência dos controladores foi usado um simulador (1) concebido no ambiente Matlab®. Os resultados obtidos foram 

satisfatórios considerando a arquitetura simplificada dos controladores de trajetória e velocidade do robô móvel. 

Palavras-chave Controle Nebuloso, Controle de Trajetória, Controle de Velocidade, Robôs Móveis 

 

1   Introdução 

Um importante objetivo na área de robótica é a cria-

ção de robôs autônomos. Tais robôs devem aceitar 

descrições de alto nível das tarefas que devem execu-

tar, sem necessidade de intervenção humana. Estes 

robôs são equipados com atuadores e sensores sob 

controle de um sistema de computação. 

O desenvolvimento da tecnologia necessária pa-

ra robôs autônomos engloba algumas ramificações 

como raciocínio, percepção e controle, surgindo 

vários problemas importantes, entre eles, o controle 

de trajetórias. Em geral, este problema consiste em 

descobrir como levar um robô móvel a partir de uma 

configuração inicial até uma configuração final. 

Embora pareça simples, o projeto de robôs mó-

veis exige a aplicação técnica de várias áreas do 

conhecimento. O sistema de controle de um robô 

móvel é formado por um conjunto de componentes 

de hardware e software integrados para conferir um 

comportamento adequado ao sistema. 

Nos sistemas de controle dos robôs móveis, atu-

almente, utilizam-se técnicas de inteligência compu-

tacional tais como: redes neurais, lógica nebulosa ou 

a combinação destas com técnicas convencionais [1]. 

No que diz respeito aos controladores de trajetó-

ria de robôs móveis autônomos, quando o controle é 

do tipo dinâmico, os parâmetros do modelo do robô 

móvel variam toda vez que ocorrem mudanças estru-

turais no veículo [2]. Por outro lado, quando o con-

trole é do tipo cinemático, as velocidades de referên-

cia são determinadas para cada eixo de tração do 

robô móvel e disponibilizadas para serem aplicadas 

aos motores de corrente contínua, através do controle 

de velocidade [3]. Com relação à modalidade de 

controle usada no controle cinemático de robôs mó-

veis, citam-se, exemplos de controle adaptativo por 

modelo de referência [2], controle por lógica nebulo-

sa [4] e controle por estrutura variável [5]. 

 

2   Lógica Nebulosa 

O emprego de equações diferenciais para descrever o 

comportamento estático e/ou dinâmico de um siste-

ma de controle representa uma ferramenta descritiva 

de suma importância, no entanto, é muito difícil 

identificar as equações diferenciais que descrevem 

com exatidão o comportamento de sistemas comple-

xos com múltiplas variáveis. Considerando que à 

medida que a complexidade de um sistema aumenta, 

a possibilidade de descrever este sistema com equa-

ções matemáticas diminui, uma alternativa viável 

pode ser a utilização de mecanismos de inferência, 

baseados em regras lógicas de controle ativadas a 

partir de informações consistentes, advindas de ter-

mos lingüísticos associados às variáveis de entrada 

do sistema [6]. 

As regras de controle são estabelecidas a partir 

de um conjunto de condições que descrevem o com-

portamento do sistema e através de uma base de 

conhecimento consistente, é possível determinar por 

inferência, uma relação lógica entre as varáveis de 

entrada e as ações de controle. As variáveis de entra-

da são desmembradas em conjuntos discretos de 

termos lingüísticos, devidamente ponderados, estabe-

lecendo um significado preciso às situações de entra-

da do sistema. As ações de controle, decorrentes de 

um conjunto de termos lingüísticos associados às 

variáveis de entrada, são obtidas com ajuda de méto-

dos de inferência, baseados em regras simbólicas de 

inteligência artificial, interpretadas segundo concei-

tos da lógica nebulosa [7] [8]. 

3   Controle de Trajetória 

O projeto de sistemas de controle de trajetória de 

robôs móveis pode ser abordado de duas formas, uma 

considerando apenas o modelo cinemático do robô 

móvel, e outra levando em consideração o modelo 

cinemático e dinâmico do robô. 
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O modelo cinemático representa as característi-

cas de movimento e suas restrições e o modelo dinâ-

mico representa como o robô responde às entradas de 

controle externas no decorrer do tempo, levando em 

conta as forças dinâmicas atuando sobre sua estrutu-

ra, seu momento de inércia, o modelo dinâmico dos 

atuadores do sistema e as forças de atrito envolvidas. 

O modelo cinemático também é dinâmico, pois o 

estado do robô, definido neste modelo, varia com as 

excitações do sistema e depende do estado do robô 

móvel no instante imediatamente anterior, porém não 

inclui forças dinâmicas atuando sobre o robô, daí a 

separação entre modelo cinemático e dinâmico. 

Portanto, este artigo apresenta um controlador de 

trajetória, baseado no modelo cinemático de robôs 

móveis com tração diferencial sujeito a perturbações. 

Conforme indicado na Figura 1, a locomoção do 

robô móvel é proporcionada por duas rodas acopla-

das a motores de corrente contínua por intermédio de 

caixas de redução e duas rodas livres asseguram a 

estabilidade do veículo. 

Define-se por C: X X Y o sistema de coordena-

das no qual a tarefa de navegação é definida, e CR: 

XR X YR o sistema de coordenadas do robô. Por con-

veniência, a origem de CR está sobre o ponto de refe-

rência P, localizado no centro das rodas de tração, 

com o eixo YR coincidindo com os eixos das rodas. 

Define-se ainda rd e re como sendo os raios das 

rodas de tração, b como sendo a distância entre as 

rodas, d como sendo a distância entre o ponto P e o 

centro de gravidade do robô. 

Define-se também vd e ve como sendo a veloci-

dade das rodas direita e esquerda, respectivamente. 

Na configuração cartesiana do robô móvel, o par 

ordenado (xp , yp) descreve a posição do robô e o 

ângulo  entre os eixos XR e X descreve a sua orien-

tação. O modelo cinemático e o comportamento 

dinâmico de um robô com tal configuração são apre-

sentados em [9]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Robô móvel com sistema de tração diferencial [3] 

 (deslocamento ortogonal),  (desvio angular) 

 

 

O erro de trajetória é dado em termos de duas 

variáveis: o deslocamento ortogonal  e o desvio 

angular , conforme indicado na Figura 1. 

Define-se P* = (x*, y*) como o ponto de inter-

secção entre a trajetória e uma reta imaginária coin-

cidente com o eixo das rodas. O deslocamento  

representa a distância P* P, sendo negativo se P* 

está do lado direito do ponto P. 

4   Controlador Nebuloso 

Este trabalho apresenta o projeto de um controlador 

digital simples e eficiente, que pode ser construído 

com microcontroladores e conversores A/D e D/A de 

8 bits. Esse controlador utiliza os conceitos da lógica 

nebulosa, aplicada no controle de trajetória de robôs 

móveis autônomos com tração diferencial. 

Trata-se de um controlador nebuloso de arquite-

tura simplificada, que utiliza uma estrutura padroni-

zada para representação das funções de pertinência e 

ponderação dos termos lingüísticos. 

Nesse controlador os limites de atuação são pa-

dronizados e as ações de controle previamente calcu-

ladas, tendo como limitação o número de bits utiliza-

dos na representação binária das variáveis. 

 

4.1 Fuzzificação das Variáveis de Entrada 

Todas as variáveis de entrada do controlador nebulo-

so são digitalizadas e codificadas no formato de um 

único byte, variando de [-128:128]. A interface de 

Fuzzificação recebe os valores analógicos de entrada 

dos sensores e gera as variáveis digitais equivalentes. 

A partir desses valores, é possível determinar os 

termos lingüísticos e os graus de pertinência dos 

conjuntos nebulosos de entrada. Estes conjuntos são 

padronizados e cada termo lingüístico é devidamente 

ponderado através de um fator w, que associa um 

peso discreto a cada termo lingüístico de entrada, 

como indicado na Tabela 1. Os valores máximos para 

 e  são, respectivamente, 90 e 50cm. 

Tabela 1. Digitalização das variáveis de entrada ( e ) 

Entradas Digitalização 

D,D 

Termo 

Lingüístico 

Peso 

w,w  [  ]  [cm] 

[-90:-45] [-50:-25] [-128:-64] NG -2 

[-45:0] [-25:0] [-128:0] NP -1 

[-45:45] [-25:25] [-64:64] ZE 0 

[0:45] [0:25] [0:128] PP 1 

[45:90] [25:50] [64:128] PG 2 
 

A Figura 2 apresenta as variáveis de entrada D 

e D, variando de [-128:128], com peso w e w, 

variando de [-2:2] e índices de pertinência  e , 

variando no intervalo de [0:1]. 

A interface de Fuzzificação recebe uma variável 

de entrada digitalizada por um conversor A/D de 8 

bits, que pode assumir valores binários positivos e 

negativos, variando de [-128:128]. 
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Figura 2. Função de pertinência de entrada do controlador de 

trajetória:  (deslocamento ortogonal),  (desvio angular) 

A Fuzzificação ocorre através de uma simples 

divisão por um fator que varia conforme o número de 

termos lingüísticos associados às variáveis de entrada 

[10]. Considerando os cinco termos lingüísticos da 

Tabela I, esse fator é igual a 64. 

Fuzzificação da variável de entrada : 

 = -33,75  D = -48  -48  64 = -0,75 

Assim, estão ativos os termos lingüísticos de 

peso wa = -1 com grau de pertinência a = 0,75, e 

peso wb = 0 com grau de pertinência b = 0,25. 

Fuzzificação da variável de entrada : 

 = -12,5cm  D = -32  -32  64 = -0,50 

Assim, estão ativos os termos lingüísticos de 

peso wa = -1 com grau de pertinência a = 0,50, e 

peso wb = 0 com grau de pertinência b = 0,50. 

 

4.2 Defuzzificação da Variável de Saída 

A interface de Defuzzificação gera a variável de 

saída  do controlador nebuloso a partir de um 

conjunto consistente de regras de controle. O valor 

máximo de  (diferencial de velocidade angular) é 

10..rad/s. A Tabela 2 apresenta a variável de saída 

digitalizada D do controlador nebuloso variando 

de [-128:128]. 

Tabela 2. Digitalização da variável de saída () 

Saída 

 [.rad/s] 

Digitalização 

D 

Termo 

Lingüístico 

Peso 

w 

[-10:-7,5] [-128:-96] NGG -4 

[-10:-5] [-128:-64] NG -3 

[-7,5:-2,5] [-96:-32] NM -2 

[-5:0] [-64:0] NP -1 

[-2,5:2,5] [-32:32] ZE 0 

[0:5] [0:64] PP 1 

[2,5:7,5] [32:96] PM 2 

[5:10] [64:128] PG 3 

[7,5:10] [96:128] PGG 4 
 

A Figura 3 mostra a variável de saída do contro-

lador D, com peso w, variando de [-4:4] e índice 

de pertinência , variando no intervalo de [0:1]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Função de pertinência da variável de saída do controla-

dor de trajetória: D (diferencial de velocidade angular) 

Baseado em conhecimento prévio sobre o proce-

dimento de estabilização de trajetórias [3], foi cons-

truída a Tabela 3 que comporta as 25 regras do con-

trolador nebuloso de arquitetura simplificada. Na 

mesma tabela estão marcadas quatro células adjacen-

tes indicando quais as regras de controle ativadas 

pelas entradas  = -33,75 e  = -12,5cm. 

Tabela 3. Regras de controle de trajetória 

 

 -50 -25 0 25 50 

w -2 a  -1 b   0 1 2 

 w w NG NP ZE PP PG 

-90 -2 NG -4 -3 -2 -1 0 

-45 a  -1 NP -3 -2 -1 0 1 

0 b   0 ZE -2 -1 0 1 2 

45 1 PP -1 0 1 2 3 

90 2 PG 0 1 2 3 4 
 

A partir de cálculos matemáticos elementares é 

possível calcular, para cada combinação de entrada, o 

valor das ações de controle  (diferencial de velo-

cidade angular). A equação (1) representa o operador 

de agregação usado no cálculo das ações de controle 

decorrentes das regras ativadas a partir das variáveis 

de entrada (, ). 
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A interface de Defuzzificação gera a variável de 

saída D, com representação binária de 8 bits, que 

pode assumir valores binários positivos e negativos 

variando de [-128:128]. 

A etapa final de Defuzzificação pela equação (2) 

implica na multiplicação por um fator que varia con-

forme o número de termos lingüísticos associados à 

variável de saída [10]. Para os nove termos lingüísti-

cos da Tabela 2, esse fator é igual a 32. 

5   Controle de Velocidade 

Tratando-se de controle cinemático, os reguladores 

devem determinar as velocidades de referência das 

rodas motrizes, sob a forma das equações (3) e (4) e 

para isso, é preciso usar controladores de velocidade 

eficientes, pois, de seu bom desempenho depende a 

redução de efeitos ligados à dinâmica do robô [10]. 
 

    
 d1ndnd rvrvr  (3) 

 

    
 e1nene rvrvr  (4) 

 

Segundo Borges [11], controladores adaptativos 

por modelo de referência (MRAC) estão aptos para o 

controle de velocidade, no entanto, um controlador 

nebuloso é proposto como alternativa viável, simples 

e eficiente, capaz de reproduzir os resultados apre-

sentados por Borges [3]. 

Apresenta-se a seguir a descrição do controlador 

nebuloso proposto nesse trabalho, considerando uma 

velocidade máxima é de 50cm/s. 

Caso I: As variáveis de entrada do controlador 

nebuloso são: velocidade de referência (vr) e veloci-

dade atual (v). Conforme indicado na Tabela 4. 

Caso II: As variáveis de entrada do controlador 

nebuloso são: erro de velocidade () e diferencial do 

erro (). Conforme indicado na Tabela 5. 

Tabela 4. Digitalização das variáveis de entrada (vr e v) 

Entradas Digitalização 

vrD,vD 

Termo 

Lingüístico 

Peso 

wvr,wv vr [cm/s] v [cm/s] 

[-50:-25] [-50:-25] [-128:-64] NG -2 

[-25:0] [-25:0] [-128:0] NP -1 

[-25:25] [-25:25] [-64:64] ZE 0 

[0:25] [0:25] [0:128] PP 1 

[25:50] [25:50] [64:128] PG 2 
 

Tabela 5. Digitalização das variáveis de entrada ( e ) 

Entradas Digitalização 

D, D 

Termo 

Lingüístico 

Peso 

w,w  [cm/s]  [cm/s] 

[-50:-25] [-50:-25] [-128:-64] NG -2 

[-25:0] [-25:0] [-128:0] NP -1 

[-25:25] [-25:25] [-64:64] ZE 0 

[0:25] [0:25] [0:128] PP 1 

[25:50] [25:50] [64:128] PG 2 
 

Caso I: As 25 regras de controle de inferência 

direta para variáveis de entrada (vr e v) estão indica-

das na Tabela 6. 

Tabela 6. Regras: controle de velocidade (vr e v) 

u 

v -50 -25 0 25 50 

wv -2 -1 0 1 2 

vr wvr wu NG NP ZE PP PG 

-50 -2 NG 0 -1 -2 -3 -4 

-25 -1 NP 1 0 -1 -2 -3 

0 0 ZE 2 1 0 -1 -2 

25 1 PP 3 2 1 0 -1 

50 2 PG 4 3 2 1 0 
 

Caso II: As 25 regras de controle de inferência 

indireta para variáveis de entrada ( e ) estão indi-

cadas na Tabela 7. 

Tabela 7. Regras: controle de velocidade ( e ) 

u 

 -50 -25 0 25 50 

w -2 -1 0 1 2 

 w wu NG NP ZE PP PG 

-50 -2 NG -4 -3 -2 -1 0 

-25 -1 NP -3 -2 -1 0 1 

0 0 ZE -2 -1 0 1 2 

25 1 PP -1 0 1 2 3 

50 2 PG 0 1 2 3 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representação gráfica das regras de controle: 

wu = f (w ,w) → pesos discretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representação gráfica das ações de controle: 

uD = f (D , D) → variáveis digitalizadas 
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A Tabela 8 mostra a variável de saída digitaliza-

da uD do controlador de velocidade. A tensão má-

xima permitida é de 12volts. 

Tabela 8. Digitalização da variável de saída (u) 

Saída 

u [Volts] 

Digitalização 

uD 

Termo 

Lingüístico 

Peso 

wu 

[-12:-9] [-128:-96] NGG -4 

[-12:-6] [-128:-64] NG -3 

[-9:-3] [-96:-32] NM -2 

[-6:0] [-64:0] NP -1 

[-3:3] [-32:32] ZE 0 

[0:6] [0:64] PP 1 

[3:9] [32:96] PM 2 

[6:12] [64:128] PG 3 

[9:12] [96:128] PGG 4 
 

A tensão aplicada nos motores das rodas direita 

e esquerda depende do cálculo da variável diferencial 

de tensão u, conforme equações (5) e (6). 
 

 (5) 
 

    e1nene uuu 


 (6) 

6   Simulador de Trajetória 

O uso de simulações permite melhor avaliar os resul-

tados, sem que imperfeições e não-linearidades ine-

rentes se juntem às limitações dos controladores, que 

dificultam a identificação de suas características. No 

entanto, as simulações podem incorporar também 

efeitos dinâmicos, saturações e ruídos de estimação 

para melhor se aproximar da realidade. Na Figura 6 

apresenta-se uma simulação do controle de trajetória 

com erro inicial 0 = 15 cm [3]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Interface gráfica do simulador de trajetória [3] 

7   Resultados 

Nas figuras a seguir é possível observar os resultados 

obtidos na simulação das estratégias de controle de 

trajetória e controle de velocidade apresentadas nesse 

trabalho. O sistema de controle possui dois controla-

dores nebulosos de arquitetura simplificada, um para 

o controle de trajetória do robô móvel e outro para o 

controle de velocidade das rodas de tração. 

O controle de velocidade foi concebido de duas 

formas diferentes: uma com lógica nebulosa de infe-

rência direta (Caso I) e outra com lógica nebulosa de 

inferência indireta (Caso II). Em ambos os casos, o 

controle de velocidade não apresenta nenhum meca-

nismo de estimação do erro de trajetória, utilizado 

nos sistemas de controle de velocidade adaptativos 

por modelo de referência (MRAC) [3]. 

Mesmo assim, a simplicidade dos controladores 

nebulosos surpreende pelos resultados apresentados, 

os quais qualificam estes tipos de controladores para 

aplicações de uso geral, onde pequenos desvios não 

comprometem a eficiência do sistema de controle. 

As figuras mostram a eficiência do controle de 

trajetória nebuloso operando junto com o controle de 

velocidade nebuloso, pois nas simulações o robô 

móvel seguiu a trajetória de referência desde o início 

até o fim, com valores para deslocamento ortogonal 

 e desvio angular  compatíveis com o esperado. 

Na Figura 7, no intervalo de 0 a 2s, as oscilações 

transitórias de desvio angular  ocorrem devido às 

limitações do controle nebuloso de inferência direta 

(Caso I), que não é capaz de tratar a derivada do erro 

de velocidade das rodas de tração. Estas oscilações 

não aparecem na Figura 9 que mostra a atuação do 

controle nebuloso de inferência indireta (Caso II). 

A Figura 8 mostra a resposta do controle de ve-

locidade nebuloso de inferência direta e o efeito do 

chaveamento da tensão de alimentação dos motores 

sobre a velocidade das rodas direita e esquerda. A 

Figura 10 também mostra o efeito do chaveamento, 

contudo, a resposta do controle de velocidade nebu-

loso de inferência indireta é mais consistente. 

O chaveamento da tensão de alimentação dos 

motores é provocado pela dinâmica do sistema de 

controle de trajetória e velocidade que exige uma 

resposta rápida do sistema de tração do robô móvel 

para seguir a trajetória de referência. 

8   Conclusão 

Esse trabalho apresentou uma nova abordagem para 

o controle de trajetória e velocidade de robôs móveis 

com tração diferencial, usando controlador nebuloso 

de arquitetura simplificada. 

A partir do estudo comparativo por simulação, 

baseado no modelo cinemático de um robô móvel, 

sujeito a perturbações, foi possível observar resulta-

dos equivalentes aos obtidos usando controle adapta-

tivo por modelo de referência (MRAC) [3]. 

    d1ndnd uuu 
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Caso I: As variáveis de entrada do controle de 

velocidade de inferência direta são: (vr) e (v). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Caso I: Resposta do controlador de trajetória 

 (deslocamento ortogonal),  (desvio angular) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Caso I: Resposta do controlador de velocidade: 

Ve (velocidade da roda esquerda) 

Vd (velocidade da roda direita) 

 

Nesse estudo comparativo foi possível observar 

as oscilações provocadas pelo controle de velocidade 

de inferência direta, como também o efeito do chave-

amento da tensão de alimentação dos motores sobre a 

velocidade das rodas do sistema de tração. 

Portanto, esse trabalho demonstrou a eficiência 

de um controlador nebuloso de arquitetura simplifi-

cada, quando submetido às condições adversas pre-

sentes em sistemas dinâmicos, condições que carac-

terizam o problema de controle de trajetória de robôs 

móveis com tração diferencial. 
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SEMI-AUTÔNOMOS EM AMBIENTES SEMI-ESTRUTURADOS

Ricardo Figueiredo Machado∗, Paulo Fernando Ferreira Rosa∗, Diego Félix de
Almeida†

∗Instituto Militar de Engenharia, Seção de Engenharia de Defesa,
Praça General Tibúrcio 80, Praia Vermelha

Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Emails: rfm61@hotmail.com, rpaulo@ime.eb.br, diegobill@gmail.com

Abstract— This paper presents a visual tracking system of targets by wheeled mobile robots on semi-
structured environments(Sistema de Acompanhamento Visual de Alvos por Robô - SAVAR), capable of con-
trolling two degrees of freedom robot and a network camera loaded. Two controllers are used, one for the robotic
platform and another for the camera, in order to allow the independence movements of the camera and the
robot in performing the task of tracking with obstacle avoidance. The configuration in the closed loop system is
performed under a WLAN(Wireless Local Area Network) technology standard 802.11b/g. In this approach, the
major computational cost is achieved by a computer (host) and low computational cost algorithms are embedded
in the hardware of the robot. Inertial sensors (gyroscopes, digital compass and accelerometer) are used as support
to the guidance and navigation.

Keywords— Mobile robot, Computer vision, Inertial sensors, Embedded system.

Resumo— Este trabalho apresenta um Sistema de Acompanhamento Visual de Alvo por Robô com rodas
(SAVAR) para ambientes semi-estruturados, capaz de controlar dois graus de liberdade do robô e de uma câmera
de rede embarcada. Dois controladores são usados, um para a plataforma robótica e outro para a câmera,
com o objetivo de permitir a independência de movimentos da câmera e do robô na execução da tarefa de
acompanhamento com desvio de obstáculos. A configuração do sistema em malha fechada é realizada sob uma
WLAN (Wireless Local Area Network) com tecnologia padrão 802.11b/g. Nesta abordagem o maior custo
computacional é realizado por um computador (host) e algoritmos de baixo custo computacional embarcados
no hardware do robô. São empregados os sensores inerciais (giroscópios, compasso digital e acelerômetro) como
suporte à orientação e navegação.

Palavras-chave— Robôs móveis, Visão computacional, Sensores inerciais, Sistemas embarcados.

1 Introdução

Para muitas espécies vivas a percepção visual de-
sempenha um papel fundamental em seu compor-
tamento. A capacidade de coordenação do tipo
mão-olho dá a flexibilidade, a destreza e robus-
tez de movimento que uma máquina ainda não
pode executar. O ser humano ao rastrear um alvo
móvel concentra boa parte da atenção no objeto
de interesse, mas mantém relativa percepção do
entorno para detecção dos objetos móveis e está-
ticos, quando na sua condução em direção ao alvo
aplicando métodos distintos para rastrear um ob-
jeto, navegar e evitar colisões. A visão do robô
para o cumprimento de suas tarefas se estende ao
campo da visão computacional, não sendo uma
entidade isolada, mas parte de um sistema mais
complexo. Com isso as informações visuais foram
inclúıdas na malha de realimentação das formu-
lações de controle da postura do robô ( controle
servo visual), (Hutchinson et al., 1996). O artigo
está estruturado em sete seções distintas: a seção
II apresenta uma śıntese de trabalhos correlatos;
a seção III trata do enunciado do problema; a se-
ção IV apresenta a visão geral do Sistema, a se-
ção V os aspectos teóricos do desenvolvimento de
um robô experimental, o controle da câmera e sua
eletrônica embarcada, a seção VI descreve o sub-

sistema de acompanhamento, sua metodologia e
simulações ao final, na seção VII a conclusão e as
referências.

2 Trabalhos correlatos

Um sistema de detecção e rastreamento visual de
faces humanas em tempo real, para um robô hu-
manoide, foi proposto por (Tsai and Song, 2005),
usando um computador embarcado baseado de
gradientes de intensidade e histogramas de cores.
As imagens são transmitidas por sinal de rádio
para um computador, que processa o algoritmo
de visão, gerencia e executa o rastreamento visual.
O desempenho do sistema consumiu 112ms para
processamento da imagem a taxas de 9, 8 qua-
dros/segundo e 0, 21 segundo/imagem para ras-
trear. Trabalhos recentes como (Tsai et al., 2009)
e (Felser, 2005) utilizam o plano da imagem para
rastreamento visual. O primeiro é baseado na esti-
mativa de erro e controle robusto baseado (método
direto de Lyapunov). O último utiliza uma dual
jacobiana, de forma à acoplar o controle do modelo
do robô e do alvo. Como estimador foi utilizado
um filtro de Kalman auto ajustável. O modelo
é robusto em relação as leis de controle, entre-
tanto tem restrições, devido a distribuição Gaus-
siana incerta e taxa de amostragem uniforme. Um
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rastreador usando uma câmera de rede PTZ(Pan,
Tilt e Zoom) em tempo real é apresentado por
(Li et al., 2007), utilizando filtros de part́ıculas
em duas fases de multi-escala, juntamente com
o algoritmo de KLT e um mecanismo de multi-
threading. Com base nos resultados de trabalhos
recentes e o fato de não existir um sistema para
rastreamento visual para os robôs do laboratório
do IME, surgiu a inspiração para a presente tra-
balho.

3 Apresentação do Problema

No cenário semi-estruturado, resolveremos o pro-
blema de acompanhamento visual por um robô
móvel terrestre dotado apenas de uma câmera
como seu único sistema sensorial. Na maioria das
atividades industriais automatizadas o robô tem
conhecimento exato de sua posição, da posição dos
objetos e obstáculos, operando assim em ambien-
tes completamente estruturados, a exemplo dos
robôs industriais utilizados em linha de monta-
gem. Por ambiente estruturado entende-se, um
ambiente no qual algumas pré-condições podem
ser estabelecidas e garantidas, como o tipo de solo
para navegação, que seja adequado a anatomia do
robô e a existência de marcos confiáveis à navega-
ção, entre outros. Em ambientes onde estas condi-
ções iniciais não podem ser totalmente garantidas
e respeitados, semi-estruturado, um certo grau de
autonomia deve ser dado ao sistema de controle do
robô, para que a execução da tarefa seja realizada
com segurança. Também nesses ambientes é fun-
damental que a resposta do sistema robótico seja
adequada à dinâmica não-linear do meio e à sua
interação em tempo real. Assim se faz necessário
um aumento da quantidade de sensores para inte-
ração com o meio, o que acarreta um aumento dos
custos e maior complexidade do sistema robótico.

4 Visão Geral do Sistema

Neste trabalho propomos um Sistema de Acompa-
nhamento de Alvo móvel por Robô (SAVAR) ca-
paz de controlar dois graus de liberdade do robô
e de uma câmera embarcada. São usados dois
controladores: um para a plataforma robótica e
outro para a câmera. O sistema é composto por
dois subsistemas com controladores distintos, fi-
guras 1 e 2. É operado sob uma rede ethernet
sem fio e usa uma câmera de rede. Nesta aborda-
gem o maior custo computacional será realizado
por um computador (host) e algoritmos de baixo
custo computacional embarcados no hardware do
robô. Esta configuração permite a independência
de movimentos da câmera e do robô quando na
execução da tarefa de acompanhamento com des-
vio de obstáculos. O uso da tecnologia WLAN e
protocolos TCP/IP, introduz benef́ıcios considerá-
veis ao sistema pela possibilidade de tele-operação

de robôs e reutilização do sistema com pouca ou
nenhuma alteração no hardware do robô e no soft-
ware embarcado. Estes incluem ainda reduções
substanciais no projeto e nos esforços futuros para
desenvolvimento de novos controladores, pela uti-
lização de componentes padronizados (hardware e
software). Potencialmente amplas vantagens ope-
racionais surgem, em especial a de operação re-
mota de qualquer local com ligação à Internet. O
sistema exerce, a priori, as seguintes funções bási-
cas: detecta e estima um alvo e interesse; desvia de
obstáculos e exerce o controle cinemático do robô
para acompanhamento do alvo, usando a imagem
como único sensor do robô.

Figura 1: Subsistema de acompanhamento visual

5 Subsistema Robô-Câmera

Neste subsistema são realizadas a captura da ima-
gem do alvo, de obstáculos, controle do robô e do
mecanismo PTZ. Duas portas independentes do
módulo de comunicação Wi-Fi são usadas para o
fluxo de dados do módulo de controle dos motores
e da câmera de rede para um computador cliente,
onde as realimentações das plantas são realizadas
sob a rede ethernet.

5.1 Robô

Para servir de plataforma experimental ao SA-
VAR, um robô móvel do tipo (2,0) foi desenvol-
vido e constrúıdo. O protótipo possui uma es-
trutura mecânica simples, comumente utilizada
em pesquisa de navegação robótica, dotada so-
mente de rodas convencionais, sendo duas rodas
dianteiras fixas(motoras) e uma traseira orientá-
vel centrada(tipo bola esférica). A figura 3 ilus-
tra o protótipo. Para a descrição de sua posi-
ção toma-se por base o plano do seu movimento.
Nele é fixado uma base inercial ortonormal arbi-
trária {0,

−→
X i,
−→
Z i}. Define-se um ponto arbitrá-

rio P sobre o quadro do robo na base arbitrá-

ria {0,
−→
Xm,

−→
Zm}, aplicada ao seu quadro (de Wit
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Figura 2: Subsistema Robô-Câmera

Figura 3: Robô experimental SAVAR

et al., 1996). A posição é completamente definida
por três variáveis x, y e θ, onde x e y são as coor-
denadas do ponto de referência P na base inercial

e θ é o ângulo de orientação da base {0,
−→
Xm,

−→
Zm}

em relação à {0,
−→
X i,
−→
Z i}. A sua postura e matriz

de rotação ortogonal em relação ao sistema iner-
cial são definidas por:

ξ =

 x
z
θ

 e R(θ) =

 cos θ sin θ 0
− sin θ cos θ 0

0 0 1

 (1)

As restrições de rolamento e ortogonal à direção
de rolagem, respectivamente, resulta em:

[− sin(α+ β) cos(α+ β)l cosβ]R(θ)ξ̇ + rϕ̇ = 0 (2)

[cos(α+ β) sin(α+ β)l sinβ]R(θ)ξ̇ = 0 (3)

No robô α=β=450, `=137mm, rf (raio das ro-
das motoras)=50mm e a terceira tipo bola esfé-
rica(omnidirecionais) não possui um eixo princi-
pal de rotação, não impondo restrições sobre a
cinemática do chassi do robô. O número total
de configurações de coordenadas é sete. Usando
o subscrito f e c respectivamente, como referên-
cia para rodas motoras e esférica tipo bola do
robô temos que, a configuração temporal do robô

é completamente descrita pelos vetores de coor-

denadas ξ(t)T =
[
x(t) z(t) θ(t)

]T
, βc(t) e

ϕ(t)T =
[
ϕf (t) ϕc(t)

]T
, respectivamente a

postura robô, a orientação e rotação das rodas.
As Equações 2 e 3 podem ser reescritas sob uma
forma matricial (de Wit et al., 1996), (Siegwart
and Nourbakhsh, 2004) e (Campion et al., 1996):

J1(βc)R(θ)ξ̇ + J2ϕ̇ = 0 (4)

C1(βc)R(θ)ξ̇ = 0 (5)

Para a digiribilidade do robô somente as Nf e as
Nc têm impacto sobre a cinemática do seu chassi,
(Siegwart and Nourbakhsh, 2004), assim temos
explicitamente as restrições da Equação 5 como:

C1f (βc)R(θ)ξ̇ = 0 (6)

Em (Campion et al., 1996) uma dedução usando
o modelo Lagrangiano é apresentado. Para o robô
SAVAR foi adotado o controle a partir de uma
ótica cinemática, (de Wit et al., 1996) e (Siegwart
and Nourbakhsh, 2004), pela simplicidade e esta-
bilidade global garantida.

5.2 Controle da câmera e rastreamento

O objetivo do controlador é alinhar no espaço
3D o eixo ótico com o centro do objeto, onde o
movimento do objeto no espaço 3D é encarado
como uma perturbação com dinâmica desconhe-
cida. A estratégia de unir dois paradigmas de
controle: o servo controle e o método baseado
em aparência, melhora a compreensão do pro-
cesso de acompanhamento. Ao associar as en-
tradas e sáıdas do sistema com a informação vi-
sual relega-se para um plano secundário os aspec-
tos mecânicos e cinemáticos do sistema. Por es-
tas razões, este trabalho usa o paradigma de re-
gulação para modelar o sistema de acompanha-
mento visual do SAVAR, onde a formulação do
controlador de estado da câmera S é definido por
S(t) =

[
pant(t) til(t) zoom(t)

]
e pode ser al-

terado por:

S(t+ 1) = S(t) + Ṡ(t) (7)

Considerando o centro do alvo S → S0 e os ân-
gulos ϕ(PAN) e ψ(TILT) com o eixo ótico θ → 0,
adotamos u(t) = KP ∗ err(t), onde kP é o ganho
do controlador e err(t) o erro de estado. A não
introdução de um termo integral pode tornar o sis-
tema oscilante e na prática fazer a planta-câmera
responder de forma lenta para um movimento con-
t́ınuo do alvo. Assim, um termo de realimentação
negativo é introduzido para truncar o controle evi-
tando a oscilação e conseguir uma resposta rápida,
(Dinh et al., 2009):

δ(x, λ) =

{
x if x >= λ

0 if x < λ
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Teremos que:

Ṡ(t) =


K1 ∗ δ ∗ (

‖ξx − Cx‖
f

, λ1)

K2 ∗ δ ∗
‖ξy − Cy‖

f
, λ2)

K3 ∗ δ ∗ ((
S

S0
− 1, , λ3))

 (8)

Para o SAVAR são usados três tipos de coman-
dos divididos em dois grupos distintos, o primeiro
para alterar a velocidade de PAN e TILT, ade-
quando a velocidade da câmera à do alvo (alta
prioridade) e um segundo, de baixa prioridade,
para obtenção de status e ajuste da distância fo-
cal. O envio de constantes sequências de coman-
dos para a câmera de rede, além incrementar a
taxa de comunicação diminuindo a QoS, ocasi-
ona perdas e atrasos de comandos (fila queue).
A solução adotada para este problema foi es-
tabelecer uma estratégia de time-sharing, agru-
pando comandos como por exemplo: POST/(PAN
TILT SPEED), GET/(PAN TILT SPEED) e
POST/GET(ZOOM).

5.3 Eletrônica embarcada

O projeto do hardware usa módulos padrão da in-
dústria Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g (MatchPort b/g
da Lantronix R©, Inc.) para implementação de co-
nectividade sem fio com a Ethernet/Internet. O
controle principal do robô é baseado no processa-
dor LPC2148, com um core ARM7 de 60Mhz, para
controle dos motores e comunicação. Os senso-
res inerciais são: um sensor HMC5843 (magneto-
resistivo) combinado com ADXL345 (acelerôme-
tro), um giroscópio duplo IDG-650 (eixo X e Y) e
um IDZ-650 (eixo Z). A interface de rede e módulo
de controle principal são personalizados.

6 Subsistema de acompanhamento visual

Rastreamento de objetos com base na cor é um
dos métodos mais rápidos e fáceis de implementa-
ção. A velocidade dessa técnica torna muito atra-
entes para aplicações em tempo real, mas devido
à sua simplicidade existem muitas questões que
podem causar o fracasso do acompanhamento. O
processo é realizado de forma que na imagem cap-
turada é realizado um pré-processamento com a
aplicação de um filtro RGB para escala de cin-
zas. Quando o alvo está longe do robô sua imagem
é muito pequena e poucos pixel são ativos o que
torna o filtro RGB mais senśıvel ao rúıdo de fundo.
Para contornar esse problema é usado o filtro de
média (mean filter) de tamanho 12, que provoca
o embaçamento da imagem e suaviza a média em
torno do valores do pixel. Determinado o tamanho
relativo do objeto, a transformada Hough é usada
para diferencia-lo dos demais objetos no cenário,
além de fornece as coordenadas do seu centro.

6.1 Rastreador Visual

O objetivo do rastreamento visual é estabelecer
um método de controle servo visual da câmera
num alvo de interesse. Essas informações tam-
bém são usadas pelo controlador de acompanha-
mento visual na condução do SAVAR. A formu-
lação dessa estratégia é, em parte, baseado no
trabalho de (Freda and Oriolo, 2007). O autor

demonstra que considerando ξ = (ξxξy)
T

o vetor
de coordenadas do centróide do alvo no plano da
imagem, por uma simples análise do modelo geo-
métrico do ângulo ϕ (PAN), temos que a posição
do alvo no plano da imagem é dependente exclu-
sivamente desse valor, figura 4.

Figura 4: Dependencia de ξ do PAN

As equações seguintes evidenciam esta relação:

ξx = f ∗ tanh(γ − ϕ) (9)

ξ̇x =
f ∗ (γ̇ − ϕ̇)

cos2(γ − ϕ)
(10)

Onde a escolha da velocidade do PAN em malha
fechada garante a convergência exponencial de ξx
para zero:

ϕ̇ = γ̇ +Kϕ ∗ ξx, para Kϕ > 0 (11)

O termo exógeno γ̇ (feedforward), que surge na
relação é dependente do movimento relativo ins-
tantâneo do alvo e robô. Este, de certo modo,
incrementa uma compensação para o movimento
relativo câmera-robô e estabelece um ńıvel de se-
paração de suas dinâmicas e pode ser numerica-
mente calculado por:

γ = ϕ+ arctan(
ξx
f

) (12)

Equivalente método aplicado no plano vertical ao
ângulo ψ (TILT), figura 5, tem também garan-
tido a convergência exponencial de ξy para zero,
onde η é o ângulo entre o eixo horizontal e a linha
que passa pelo eixo focal da câmera. A distância
relativa do alvo estimada por:

b =
h

tanh(ψ
) (13)
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Figura 5: Posição relativa do alvo - vista lateral

Na figura 6, o erro de apontamento do SAVAR
(θerro−θSAV AR = α) e suas projeções são obtidos
como segue:

‖erro‖2 = b2 + d2 − 2 ∗ b ∗ d ∗ cos(pi− ϕ) (14)

onde pelo teorema de Carnot temos que:

α = arcsin
b ∗ sin(pi− ϕ)

‖erro‖
(15)

Considerando o deslocamento do alvo e do robô,

Figura 6: Posição relativa do alvo - vista topo

figura 7, a cada quadro de imagem, por uma
aproximação backward, a velocidade do alvo em

t = t2 é estimada por valvo ≈
−−−→
P1P2
T e para

o SAVAR, por Runge-Kutta de segunda ordem
∆x ≈ v1 ∗ T ∗ cosω1 ∗ T , ∆y ≈ v1 ∗ T ∗ sinω1 ∗ T
e ∆θ ≈ ω ∗ T .

Figura 7: Estimativa da velocidade do alvo

6.2 Modelando o deslocamento do alvo

Diferente de (Freda and Oriolo, 2007), todo o con-
trole do SAVAR é realizado sobre os valores ab-
solutos da posição e velocidade alvo e do robô,
obtidos por transformações de rotação e transla-
ção em relação sistema inercial. Considerando a
posição inicial do robô, após a primeira captura
do alvo, um observador preditor conduz o robô a
posição absoluta do alvo no instante t + 1. Obti-
dos a velocidade e aceleração do alvo, temos a sua
posição ˆPos:

ˆPosx,y+δt = ˆPosx,y+v̂elx,y+
1

2
∗ ˆacelx,y∗δt2 (16)

Decompondo suas componentes linear e angular e
colocando na forma de espaço de estados xk =
Φk,k−1xk−1 + wk−1 e Zk = Hkxk + vk, para

xk =
[
xk yk θk νk ωk

]T
, temos a matriz de

transição de estados Φk,k−1 como:
1 0 0 δt cos(θk−1)

1

2
νk−1δt

2 sin(θk−1)

0 1 0 δt sin(θk−1)
1

2
νk−1δt

2 cos(θk−1)

0 0 1 o δt
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

 (17)

O rúıdo do processo, o vetor de medidas, a
relação entre as medidas e o vetor de estados
e os erros de medidas direcional (x− e y−),
são respectivamente representados por wk−1 =(
0 0 0 ξv ξω

)T
, Zk =

(
xk yk

)T
, vk =(

γx γy
)T

e

H =

(
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0

)
.

Dada as incertezas dos dados de entrada (infor-
mações de imagem) e o estado de transição de um
objeto em movimento a estratégia de utilizar um
filtro de Kalman como observador de estado é aqui
aplicada. O filtro minimiza o erro de estimação al-
terando o modelo de transição de estado, uma vez
que o vetor de estado pode ser estimado sobre o
plano da imagem.

6.3 Simulação

A simulação de acompanhamento do alvo pelo SA-
VAR foi realizada no MatLab e um software de
controle, figura 8, foi desenvolvido em C#. Os
dados de odometria, tensão da bateria e corrente
são obtidos em tempo real. Para simulação o alvo
e o robô são posicionados, por sorteio, com velo-
cidades máximas limitadas executando o alvo um
movimento MRUV. Na figura 9 temos o resultado
simulado de acompanhamento do alvo pelo robô,
para as posições iniciais (1.6 -1.3) e (3.0 3.5 ),
respectivamente e na figura 10, a variação da ve-
locidade das rodas durante o acompanhamento.

7 Conclusões

Neste trabalho apresentamos um conceito de um
sistema de acompanhamento visual e módulo de
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Figura 8: Software preliminar do SAVAR

Figura 9: Simulação de acompanhamento

Figura 10: Variação da velocidade das rodas

controle para robôs móveis sobre rodas com reali-
mentação da planta sobre uma rede Ethernet sem
fio WiFi. Uma unidade de controle para o robô
foi testada e programas escritos para teste de suas
funções básicas, mostrando-se completamente fun-
cional. Ela pode se comunicar com êxito via WiFi
em RS232, recebendo comandos e enviando de da-
dos dos sensores a partir de módulos padronizados
ethernet/serial. Um robô móvel diferencial expe-
rimental foi desenvolvido para uso pelo sistema e
um algoritmo preliminar de acompanhamento vi-
sual, baseado somente na cor e forma, foi testado
com sucesso. Entre os trabalhos futuros estão a
validação do modelo e a implementação do algo-
ritmo de deteção de obstáculos, habilitando o robô
ao acompanhamento e navegação em ambientes
semi-estruturados.
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Florianópolis, 88040-900, SC, Brasil

Emails: toscano@das.ufsc.br, simas@emc.ufsc.br, eugenio@das.ufsc.br

Resumo— Neste trabalho são considerados robôs b́ıpedes antropomórficos (RBAs) espaciais no que tange ao
seu modelamento e a geração de trajetórias retiĺıneas em um plano horizontal. Em relação ao modelo, o método
base flutuante é apresentado mostrando as vantagens e aplicabilidade para modelamento do RBA. Para geração
da trajetória, é proposto um método capaz de gerar trajetórias estáveis segundo o critério do Zero-Moment Point
e do método base flutuante.

Palavras-chave— Robô Antropomórfico, Base Flutuante, Trajetória, ZMP

Abstract— This work is about spatial biped anthropomorphic robots in terms of its modeling and in the
generation of trajectories in horizontal planes. For modeling of the biped robot, the floating base method is
presented and some advantages and features of its use are discussed. In relation to trajectory generation, it is
proposed a method that has the ability of generating stable trajectories according to Zero-Momento Point and
the floating base method.

Keywords— Anthropomorphic Robot, Floating Base, Trajectory, ZMP

1 Introdução

A importância da mobilidade em duas per-
nas é notória quando se percebe que a b́ıpede é a
única que consegue acessar quase todos os tipos de
terrenos existentes (Westervelt and Press, 2007).
Em relação à manipulabilidade, a robótica b́ıpede
é uma ótima ferramenta para trabalhos que reque-
rem muita precisão ou que podem colocar em risco
a vida dos trabalhadores (Siciliano et al., 2008).

Robôs b́ıpedes antropomórficos (RBAs) são
compostos, dependendo de como sejam concebi-
dos, de três ou mais cadeias cinemáticas seriais
que, além de não estarem fixas no referencial iner-
cial, mudam de configuração durante o desloca-
mento do robô. Portanto, é necessário que a tra-
jetória garanta movimentos que certifiquem não
só a estabilidade estrutural, mas, também, uma
marcha estável sem que o b́ıpede caia sobre a su-
perf́ıcie por onde se desloca.

A metodologia base flutuante (Mistry et al.,
2008) para modelamento de RBAs possui resulta-
dos satisfatórios e algumas vantagens em relação
ao método por Denavit-Hartenberg (DH). O mé-
todo por base flutuante consiste em definir, arbri-
tariamente, a posição e orientação de um referen-
cial inercial para o sistema, alocar um referencial
local no robô e, a partir deste, modelar as demais
cadeias cinemáticas que compõem a estrutura do
RBA.

A estabilidade de RBAs pode ser explorada
a partir de três contextos diferentes: estático,

quasi-estático e dinâmico. Em situações estáti-
cas e quasi-estáticas, o robô manterá a estabili-
dade estrutural a partir do momento que a pro-
geção no solo do centro de massa (GCoM) per-
manecer dentro do poĺıgono convexo de apoio for-
mado pelo(s) pé(s) (Kajita and Yokoi, 2009). Em
uma situação dinâmica, utiliza-se o ponto de mo-
mento zero (ZMP, do inglês Zero-Moment Point)
(Vukobratovic and Borovac, 2004).

Em (Huang et al., 2001), é proposto um mo-
delo de geração de trajetória definindo uma mar-
gem de estabilidade para o ZMP e uma tra-
jetória do dorso que garanta a maior margem.
Em (Kaneko et al., 2001), simplifica-se o modelo
analisando-o como um pêndulo invertido linear e
gera a trajetória para o b́ıpede utilizando um mé-
todo baseado na mecânica celestial de Kepler.

Em (Yanfei et al., 2009), é utilizado o mé-
todo geométrico com restrições para geração de
trajetória para o robô b́ıpede e também são cita-
dos mais três métodos: por captura do movimento
humano, como feito em (Hoonsuwan et al., 2009)
e em (Yanfei et al., 2009), por redes neurais e por
hereditary algorithm.

Em (Erbatur et al., 2009), é proposto um mé-
todo de geração de trajetória através de séries de
Fourier para determinação da trajetória do centro
de massa (CoM) que contemple o ZMP desejado
para determinar o comportamento da cintura do
robô.

Este trabalho objetiva: 1) a apresentação da
metodologia de modelamento cinemático baseada
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em (Mistry et al., 2008) para modelamento do
RBA; 2) a apresentação do método para determi-
nação dos Jacobianos das cadeias que compõem a
estrutura do RBA; e 3) a proposição do gerador
de trajetória de marcha retiĺınea, em um contexto
quasi-estático no plano horizontal, com garantia
de estabilidade segundo o critério ZMP a partir
da determinação da trajetória do GCoM para ge-
ração da trajetória da cintura. A trajetória gerada
é validada através de simulações.

Este trabalho está organizado como segue. Na
seção 2, é apresentada uma breve explanação de
como modelar o RBA a partir do método base
flutuante e da determinação dos Jacobianos da es-
trutura. A geração de trajetória é apresentada na
seção 3. Na seção 4, o modelo cinemático e o gera-
dor de trajetórias são validados através de simula-
ções. Na seção 5, apresentam-se as considerações
finais.

2 Modelo

Através da abordagem por DH, obtêm-se dois
modelos cinemáticos distintos para o sistema me-
cânico (Westervelt and Press, 2007) havendo, as-
sim, a necessidade de chaveamento entre os dois
modelos durante a marcha. Para que seja exe-
cutado o chaveamento, é necessário identificar as
condições de troca de modelos (troca de estados)
(Westervelt and Press, 2007). O chaveamento
pode ser modelado como uma máquina de esta-
dos finitos composta por dois nódulos na qual a
troca de estado ocorre quando se tem a troca de
suporte entre as pernas.

A estrutura de chaveamento pode ser evitada
com a utilização do método base flutuante para
modelamento de RBAs.

2.1 Base Flutuante

Esse método é amplamente utilizado para
modelagem de sistemas aeronáuticos e, nos últi-
mos anos, dada suas vantagens, passou a ser uti-
lizado para a modelagem de sistemas humanóides
(Mistry et al., 2008). O método permite a carac-
terização de cadeias seriais sem que elas estejam
fixas. Dessa forma, é alocado um referencial local
no robô que pode se movimentar livremente pelo
espaço em relação ao referencial inercial.

Para aplicação do método, define-se inici-
almente o referencial inercial no espaço para
posição e orientação arbitrárias. Em seguida,
determinam-se a matriz de transformação homo-
gênea que relaciona o referencial local do robô, sua
cintura, ao referencial inercial como sendo

Tc =

[
Rc Pc

01×3 1

]
, (1)

na qual a matriz Rc, de ordem 3×3, é a orientação
da cintura em relação ao referencial inercial e Pc

sua posição no mesmo referencial.

Seguindo essa metodologia, é posśıvel obter
uma representação do robô em qualquer posição
no espaço sob qualquer orientação em relação a
qualquer referencial inercial dado. Outro fator po-
sitivo dessa abordagem é que o robô passa a ter
simetria bilateral (Mistry et al., 2008), o que não
ocorria com a abordagem por DH.

Para as demais matrizes de transformação ho-
mogênea, determinam-se, primeiro, os conjuntos
de variáveis generalizadas das juntas das pernas
e dos braços. Dessa forma, qrl6×1 , qll6×1 , qra3×1

e qla3×1
são os vetores das variáveis generalizadas

das juntas da perna direita, esquerda, braço di-
reito e esquerdo, respectivamente. De acordo com
o método abordado por (Kajita and Yokoi, 2009),
determina-se a posição no espaço e a configuração
da estrutra do robô a partir do fornecimento do
vetor:

x =
[
xcp xcr qrl qll qra qla

]T
(2)

no qual xcp =
[
xc yc zc

]T
e xcr =[

φ θ ψ
]T

; φ é a rotação no eixo x, θ no eixo
y e ψ no eixo z.

As demais matrizes de rotação elementares
podem ser determinadas através da equação de
Rodrigues (Kajita and Yokoi, 2009). Assim, a mo-
delagem por base flutuante resulta em uma estru-
tura antropomórfica com simetria bilateral e com
quatro cadeias seriais distintas as quais todas par-
tem da cintura, o referencial local do RBA, como
se pode ver na figura 1.

Figura 1: Desenho esquemático do modelo por
base flutuante

2.2 Inversa

A simetria bilateral dada ao RBA permite a
obtenção da resolução da cinemática inversa das
pernas e dos braços de forma simplificada. To-
mando a cintura como o eixo de simetria da es-
trutura, os algoritmos utilizados para resolver a
inversa do braço e da perna de um lado podem
ser usados para o outro lado.

Apesar de algumas especificidades, a cinemá-
tica inversa pode ser resolvida de forma anaĺıtica
utilizando os métodos encontrados em (Kajita and
Yokoi, 2009) e em (Siciliano et al., 2008).
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2.3 Cinemática Diferencial

O modelo diferencial do RBA pode ser de-
senvolvido a partir do método base flutuante. O
RBA, então, passa a ter cinco Jacobianos: um en-
tre o referencial inercial e a cintura do robô e os
outros quatro relativos à cintura - um para cada
membro (figura 2).

Figura 2: Desenho esquemática de um robô b́ıpede
antropomórfico com indicação de seus Jacobianos

Para determinação de cada Jacobiano, pri-
meiro se define o vetor de variáveis generalizadas
para cada elemento do RBA. Para o Jacobiano
entre o referencial inercial e o referencial local no
robô, tem-se vetor de variáveis generalizadas:

qc =
[
xcp xcr

]T
. (3)

Para as pernas, os vetores são

qrl =
[
xcp xcr qrl

]T
(4)

e
qll =

[
xcp xcr qll

]T
. (5)

onde rl e ll são relativos a perna direita e esquerda,
respectivamente. Da mesma forma, para os braços
são

qra =
[
xcp xcr qra

]T
(6)

e
qla =

[
xcp xcr qla

]T
(7)

onde ra e la são relativos aos braços direito e es-
querdo, respectivamente.

De acordo com (Siciliano et al., 2008), a ma-
triz de transformação homogênea que descreve a
posição e orientação do efetuador de uma cadeia
serial é

T 0
n =

[
n3×1 s3×1 a3×1 p3×1

0 0 0 1

]
(8)

onde n3×1, s3×1, a3×1 são as orientações em x,
y e z, respectivamente, em relação ao referencial
inercial e p3×1 sua posição. Para a determinação
dos Jacobianos das cadeias seriais que formam o
RBA, determinam-se as matrizes através da cine-
mática direta para cada cadeia serial. A partir de
(8), determina-se a função f (q) para cada cadeia
considerada como

f (q) =
[
p3×1 n3×1 s3×1 a3×1

]T
(9)

e, então, deriva-se (9) parcialmente em relação às
variáveis generalizadas. Tem-se os Jacobianos de-
terminados como:

Ji =
∂fi
∂qi

(10)

onde i = { c rl ll ra la }: Jc é o Jacobiano
entre a cintura e o referencial inercial, Jrl e Jll das
pernas direita e esquerda, e Jra e Jla dos braços
direito e esquerdo.

3 Geração de Trajetória

O modelo de trajetória segue o método uti-
lizado em (Huang et al., 2001), porém, projetado
para o espaço cartesiano e com considerações so-
bre o GCoM. Antes da apresentação da metodo-
logia de geração de trajetória retiĺınea no espaço
para o RBA, faz-se necessário a descrição de al-
guns conceitos.

O passo considerado neste trabalho se inicia
imediatamente após o “calcanhar” da perna de
swing - que efetua o movimento - sair do chão
e termina logo imediatamente após os “dedos”
encostarem no chão novamente.

k é o número de passos por perna, Tc é o pe-
ŕıodo do passo por perna. Tp é o tempo que o pé,
uma vez totalmente apoiado no chão ou com ape-
nas seu calcanhar, gasta para levantar o calcanhar
até a altura determinada, Zpfly, ou para encostá-lo
todo no chão antes de terminar o passo, respecti-
vamente. hgs e hge são as alturas do chão a frente
e a trás do robô e qb e qf são os ângulos com os
quais o robô retira e encosta o pé no chão, respec-
tivamente.

Tr é o tempo de duplo suporte, ou seja, tempo
em que o robô fica com os dois pés totalmente
apoiados no chão ao mesmo tempo. Tm é o tempo
no qual o pé de swing alcança a altura máxima
Zmax. Ds é o comprimento do passo e Zmin é
mı́nima variação da altura da cintura do robô.

Neste trabalho, foi considerado que o pé do
passo (k + 1) para ao lado do pé do passo k.

Visando melhorar a estabilidade na transição
de apoio entre os pés, é determinado o tempo ∆t
para que o robô fique parado enquanto seu GCoM
é transferido de um pé de suporte ao outro.

Após determinado todos os pontos das tra-
jetórias consideradas, é utilizada a interpolação
cúbica de terceira ordem para que, a partir dos
pontos, sejam geradas curvas suaves para compor
trajetórias também suaves (Huang et al., 2001).

3.1 Trajetória dos Braços

Durante a marcha, os braços têm um papel
passivo em um RBA. Então, suas trajetórias fo-
ram determinadas considerando apenas o movi-
mento de swing tal como o andar humano. Como
o momentum inserido na estrutura por um braço
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tem que ser cancelado pelo momentum do outro
(Westervelt and Press, 2007), logo, suas trajetó-
rias foram determinadas tendo como referencial os
ombros e de forma diametrialmente oposta; elas
apresentam abertura mı́nima em kTc e (k + 2)Tc
e máxima em (k + 1)Tc. Assim, são propostas as
posições dos braços em cada instante de tempo
nas direções x e z nas equações (11) e (12):

xarm =



xini + xmin, kTc

xini + xmeio, kTc + Tm

xini + xmax, (k + 1)Tc

xini + xmeio, (k + 1)Tc + Tm

xini + xmin, (k + 2)Tc

(11)

zarm =



zini + zmin, kTc

zini + zmeio, kTc + Tm

zini + zmax, (k + 1)Tc

zini + zmeio, (k + 1)Tc + Tm

zini + zmin, (k + 2)Tc.

(12)

3.2 Trajetória dos Pés

Utilizando a abordagem por base flutuante, é
necessário que se determine a trajetória para a cin-
tura e para os dois pés em relação à cintura. Ao
invés do chaveamento entre modelos, é determi-
nada a permanência do pé de suporte na posição
desejada enquanto a outra perna efetua o movi-
mento.

O último passo começa em kTc e termina em
(k + 1)Tc. Em kTc + Tm, o pé de swing alcança
sua altura máxima, Zmax, e percorre, horizontal-
mente, a distância Dx = Ds

2 . Dessa forma, a tra-
jetórias dos pés direito (rl) e esquerdo (ll) são:

• Ângulo entre o pé e a superf́ıcie na qual o
robô se movimenta

θrl =



qgs, kTc

qb, kTc + Tr + ∆t+ Tp

0, kTc + Tm

−qf , (k + 1)Tc − Tr −∆t− Tp
qge, (k + 1)Tc

qge, (k + 2)Tc

(13)

θll =



qgs, kTc

qb, (k + 1) + Tr + ∆t+ Tp

0, (k + 1)Tc + Tm

−qf , (k + 2)Tc − Tr −∆t− Tp
qge, (k + 2)Tc − Tr −∆t

qge, (k + 2)Tc.

(14)

• Trajetória no eixo x

xrl =


xini + (k − i)Ds, kTc

xini + (k − i)Ds +Dx, kTc + Tm

xini + (k + 1− i)Ds, (k + 1)Tc

xini + (k + 1− i)Ds, (k + 2)Tc

(15)

xll =



xini + (k − i)Ds, kTc

xini + (k + 1 − i)Ds + Dx, kTc + Tm

xini + (k + 2 − i)Ds,
(k + 2 − i)Tc−

−Tr − ∆t

xini + (k + 2 − i)Ds, (k + 2)Tc.

(16)

nas quais i é um parâmetro de configuração do
passo.

• Trajetória no eixo z

zrl =



hgs, kTc

A sin (qb) , kTc + Tr + ∆t+ Tp

Zmax, kTc + Tm

B sin (qf ) , (k + 1)Tc − Tr −∆t− Tp
hge, (k + 1)Tc − Tr −∆t

hge, (k + 2)

(17)

zll =



hgs, kTc

A sin (qb) , (k + 1)Tc + Tr + ∆t+ Tp

Zmax, (k + 1)Tc + Tm

B sin (qf ) , (k + 2)Tc − Tr −∆t− Tp
hge, (k + 2)Tc − Tr −∆t

hge, (k + 2)

(18)
nas quais A e B são as distâncias do tornozelo aos
“dedos” e ao “calcanhar”, respectivamente.

3.3 Trajetória da cintura

Para a trajetória da cintura, determina-se
primeiro a trajetória no eixo z. As trajetórias nos
demais eixos são geradas de forma que a marcha
se adeque ao critério de estabilidade ZMP. Para
isso, é projetada uma trajetória para o GCoM do
RBA e esta determina a trajetória da cintura do
robô nos eixos x e y. Como a trajetória no eixo z
não afeta de maneira expressiva a localização do
ZMP (Huang et al., 2001), então, a mesma pode
ser gerada de forma independente. Logo:

• Trajetória no eixo z

z =



zmax, kTc
zmin

2 , kTc + Tm

zmin, (k + 1)− Tr −∆t− Tp
zmin, (k + 1)Tc
zmin

2 , (k + 1)Tc + Tm

zmax, (k + 2)Tc − Tr −∆t− Tp
zmax, (k + 2)Tc.

(19)

3.4 Trajetória do GCoM

Para a estabilidade do caminhar do RBA,
o critério utilizado é o ZMP atingido através da
trajetória do GCoM. Pelo critério de estabilidade
quasi-estático, a postura/movimento é estável a
partir do momento que o GCoM estiver dentro



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           687

Figura 3: Trajetória no eixo x dos braços

do poĺıgono de sustentação. Partindo desse pres-
suposto, o trajeto do GCoM foi determinado de
forma que sempre esteja dentro do poĺıgono de
suporte. Dessa forma:

GCoMx =


C1, kTc

C2, (k + 1)Tc − Tr −∆t

C3, (k + 1)Tc −∆t

C4, (k + 2)Tc

(20)

onde

C1 = xini + (k − i)Ds

C2 = xini + (k − i)Ds + 3A
5

C3 = xini + (k + 1− i)Ds − 3A
5

C4 = xini + (k + 1− i)Ds

e

GCoMy =



0, kTc

S, kTc+[(k+1)Tc−∆t]
2

0, [(k+1)Tc]+[(k+1)Tc−∆t]
2

−S, [(k+1)Tc]+[(k+2)Tc−∆t]
2

0, (k + 2)Tc −∆t

0, (k + 2)Tc

(21)

onde S é o deslocamento na direção y do GCoM .

4 Resultados

Com a escolhas dos parâmetros Tc = 2.8 s, k = 4,
Tr = 0.2Tc, Tp = 0.15Tc, Ds = 70 mm, Zmin =
−5 mm, Zmax = 10 mm e Zpfly = 7 mm foram
geradas trajetórias as quais podem ser vistas nas
figuras 3, 4, 5, 6 e 7. As funções que geram as
trajetórias são diferenciáveis e, assim, são obtidos
os perfis de velocidade e aceleração que descrevem
as trajetórias.

Os valores de Zmax e Zpfly da figura 7 foram
alterados para 30 mm e 20 mm, respectivamente,
para melhor visualização do movimento de swing
da perna direita. Foram capturados apenas 3 mo-
mentos durante 1 passo da perna direita.

Para a verificação da estabilidade da trajetó-
ria gerada, calculou-se o ZMP pelo método multi-
corpo conforme (Huang et al., 2001).

Nas figuras 8 e 9, pode-se ver que na maior
parte do movimento do robô, o ZMP se mantém

Figura 4: Trajetória do ângulo formado entre a
sola do pé do robô e o chão.

Figura 5: Trajetória em x dos pés e do GCoM

Figura 6: Trajetória em y do GCoM

a uma distância do GCoM que garante a perma-
nência dentro do poĺıgono de suporte; como afirma
(Erbatur et al., 2009), quanto menor a distância
entre o GCoM e o ZMP, mas estável é a postura e
o movimento do RBA. Durante a fase de suporte
único, a distância é mı́nima garantindo uma mar-
cha estável durante a fase.

Entretanto, pode ser visto também nas figu-
ras que durante a transição de suporte na fase de
suporte duplo, o ZMP tem picos de valores que
o fazem ficar momentaneamete fora do poĺıgono
de suporte. Para amenizar esse fato foi determi-
nado um tempo, ∆t, para que o robô transfira seu
GCoM de um suporte a outro de maneira a dimi-
nuir os picos.

Como o contexto considerado neste trabalho é
o quasi-estático e esses picos aconteceram durante
a fase de duplo suporte - a mais estável -, o robô
se mantém estável pela rápida correção do ZMP.
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Figura 7: Figura esquemática do RBA durante 1
passo da perna direita.

Figura 8: Distância no eixo x entre GCoM e o
ZMP

Figura 9: Distância no eixo y entre o GCoM e o
ZMP

5 Considerações Finais

O trabalho teve como objetivos a modela-
gem de robôs b́ıpedes antropomórficos, através da
abordagem base flutuante, e a geração de traje-
tória retiĺınea no espaço cartesiano, considerando
um movimento quasi-estático de acordo com o cri-
tério ZMP e com considerações acerca do GCoM.

Foram demonstradas as vantagens de se usar o
conceito base flutuante para modelagem de RBAs
em relação aos parâmetros de DH não só no que
tange às facilidades que a primeira abordagem
possibilita, mas, também, no que concerne à ge-
ração de trajetória sem a necessidade de ter dois
modelos cinemáticos para a representação de um

único sistema mecânico.
A geração da trajetória apresentada obteve o

êxito de garantir a estabilidade para o RBA de
acordo com o ZMP. Apesar dos picos no posicio-
namento do ZMP, o andar estável foi atingindo a
partir do momento que se considera um contexto
de baixas velocidades e os picos se darem durante
a fase de suporte duplo (fase mais estável).

O modelo de geração de trajetória proposto,
além de atender aos requisitos, é parametrizado
de tal forma que é capaz de gerar diferentes tipos
de trajetórias a partir da modificação de um ou
mais parâmetros.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao CNPq e à CAPES pelo
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Abstract— This work presents a method to create maps of the work environment for the navigation of a mobile
robot. The robot is equipped with an omnidirectional vision system, which is used to determine points where
people usually walk in the environment. Thus, robots can identify paths and points of interest in the environment,
such as doors, chairs, workstations, etc. The method presented in this paper uses the background subtraction
technique to obtain the positions where people walk in a particular environment. Then, these positions are tracked
using a Kalman Filter to estimate them. After that, based on polynomials that relate the image points to the
world points, one can recover the three dimensional coordinates of points where the person walked. Afterwards,
a clustering of the 3D points obtained is accomplished using mean-shift. Then, paths, formed from such clusters,
are obtained as well as a map containing points of interest of the environment, which are divided into junctions,
edges, points of permanence and points of start/end of the path. Finally, to validate the proposed method, some
experiments were performed and are shown at the end of this paper.

Keywords— Omnidirectional Vision, Mobile Robots, Path Planning, Creation of Maps.

Resumo— Este projeto apresenta um método para criar mapas para a navegação de um robô móvel pelo seu
ambiente de trabalho. O robô é dotado de um sistema de visão omnidirecional, o qual é utilizado para observar
pessoas caminhando e, assim, determinar os pontos por onde elas normalmente passam. Dessa maneira, os robôs
podem identificar caminhos e pontos de interesse no ambiente tais como portas, cadeiras, estações de trabalho,
etc. O método apresentado neste trabalho utiliza a técnica de subtração de fundo para detectar as pessoas que
estão caminhando. Em seguida, elas são rastreadas utilizando-se Filtro de Kalman para estimá-las. Após isso,
baseado em polinômios que relacionam os pontos na imagem e no mundo, pode-se recuperar as coordenadas
tridimensionais dos pontos por onde a pessoa caminhou. A seguir, é realizado um agrupamento dos pontos 3D
utilizando a técnica mean-shift. Em seguida, são obtidos caminhos formados a partir desses agrupamentos, assim
como o mapa contendo pontos de interesse do ambiente, os quais são divididos em entroncamentos, extremidades,
pontos de permanência e pontos de ińıcio/fim de caminho. Por fim, para validar o método proposto, alguns
experimentos foram realizados e são mostrados ao final deste projeto.

Keywords— Visão Omnidirecional, Robôs Móveis, Planejamento de Caminhos, Criação de Mapas.

1 Introdução

No ińıcio dos estudos em Robótica, as aplicações
eram principalmente voltadas para a área indus-
trial e os robôs eram utilizados para realizar tare-
fas simples e repetitivas em ambientes estrutura-
dos e sem a presença de seres humanos (Takubo
et al., 2002). Entretanto, recentemente, há uma
demanda crescente por sistemas robóticos que se-
jam capazes de trabalhar em ambientes complexos
e em cooperação com os seres humanos (Längle
and Wörn, 2001). Deseja-se também, que os robôs
sejam capazes de se adaptar ao ambiente e às situ-
ações mais diversas e de extrair informações dessas
experiências, de forma a poderem navegar pelo
ambiente sem a interferência de humanos.

Nesse contexto, a construção de mapas do
ambiente e o planejamento de trajetórias têm
sido tópicos muito estudados. Em (Goedemé
et al., 2007), os autores apresentam um sistema
munido apenas de uma câmera omnidirecional ca-
paz de criar um mapa topológico composto por
imagens do ambiente. Navegando por esse ambi-
ente, o robô pode localizar-se, comparando uma
imagem do local onde está com a base de ima-
gens do mapa, e planejar trajetórias até o destino

desejado.

Para construir mapas ou modelos de uma
cena pode-se observar objetos que se movem
em um ambiente e retirar informações valiosas
desses movimentos, como mostrado em (Wang
et al., 2006). Nesse trabalho, a distribuição es-
pacial das trajetórias e outros atributos, como ve-
locidade e tamanho do objeto, são analisados ao
longo das trajetórias, que sofrem um processo de
agrupamento em trajetórias de diferentes tipo de
acordo com a análise realizada. Assim, tendo um
mapa do ambiente, é posśıvel descobrir, por meio
de tentativa e erro, um caminho ótimo e livre de
obstáculos para completar com sucesso a tarefa
de navegação, como é mostrado em (Sariff and
Buniyamin, 2006).

O sistema descrito neste trabalho é capaz de
criar um mapa do ambiente baseado na movimen-
tação de objetos em um ambiente, sem a neces-
sidade de armazenar informações visuais. O robô
observa pessoas caminhando, a partir de um sen-
sor de visão, mas o mapa criado contém apenas
informações métricas, caminhos para locomoção e
pontos de referência no ambiente. Para construir
esse mapa, este projeto foi dividido em três etapas:
aquisição de dados, criação do mapa e navegação.
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Vale ressaltar que para que o robô pudesse
observar todo o ambiente ao seu redor, utilizou-se
um sistema de visão omnidirecional montado no
robô. O sistema é composto de uma câmera per-
spectiva e um espelho hiperbólico, proporcionando
um campo visual de 360◦ na horizontal.

2 Aquisição de Dados

A aquisição de dados está dividida em partes. A
primeira delas é a realização de uma subtração de
fundo. A seguir é gerada uma imagem binária que
contenha os contornos das pessoas. Em seguida,
estima-se uma elipse correspondente ao ser hu-
mano e, por fim, estas elipses são rastreadas de
forma a se estimar os pontos por onde o humano
se locomoveu no ambiente.

2.1 Subtração de Fundo

Para observar uma pessoa, é preciso discriminá-la
dos demais objetos no ambiente em que ela está.
Para isso neste trabalho, realiza-se uma subtração
de fundo. O método implementado, que pode ser
visto em (Lampert et al., 2005), tem como van-
tagem a conversão para o espaço de cor YUV da
imagem de fundo média obtida e da imagem de
entrada, de forma a diminuir a influência da ilu-
minação. Para isso, o canal que tem maior vari-
ação com as mudanças de iluminação, canal Y,
tem menor contribuição no cálculo. A imagem de
diferença, entre entrada e média, é calculada como

Iδ = 0.25|YI − YĪ |+ |UI − UĪ |+ |VI − VĪ |, (1)

onde Iδ representa a imagem de diferença, YI , UI e
VI representam cada canal da imagem de entrada
e YĪ , UĪ e VĪ , os canais da imagem de média.

2.2 Extração de Contornos

A imagem de diferença mostra as regiões na im-
agem de entrada que diferiram da imagem de
fundo. Essas regiões podem ser objetos de for-
mas complexas e mal definidas, ou seja, não são
ideais para a extração de caracteŕısticas e também
possuem uma grande quantidade de informações
desnecessárias. Assim, é mais conveniente trabal-
har somente com os contornos desses objetos. O
método de extração de contornos pode ser visto
em (Suzuki and Abe, 1985).

Para escolher a região na imagem de diferença
que melhor representa um ser humano, considera-
se que em uma imagem gerada a partir de um
sistema de visão omnidirecional, um objeto que
está na vertical no mundo aparece de forma radial
na imagem (Vassallo, 2004). Assim, escolhe-se a
região que está mais próxima do centro da im-
agem, representando as pernas da pessoa, e possui
uma área entre as áreas mı́nima e máxima deter-
minadas para uma perna humana. Estes limiares
foram obtidos experimentalmente.

2.3 Determinação da elipse de inércia

A representação de uma forma pelo seu contorno
é bem simples, porém ainda pode ser melhorada.
Além disso, deseja-se conhecer os pontos de con-
tato da pessoa com o chão. Em uma elipse, basta
encontrar o ponto da mesma mais próximo ao cen-
tro da imagem. Assim, a pessoa é representada
por uma elipse, aqui chamada elipse de inércia,
por ser uma forma simples e adaptada ao corpo
humano.

Para obter uma elipse de inércia utiliza-se o
cálculo de momentos de imagens. Essa é uma
ferramenta útil, já que permite representar for-
mas complexas de maneira simples e genérica
(Chaumette, 2004).

As equações que representam os parâmetros
da elipse, isto é, seus semi-eixos, o centro e o ân-
gulo são mostradas na Equação 2. O desenvolvi-
mento completo dessas equações é mostrado em
(Rocha et al., 2004).

(xc, yc) =
(
m10

m00
, m01

m00

)
a = 2

√
A

µ00

b = 2

√
B

µ00

θ =
1

2
arctan

(
µ11

µ20 − µ02

)
(2)

Os valores de A e B na Equação 2 são
definidos como

A =
(µ20 + µ02) + [(µ20 − µ02)

2 + 4µ2
11]

2

B =
(µ20 + µ02)− [(µ20 − µ02)

2 + 4µ2
11]

2
.

(3)

As Figuras 1 (a)-(b) mostram a imagem de
fundo e uma imagem de entrada. Na imagem de
entrada, foi aplicada uma máscara com o objetivo
de excluir regiões que não são interessantes: o topo
do robô e áreas afastadas do centro da imagem,
que estão sujeitas a uma grande distorção pelo
sistema de visão omnidirecional. O contorno da
região obtida a partir da subtração de fundo e a
elipse de inércia podem ser vistos nas Figuras 1 (c)
e (d), respectivamente.

2.4 Rastreamento

Com o intuito de rastrear a pessoa que se move
pelo ambiente, define-se uma janela de procura na
qual se possa restringir a busca de uma região cor-
repondente ao humano e, com isso, reduzir o custo
computacional. A partir da posição conhecida do
humano, é feita uma estimativa a e a janela de
procura é posicionada em torno dela. Em seguida,
a estimativa é atualizada com a posição real da
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 1: Imagem de fundo (a). Imagem de en-
trada (b). Contorno do blob (c). Elipse de inércia
em vermelho(d).

pessoa e é armazenada. Para a realização das es-
timativas utilizou-se o Filtro de Kalman.

3 Criação do Mapa

A criação do mapa do ambiente segue os seguintes
passos: recuperação das coordenadas 3D dos pon-
tos de apoio do humano, construção dos caminhos
formados por esses pontos, identificação dos pon-
tos de interesse no ambiente e classificação desses
pontos.

3.1 Recuperação de coordenadas 3D

Os pontos por onde a pessoa caminhou, que foram
obtidos na Seção 2.4, estão expressos nas coorde-
nadas da imagem, assim é necessário retificá-los
para as coordenadas reais do mundo. O método
utilizado para isso, descrito em (Gava, 2007), é
obter uma relação entre as coordenadas na im-
agem e no mundo, aproximando um polinômio de
terceiro grau, e depois, utilizar essa relação para
encontrar as coordenadas dos pontos no mundo. O
campo de visão do sistema omnidirecional foi di-
vidido em setores de 45◦, para que a aproximação
dos polinômios fosse mais precisa. A Figura 2 ilus-
tra a relação entre os pontos do setor 1 na imagem
e no mundo e o polinômio que representa essa re-
lação para esse setor.

3.2 Obtenção dos Caminhos

Antes de obter os caminhos, é necessário unir os
pontos retificados em agrupamentos, ou clusters,
que serão usados para a navegação. Foi utilizado,
para isso, o mean-shift, que é um método itera-
tivo que começa com uma estimativa inicial. Para
obter a trajetória, dado um nó inicial, escolhe-se
o nó que está dentro de um ćırculo de navegação
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Figura 2: Polinômio que interpola a relação entre
pontos na imagem e no mundo.

segura e mais próximo da reta que liga o nó atual
e o destino. Além disso o nó escolhido deve estar
o mais perto posśıvel do ponto final. Esse pro-
cesso é repetido até que o robô chegue ao alvo ou
não tenha mais como se mover para um nó mais
próximo do destino. Para o melhor entendimento
do método descrito, um exemplo é mostrado na
Figura 3.

d
Ponto escolhido

Partida

Chegada

Figura 3: Ilustração do processo de escolha do nó
para o caminho. O raio d determina o ćırculo de
navegação segura.

3.3 Pontos de Interesse

Assim como os humanos, robôs necessitam de
referências para a navegação por um ambiente.
Neste trabalho, esses marcos são chamados de
pontos de interesse, e os mesmos foram classifica-
dos como extremidades, entroncamentos, pontos
de permanência e pontos de ińıcio/fim.

As extremidades são os limites para a nave-
gação do robô. Como elas podem ser os limites
f́ısicos da sala, o robô não pode navegar além de-
las. Os entroncamentos são pontos de mudança de
trajetória, e por isso, são locais de grande circu-
lação de pessoas. Pontos de permanência podem
ser estações de trabalho ou impressoras. Pontos de
ińıcio/fim são pontos onde o movimento de uma
pessoa é detectado e onde o mesmo se perde, e
podem representar portas.

3.4 Pontos de permanência

Neste artigo, pontos de permanência são pontos,
pertencentes à nuvem de pontos capturada na
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etapa de aquisição de dados, que possuem vizinhos
a uma distância menor que 10 cm e onde o humano
fique parado por mais de 10 segundos. O tempo
de permanência é determinado pela diferença nos
tempos de aquisição entre o primeiro ponto do
conjunto de vizinhos e o último.

3.5 Pontos de ińıcio/fim de movimento

A criação de mapas pode envolver mais de um
ambiente, por exemplo, quando se deseja que um
robô pegue um documento de uma sala e leve à
outra. Por essa razão é importante que o robô
conheça as posições das portas nos ambientes a
serem mapeados. Normalmente, uma pessoa entra
em um ambiente por uma porta e sai pela mesma
ou por outra, assim para armazenar a posição das
portas, basta guardar onde o movimento foi de-
tectado pela primeira vez, ponto de ińıcio, e onde
ele se perde, ponto de fim.

3.6 Extremidades e entroncamentos

O método utilizado neste trabalho é o afinamento
(thinning) de uma imagem binária. As vanta-
gens desse método são a redução na quantidade
de informações a serem processadas, a maior fa-
cilidade em analisar formas em padrões de linhas,
a eliminação de distorções no contorno e ao mesmo
tempo, a conservação de caracteŕısticas geométri-
cas importantes, como pontos finais e conexões.

O thinning é um método iterativo de deleção
de camadas de pixels da fronteira de um
padrão, até que reste apenas um esqueleto. A
deleção/retenção de um pixel depende da config-
uração dos pixels na vizinhança do mesmo. A
demonstração desse método pode ser vista em
(Lam et al., 1992).

Para utilizar esse algortimo a partir dos agru-
pamentos obtidos com a clusterização, traça-se um
grafo ligando os agrupamentos, em uma imagem
binária. Em seguida, o grafo sofre um processo
de dilatação para se transformar em um objeto
que represente o caminho. Esse objeto sofre então
um processo de afinamento, no qual é reduzido a
uma cadeia simples com largura de 1 pixel, porém
preservando caracteŕısticas importantes da figura.

Tendo-se o esqueleto da imagem, podem-se
obter pontos de cruzamento e extremidades. Um
exemplo que ilustra o processo descrito nesta
Seção é mostrado na Figura 4, na qual pode-se ver
a dilatação do grafo (a), o resultado do afinamento
(b), os agrupamentos obtidos (c) e a classificação
dos pontos de interesse (d).

3.7 Mapa resultante

A partir do resultado do afinamento, foi posśıvel
identificar os pontos de interesse. A Figura 8 ap-
resenta o mapa, que é a combinação dos pontos de
interesse e de todos os caminhos que ligam pontos
distantes de 60 cm. Essa distância foi escolhida
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Figura 4: Dilatação do grafo (a). Resultado do afi-
namento (b). Clusterização da nuvem de pontos:
os pontos são representados por ’.’ e os clusters
por ’+’ (c). Classificação dos pontos de interesse
(d).

considerando que, para o tamanho do robô, era
uma distância segura para navegar sem referên-
cias.

Figura 5: Mapa do ambiente.

4 Navegação por Caminhos

Um caminho é composto por vários pontos inter-
mediários que o descrevem como um todo. Assim,
o problema de navegar por um caminho pode ser
reduzido ao problema de navegar de um ponto a
outro, que pode ser solucionado com o uso de um
controlador de posição final. Dessa forma, cada
ponto do caminho é tratado como destino para o
controlador.

Para navegar de forma inteligente, o robô deve
tomar uma ação ao se aproximar de pontos de
interesse, de forma que ele navegue de maneira
segura e não atrapalhe a circulação de pessoas.
As extremidades definem os limites do ambiente,
considerando que o mesmo é uma sala retangular.
Quando o robô percebe que está próximo demais
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de um dos limites, ele para antes de haver a col-
isão.

O tratamento para os entroncamentos e pon-
tos de ińıcio/fim é o mesmo. Se o destino do robô
for um dos pontos de interesse citados, ele volta
ao ponto de partida.

Pontos de permanência podem representar es-
tações de trabalho, impressoras, cafeteiras, essen-
cialmente pontos onde pessoas ficam paradas. O
robô pode ser requisitado a levar um documento
da impressora a uma estação de trabalho, por ex-
emplo. Assim, esses podem ser pontos de destino
do robô, e por isso, quando o robô se aproxima de
algum deles, ele apenas emite um sinal de alerta
e continua a navegar.

5 Resultados Experimentais

Para verificar o desempenho deste projeto, foram
implementados algoritmos em C++ e em script
para MATLAB. Neste artigo é mostrado um
experimento no qual o robô deveria observar
uma pessoa caminhando pelo ambiente, gerar um
mapa, obter um caminho para navegação e nave-
gar. O robô utilizado para a observação foi um
PIONEER 2DX, o qual é equipado com um sis-
tema de visão omnidirecional composto por uma
câmera e um espelho hiperbólico, e para a naveg-
ação, um PIONEER 3-AT, já que o último possui
uma odometria mais apurada que o primeiro. Os
dois robôs são mostrados na Figura 6

(a) (b)

Figura 6: Pioneer 2-DX (a). Pioneer 3-AT (b).

Uma pessoa traçou um caminho em forma de
triângulo pelo ambiente, movendo-se entre os pon-
tos (0, 0), (90 cm; -210 cm), (120 cm; 150 cm) e
(240 cm; 0). Na Figura 7 são mostrados a nuvem
de pontos retificados e os agrupamentos obtidos.

Em seguida, o mapa do ambiente é criado
seguindo os passos descritos neste artigo. A
Figura 8 apresenta a classificação dos pontos de
interesse do mapa.

Pode-se notar que há um erro de posição entre
os pontos por onde a pessoa passou e os pontos
identificados pelo algoritmo deste projeto, porém
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Figura 7: Clusterização da nuvem de pontos
obtida.
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Figura 8: Classificação dos pontos de interesse
identificados.

esses últimos aproximam-se da classificação e da
posição esperadas.

Finalmente, é posśıvel criar um caminho que
permite que o robô navegue pelos pontos de in-
teresse identificados, (0, 0), (105,4 cm; -277 cm),
(80,41 cm; 159,2 cm) e (198,7 cm; 18,09 cm). Esse
caminho é mostrado na Figura 9.
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Figura 9: Caminhos para a navegação de um robô.

A comparação entre as velocidades angu-
lar e linear calculadas e executadas pelo robô é
mostrada nas Figuras 10 (a) e (b), respectiva-
mente. O caminho percorrido pelo robô é apre-
sentado na Figura 11 sobre o caminho calculado
previamente mostrado na Figura 9.

Pode-se notar que o caminho percorrido pelo
robô é muito próximo daquele esperado, de acordo
com a Figura 9. Assim, considerou-se este como
um experimento satisfatório.
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Figura 10: Velocidade linear executada pelo robô
(a). Velocidade angular executada pelo robô (b).
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Figura 11: Caminhos planejado e percorrido pelo
robô.

6 Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste projeto foi abordado o problema da nave-
gação de robôs móveis por um ambiente através
da construção de um mapa. Para isso, foram im-
plementados métodos de detecção, representação
e rastreamento de pessoas em um ambiente; méto-
dos para gerar caminhos de navegação e identificar
pontos de interesse no ambiente; e métodos para
navegar por caminhos determinados.

Como trabalhos futuros destacam-se o ras-
treamentos de duas ou mais pessoas, a junção de
vários mapas de um mesmo ambiente, a naveg-
ação por caminhos que ligam pontos em ambi-
entes diferentes e uma nova estratégia de nave-
gação para suavizar os picos na velocidade linear
calculada pelo controlador.
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Santo.

Wang, X., Tieu, K. and Grimson, E. (2006).
Learning semantic scene models by trajectory
analysis, In ECCV (3) (2006), pp. 110–123.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           695

ESTABILIDADE ROBUSTA DE SISTEMAS LINEARES USANDO REALIMENTAÇÃO
DERIVATIVA: UM MÉTODO BASEADO NO LEMA DA PROJEÇÃO RECÍPROCA

Emerson R. P. da Silva∗, Edvaldo Assunção∗, Marcelo C. M. Teixeira∗, Flávio A. Faria∗, Luiz
Francisco S. Buzachero∗

∗Faculdade de Engenharia
UNESP - Univ Estadual Paulista, Campus de Ilha Solteira

Departamento de Engenharia Elétrica, Laboratório de Pesquisa em Controle (LPC)
Avenida José Carlos Rossi, no 1370, 15385-000 - Ilha Solteira, SP, Brasil

Emails: e.ravazzi@bol.com.br, edvaldo@dee.feis.unesp.br, marcelo@dee.feis.unesp.br,

flaviof15@yahoo.com.br, luiz.buzachero@yahoo.com.br

Abstract— In some practical problems, for instance, in the suppression of vibration in mechanical systems, the
state-derivative signals are easier to obtain than the state signals. Less conservative Linear Matrix Inequalities
(LMIs) conditions for the design of state-derivative feedback for uncertain linear systems are proposed in this
work. The control design aimed at system stabilization with bounds on decay rate. The efficiency of design
procedure is illustrated through numerical examples.

Keywords— State-Derivative Feedback, Linear Systems, Polytopic Uncertainties, Linear Matrix Inequalities
(LMIs).

Resumo— Em alguns problemas práticos, por exemplo, no controle de vibrações de sistemas mecânicos, é
mais fácil obter o sinal da derivada dos estados que o sinal dos estados. Utilizando Desigualdades Matriciais
Lineares (em inglês, Linear Matrix Inequalities (LMIs)), neste trabalho é proposto um método menos conservador
para o projeto da realimentação derivativa aplicada à sistemas lineares incertos. O projeto de controle visa a
estabilização do sistema com restrições na taxa de decaimento. A eficiência do método proposto é ilustrada
através de exemplos numéricos.

Palavras-chave— Realimentação Derivativa, Sistemas Lineares, Incertezas Politópicas, Desigualdades Matri-
ciais Lineares (LMIs).

1 Introdução

O projeto de controladores e a análise de estabilidade
em sistemas lineares é uma área de pesquisa amplamente
explorada. Algumas metodologias usam uma função qua-
drática de Lyapunov (do inglês,Common Quadratic Lya-
punov Function (CQLF)) para garantir a estabilidade do
sistema e o projeto é realizado utilizando Desigualdades
Matriciais Lineares (LMIs) (Boyd et al., 1994). A esta-
bilidade quadrática já se mostrou muito eficiente, tendo
solucionado muitos problemas através de otimização con-
vexa. No entanto, resultados recentes da literatura prova-
ram que CQLFs conduzem a resultados conservadores no
contexto de sistemas lineares incertos, ou seja, alguns pro-
blemas podem não ter solução com CQLFs (Oliveira and
Peres, 2006). Desta forma, têm surgido na literatura vá-
rios trabalhos usando outros tipos de funções de Lyapunov
visando condições de estabilidade menos conservadoras.
Dentre os resultados existentes destacam-se: as funções
de Lyapunov por partes (Arrifano et al., 2006), as fun-
ções de Lyapunov fuzzy (Mozelli et al., 2010), as funções
de Lyapunov polinomiais (Oliveira and Peres, 2006; Mon-
tagner et al., 2010) e as funções de Lyapunov linear-
mente paramétricas (de Oliveira and Skelton, 2001; de
Oliveira and Skelton, 2002; Kau et al., 2005; de Oliveira
and Geromel, 2005; Geromel and Korogui, 2006; Pipeleers
et al., 2009).

Enquanto a maioria dos trabalhos encontrados na li-
teratura usam a realimentação de estados para o projeto
de controle, neste trabalho considera-se a realimentação
da derivada dos estados (realimentação derivativa). O in-
teresse para o estudo da realimentação derivativa vem do
fato que em sistemas que usam acelerômetros, é mais fácil
obter os sinais da derivada dos estados do que os sinais

dos estados. A partir da aceleração, é possível obter a
velocidade com boa precisão, porém, é mais difícil obter
o deslocamento (Abdelaziz and Valášek, 2004). Logo, os
sinais usados na realimentação são: a aceleração e a velo-
cidade. Estes são as derivadas da velocidade e da posição
que podem representar os estados do sistema. Devido a
sua estrutura simples e ao baixo custo operacional, ace-
lerômetros têm sido usados nas indústrias para a solução
de vários tipos de problemas de engenharia (Abdelaziz and
Valášek, 2004; Abdelaziz and Valášek, 2005; Reithmeier
and Leitmann, 2003; Duan et al., 2005; Kwak et al., 2002).

Na literatura especializada é possível encontrar traba-
lhos que relatam o uso da realimentação derivativa em sis-
temas não-lineares (Assunção et al., 2007a), sistemas não-
lineares incertos (da Silva et al., 2009) e sistemas lineares,
com ou sem incertezas politópicas, (Faria et al., 2009a; As-
sunção et al., 2007b; Faria et al., 2009b). No entanto, estes
resultados são conservadores, visto que utilizam CQLFs
para o projeto do controlador.

Usando funções de Lyapunov linearmente paramétri-
cas, em da Silva et al. (2010) são apresentadas condições
baseadas em LMIs para o projeto da realimentação deri-
vativa. Os resultados podem ser aplicados em sistemas
lineares incertos, com ou sem falhas estruturais, e garan-
tem que o sistema em malha fechada seja estabilizável.
No entanto, os resultados são muito limitados para a in-
clusão de restrições de desempenho e durante a simulação
de exemplos numéricos foi verificado que a factibilidade
das LMIs ocorre apenas para taxas de decaimento com
magnitude menor que um (|γ| < 1).

Com o intuito de melhorar o desempenho do sistema,
neste trabalho é proposto um método menos conservador
para o projeto da realimentação derivativa. Aplicando o
Lema da Projeção Recíproca (Apkarian et al., 2001) em
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uma função de Lyapunov paramétrica, são obtidas condi-
ções baseadas em LMIs para o projeto de controladores
robustos. O resultado proposto suporta taxas de decai-
mento maiores do que o método apresentado em da Silva
et al. (2010), e pode ser aplicado em sistemas lineares
com incertezas politópicas, ou sujeitos a falhas estruturais.
Uma possível extensão direta desta proposta é a aplicação
em sistemas de controle fuzzy T-S, por exemplo, pode-
mos utilizar a técnica proposta em da Silva et al. (2009)
e empregar a metodologia aqui apresentada em sistemas
não-lineares incertos sujeitos ou não a falhas estruturais.

A eficiência do método proposto é ilustrada através
de dois exemplos numéricos. Durante o texto usa-se as
seguintes notações: (T ) indica transposição de um vetor
ou matriz, (•) indica termos transpostos em uma matriz
simétrica.

2 Realimentação Derivativa em Sistemas
Lineares Incertos

Considere um sistema linear com incertezas invarian-
tes no tempo, descrito na forma de variáveis de estado:

ẋ (t) = A(α)x (t) + B(α)u (t) , (1)

sendo A(α) ∈ R
n×n, B(α) ∈ R

n×m, matrizes que repre-
sentam a dinâmica do sistema incerto, x (t) ∈ R

n é o vetor
de estados e u (t) ∈ R

m é o vetor de entrada de controle.
As matrizes (A, B)(α), são representadas pela combi-

nação convexa de vértices, descrita abaixo (Boyd et al.,
1994):

(A, B) (α) =
r

∑

i=1

αi(A, B)i, (2)

em que r é dado pela relação r = 2φ, sendo φ o número
de componentes incertos das matrizes (A, B)(α) e (A, B)i

representam os vértices do politopo. Os parâmetros αi são
constantes reais desconhecidas pertencentes a um simplex
A , ou seja, satisfazem a relação:

A =







αi ≥ 0, i = 1, 2, ..., r,
r

∑

i=1

αi = 1, α =
[

α1 α2 . . . αr

]T
.







. (3)

Supondo que o sistema (1) não possua autovalores nu-
los (det (A(α)) 6= 0) (Abdelaziz and Valášek, 2004). O ob-
jetivo é encontrar uma matriz constante K ∈ R

m×n, tal
que, ao realimentar o sistema (1) com a entrada de con-
trole

u (t) = −Kẋ (t) , (4)

o sistema em malha fechada dado por (1) e (4), seja assin-
toticamente estável e a matriz (I + B(α)K) seja invertível
(det (I + B(α)K) 6= 0). Logo, o sistema em malha fechada
pode ser representado da seguinte forma:

ẋ (t) = A(α)x (t) − B(α)Kẋ (t)

⇔ ẋ (t) = (I + B(α)K)−1
A(α)x (t) .

(5)

O projeto do controlador é realizado usando o conceito
de estabilidade assintótica através da análise de existência
de uma função paramétrica de Lyapunov (de Oliveira and
Skelton, 2001). Para o projeto, é utilizada uma candidata
a função de Lyapunov do tipo V (x(t)) = x(t)T P̃ (β)x(t) >

0, P̃ (β) = P̃ (β)T ∈ R
n×n, com V̇ (x(t)) < 0 para todo

x(t) 6= 0.

Dada uma constante γ, γ > 0, pode-se impor uma
restrição na taxa de decaimento de um sistema com as
seguintes desigualdades (Boyd et al., 1994):

V̇ (x(t)) ≤ −2γV (x(t)) , ⇔

ẋ(t)T P̃ (β)x (t) + x(t)T P̃ (β)ẋ (t) ≤ −2γx(t)T P̃ (β)x(t).
(6)

Usando propriedades de formas quadráticas e consi-
derando (5) conclui-se que (6) é equivalente a solução das
seguintes LMIs:

A(α)T

[

(

I + B (α) K
)T

]−1

P̃ (β)

+ P̃ (β)
(

I + B (α) K
)−1

A (α) < −2γP̃ (β) , (7)

P̃ (β) > 0.

Durante a modelagem do problema usa-se o Lema da
Projeção Recíproca.

Lema 2.1 (Lema da Projeção Recíproca) Dada uma
matriz Y = Y T > 0, as seguintes desigualdades são equi-
valentes:

1. Ψ + S + ST < 0,

2. A LMI abaixo é factível em relação a W
[

Ψ + Y −
(

W + W T
)

•
S + W −Y

]

< 0.

Prova: Veja (Apkarian et al., 2001). 2

O Lema 2.1 pode ser usado para estudar as desigual-
dades (7), sem que haja uma multiplicação explícita en-
tre as matrizes do sistema (5) com as matrizes P̃ (β) da
função de Lyapunov. Esta propriedade permite o uso de
funções paramétricas de Lyapunov no projeto de contro-
ladores (Apkarian et al., 2001).

Para a demonstração do resultado principal, são con-
sideradas matrizes Q(β) linearmente paramétricas

Q (β)=
r

∑

k=1

βkQk, βk ∈ A . (8)

A seguinte propriedade também é usada.

Propriedade 2.1 Para toda matriz M não simétrica
(

M 6= MT
)

, se M + MT < 0, então M é invertível (Boyd
et al., 1994).

Considerando o Lema 2.1, no próximo teorema são
propostas condições suficientes para que o sistema (5) seja
estabilizável com restrições na taxa de decaimento.

Teorema 2.1 Dada uma constante real γ > 0 e con-
siderando Âi = A−1

i . Se existirem matrizes simétricas
Pk ∈ R

n×n, matrizes Z ∈ R
m×n e V ∈ R

n×n satisfazendo
a LMI:












−
(

V T + V
)

• • •

ÂiV + ÂiBjZ + Pk −Pk • •

ÂiV + ÂiBjZ 0n −
Pk

2γ
•

V 0n 0n −Pk













< 0, (9)

sendo, i, j, k = 1, 2, ..., r. Então, o ganho

K = ZV −1, (10)

garante a estabilização do sistema (5), com taxa de decai-
mento menor que −γ.
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Prova: Suponha que (9) é factível. Substituindo Z =

KV em (9) e utilizando a forma dual
(

Âi + ÂiBjK
)

→
(

Âi + ÂiBjK
)T

, segue que











−
(

V T + V
)

• • •

(Âi + ÂiBjK)T V + Pk −Pk • •

(Âi + ÂiBjK)T V 0n −
Pk

2γ
•

V 0n 0n −Pk











< 0. (11)

Então, aplicando o complemento de Schur (Boyd
et al., 1994) no elemento 4 × 4 da LMI (11), obtém-se







V T QkV −
(

V T + V
)

• •

(Âi + ÂiBjK)T V + Pk −Pk •

(Âi + ÂiBjK)T V 0n −
Pk

2γ







< 0, (12)

sendo Qk = Pk
−1. Novamente, aplicando o complemento

de Schur no elemento 3 × 3, chega-se em

[

V T Âi (I + BjK)
[

2γQk

]

(I + BjK)T
ÂT

i V + V T QkV −
(

V T + V
)

•

(Âi + ÂiBjK)T V + Pk −Pk

]

< 0. (13)

Multiplicando (13) à esquerda por
[

W T 0
0 I

]

e à direita por [ W 0
0 I ], sendo W = V −1, obtém-se

[

Âi (I + BjK)
[

2γQk

]

(I + BjK)T
ÂT

i + Qk −
(

W + W T
)

•

(Âi + ÂiBjK)T + PkW −Pk

]

< 0. (14)

Agora, multiplicando (14) à esquerda e à direita por
[

I 0
0 Qk

]

, tem-se que

[

Âi (I + BjK)
[

2γQk

]

(I + BjK)T
ÂT

i + Qk −
(

W + W T
)

•

Qk(Âi + ÂiBjK)T + W −Qk

]

< 0. (15)

Assumindo que, Ψ = Âi (I + BjK)
[

2γQk

]

(I + BjK)T
ÂT

i

e S = Qk(Âi + ÂiBjK)T , pelo item 2 do Lema 2.1 a
desigualdade (15) é equivalente à

Âi (I + BjK)
[

2γQk

]

(I + BjK)T ÂT
i

+ Qk (I + BjK)T ÂT
i + Âi (I + BjK) Qk < 0. (16)

Multiplicando a desigualdade acima à esquerda por Ai

e à direita por AT
i chega-se em

(I + BjK)
[

2γQk

]

(I + BjK)T

+ AiQk (I + BjK)T + (I + BjK) QkAT
i < 0. (17)

Agora, multiplicando (17) por αiαjβk, i, j, k = 1, 2,

..., r e somando todos os termos, de (3) e (8) segue que

(I + B (α) K)
[

2γQ(β)
]

(I + B (α) K)T

+ A (α) Q(β) (I + B (α) K)T

+ (I + B (α) K) Q(β)A (α)T < 0. (18)

Aplicando a Propriedade 2.1 em (18) conclui-se que as
matrizes (I + B (α) K) e Q(β) são invertíveis (condições
necessárias para a solução do problema). Então, multi-
plicando (18) à esquerda por Q (β)−1 (I + B (α) K)−1 e à
direita por [ (I+B(α)K)T ]−1

Q(β)−1 obtém-se

A(α)T

[

(

I + B (α) K
)T

]−1

Q (β)−1

+ Q (β)−1
(

I + B (α) K
)−1

A (α) < −2γQ (β)−1
, (19)

que é equivalente à condição (7), considerando P̃ (β) =
Q (β)−1. Daí segue que, se a LMI (9) é factível, então

existe uma matriz paramétrica P̃ (β) = P̃ (β)T
> 0, satis-

fazendo as condições de Lyapunov (6) para o sistema (5).
Logo o sistema (5), considerando o ganho (10), é assinto-
ticamente estável com taxa de decaimento menor que −γ.
2

Observação 2.1 Como a matriz paramétrica P̃ (β) não
é usada nas LMIs, então a sua estrutura tem pouca in-
fluência no projeto do controlador. Assim, em nenhum
momento do texto foi suposto que a matriz paramétrica de
Lyapunov P̃ (β) é linear nos parâmetros β. A estrutura
linear foi usada apenas na matriz Q (β) que é obtida atra-
vés da factibilidade da LMI (9) do Teorema 2.1. Apesar
disso, podemos supor, sem perda de generalidade, que se a
LMI (9) é factível, então existem matrizes P̃k e parâme-
tros µk, k = 1, 2, ..., r, tais que:

Q (β)−1 =
r

∑

k=1

µkP̃k, µk ∈ A .

A eficiência da metodologia proposta é ilustrada na
solução de dois exemplos numéricos.

3 Exemplo 1 - Sistema de Suspensão Ativa de
um Veículo

Considere o sistema de suspensão ativa dado na Fi-
gura 1 (Reithmeier and Leitmann, 2003).

O modelo dinâmico pode ser representado pelo sis-
tema incerto (1), considerando:

[

A B
]

(α)=











0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0

−k1−k2

Mc

k2

Mc

−b1−b2

Mc

b2

Mc

1
Mc

−1
Mc

k2

ms

−k2

ms

b2

ms

−b2

ms

0 1
ms











, (20)

O vetor de estados é definido por x(t) = [x1(t) x2(t)
x3(t) x4(t)]T , sendo que x3(t) = ẋ1(t) e x4(t) = ẋ2(t).
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ms

k2
b2

Mc

k1 b1

x2(t)

x1(t)

pneu

Acelerômetro (⇒ ẍ2(t))

Acelerômetro (⇒ ẍ1(t))

u2(t)

u1(t)

assento+motorista

Suspensão ativa do assento

Veículo

Suspensão ativa do veículo

Figura 1: Sistema de suspensão ativa de um veículo.

O sistema consiste em um veículo de massa Mc, um
assento e uma pessoa, cuja massa total é ms. As vibra-
ções causadas por irregularidades na estrada podem ser
atenuadas pelo sistema de suspensão do veículo (mola k1

e amortecedor b1). Mesmo assim, o motorista ainda pode
sentir um pouco de vibrações. Uma maneira de melhorar o
conforto do motorista é instalar um sistema de suspensão
ativa no seu assento (mola k2 e amortecedor b2). Desta
forma, pode-se diminuir as vibrações entre o motorista
(ms) e o chassi do veículo (Mc), modificando as entradas
de controle u1(t) e u2(t).

Considere Mc = 1500kg, b2 = 500Ns/m, k1 = 4 ×
104N/m e k2 = 5 × 103N/m. Considere que o peso do
motorista possa assumir valores entre 50kg e 100kg. Logo,
a massa ms é incerta e pertence ao intervalo 70 ≤ ms ≤
120(kg) (motorista + assento (20kg)). Suponha também
que o amortecedor do veículo esteja sujeito a uma falha
estrutural, de tal forma que b1 = 2 × 103Ns/m enquanto
o amortecedor está funcionando normalmente e b1 = 0
após uma eventual quebra do amortecedor. Ou seja, o
parâmetro b1 é incerto e pertence ao intervalo 0 ≤ b1 ≤
2 × 103(Ns/m).

A partir dessas informações, são obtidos os seguintes
vértices do politopo:

A1 =









0 0 1 0

0 0 0 1

−30 3, 3333 −0, 3333 0, 3333

71, 4286 −71, 4286 7, 1429 −7, 1429









,

A2 =









0 0 1 0

0 0 0 1

−30 3, 3333 −1, 6667 0, 3333

71, 4286 −71, 4286 7, 1429 −7, 1429









,

com ms =70kg (b1 =0 em A1 e b1 =2 ×103Ns/m em A2),

A3 =









0 0 1 0

0 0 0 1

−30 3, 3333 −0, 3333 0, 3333

41, 6667 −41, 6667 4, 1667 −4, 1667









,

A4 =









0 0 1 0

0 0 0 1

−30 3, 3333 −1, 6667 0, 3333

41, 6667 −41, 6667 4, 1667 −4, 1667









,

com ms =120kg (b1 =0 em A3 e b1 =2×103Ns/m em A4),

[

B1 B2

]

=10−2×









0 0 0 0
0 0 0 0

0, 0667 −0, 0667 0, 0667 −0, 0667
0 1, 4286 0 0, 8333









,

com ms =70kg em B1 e ms =120kg em B2.
Para o projeto do controlador, foi utilizado o software

MATLAB R© e o solver “LMILAB” (Gahinet et al., 1995).
➢ Utilizando a LMI (9) do Teorema 2.1, os seguintes

controladores (10) foram obtidos:
Com γ = 1 × 10−5 (praticamente sem ação de γ),

K1 =104×

[

7, 8331 −0, 0002 3, 8736 −0, 0096

−0, 9416 0, 9411 −0, 5029 0, 4935

]

. (21)

Com γ = 6, 52 (máximo obtido para o exemplo),

K2 =103×

[

1, 9477 0, 0367 −1, 4933 −0, 0887

0, 2304 0, 2459 −0, 0004 −0, 0671

]

. (22)

Para a condição inicial de simulação x(0) = [ 0, 1 0, 3
0 0 ]T com ms = 90kg (motorista (70kg) + assento
(20kg)), o comportamento dinâmico do sistema mecânico
(20), sem ação de controle (u(t) = 0), pode ser visto na
Figura 2. Pela figura, o sistema é naturalmente estável
enquanto o amortecedor do veículo funciona normalmente
(b1 = 2×103Ns/m). Contudo, após uma eventual falha no
amortecedor o sistema passa a apresentar oscilações pouco
amortecidas, gerando desconforto ao motorista e também
risco de acidente.
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x1(t) sem falhas
x1(t) com falhas

x2(t) sem falhas
x2(t) com falhas

Figura 2: Simulação do sistema (20) com u(t) = 0.

No entanto, ao considerarmos o ganho (21) na entrada
de controle (4), o automóvel passa a ficar estável mesmo
após a ocorrência de uma falha (Figuras 3 e 4). Além disso,
comparando as figuras, nota-se que o comportamento do
sistema controlado praticamente não muda, mesmo após a
quebra do amortecedor b1. Em ambos os casos, o sistema
possui um tempo de duração do transitório em torno de 6s
para a suspensão do veículo e para a suspensão do assento.

Embora o ganho (21) seja capaz de garantir a estabi-
lidade do sistema, com ou sem falhas estruturais, o tempo
de duração do transitório está elevado ainda, gerando as-
sim, desconforto ao motorista. Com o intuito de diminuir
o tempo de duração do transitório, o ganho (22) foi con-
siderado na entrada de controle (4).

Note nas Figuras 3 e 4 que, nos dois casos o sistema
controlado possui tempo de período transitório abaixo de
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0,5s. Logo, o ganho (22) foi capaz de melhorar o desem-
penho do sistema em relação à resposta do ganho (21). A
resposta com K2 é doze vezes mais rápida que a resposta
com K1.
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x1(t) com γ = 1 × 10−5 (K1)
x1(t) com γ = 6, 52 (K2)

x2(t) com γ = 1 × 10−5 (K1)
x2(t) com γ = 6, 52 (K2)

Figura 3: Resposta transitória com b1 = 2 × 103Ns/m.
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Figura 4: Resposta transitória com b1 = 0.

O próximo exemplo ilustra uma comparação entre o
critério de estabilidade proposto no Teorema 2.1 deste tra-
balho com o proposto no Teorema 4 em Assunção et al.
(2007b). O objetivo é ilustrar que as condições de estabi-
lidade deste trabalho são menos conservadoras.

3.1 Exemplo 2 - Sistema Linear Incerto

Em Assunção et al. (2007b) é utilizada uma CQLF
para garantir a estabilidade do sistema com taxa de de-
caimento γ > 0. As LMIs são as seguintes:
[

QAT
i + AiQ + BjY AT

i + AiY
T BT

j Q + BjY

Q + Y T BT
j −Q/ (2γ)

]

< 0, ∀i, j,

Q > 0.

com K = Y Q−1.
Considere um sistema linear incerto com os seguintes

vértices do politopo,

[

A1 A2

]

=
[

21 −98 λ1 −98
11 0 11 32

]

,
[

B1 B2

]

=
[

11 λ2

0 0

]

.

O objetivo é verificar os pontos de factibilidade das
LMIs considerando −20 ≤λ1 ≤40 e 30 ≤λ2 ≤55. A região
de factibilidade com γ =2, pode ser vista na Figura 5.

Pela Figura 5, nota-se que a condição apresentada pelo
Teorema 2.1 deste trabalho leva a resultados menos con-
servadores, pois sua área factível é maior.

−20 −10 0 10 20 30 40

30

35

40

45

50

λ1

λ
2

Figura 5: Área factível do método proposto em Assunção
et al. (2007b) indicada por (“#”) e área factível do método
proposto neste trabalho, Teorema 2.1, indicada por (“×”).

4 Conclusões

Condições suficientes baseadas em LMIs para a estabi-
lização de sistemas lineares incertos usando realimentação
derivativa foram propostas. Os resultados são particular-
mente interessantes para a aplicação em sistemas mecâ-
nicos que utilizam acelerômetros como sensores. Projetos
de controle baseados em LMIs têm a vantagem de per-
mitir a inclusão de incertezas politópicas e índices de de-
sempenho, tais como taxa de decaimento, na abordagem
do problema. Além disso, LMIs podem ser resolvidas fa-
cilmente em microcomputadores, usando por exemplo, o
software MATLAB R©. Embora não existam provas teóri-
cas, testes exaustivos em exemplos numéricos sugerem que
o método proposto neste trabalho conduz a resultados me-
nos conservadores que os apresentados em Assunção et al.
(2007b). Citamos aqui os resultados obtidos na solução
do Exemplo 2 (veja Figura 5).

Trabalhos futuros envolvem o projeto de controladores
para sistemas fuzzy T-S incertos. Por exemplo, estender
os resultados apresentados aqui utilizando o método apre-
sentado em da Silva et al. (2009).

Agradecimentos

Agradecemos ao CNPq1 e a FAPESP2 pelo apoio fi-
nanceiro a este trabalho.

Referências

Abdelaziz, T. H. S. and Valášek, M. (2004). Pole pla-
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FILTRAGEM H2 DEPENDENTE DE PARÂMETROS PARA SISTEMAS LINEARES CONTÍNUOS
COM PARÂMETROS VARIANTES NO TEMPO
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Resumo— Este artigo apresenta novas condições na forma de desigualdades matriciais lineares para a síntese de filtros de ordem
completa dependentes de parâmetros com critérioH2, para sistemas lineares contínuos no tempo com parâmetros que variam
de forma arbitrariamente rápida. Graças ao uso de um número maiorde variáveis de folga, as condições propostas são menos
conservadoras que as existentes na literatura. Testes numéricos aplicados em exemplos retirados da literatura ilustramo melhor
desempenho dos filtros projetados quando comparados com outros métodos para o projeto de filtros dependentes de parâmetros.

Palavras-chave— Sistemas Lineares com Parâmetros Variantes, Filtragem Dependente de Parâmetros, Desigualdades Matriciais
Lineares, FiltragemH2, Sistemas Contínuos no Tempo

Abstract— This paper presents new linear matrix inequality conditionsfor full order parameter-dependentH2 filter design for
linear parameter varying continuous-time systems with arbitrarily fast time-varying parameters. Thanks to the use of a larger
number of slack variables, the proposed conditions are less conservative than the existing conditions in the literature. Numerical
tests applied in examples borrowed from the literature illustrate the better performance of the proposed filters when compared to
other approaches for parameter-dependent filter design.

Keywords— Linear Parameter Varying Systems, Parameter-Dependent Filtering, Linear Matrix Inequalities,H2 Filtering,
Continuous-Time Systems

1 Introdução

Desde o trabalho pioneiro de Kalman (1960), o pro-
blema de filtragem tem sido investigado em diferen-
tes contextos, tais como sistemas não-lineares (Loparo
et al., 1986), aplicações aeroespaciais (Rotstein et al.,
1996) e sistemas lineares em geral, com um au-
mento de interesse significativo nas últimas décadas
(Anderson e Moore, 1979; Anderson e Moore, 1989).
Entre outros métodos, pode-se citar a equação de Ric-
cati e os problemas de otimização formulados como
desigualdades matriciais lineares (LMIs, do inglêsli-
near matrix inequalities) como as principais técnicas
para o projeto de filtros.

O uso das LMIs se tornou muito popular em sis-
temas de controle, principalmente porque as LMIs po-
dem ser obtidas de uma forma simples a partir da apli-
cação da teoria de estabilidade de Lyapunov. Atu-
almente, existem pacotes computacionais eficientes
para solução de problemas de otimização convexos
(Boyd et al., 1994) e, além disso, formulações LMI
estão aptas a tratar a presença de incertezas estru-
turadas nos modelos dos sistemas e também a lidar
com critérios de desempenho como as normasH2 e
H∞ no projeto de filtros para sistemas lineares incer-
tos (Geromel, 1999; Palhares e Peres, 1999a; Palha-
res e Peres, 1999b; de Souza e Trofino, 2000; Gero-
mel et al., 2000; Geromel e de Oliveira, 2001; Xie
et al., 2004; Barbosa et al., 2005).

Também é importante mencionar abordagens para
o projeto de filtros robustos que utilizam variáveis de
folga dependentes de parâmetros como em (Gao et al.,
2008; Duan et al., 2006; Lacerda et al., 2010; Lacerda
et al., 2011).

Em muitos casos, o sistema depende de parâ-

metros variantes no tempo, que podem ter limitan-
tes conhecidos em suas taxas de variação ou podem
variar arbitrariamente. Embora existam métodos de
filtragem baseados em funções de Lyapunov depen-
dentes de parâmetros que podem levar em conta, ou
não, os limitantes dos parâmetros variantes em siste-
mas discretos no tempo (Borges et al., 2010; de Souza
et al., 2007), que podem ser vistos como extensões
de resultados mais gerais para a estabilidade robusta
de sistemas discretos variantes no tempo (Daafouz e
Bernussou, 2001; Lee, 2006), a abordagem da esta-
bilidade quadrática (i.e. matrizes de Lyapunov fixas)
talvez permaneça sendo a única que pode tratar varia-
ções arbitrárias no caso contínuo em termos de LMIs
(Borges et al., 2008).

Quando os parâmetros variantes no tempo podem
ser medidos ou estimados, o projeto de filtros depen-
dentes de parâmetros surge como uma alternativa aos
filtros robustos (Borges et al., 2008; Gao, Lam, Shi e
Wang, 2005; Sato, 2006; Gao, Lam e Wang, 2005).

Neste artigo, o problema de projeto de filtros de-
pendentes de parâmetros com critério de desempenho
H2 para sistemas lineares contínuos no tempo é in-
vestigado. Assume-se que os parâmetros variantes no
tempo possuem taxa de variação arbitrária, pertencem
a um politopo conhecido e estão disponíveis (medidos
ou estimados) em tempo real para a implementação
do filtro. As condições de projeto são formuladas em
termos de desigualdades matriciais lineares dependen-
tes de parâmetros, porém a estabilidade face a varia-
ções arbitrárias dos parâmetros é assegurada por ma-
trizes de Lyapunov constantes (estabilidade quadrá-
tica). Graças ao uso de variáveis de folga dependentes
de parâmetros, tratadas como polinômios homogêneos
de grau arbitrário, as condições propostas provêm re-
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sultados menos conservadores que outros métodos da
literatura. Exemplos ilustram o melhor desempenho
do método proposto quando comparado a outras abor-
dagens para o projeto de filtros dependentes de parâ-
metros.

O artigo é organizado da seguinte forma. A Se-
ção 2 apresenta os resultados preliminares. Os resulta-
dos principais são apresentados na Seção 3. A Seção 4
apresenta os experimentos numéricos que ilustram as
vantagens do método proposto quando comparado a
outras técnicas da literatura e a Seção 5 conclui o ar-
tigo.

2 Resultados Preliminares

Considere o sistema linear contínuo variante no tempo
descrito por











ẋ= A(α)x+B1(α)w

z=C1(α)x

y=C2(α)x+D21(α)w

(1)

com

A(α) ∈ R
n×n

, B1(α) ∈ R
n×r

, C1(α) ∈ R
p×n

,

C2(α) ∈ R
q×n eD21(α) ∈ R

q×r

em quex ∈ R
n representa o estado,w ∈ R

r uma en-
trada externa,z∈ R

p a saída de referência ey∈ R
q a

saída medida.
As matrizes do sistema pertencem a um domínio

politópicoP, descrito em termos de um vetor de pa-
râmetros variantes no tempoα(t), sendo dadas1 por

P =
{

(

A(α),B1(α),C1(α),C2(α),D21(α)
)

=
N

∑
i=1

αi
(

Ai ,B1i ,C1i ,C2i ,D21i
)

}

(2)

sendo queAi , B1i , C1i , C2i , D21i , i = 1, . . . ,N são os
vértices eN é o número de vértices do politopo.

Assume-se que o vetor de parâmetros variantes no
tempo,α(t), pertence ao simplex unitário para todo
t ≥ 0, isto é,α(t) ∈ ΛN, ∀t ≥ 0 eΛN é o simplex uni-
tário, dado por

ΛN =
{

σ ∈R
N :

N

∑
i=1

σi = 1, σi ≥ 0, i = 1, . . . ,N
}

(3)

O problema abordado neste trabalho é: supondo
que o vetor de parâmetros variantes no tempoα(t) es-
teja disponível (medido ou estimado) em tempo real,
encontre um filtro linear estritamente próprio depen-
dente de parâmetros de ordem completa dado por

ẋf = Af (α)xf +Bf (α)y

zf =Cf (α)xf
(4)

1Por simplicidade de notação, a dependência explícita do tempo
é omitida emα(t).

sendo quexf ∈ R
nf , nf = n, é o estado estimado e

zf ∈R
p é a saída estimada, tal que o sistema dinâmico

associado ao erro de estimação seja assintoticamente
estável e a normaH2 da função de transferência dew
para o erroe= z− zf seja minimizada. As matrizes
do filtro Af (α), Bf (α) eCf (α) têm dimensões apro-
priadas e dependem do parâmetro variante no tempo
α. Supõe-se queα pode variar de maneira arbitraria-
mente rápida dentro do simplex unitário.

Definindo o sistema aumentado
[

ẋ
ẋf

]

=

[

A(α) 0
Bf (α)C2(α) Af (α)

][

x
xf

]

+

[

B1(α)
Bf (α)D21(α)

]

w

e=
[

C1(α) −Cf (α)
]

[

x
xf

]

com x̃′ =
[

x′ x′f
]

, tem-se

δ [x̃] = Ã(α)x̃+ B̃(α)w

e= C̃(α)x̃
(5)

com

Ã(α) =

[

A(α) 0
Bf (α)C2(α) Af (α)

]

∈ R
2n×2n

B̃(α) =

[

B1(α)
Bf (α)D21(α)

]

∈ R
2n×r

C̃(α) =
[

C1(α) −Cf (α)
]

∈ R
p×2n

(6)

3 Resultados Principais

Primeiramente, uma desigualdade matricial depen-
dente de parâmetros, baseada em uma matriz de Lya-
punov constante e variáveis de folga dependentes de
parâmetros, garante a estabilidade robusta deÃ(α) e
um limitante para a normaH2.

Lema 1 A desigualdade||H(s)||2 < µ é válida para
todoα ∈ ΛN e Ã(α) é robustamente assintoticamente
estável se, existir uma matriz simétrica definida po-
sitiva W∈ R

2n×2n, matrizes E(α) ∈ R
2n×2n, K(α) ∈

R
2n×2n, Q(α)∈R

r×2n e uma matriz simétrica M(α)∈
R

r×r dependente de parâmetros tais que2

Tr(M(α))< µ2
, (7)

[

M(α) C̃(α)
⋆ W

]

> 0, (8)

Ψ(α)+Θ(α)< 0, ∀α ∈ ΛN (9)

com

Θ(α) = diag

([

0 W
⋆ 0

]

,−I r

)

(10)

2O símbolo⋆ indica blocos simétricos.
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e

Ψ(α) =





Ã(α)′K(α)′+K(α)Ã(α)
E(α)Ã(α)−K(α)′

B̃(α)′K(α)′+Q(α)Ã(α)

⋆

−E(α)−E(α)′

B̃(α)′E(α)′−Q(α)

⋆

⋆

Q(α)B̃(α)+ B̃(α)′Q(α)′



 (11)

Prova: Aplicando o complemento de Schur em (8)
tem-seM(α) > C̃(α)W−1C̃(α)′, e a desigualdade (7)
garante queµ2 > Tr(M(α)), ∀α ∈ ΛN.

Supondo que (9) é válido, multiplicando porT
pela esquerda e porT ′ pela direita, com

T =

[

I2n Ã(α)′ 02n×r

0r×2n B̃(α)′ I r

]

(12)

tem-se
[

Ã(α)′W+WÃ(α) WB̃(α)
B̃(α)′W −I r

]

< 0

e, portanto,

W
(

Ã(α)W−1+W−1Ã(α)′+ B̃(α)B̃(α)′
)

W < 0

vale∀α ∈ ΛN. Assim, a estabilidade robusta deÃ(α)
e o limitanteµ da normaH2 são assegurados pela de-
sigualdade acima, associada ao gramiano de controla-
bilidade do sistema aumentado (5).

O Lema 1 apresenta uma condição suficiente para
a estabilidade assintótica deÃ(α), baseada na estabi-
lidade quadrática, garantindo um limitanteµ para o
critério de desempenhoH2, mas as matrizes do filtro
dependentes de parãmetros aparecem nas desigualda-
des em uma forma não linear.

Para linearizar as desigualdades do Lema 1 de
modo que as variáveis de projeto do filtro possam ser
obtidas diretamente por mudanças de variáveis con-
vencionais, uma estrutura particular é imposta às ma-
trizesK(α), E(α) eQ(α), dada por:

K(α) =

[

K11(α) K̂
K21(α) K̂

]

, E(α) =

[

E11(α) λ1K̂
E21(α) λ2K̂

]

,

Q(α) =
[

Q1(α) 0
]

(13)

sendo queK̂ ∈ R
n×n é uma matriz a ser determinada

para o cálculo do filtro eλ1 e λ2 são escalares. Além
disso, por conveniência, a matrizW é particionada em
blocosn×n como segue

W =

[

W11 W12

W′
12 W22

]

(14)

e adotam-se as seguintes mudanças de variáveis

K1(α) = K̂Af (α), K2(α) = K̂Bf (α)

Com essa escolha particular para as variáveis de
decisão, condições LMI dependentes de parâmetros

que são suficientes para assegurar a solução do Lema 1
podem ser formuladas de forma que as matrizes do fil-
tro dependente de parâmetrosAf (α), Bf (α) e Cf (α)
possam ser recuperadas. O teorema a seguir expressa
uma condição suficiente para que exista uma solução
para o Lema 1.

Teorema 1 Se existir uma matriz simétrica definida
positiva W particionada como em(14), matrizes de-
pendentes de parâmetros Q(α), K(α), E(α) como em
(13), M(α) ∈ R

r×r , K1(α) ∈ R
n×n, K2(α) ∈ R

n×q,
Cf (α) ∈ R

p×n, µ > 0 e escalaresλ1, λ2 tais que as
LMIs (18),

min
µ

Tr(M(α))< µ2, (15)





M(α) C1(α) −Cf (α)
⋆ W11 W12

⋆ ⋆ W22



> 0, (16)

sejam verificadas, então

Af (α) = K̂−1K1(α), Bf (α) = K̂−1K2(α),Cf (α)
(17)

são as matrizes do filtro dependente de parâmetros
que assegura que a função de transferência de w
para e é estável, com um custo garantidoH2 dado
por µ .

Prova: Similar à prova do Lema 1. Se (15), (16) e
(18), são satisfeitas com as variáveis de folga como
em (13), e comW particionada como em (14), o filtro
H2 é dado por (17).

3.1 Condições LMI

O Teorema 1 apresenta uma condição baseada em
LMIs dependentes de parâmetros para a existência do
filtro dependente de parâmetrosH2. Para obter rela-
xações LMIs que forneçam uma solução, é necessário
arbitrar uma estrutura para as matrizes dependentes de
parâmetros que são variáveis de decisão do problema.

Neste trabalho optou-se por estruturas po-
linomiais de grau genérico, como apresentado
em (Oliveira e Peres, 2007) para as matrizes
K11(α), K21(α), E11(α), E21(α), Q1(α), K1(α),
K2(α) e Cf (α). Essa escolha possibilita resulta-
dos menos conservadores, ao preço de uma maior
complexidade. As condições LMI foram obtidas
com o Robust LMI Parser toolboxdisponível em
http://www.dt.fee.unicamp.br/~agulhari/

Doutorado/polynomial_parser.zip. Note que
um filtro robusto pode ser obtido fixando o graug= 0
nas matrizesK1(α), K2(α) eCf (α) (i.e. impondo que
essas matrizes sejam constantes).

4 Experimentos Numéricos

O objetivo dos experimentos é comparar as condições
propostas neste artigo com outras condições da litera-
tura. Todos os experimentos foram implementados em
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K11(α)A(α)+A(α)′K11(α)′+C2(α)′K2(α)′+K2(α)C2(α) A(α)′K21(α)′+C2(α)′K2(α)′+K1(α)
⋆ K1(α)+K1(α)′

⋆ ⋆

⋆ ⋆

⋆ ⋆

W11−K11(α)+A(α)′E11(α)′+λ1C2(α)′K2(α)′ W12− K̂+A(α)′E21(α)′+λ2C2(α)′K2(α)′

W′
12−K21(α)+λ1K1(α)′ W22− K̂+λ2K1(α)′

−E11(α)−E11(α)′ −λ1K̂−E21(α)′

⋆ −λ2K̂−λ2K̂′

⋆ ⋆

K11(α)B1(α)+K2(α)D21(α)+A(α)′Q1(α)′

K21(α)B1(α)+K2(α)D21(α)
E11(α)B1(α)+λ1K2(α)D21(α)−Q1(α)′

E21(α)B1(α)+λ2K2(α)D21(α)
Q1(α)B1(α)+B1(α)′Q1(α)′− I r













< 0 (18)

Matlab versão 7.1.0.246 (R14) SP 3 usando os progra-
mas Yalmip (Löfberg, 2004) e SeDuMi (Sturm, 1999).
O computador utilizado foi um Intel Quad Core, 3.00
GHz, 4 GB de RAM com sistema Operacional Win-
dows Vista. Nos exemplos apresentados, utilizou-se
para os parâmetros de buscaλ1 = λ2 = 1. Procedi-
mentos de busca linear para a escolha dos escalares
que aparecem nas condições LMI poderiam melhorar
os resultados, ao custo de maior esforço computacio-
nal, porém neste trabalho optou-se por escolhas sim-
ples. Todas as variáveis dependentes de parâmetros
nas condições foram consideradas como matrizes po-
linomiais homogêneas de mesmo graug. Diferentes
graus poderiam ser usados, gerando LMIs de comple-
xidades e níveis de conservadorismo distintos.

Exemplo 1

Considere o seguinte sistema contínuo no tempo apre-
sentado em (Iwasaki, 1996) e investigado também em
(Borges et al., 2008). Trata-se de um sistema me-
cânico com duas massas e duas molas, mostrado na
Figura 1. As forças de atrito sãofi(t) = −c(t)ẋi(t),
i = 1,2 ec(t) é o coeficiente de atrito viscoso.

O objetivo é projetar um filtro dependente de pa-
râmetros que possa estimar a posição da massam2,
dado que a posição da massam1 seja conhecida, me-
dida por um sensor com um ganho variante no tempo
d(t). Tanto o coeficiente de atrito viscosoc(t), quanto
o ganho do sensord(t) são parâmetros variantes no
tempo. As matrizes do sistema são dadas por

A=















0 0 1 0
0 0 0 1

−k1−k2

m1

k2

m1

−c(t)
m1

0

k2

m2

−k2

m2
0

−c(t)
m2















,

B1 =











0
0
1

m1
0











, C1 =
[

0 1 0 0
]

,

C2 =
[

1 0 0 0
]

, D21 =
[

d(t)
]

.

As massasm1 e m2 são alocadas nas posiçõesx1 e x2,
k1 ek2 são as constantes de amortecimento das molas,
m1 = 1, m2 = 0.5, k1 = k2 = 1 e

0.5≤ c(t)≤ β , 0.5≤ d(t)≤ γ .

k1 k2

x1

d x2

m1 m2

f1 f2

Figura 1: Sistema massa-mola.

A Tabela 1 apresenta o custo garantidoH2 ob-
tido com o Teorema 1 e com o método de (Borges
et al., 2008) (baseado na estabilidade quadrática), para
vários valores deg, comβ = 6.5 eγ = 4.5 Como pode
ser visto, a abordagem proposta provê os menores li-
mitantes da normaH2.

Tabela 1: Custo garantidoH2, usando o Teorema 1,
λ1 = λ2 = 1 e (Borges et al., 2008).

g Teorema 1 (Borges et al., 2008)
0 0.7711 0.8617
1 0.4393 0.4876
2 0.3554 0.3989
3 0.3295 0.3300

O filtro correspondente ao Teorema 1 comλ1 =
λ2 = 1 eg= 0 (isto é, um filtro robusto) é dado por
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Af =









−1.7263 0.9532 1.1351 2.5787
1.4797 −0.8180 0.1573 −1.3883
−3.7527 0.7022 −1.8588 2.4533
1.2150 −0.8576 0.6322 −1.8242









;

Bf =









−0.1686
0.2594
−1.0742
0.1835









;

Cf =
[

−0.1342 −0.3703 −0.0605 0.1569
]

.

A Tabela 2 mostra o custo garantidoH2 obtido
quando do aumento do intervalo de variação dos parâ-
metros, considerandoβ = 7.5 eγ = 5.5. Novamente é
possível observar a superioridade do método proposto.

Tabela 2: Custo garantidoH2, usando o Teorema 1,
λ1 = λ2 = 1 e (Borges et al., 2008).

g Teorema 1 (Borges et al., 2008)
0 0.8110 0.8870
1 0.5054 0.5480
2 0.4118 0.4649
3 0.3790 0.4002

5 Conclusão

Foram propostas novas condições LMIs dependen-
tes de parâmetros para o projeto de um filtro de or-
dem completa dependente de parâmetros com crité-
rio H2 para sistemas lineares contínuos no tempo
com parâmetros arbitrariamente variantes no tempo.
Relaxações baseadas em polinômios homogêneos de
grau genérico provêm resultados menos conservado-
res quando comparados com outras técnicas existen-
tes. Como extensões para trabalhos futuros, os auto-
res estão investigando como incorporar limitantes na
taxa de variação dos parâmetros variantes no tempo
nas condições LMI.
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Abstract— Proportional-Integral-Derivative (PID) controllers are still widely used in industrial systems de-
spite the significant developments of recent years in control theory and technology. This is because they perform
well for a wide class of processes and give robust performance for a wide range of operating conditions. However,
because of their simple structure, the PID controllers are particularly suited for first or second-order process,
while industrial plants often present characteristics such as high order, time delays, nonlinearities and etc. For
these reasons it is highly desirable to increase the capabilities of PID controllers by adding new features. This
paper presents a comparison between different tuning methods, based on the direct synthesis approach, on the
frequency response and by means of genetic algorithm (GA). In this method, GA are used to search for the
optimal PID parameters that will minimize the performance index the of integral of time multiplied by absolute
of the error (ITAE). All the methods have been applied in a real-time experiment on a liquid level control system.
The results show the superiority of the GA methodology over the other methods.

Keywords— PID/PI control, genetic algorithm, level control, métodos de sintonia.

Resumo— Os controladores proporcional-integral-derivador (PID) ainda são os mais utilizados em ambiente
industrial, a despeito do crescente desenvolvimento da tecnologia e da teoria de sistemas de controle. Isso se
deve ao fato de propiciarem um bom desempenho a inúmeros processos, bem como fornecerem robustez em
uma grande faixa de condições de operação. Entretanto, devido a sua estrutura simples, tais controladores
são particularmente adequados no controle de processos de primeira ou segunda-ordens, enquanto que as plantas
industriais frequentemente apresentam caracteŕısticas de alta ordem, com tempo de atraso, com não-linearidades,
dentre outras. Nesse sentido, torna-se importante melhorar suas capacidades a partir da proposição de novas
abordagens. Este artigo apresenta uma comparação entre métodos de sintonias diferentes, baseados na abordagem
de śıntese direta, na resposta em freqüência e por meio de algoritmo genético (AG). Neste trabalho, em particular,
os AG são utilizados na procura por parâmetros PID ótimos que minimize o ı́ndice de desempenho da integral do
tempo multiplicado pelo valor absoluto do erro (ITAE). Todos os métodos foram aplicados em um experimento em
tempo-real no controle de um sistema de ńıvel de ĺıquido. Os resultados mostram a superioridade da metodologia
de AG em comparação com os outros métodos.

Palavras-chave— Controle PID/PI, algoritmo genético, controle de ńıvel, métodos de sintonia

1 Introdução

A habilidade do controlador PID em controlar
grande parte dos processos do tipo industrial re-
sulta em sua grande aceitação nesse meio. De
acordo com (Astrom e Hagglund, 2006), mais de
95% das malhas de controle na indústria utili-
zam o PID. Isso se deve ao fato de que tais con-
troladores mostram um ótimo desempenho para
uma enorme classe de processos. Fornecem, tam-
bém, um desempenho robusto para inúmeras con-
dições de operação. Além disso, são fáceis de se
implementar e de simples entendimento (Mazzini
et al., 2008).

Ao longo dos anos, inúmeros métodos foram
propostos para a sintonia de controladores PID.
Podem ser citadas abordagens clássicas, como a
de Ziegler e Nichols (1942), Cohen e Coon (1953),
controle via modelo interno (IMC), resposta em
frequência, śıntese direta, dentre muitas outras.

Entretanto, o PID possui algumas limita-
ções. Em algumas situações, torna-se dif́ıcil ob-

ter o desempenho desejado na presença de não-
linearidades desconhecidas, tempo de atraso, per-
turbações, bem como na variação de parâmetros
do sistema (Moromisato et al., 2007).

De maneira a usufruir das técnicas tradicio-
nais de sintonia de controladores PID aplicadas
a processos mais complexos, várias abordagens
têm sido propostas, com destaque para a utiliza-
ção de Algoritmos Genéticos (AG). Desde o tra-
balho de (Holland, 1975), as aplicações de AG
em inúmeros campos da ciência têm sido enormes
(Goldberg, 1989a). Alguns trabalhos que envol-
vem AG (Melotti, Souza, Mazzini e Neto, 2008;
Tooru, 1999) programação genética (Behar, 2007),
recozimento simulado (Zhou e Birdwell, 1994) e
algoritmo de rede imunológica artificial para oti-
mização (Melotti, Teixeira, Mendes e Vasconce-
los, 2008) propõem métodos de sintonia para o
PID.

A ligação entre a teoria e prática de sistemas
de controle é, por vezes, uma tarefa dif́ıcil. Na
realidade, tal conexão se dá através de três abor-
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dagens: simulações computacionais, experiências
de laboratório e estudos de caso.

Nesse sentido, a realização de trabalhos ex-
perimentais torna-se uma ferramenta poderosa na
pesquisa e ensino de sistemas de controle. É im-
portante que haja uma conexão entre teoria e prá-
tica, de maneira a facilitar a compreensão de um
determinado estudo.

Sistemas de controle de ńıvel são frequen-
temente utilizados em alguns processos e equi-
pamentos industriais, tais como sistemas qúımi-
cos, caldeiras, reservatórios em geral, dentre ou-
tros. Em tais processos, determinadas grande-
zas f́ısicas necessitam ser controladas visando ob-
ter caracteŕısticas operativas espećıficas (Santos
et al., 2009). Diversos processos envolvendo siste-
mas de ńıvel são apresentados na literatura, todos
eles com construções e aplicações bastante parti-
culares. Merece destaque o trabalho realizado por
(Wellstead, 1981), um dos primeiros pesquisadores
a utilizar o sistema de ńıvel para fins didáticos na
universidade. Em (Gambier e Unvehauen, 1999)
são apresentados resultados da utilização de um
controlador preditivo adaptativo generalizado em
um sistema multivariável com três tanques inter-
conectados. A técnica foi testada em uma planta
piloto. Em (Johansson, 2000) descreve-se um sis-
tema com quatro tanques utilizado para ilustrar as
limitações de controladores para sistemas de rea-
limentação multivariáveis, especialmente o efeito
de zeros em malha fechada. Já (Ko et al., 2001)
descrevem um sistema com dois tanques acopla-
dos, para fins de ensino e pesquisa, utilizados em
um laboratório virtual de controle.

Nesse sentido, a utilização de equipamentos
didáticos que possibilitem realizar experimentos
com certo grau de prontidão e rapidez, tendo
em vista a análise de diferentes comportamentos
de um sistema de controle e automação, permite
uma resposta mais eficiente em situações práticas
(Santos et al., 2009). Neste artigo, será utilizado
um módulo didático de ńıvel, produzido pela DA-
TAPOOL Eletrônica (Datapool, 2008).

O objetivo deste trabalho é realizar um es-
tudo comparativo entre métodos de sintonia de
controladores PID obtidos por meio de algoritmo
genético real-polarizado com algumas abordagens
citadas anteriormente (resposta em frequência e
śıntese direta) para um processo de controle de
ńıvel.

A formulação matemática para o método de
sintonia PI é explicado na seção 2. O sistema de
ńıvel é apresentado na seção 3. Já o algoritmo
genético real-polarizado e o modelo matemático
de otimização são analisados na seção 4. Na seção
5 encontram-se os resultados das simulações e na
seção 6 apresenta-se a conclusão.

2 Controlador PID

A Figura 1 representa uma estrutura genérica de
uma malha de controle que pode ser utilizada em
inúmeros processos reais.

Figura 1: Diagrama de blocos de uma malha de
controle realimentada.

A entrada do sistema também é chamada de
“set point”. O controlador é representado por
GC(s) e GP (s) é definida como o modelo da planta
a ser controlada. A variável U(s) é o sinal de sáıda
do controlador.

O controlador PID e sua variação PI utiliza-
dos neste trabalho foi o de configuração ideal. Sua
função de transferência é dada pela Equação (1):

Gc = Kc

[
1 +

1

Tis
+ Tds

]
(1)

Para a utilização de um PI, basta fazer Td =
0.

3 O sistema de controle de ńıvel

O controle de ńıvel pode ser representado mate-
maticamente a partir da consideração de algumas
questões f́ısicas. Nos sistemas hidráulicos, as va-
riáveis mais utilizadas para descreverem tais sis-
temas são ńıvel, volume, fluxo e pressão. Os parâ-
metros mais comuns são: a resistência hidráulica
(R) e a capacitância hidráulica (C). A variável R
relaciona a vazão (q)de um reservatório e um dado
desńıvel (h). Já a variável C relaciona a variação
da vazão (∆q) de um flúıdo pela taxa de variação
do ńıvel (∆h) em um dado tempo (t)no reserva-
tório. A função de transferência que descreve esse
sistema é (Datapool, 2008):

h(s)

q(s)
=

R

RCs + 1
(2)

A representação do sistema é ilustrada na Fi-
gura 2 e sua montagem prática na Figura 3:

Figura 2: Representação do sistema de ńıvel.

O processo é composto por dois tanques que
se comunicam através de dutos com vazão con-
trolada. A sáıda de comando (VA) é aplicada à
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Figura 3: Montagem prática do sistema de ńıvel.

bomba de recalque por intermédio de um circuito
de potência, que envia ou não ĺıquido para o tan-
que da esquerda. A grandeza a ser controlada é
a altura h. Informações do ńıvel são fornecidas
através de transdutores espećıficos. Instrumenta-
ções associadas aos transdutores fornecem sinais
elétricos (em tensões ou correntes) proporcionais
às grandezas medidas (sinal Vh).

O sensor capacitivo, composto por duas has-
tes metálicas, está fixado na tampa do tanque. No
interior, está em contato com o ĺıquido. Um se-
gundo tanque, em ńıvel inferior, recebe a vazão do
primeiro. A bomba de recalque é utilizada para
bombear o ĺıquido para o tanque mais alto e o
mesmo retorna para o tanque inferior devido à
força da gravidade.

O módulo de ńıvel é composto por um circuito
transdutor, “driver” de acionamento, conector de
acesso, “protoboard”, fontes de alimentação, con-
juntos de tanques, bomba e sensor.

A Figura 4 ilustra o módulo com seus respec-
tivos blocos.

Figura 4: Módulo de ńıvel 2305.

Este módulo pode ser ligado a qualquer equi-
pamento de controle (controladores de malhas
analógicas, controladores digitais, controladores
lógicos programáveis, placas de aquisição de da-
dos, dentre outros) que tenham entradas e sáıdas

analógicas em ńıveis de 0 a +5 V ou de 0 a 20
mA. Este trabalho utilizou o CLP (controlador
lógico programável) 2301, também adquirido da
empresa Datapool. Ele é embutido em um Rack
de 19 polegadas com botoeiras, chaves, bornes, re-
lés e potenciômetros, para simulações e interfaces
com processos externos. Nesse sentido, possui a
funcionalidade para implementar um controlador
completo com 12 entradas, 12 sáıdas digitais, 8
entradas e 1 sáıda analógica.

Para o módulo de ńıvel utilizado nesse estudo
a função de transferência é dada por (Datapool,
2008):

Gp(s) =
VN (s)

VA(s)
=

3,8

192,5s + 1
, (3)

em que VA é o sinal de entrada do “drive” e VN é
o sinal da informação de ńıvel.

4 Algoritmo Genético

A denominação Algoritmos Genéticos (AG) é
usada para designar algoritmos de otimização que
efetuam um tipo de busca global aproximada, que
segue o procedimento descrito a seguir (Takahashi
e Martins, 2004):

• dependem da informação obtida pela avalia-
ção de diversos pontos no espaço de busca.
Cada “ponto atual” é chamado de indiv́ıduo,
e o conjunto de “pontos atuais” é chamado
população. O algoritmo mantém esse con-
junto de“pontos atuais”em lugar de um único
“ponto atual”;

• a população converge para o ótimo de um
problema através de operações sequenciais em
cada iteração dos seguintes operadores genéti-
cos: mutação, cruzamento, seleção e elitismo.

– cruzamento: operação que combina a
informação de dois indiv́ıduos, gerando
novos indiv́ıduos;

– mutação: operação que “perturba” um
indiv́ıduo, gerando um novo indiv́ıduo
com alguma semelhança com o indiv́ı-
duo que o originou;

– seleção: operação que gera uma nova po-
pulação a partir da população corrente,
permitindo a transmissão à nova popu-
lação dos indiv́ıduos da população atual,
com maior probabilidade para os indiv́ı-
duos com melhor função-objetivo.

– elitismo: causa a seleção determińıstica
de parte da população corrente, usual-
mente os melhores indiv́ıduos, para in-
tegrarem a nova população;

Além dos operadores sequenciais, outras duas eta-
pas muito importantes nos AGs são: tamanho da
população e a função “fitness”.
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1) tamanho da população: o tamanho da po-
pulação afeta o desempenho global e a efici-
ência dos AG. Uma população pequena ofe-
rece uma pequena cobertura do espaço de
busca, causando uma queda no desempenho.
Uma grande população fornece uma melhor
cobertura do domı́nio do problema e previne
a convergência prematura para soluções lo-
cais. Entretanto, com uma grande popula-
ção tornam-se necessários recursos computa-
cionais maiores, ou um tempo maior de pro-
cessamento do problema.

2) função “fitness”: é a função que determina a
qualidade de um indiv́ıduo. Nesse sentido,
é posśıvel comparar qual indiv́ıduo é melhor
que o outro. O melhor indiv́ıduo, isto é, o
melhor resultado é escolhido a partir do valor
da função“fitness”. Isso significa, em AG, que
o melhor indiv́ıduo possui o maior valor.

Cada operador genético pode ser implemen-
tado de diversas maneiras. Uma combinação de
realizações espećıficas desses operadores constitui
uma forma de algoritmo genético.

4.1 Algoritmo Real-Polarizado

O algoritmo genético real-polarizado utilizado
neste trabalho foi desenvolvido pelo professor Ri-
cardo H. C. Takahashi (Takahashi et al., 2003).
Contudo, não foi desenvolvido para realizar um
controle PID. Assim, sofreu algumas modifica-
ções, para que fosse posśıvel realizar um processo
de otimização para um controle PID. O algo-
ritmo original encontra-se dispońıvel na página:
http://www.mat.ufmg.br/˜taka.

No aludido algoritmo, o cruzamento é conhe-
cido como cruzamento real-polarizado (Takahashi
e Martins, 2004; Takahashi et al., 2003). O opera-
dor de cruzamento produz indiv́ıduos-filhos a par-
tir de indiv́ıduos-pais de maneira a levar em con-
sideração a diferença existente entre os valores da
função “objetivo” dos pais. Os indiv́ıduos-filhos
tendem a estar mais próximos do indiv́ıduo-pai
com melhor valor de função “objetivo”. O ope-
rador de cruzamento real-polarizado toma dois
indiv́ıduos, pareados ao acaso, e gera dois no-
vos indiv́ıduos. Considerando o segmento de reta
que une esses indiv́ıduos, estende-se esse segmento
dos dois lados, de forma a aumentar seu compri-
mento. Os dois indiv́ıduos filhos são pontos sor-
teados sobre esse segmento estendido. Um deles
é obtido com probabilidade uniforme sobre esse
segmento. O outro é obtido segundo uma distri-
buição de probabilidades quadrática, que aumenta
a probabilidade da extração do novo indiv́ıduo nas
proximidades do indiv́ıduo-pai de melhor função-
objetivo (Takahashi e Martins, 2004; Takahashi
et al., 2003). O cruzamento não passa pelo pro-
cesso de codificação binária, por isso o nome“real”.

4.2 Modelo para Otimização

Foi formulado um modelo matemático para rea-
lizar a otimização do controle PID, a fim de de-
terminar os parâmetros Kc, Ti e Td. O modelo,
M1, considera o ı́ndice de desempenho ITAE (in-
tegral do tempo multiplicado pelo valor absoluto
do erro).

M1 = minimize(ITAE =

t∫
0

t× |e(t)|dt) (4)

Nota-se que o modelo M1, dentro do AG, foi
formulado em termos de maximização, pois trata-
se de um algoritmo evolucionário:

• cálculo do ITAE:

Erro = Entrada− Sáıda

abe = absoluto(Erro)

I = integral(t× abe)

(5)

• transformando para um problema de maximi-
zação:

M2 = −I + (maximize(I)) (6)

em que I e M2 são os resultados de um conjunto de
indiv́ıduos, isto é, uma população obtido a partir
da função “fitness”.

O controle PID com a inclusão do AG é mos-
trado na Figura 5:

Figura 5: Controle em malha-fechada apresen-
tando um controlador PID com AG.

5 Resultados

Para fins de comparação, foram utilizados os mé-
todos de resposta em frequência (RF), śıntese di-
reta (SIMC) proposto por (Skogestad, 2003) e AG.

Inicialmente, os parâmetros foram encontra-
dos por simulação computacional, utilizando o
programa MATLAB. Os valores obtidos estão lis-
tados na Tabela 1.

Tabela 1: Valores dos parâmetros PID.
Método Kc Ti Td

RF 2,0 20,0 0,0
AG 40,7362 32,2688 0,5485

SIMC 25,0 16,0 0,0

Observando os parâmetros na Tabela 1,
verifica-se que os controladores obtidos possuem
ações proporcional e integral (controle PI), exce-
ção feita ao Método AG, com um valor mı́nimo de
Td.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           711

A Figura 6 mostra a resposta do sistema sub-
metido à entrada degrau unitário e sujeito a apli-
cação de cada um dos métodos de sintonia.

Figura 6: Resposta ao degrau unitário do sistema.

Pode-se observar que o método de resposta em
frequência apresentou o pior desempenho, com um
maior tempo de subida e um elevado sobressinal.
O método que utiliza AG demonstrou ligeira su-
perioridade sobre o de śıntese direta, uma vez que
apresentou um sobressinal praticamente despreźı-
vel.

Posteriormente, a partir do controle do mó-
dulo 2305, por meio do CLP (ver Figura 3),
procurou-se validar tais resultados na prática. As-
sim, novos resultados foram obtidos, conforme as
Figuras 7, 8 e 9. O eixo das abscissas equivale ao
tempo em segundos e o eixo das ordenadas refere-
se ao ńıvel em cent́ımetros. O ponto de ajuste
(“set-point”) foi aplicado em 20 cm.

As Figuras 7, 8 e 9 mostram os resultados
obtidos.

Figura 7: Resposta do sistema utilizando resposta
em frequência.

A similaridade entre os gráficos obtidos por
simulação e aqueles resultantes do sistema real va-
lida a implementação do sistema e os métodos de
sintonia aplicados.

Na Figura 7 pode-se observar que o valor da
variável controlada ultrapassou o valor da referên-
cia (20 cm), ocasionando um sobressinal elevado.

Figura 8: Resposta do sistema utilizando algo-
ritmo genético.

Figura 9: Resposta do sistema utilizando śıntese
direta.

Isso se deveu ao elevado valor de Ti em relação ao
baixo valor de Kc para esse ajuste.

As Figuras 8 e 9 mostram uma substancial
melhora no desempenho do sistema. Com ligeira
superioridade do método que utiliza AG em re-
lação à abordagem de śıntese direta, o processo
apresentou um sobressinal mı́nimo, diminuindo o
tempo de acomodação do processo.

6 Conclusões

O estudo dos métodos de sintonia é de grande im-
portância para o controle de processos automá-
ticos. Através de análise comparativa é posśıvel
selecionar o método mais adequado a um deter-
minado sistema. Neste trabalho foi realizado um
estudo comparativo entre alguns métodos de sin-
tonia de controladores PID aplicados a um módulo
didático de ńıvel. A utilização desses módulos per-
mite simular, em escala reduzida, experimentos
reais encontrados no ambiente industrial. Os va-
lores dos parâmetros foram obtidos via simulação
computacional, utilizando o programa MATLAB.
Posteriormente, foram validados na prática atra-
vés de um sistema real. Foram realizados inúme-
ros testes, com diferentes valores de parâmetros
para o controlador, de maneira a comprovar a efi-
ciência do sistema desenvolvido. Os resultados en-
contrados mostraram uma superioridade dos mé-
todos que utilizaram algoritmos genéticos e śıntese
direta. A abordagem de resposta em freqüência
apresentou um desempenho bastante inferior. Os
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dois últimos métodos implicaram em resultados
semelhantes e superiores em termos de redução do
sobressinal, do tempo de acomodação e do tempo
de subida. A grande proximidade entre os resul-
tados obtidos por simulação e aqueles através do
sistema real comprova e valida a implementação
do sistema, bem como os métodos de sintonia uti-
lizados.
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Abstract— This work proposes a improved technique for optimizing robust controllers gain of uncertain linear
systems, with state feedback. The synthesis techniques used are based on LMIs (Linear Matrix Inequalities)
formulated on the basis of Lyapunov’s stability theory, using Finsler’s lemma. The LMIs have used the addition
of the decay rate restriction, including a parameter γ in the LMIs, responsible for decreasing the settling time
of the feedback system. Qualitative and quantitative comparisons were made between methods of synthesis and
optimization of the robust controllers gain, seeking alternatives with lower cost and better performance that meet
the design constraints. A practical implementation ilustrates the efficiency of the proposed method.

Keywords— Linear Matrix Inequalities (LMIs), Optimization of Controllers Gain, Robust Controllers Syn-
thesis, Lyapunov Stability, Decay Rate, Finsler’s Lemma.

Resumo— Propõe-se, neste trabalho, uma técnica aprimorada para otimização da norma de controladores
robustos de sistemas dinâmicos lineares incertos, utilizando realimentação dos estados. As técnicas de projeto
utilizadas baseiam-se em LMIs (do inglês Linear Matrix Inequalities) formuladas com base na teoria de esta-
bilidade segundo Lyapunov, utilizando o lema de Finsler. As LMIs utilizadas tiveram o acréscimo da restrição
da taxa de decaimento, incluindo o parâmetro γ nas LMIs, responsável por diminuir o tempo de duração do
transitório dos sistemas realimentados. Realizaram-se comparações qualitativas e quantitativas entre os métodos
de projeto com otimização da norma dos controladores, visando alternativas de controladores com menor custo e
melhor desempenho que atendam às restrições do projeto. Uma implementação experimental ilustra a eficiência
da proposta.

Palavras-chave— Desigualdades Matriciais Lineares (LMIs), Otimização da Norma de Controladores, Projeto
de Controladores Robustos, Estabilidade Segundo Lyapunov, Taxa de Decaimento, Lema de Finsler.

1 Introdução

A história das LMIs na análise de sistemas dinâmicos re-
monta a mais de 100 anos. Inicia-se em 1890, quando
Lyapunov publicou seu trabalho introduzindo o que hoje
chamamos de teoria de Lyapunov (Boyd et al., 1994).
As pesquisas e publicações envolvendo esta teoria cresce-
ram muito nas últimas décadas, abrindo um leque muito
grande para diversas abordagens como análise de estabili-
dade robusta de sistemas lineares (Leite et al., 2004), con-
trole robusto H2 (Apkarian et al., 2001) e controle robusto
H∞ (Assunção et al., 2007a), projeto de controladores ro-
bustos de sistemas sujeitos a incertezas com realimenta-
ção das derivadas dos estados (Assunção et al., 2007b)
e projeto de controladores robustos de sistemas sujeitos
a incertezas (um caso particular pode ser visto como fa-
lha estrutural) com realimentação dos estados (Buzachero
et al., 2010). A teoria de estabilidade para sistemas in-
certos pode também ser aplicada em sistemas inteligentes
Fuzzy baseados em modelos Takagi-Sugeno (Takagi and
Sugeno, 1985).

Além das diversas técnicas de projeto de controladores
existentes na literatura, o projeto de controladores robus-
tos (ou projeto de controladores por estabilidade quadrá-
tica) usando LMIs destaca-se por resolver problemas que
até então não possúıam solução conhecida, utilizando pa-
cotes computacionais especializados (Gahinet et al., 1995).

Publicações recentes têm verificado um certo conser-
vadorismo inserido na análise de estabilidade quadrática.
Isso levou a uma busca por soluções para eliminar o con-

servadorismo. O lema de Finsler (Skelton et al., 1997) vem
sendo muito utilizado na teoria de controle para a análise
de estabilidade por LMIs (Leite et al., 2004), com resulta-
dos equivalentes aos das LMIs de estabilidade quadrática,
porém com matrizes extras, o que possibilita uma certa
relaxação na análise de estabilidade (comumente denomi-
nada “estabilidade estendida” (Leite et al., 2004)), através
da obtenção de uma região de factibilidade maior.

O foco principal deste trabalho é propor um mé-
todo aprimorado da técnica de otimização apresentada
em Buzachero et al. (2010) em busca de ganhos meno-
res de controladores que tenham o mesmo desempenho
dinâmico quando o sistema é forçado a ter um transitório
mais rápido com a inserção da taxa de decaimento (Boyd
et al., 1994) na formulação das LMIs.

As comparações serão feitas através de uma im-
plementação prática no helicóptero 3-DOF da Quanser
(Quanser, 2002) e uma análise genérica envolvendo 1000
sistemas incertos politópicos gerados aleatoriamente.

2 Estabilidade robusta utilizando taxa de
decaimento como ı́ndice de desempenho

Considere o sistema incerto linear controlável e invariante
no tempo descrito na forma de espaço de estados:

.
x(t) = A(α)x(t) + B(α)u(t) (1)

Esse sistema pode ser descrito como combinação con-
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vexa dos vértices do politopo:

.
x(t) =

r
∑

j=1

αjAjx(t) +

r
∑

j=1

αjBju(t) (2)

αj > 0, j = 1, ..., r e

r
∑

j=1

αj = 1 (3)

sendo r o número de vértices do politopo (Boyd et al.,
1994).

Considerando o sistema incerto (2) e a teoria de Lya-
punov existente para projeto de controladores, temos o
seguinte teorema (Boyd et al., 1994):

Teorema 2.1 Uma condição suficiente para que seja ga-
rantida a estabilidade do sistema incerto (2) sujeito a taxa
de decaimento maior do que γ é a existência de matrizes
X = X ′ ∈ ℜn×n e G ∈ ℜm×n, tais que

AjX − BjG + XA′
j − G′B′

j + 2γX < 0 (4)

X > 0 (5)

com j = 1, ..., r.
Quando as LMIs (4) e (5) são fact́ıveis, uma matriz

de realimentação de estados que estabiliza o sistema pode
ser dada por

K = GX−1 (6)

Prova: Vide (Boyd et al., 1994). 2

Assim, pode-se realimentar o sistema incerto apresen-
tado em (1), sendo (4) e (5) condições suficientes para a
estabilidade assintótica do politopo, para um sistema com
realimentação dos estados com restrição de taxa de decai-
mento. Se para o sistema incerto, a solução das LMIs for
fact́ıvel, a estabilidade do sistema estará garantida.

Em diversas situações a norma da matriz de realimen-
tação dos estados é alta, dificultando sua implementação
prática. Em Assunção et al. (2007b) foi proposto um mé-
todo de otimização que minimiza os ganhos do controlador
projetado através das LMIs (4) e (5), porém sem eliminar
o conservadorismo inerente.

Assim, em Buzachero et al. (2010) foi apresentada
uma nova forma de otimizar a norma do controlador K

eliminando o conservadorismo das LMIs através do lema
de Finsler.

Pode-se utilizar o lema de Finsler para expressar con-
dições de estabilidade em termos de desigualdades matri-
ciais, com vantagens sobre a teoria já existente de Lya-
punov (Boyd et al., 1994), uma vez que introduz novas
variáveis (µ,X ) em condições que envolvem apenas L, B e
B⊥ (de Oliveira, 2004).

Lema 2.1 (Finsler) Considere w ∈ ℜnx , L ∈ ℜnx×nx e
B ∈ ℜmx×nx com rank(B) < nx e B⊥ uma base para o
espaço nulo de B (isto é, BB⊥ = 0). Então as seguintes
condições são equivalentes:

1. w′Lw < 0,∀w 6= 0 : Bw = 0

2. B⊥′
LB⊥ < 0

3. ∃µ ∈ ℜ : L − µB′B < 0

4. ∃X ∈ ℜnx×mx : L + XB + B′X ′ < 0

Prova: Vide Skelton et al. (1997) e de Oliveira and Skel-
ton (2001). 2

2.1 Estabilidade robusta de sistemas utilizando o lema de
Finsler com restrição de taxa de decaimento

Definindo w = [ x
.
x ], B = [ (A−BK) −I ], B⊥ =

[

I
(A−BK)

]

e

L =
[

2γP P
P 0

]

, note que Bw = 0 corresponde ao sistema
realimentado com K e w′Lw < 0 corresponde a restrição
de estabilidade com taxa de decaimento formulada a partir
da função quadrática de Lyapunov (Boyd et al., 1994).
Neste caso as dimensões das variáveis do Lema 2.1 são:
nx = 2n e mx = n.

Desta forma, é posśıvel caracterizar estabilidade por
meio da função quadrática de Lyapunov (V (x(t)) :=
x(t)′Px(t)), gerando assim novos graus de liberdade para
a śıntese de controladores.

Da prova existente do lema de Finsler conclui-se que
as propriedades de 1 a 4 são equivalentes. Assim, podemos
reescrever a propriedade 4 da seguinte forma:

4. ∃X ∈ ℜ2n×n, P = P ′ > 0 tais que
[

2γP P
P 0

]

+ X [ (A−BK) −I ] +
[

(A−BK)′

−I

]

X ′ < 0

escolhendo convenientemente a matriz de variáveis X =
[ Z
aZ ], com Z ∈ ℜn×n não simétrica e a uma constante de

relaxação que tem a função de flexibilizar a matriz X na
LMI (Pipeleers et al., 2009). Esta constante pode ser de-
finida adequadamente através de uma busca unidimensio-

nal. Aplicando a transformação de congruência
[

Z−1 0
0 Z−1

]

à esquerda e
[

Z−1 0
0 Z−1

]′

à direita, na quarta propriedade

e fazendo Y = Z
′−1; G = KY e Q = Y ′PY , foram encon-

tradas as seguintes LMIs:
[

AY +Y ′A′−BG−G′B′+2γQ Q+aY ′A′−aG′B′−Y

Q+aAY −aBG−Y ′ −aY −aY ′

]

< 0, (7)

Q > 0 (8)

sendo Y ∈ ℜn×n, Y 6= Y ′, G ∈ ℜm×n e Q ∈ ℜn×n.
Essas LMIs atendem às restrições para a estabilidade

assintótica do sistema com a realimentação de estados.
A estabilidade resultante das LMIs deduzidas a partir do
lema de Finsler é comumente denominada estabilidade es-
tendida (Leite et al., 2004). A vantagem de utilizar esta
formulação utilizando o lema de Finsler para análise de es-
tabilidade robusta é a liberdade da função de Lyapunov,

agora definida como Q(α) =
r
∑

j=1

αjQj ,
r
∑

j=1

αj = 1, αj ≥ 0

e j = 1...r, ou seja, pode-se definir uma função de Lyapu-
nov Qj para cada vértice j do politopo. Sendo assim em
Buzachero et al. (2010) é apresentado o seguinte teorema:

Teorema 2.2 Para que se garanta a estabilidade do sis-
tema incerto (2) sujeito a taxa de decaimento maior do que
γ é condição suficiente a existência de matrizes Y ∈ ℜn×n,
Qj = Qj

′ ∈ ℜn×n e G ∈ ℜm×n, tais que

[

AjY +Y ′Aj
′−BjG−G′Bj

′+2γQj Qj+aY ′Aj
′−aG′Bj

′−Y

Qj+aAjY −aBjG−Y ′ −aY −aY ′

]

< 0

(9)

Qj > 0 (10)

com j = 1, ..., r
Quando as LMIs (9) e (10) são fact́ıveis, uma matriz

de realimentação de estados que estabiliza o sistema pode
ser dada por

K = GY −1 (11)

Prova: Vide Buzachero et al. (2010). 2
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Assim, pode-se realimentar o sistema incerto, sendo
(9) e (10) condições suficientes para a estabilidade assin-
tótica do politopo.

2.2 Otimização da norma da matriz K utilizando o lema
de Finsler

Em Buzachero et al. (2010) houve uma dificuldade para
aplicar a teoria já existente de otimização da norma de K

(Assunção et al., 2007b) à nova estrutura de LMIs. Isso
ocorreu devido a matriz de śıntese do controlador Y não
ser simétrica, condição necessária para o desenvolvimento
das LMIs quando a matriz de śıntese do controlador era
X = P−1. A solução encontrada foi utilizar a idéia do
procedimento de otimização para reprojeto apresentado
em Chang et al. (2002). Sendo assim, em Buzachero et al.
(2010) propôs-se a adequação do novo método de otimiza-
ção com a minimização de um escalar β, sendo a relação
de minimização K ′K < βPj com Pj a função de Lyapunov
referente a cada vértice, aos novos parâmetros relaxados
por meio do seguinte teorema:

Teorema 2.3 Obtém-se um limitante para a norma da
matriz K ∈ ℜm×n de realimentação dos estados, com
K = GY −1 e Qj = Y ′PjY , sendo Y ∈ ℜn×n, G ∈ ℜm×n

e Pj = P ′
j > 0 ∈ ℜn×n encontrando o valor mı́nimo de

β, β > 0, tal que K ′K < βPj com j = 1...r. Pode-se
obter o valor ótimo de β através da solução do seguinte
problema de otimização:

min β

s.a

[

Qj G′

G βIm

]

> 0
(12)

(LMIs dadas em (9)) (13)

onde Im denota a matriz identidade de ordem m.

Prova: Vide Buzachero et al. (2010). 2

Esta forma de otimizar a norma de K apresentou me-
lhores resultados que a apresentada em Assunção et al.
(2007b). Porém a relação de otimização, por estar vincu-
lada às matrizes de Lyapunov Pj , ainda não apresenta os
ganhos mı́nimos que seriam encontrados para atender os
requisitos de projeto.

Para melhorar o desempenho de otimização, é apre-
sentada uma alternativa de se otimizar a norma do con-
trolador K diminuindo o conservadorismo das LMIs de
projeto de K com uma manipulação conveniente na pró-
xima subseção.

2.3 Nova formulação para estabilidade robusta de siste-
mas utilizando o lema de Finsler com restrição de
taxa de decaimento

Definindo B = [ A′ −I ], B⊥ =
[

I
A′

]

e L =
[

−BG−G′B′+2γX X
X 0

]

. Verifique que as dimensões das va-

riáveis do Lema (2.1) são: nx = 2n e mx = n. Consi-
derando que X é a matriz utilizada para a definição da
função quadrática de Lyapunov, teremos a propriedade 2
do Lema de Finsler escrita como:

2. ∃X = X ′ > 0 tal que
[

I

A′

]′ [

−BG − G′B′ + 2γX X

X 0

] [

I

A′

]

< 0

o que resulta na condição necessária e suficiente para a es-
tabilizabilidade do sistema, incluindo taxa de decaimento:

2. AX − BG + XA′ − G′B′ + 2γX < 0

Desta forma, é posśıvel caracterizar estabilidade por
meio da função quadrática de Lyapunov (V (x(t)) =
x(t)′Px(t)), gerando assim, novos graus de liberdade para
a śıntese de controladores.

Da prova existente do Lema de Finsler (Lema (2.1))
conclui-se que as propriedades 2 e 4 são equivalentes. As-
sim, pode-se reescrever a propriedade 4 da seguinte forma:

4. ∃Y ∈ ℜ2n×n, X = X ′ > 0 tais que
[

−BG−G′B′+2γX X
X 0

]

+ Y [ A′ −I ] +
[

A
−I

]

Y ′ < 0

Escolhendo convenientemente a matriz de variáveis
Y =

[

Y1

Y2

]

, com Y1 e Y2 ∈ ℜn×n. Desenvolvendo a pro-
priedade 4, teremos:

[

−BG−G′B′+2γX X
X 0

]

+
[

Y1A′ −Y1

Y2A′ −Y2

]

+
[

AY ′

1 AY ′

2

−Y ′

1 −Y ′

2

]

< 0

Assim, foram encontradas as seguintes LMIs sujeitas
a taxa de decaimento γ:

[

AY ′

1−BG+Y1A′−G′B′+2γX X−Y1+AY ′

2

X−Y ′

1+Y2A′ −Y2−Y ′

2

]

<0, (14)

X > 0 (15)

sendo Y1 e Y2 ∈ ℜn×n, Y1 6= Y ′
1 e Y2 6= Y ′

2 , G ∈ ℜm×n e
X ∈ ℜn×n, X = X ′ > 0.

Essas LMIs atendem às restrições para a estabilidade
assintótica do sistema com a realimentação de estados.
Pode-se verificar que o primeiro menor principal da LMI
(14) possui a estrutura do resultado encontrado no teo-
rema de estabilidade com taxa de decaimento. Não obs-
tante, verifica-se também, conforme enunciado no lema de
Finsler, um maior grau de liberdade, pois as matrizes va-
riáveis Y1 e Y2, que garantem a estabilidade do sistema,
não necessitam ser simétricas, e para uma abordagem de
estabilidade robusta, estas podem ser politópicas:

Y1(α) =
r
∑

j=1

αjY1j e Y2(α) =
r
∑

j=1

αjY2j ,
r
∑

j=1

αj = 1,

αj ≥ 0 e j = 1...r, ou seja, pode-se definir Y1j e Y2j

para cada vértice j do politopo. Sendo assim é proposto
o seguinte teorema:

Teorema 2.4 Para que se garanta a estabilidade do sis-
tema incerto (2) sujeito a taxa de decaimento maior do
que γ é condição suficiente a existência de matrizes Y1j e
Y2j ∈ ℜn×n, X = X ′ ∈ ℜn×n e G ∈ ℜm×n, tais que

[

AjY ′

1j−BjG+Y1jAj
′−G′Bj

′+2γX X−Y1j+AjY ′

2j

X−Y ′

1j+Y2jAj
′ −Y2j−Y ′

2j

]

<0, (16)

X > 0 (17)

com j = 1, ..., r

Quando as LMIs (16) e (17) são fact́ıveis, uma matriz
de realimentação de estados que estabiliza o sistema pode
ser dada por

K = GX−1 (18)

Prova: Multiplicando (16) e (17) por αj ≥ 0, e somando
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em j, de j = 1 até j = N , segue que

[

E11

X−(
r

∑

j=1
αjY1j)+(

r
∑

j=1
αjY2j)(

r
∑

j=1
αjAj)

′

X−(
r

∑

j=1
αjY1j)+(

r
∑

j=1
αjAj)(

r
∑

j=1
αjY2j)

′

−(
r

∑

j=1

αjY2j)−(
r

∑

j=1

αjY2j)
′



 < 0

X > 0

com E11=(
r

∑

j=1

αjAj)(
r

∑

j=1

αjY1j)−(
r

∑

j=1

αjBj)G

+(
r

∑

j=1

αjY1j)(
r

∑

j=1

αjAj)
′−G′(

r
∑

j=1

αjBj)
′+2γX

[

A(α)Y1j(α)′+Y1j(α)A(α)′−B(α)G−G′B(α)′+2γX

X−Y1j(α)′+A(α)Y2j(α)′

X−Y1j(α)′Y2j(α)A(α)

−Y2j(α)−Y2j(α)′

]

<0

(19)

X > 0 (20)

com Y1j(α)=
r

∑

j=1
αjY1j e Y2j(α)=

r
∑

j=1
αjY2j ,

r
∑

j=1

αj=1, αj≥0 e j=1...r.

2

Verifica-se uma grande vantagem na utilização da nova
formulação (16) utilizando o Lema de Finsler em relação a
antiga (9) devido a inserção de duas matrizes politópicas
Y1j e Y2j , relaxando mais ainda o sistema se comparando
com a formulação antiga que tinha apenas a matriz de
Lyapunov politópica Qi.

Uma nova otimização da norma de K é proposta
abaixo, mostrando melhores resultados para os ganhos do
controlador, conforme será visto na seção 4.

Teorema 2.5 Dada uma constante µ0 > 0, obtém-se um
limitante para a norma da matriz K ∈ ℜm×n de rea-
limentação dos estados, com K = GX−1, X = X ′ > 0,
X ∈ ℜn×n e G ∈ ℜm×n encontrando o valor mı́nimo de
β, β > 0, tal que K ′K < β

µ0
In. Pode-se obter o valor

mı́nimo de β através da solução do seguinte problema de
otimização:

min β

s.a

[

X G′

G βIm

]

> 0
(21)

X > µ0In (22)

(LMIs (14) ou (16)) (23)

onde Im e In denotam a matrizes identidade de ordem m
e n respectivamente.

Prova: Do complemento de Schur da primeira desigual-
dade de (21), tem-se:

βIm > 0 e X − G′(βIm)−1G > 0 (24)

Assim, de (24) obtém-se:

X >
1

β
G′G ⇒ G′G < βX (25)

Substituindo G = KX em (25), temos:

XK ′KX < βX ⇒ K ′K < βX−1 (26)

De (22) temos que:

X−1 <
1

µ0
In (27)

Portanto de (26) e (27):

K ′K <
β

µ0
In (28)

sendo que K é o controlador ótimo associado a (14) e (15)
ou (16) e (17). 2

3 Helicóptero 3-DOF

Considere o modelo esquemático mostrado na Figura (2)
do helicóptero 3-DOF da Quanser mostrado na Figura (1).
Dois motores DC estão montados nas extremidades de
uma haste retangular e acionam duas hélices propulsoras.
Uma voltagem positiva aplicada no motor frontal causa
uma inclinação positiva enquanto uma voltagem negativa
no motor traseiro causa uma inclinação negativa (ângulo
pitch (ρ)). Uma voltagem positiva em qualquer dos mo-
tores causa uma elevação de todo corpo (ângulo elevation
(ε) do braço). Se o corpo inclina, o vetor impulsão resulta
no deslocamento do corpo (ângulo travel (λ) do braço).
O objetivo deste experimento é elaborar um sistema de
controle que consiga regular os ângulos de elevação e de
deslocamento do helicóptero 3-DOF (Quanser, 2002).

Figura 1: Helicóptero 3-DOF da Quanser.

mw.g

Contra-peso lw

Eixo elevation
ǫ ≥ 0

λ ≥ 0

Eixo

travel

lh
lh

la

mf xg

mhxgmbxg

Motor traseiro
Fb

Eixo pitch

ρ ≥ 0
Ff Motor dianteiro

Sup. de sustentação

Figura 2: Modelo esquemático do Helicóptero 3-DOF
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O modelo em espaço de estados que descreve o heli-
cóptero é (Quanser, 2002):
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+ B
[

Vf

Vb

]

(29)

As variáveis ξ e γ representam as integrais dos ângulos
ε de elevação e λ de deslocamento, respectivamente. As
matrizes A e B são apresentadas da seguinte forma:

A =











0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0
2mf la−mwlwg

2mf la
2+2mf lh

2+mf lw
2 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0











e

B =















0 0
0 0
0 0

lakf

mwl2w+2mf l2a

lakf

mwl2w+2mf l2a

1
2

kf
mf lh

− 1
2

kf
mf lh

0 0
0 0
0 0















Tabela 1: Parâmetros do helicóptero

Constante da força de propulsão da hélice kf 0,1188

Massa do corpo do helicóptero (kg) mh 1,15

Massa do contra-peso (kg) mw 1,87

Massa do conjunto da hélice dianteira (kg) mf mh/2

Massa do conjunto da hélice traseira (kg) mb mh/2

Distância: eixo de pitch - cada motor (m) lh 7x0,0254

Distância: eixo de elev. - helicóptero (m) la 26x0,0254

Distancia: eixo de elev. - contra-peso (m) lw 18,5x0,0254

Constante gravitacional (m/s2) g 9,81

Para adicionar robustez ao sistema do helicóptero,
implementou-se uma queda de 30% da potência do motor
traseiro, através da inserção de uma chave temporizada co-
nectada a um amplificador com ganho de 0,7 diretamente
na tensão de atuação sobre o motor. Assim, constitui-se
um politopo de dois vértices com uma incerteza na ma-
triz de entrada do sistema do helicóptero, atuando sobre a
tensão dianteira entre 0, 7Vb e Vb. Os vértices do politopo
são descritos na sequência.

Vértice 1 (100% de Vb):

A1 =









0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 −1,2304 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0









e B1 =









0 0
0 0
0 0

0,0858 0,0858
0,5810 −0,5810

0 0
0 0
0 0









Vértice 2 (70% de Vb):

A2 =









0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 −1,2304 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0









e B2 =









0 0
0 0
0 0

0,0858 0,0601
0,5810 −0,4067

0 0
0 0
0 0









4 Comparação entre às técnicas de projeto e
otimização do controlador K

Para comprovar a eficiência da nova técnica de otimização
foram realizadas implementações práticas dos controlado-
res, com o objetivo de visualizar o controlador atuando em
sistemas reais sujeitos a falhas.

A trajetória do helicóptero foi dividida em três está-
gios. O primeiro estágio é de decolagem, em que o helicóp-
tero sobe 27, 5o alcançando o ângulo de elevação ε = 0o.

No segundo estágio o helicóptero viaja 120o mantendo a
mesma elevação, ou seja, o helicóptero alcança λ = 120o

tendo como referência o ponto de decolagem. No terceiro
estágio o helicóptero realiza a aterrissagem retomando o
ângulo de elevação inicial ε = −27, 5o. Durante o estágio
de aterrissagem do helicóptero, mais precisamente no ins-
tante 22s, insere-se a perda de 30% da potência do motor
traseiro. O controlador robusto deverá manter a estabili-
dade do helicóptero na ocorrência desta falha.

Fixando γ = 0, 8 foram projetados os controladores
com os dois métodos de projeto com otimização para, em
seguida, realizar a implementação prática dos mesmos. O
valor da constante de relaxação a da LMI (9) pode ser
especificado adequadamente pelo projetista. Neste exem-
plo não se encontrou dificuldade em especificar a = 10−6.
O projetista tem como alternativa realizar a busca unidi-
mensional para definir esta constante.

Respectivamente, as normas dos controladores foram
56, 47 para o controlador projetado por estabilidade es-
tendida (Teorema 2.2) com a otimização (Teorema 2.3)
apresentada em Buzachero et al. (2010) e 38, 55 para o
controlador projetado pela nova formulação de estabili-
dade estendida (Teorema 2.4) e otimização proposta neste
trabalho (Teorema 2.5).

Na sequência, temos o controlador projetado para a
implementação ilustrada na Figura 3 e sua norma:

K =
[

−23,7152 −12,9483 9,8587 −18,7322
−33,8862 15,2923 −11,6132 −25,4922

−4,9737 14,3283 −10,7730 2,6780
6,0776 −16,5503 −15,8350 −3,4475

]

||K|| = 56, 47

Na sequência temos o controlador projetado para a
implementação ilustrada na Figura 4 e sua norma:

K =
[

−18.7137 −9.9035 8.1699 −14.0306
−21.8587 9.3331 −6.9608 −16.4361

−3.8703 11.2730 −8.9862 2.3963
3.9546 −9.9643 −10.4742 −2.0410

]

||K|| = 38, 55
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Figura 3: Implementação prática do K projetado por estabi-
lidade estendida com o método de otimização apresentado em
Buzachero et al. (2010).

Note que apesar do método proposto possuir menor
norma que o apresentado em Buzachero et al. (2010), o
transitório antes e após a falha são praticamente os mes-
mos com pequenas diferenças de amplitude.

4.1 Comparação geral dos dois métodos de projeto com
otimização

Fez-se uma comparação mais geral entre os dois métodos
para se obterem resultados mais satisfatórios sobre qual
seria a melhor forma de otimizar a norma de K. Geraram-
se aleatoriamente 1000 politopos de sistemas incertos de
segunda ordem, com um parâmetro incerto (dois vértices).
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Figura 4: Implementação prática do K projetado pela nova
formulação de estabilidade estendida com o método de otimi-
zação proposto.

Os 1000 politopos foram gerados fact́ıveis em pelo menos
um dos casos de projeto e otimização para γ = 0, 5 e em
seguida analisaram-se as consequências do aumento de γ

conforme Figura 5.
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Figura 5: Quantidade de controladores com menor norma para
1000 politopos gerados aleatoriamente.

5 Conclusões

O método de projeto pela nova formulação de estabilidade
estendida com norma ótima que foi proposto neste traba-
lho mostrou melhores resultados quando comparado com o
apresentado em Buzachero et al. (2010). Implementaram-
se os controladores projetados pelos dois métodos no he-
licóptero 3-DOF. Verificou-se que a atuação dos controla-
dores no sistema foi muito próxima. O controlador pro-
jetado pela técnica proposta neste trabalho apresentou a
norma razoavelmente menor que a norma do controlador
de Buzachero et al. (2010), mostrando assim a vantagem
do método proposto para o custo de implementação.

Na análise para 1000 politopos gerados aleatoria-
mente, a técnica proposta neste trabalho mostrou-se su-
perior em todos os casos de comparação. Os respectivos
projetos dos controladores foram feitos utilizando o pacote
LMI control toolbox (Gahinet et al., 1995) do MATLAB.

Um passo imediato a este trabalho é partir para o con-
trole automático inteligente através do projeto de sistemas
de controle Fuzzy baseados em modelos Takagi-Sugeno.
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Agradecimentos à CAPES 1, ao CNPq2 e a FAPESP3 pelo
apoio financeiro a este trabalho.

1Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior
2Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient́ıfico e Tecnológico
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Abstract— This paper presents new stability criteria for Takagi-Sugeno fuzzy systems with time-varying delays. The results
are an improvement over previous ones due to the developmentof a new Lyapunov-Krasovskii function (LKF). The analysis
incorporates recent advances such as convex optimization technique and piecewise analysis method with new delay-dependent
and delay-interval-depedent LKFs terms. The analysis is enriched with numerical examples that illustrate the effectiveness of our
criteria which outperform state-of-the-art criteria in the literature.
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Resumo— Este artigo apresenta novos critérios de estabilidade parasistemas fuzzy Takagi-Sugeno com atrasos variantes no
tempo. Devido ao desenvolvimento de uma nova função de Lyapunov-Krasovskii (LKF), obtemos critérios superiores em com-
paração com métodos anteriores. A abordagem incorpora avanços recentes referentes à análise de sistemas com atrasos, como a
técnica de otimização convexa e o método de análise por partes do atraso, com a introdução de novos termos dependentes do atraso
e dependentes do subintervalo de atraso. A análise é enriquecida com exemplos numéricos que ilustram a eficácia dos critérios
propostos para a obtenção de resultados menos conservadores em comparação com os métodos estado-da-arte da literatura.

Palavras-chave— Sistemas fuzzy T–S, Sistemas com atrasos no tempo, Análise por partes do atraso.

1 Introdução

Nos últimos anos, houve um crescente interesse em
pesquisas e aplicações de sistemas fuzzy do tipo
Takagi-Sugeno (T–S) devido ao fato destes combina-
rem a flexibilidade da teoria referente à lógica fuzzy
com a teoria de sistemas lineares e não-lineares em
uma abordagem unificada (Liu et al., 2010). Em es-
pecial, a estabilidade destes sistemas é um tópico de
grande interesse na área de controle, tendo sido ana-
lisada por distintos critérios baseados em desigualda-
des matriciais lineares (Liu et al., 2010). Não obs-
tante, a maioria dos critérios de análise são desen-
volvidos considerando sistemas fuzzy T–S sem atra-
sos. Na prática, atrasos no tempo ocorrem em diver-
sas situações, como por exemplo em sistemas quími-
cos, biológicos, econômicos, na estabilização de aero-
naves, em sistemas de controle em rede etc (Park and
Ko, 2007). Sabe-se entretanto que atrasos no tempo
degradam o sistema e podem até causar instabilidade
e, portanto, a análise de sistemas com atrasos tornou-
se foco de grande atenção junto à comunidade de con-
trole (Figueredo et al., 2011).

No contexto de sistemas fuzzy T–S, dentre os
principais resultados existentes referentes à análise de
estabilidade de sistemas com atrasos destacam-se (Liu
et al., 2010; Tian et al., 2009) por apresentarem resul-
tados menos conservadores em comparação com ou-
tros resultados da literatura. Não obstante, mesmo es-
tes trabalhos, considerados estado-da-arte da literatura
de sistemas fuzzy T–S, não levam em consideração re-
centes avanços na teoria de estabilidade para sistemas
lineares com atrasos variantes no tempo. Na última
década, este problema foi abordado por diversos cri-

térios dependentes do atraso. Particularmente, a apli-
cação da desigualdade de Jensen ao invés da delimi-
tação de termos cruzados mostrou-se um método bem
estabelecido que produz resultados satisfatórios. Esta
análise contudo foi aprimorada com a adição de téc-
nicas de otimização convexa em (Park and Ko, 2007).
Desde então, outras contribuições foram obtidas uti-
lizando técnicas similares com funções de Lyapunov-
Krasovskii (LKF) distintas, e.g., (Shao, 2009). Mais
recentemente, novas funções de Lyapunov inspiradas
no trabalho de (Gouaisbaut and Peaucelle, 2006) en-
riqueceram a análise de estabilidade desta classe de
sistemas, estendendo o método de análise por partes
do atraso para sistemas com atrasos variantes, e.g.,
(Fridman et al., 2009; Figueredo et al., 2010).

Neste contexto, este trabalho apresenta uma im-
portante contribuição para a análise de sistemas
fuzzy T–S com atrasos variantes no tempo. Atra-
vés do desenvolvimento de uma nova função candi-
data de Lyapunov-Krasovskii e da aplicação de técni-
cas estado-da-arte de análise de sistemas lineares com
atrasos, derivamos novas condições que asseguram a
estabilidade assintótica de sistemas fuzzy T–S com
atrasos no tempo. Além disso, introduzimos novos
termos na LKF dependentes do atraso e dependentes
do subintervalo de atraso que nos permitem explorar
de maneira mais eficaz a informação referente aos li-
mites da derivada do atraso. Também, é interessante
ressaltar que apesar da análise focar sistemas fuzzy
T–S, os critérios desenvolvidos podem ser aplicados
para sistemas lineares sujeitos a atrasos no tempo. Por
fim, apresentamos exemplos numéricos que ilustram a
eficácia dos critérios propostos para a obtenção de re-
sultados menos conservadores em comparação com os
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resultados de métodos estado-da-arte da literatura.

2 Descrição do sistema

Neste trabalho, iremos considerar sistemas não-
lineares sujeitos à atrasos variantes no tempo represen-
tados por um modelo fuzzy Takagi-Sugeno composto
por um conjunto de implicações fuzzy que caracteri-
zam relações locais no espaço de estados. As dinâ-
micas locais de cada implicação fuzzy são descritas
por modelos lineares sujeitos à atrasos no tempo. Para
cadai = 1,2, . . . , r, sendor o número de regras SE-
ENTÃO existentes, ai-ésima regra do modelo fuzzy
T–S resultante é representada por

Regra i:

SEθ1(t) é µ i
1 e . . . e θp(t) é µ i

p, ENTÃO
{

ẋ(t) = Aix(t)+Adix(t −d(t)), t > 0

x(t) = ϕ(t), t∈[−τmax,0], i=1,2, . . . , r
(1)

em queµ i
j , i = 1,2, ..., r, j = 1,2, ..., p representa o

conjunto fuzzy;x(t)∈Rrx é o vetor de estado da planta,
ϕ(t) é uma função que define as condições iniciais do
estado,Ai e Adi são matrizes conhecidas, reais e cons-
tantes com dimensões apropriadas eθ1(t), θ2(t), . . . ,
θp(t) são as variáveis de premissas. A função contínua
d(t) denota o atraso variante no tempo que satisfaz

τmin ≤ d(t)≤ τmax, (2)

em que 0≤ τmin ≤ τmax são escalares constantes.
Presume-se que o atraso variante ou é de variação

rápida (sem restrições sobre o comportamento de sua
derivada), ou diferenciável com os seguintes limites:

dmin ≤ ḋ(t)≤ dmax, (3)

em quedmin < dmax são escalares constantes.
Analisando os sistemas fuzzy locais (1) através de

uma interpolação suave e convexa, o modelo fuzzy
Takagi-Sugeno resultante com atrasos variantes no
tempo é definido por





ẋ(t)=
∑r

i=1 wi(θ (t))[Aix(t)+Adix(t −d(t))]

∑r
i=1 wi(θ (t))

,

=∑r
i=1 ρi(θ (t))[Aix(t)+Adix(t −d(t))],

=Ax(t)+Adx(t −d(t)),

x(t)=ϕ(t), t∈[−τmax,0],

(4)

em queθ = [θ1,θ2, . . . ,θp]; wi(θ (t))≥0, i = 1,2, . . . , r
é a função de pertinência do sistema com res-
peito à regrai, e a ponderação normalizada é dada

por ρi(θ (t)) =
wi

∑r
i=1wi(θ (t))

com ρi(θ (t)) ≥ 0 e

∑r
i=1ρi(θ (t)) = 1. Por fim, A = ∑r

i=1 ρi(θ (t))Ai e
Ad = ∑r

i=1 ρi(θ (t))Adi.

3 Análise de Estabilidade

Nesta seção, apresentaremos condições que se satis-
feitas estipulam um limite máximo para o atraso va-
riante τmax, para o qual o sistema fuzzy T–S sujeito

a atrasos no tempo apresentado em (4) mantém-se
estável. Não obstante, antes de estabelecermos o
novo critério dependente-do-atraso e dependente-da-
derivada-do-atraso utilizando o método de Lyapunov-
Krasovskii, iremos primeiramente considerar o inter-
valo de variação desde atraso[τmin,τmax]. Este inter-
valo será dividido em dois segmentos igualmente es-
paçados[τ1,τ2) e [τ2,τ3], em queτ1=τmin, τ3=τmax e

τ2=
τmax+ τmin

2
. Desda maneira, o sistema fuzzy T–S

sujeito à atrasos variantes no tempo, descrito em (4),
pode ser reescrito da seguinte maneira:
{

ẋ(t) = Ax(t)+χ[τ1,τ2](d(t))Adx(t−d(t))

+
(
1−χ[τ1,τ2](d(t))

)
Adx(t−d(t)), t>0

(5)

em queχ[τ1,τ2]:R→{0,1} é a função indicadora de
[τ1,τ2], i.e. χ[τ1,τ2](d(t))=1, se d(t)∈[τ2−τ1) e
χ[τ1,τ2](d(t))=0, caso contrário. O principal intuito
desta análise, conhecida como análise por partes do
atraso, é estabelecer diferentes condições referentes à
análise de estabilidade, na forma de desigualdades ma-
triciais lineares, para cada subintervalo.

A partir desta abordagem, propomos um novo cri-
tério de estabilidade baseado na seguinte função can-
didata de Lyapunov-Krasovskii:

V(t) = ∑6
i=1Vi(t), (6)

em que

V1(t)=χ[τ1,τ2](d(t))x
T(t)

[
d(t)−τ1

τ2−τ1
P1+

τ2−d(t)
τ2−τ1

P2

]
x(t)

+
(
1−χ[τ1,τ2](d(t))

)
xT(t)

[
d(t)−τ2

τ3−τ2
P3+

τ3−d(t)
τ3−τ2

P1

]
x(t),

V2(t)=
∫ t

t−τ1

xT(s)Q1x(s)ds+
∫ t−τ1

t−d(t)
xT (s)Q2x(s)ds,

V3(t)=
∫ t−τ1

t−τ2

[
x(s)

x(s−τ2+τ1)

]T[N11 N12
NT

12 N22

][
x(s)

x(s−τ2+τ1)

]
ds,

V4(t)=τ1

∫ 0

−τ1

∫ t

t+β
ẋT(s)Z1ẋ(s)dsdβ

V5(t)=
∫ −τ1

−τ2

∫ t

t+β
ẋT(s)Z2ẋ(s)dsdβ+

∫ −τ2

−τ3

∫ t

t+β
ẋT(s)Z3ẋ(s)dsdβ,

V6(t)=χ[τ1,τ2](d(t))

[∫ −d(t)

−τ2

∫ t

t+β
ẋT(s)(R1−R3)ẋ(s)dsdβ

]

+
(
1−χ[τ1,τ2](d(t))

)[∫ −τ2

−d(t)

∫ t

t+β
ẋT(s)(R3−R1)ẋ(s)dsdβ

]

+

∫ 0

−d(t)

∫ t

t+β
ẋT(s)(R1+R2) ẋ(s)dsdβ

+

∫ −d(t)

−τ3

∫ t

t+β
ẋT(s)(R3+R4) ẋ(s)dsdβ .

Observe que se as seguintes condições

P1=
P3+P2

2
, P2>0, P3>0, Q1≥0, Q2≥0, (R1+R2)>0,

(R3+R4)>0, (Z2+R1−R3)>0, (Z3+R3−R1)>0,

Zi>0, i=1,2,3, e N=

[
N11 N12
NT

12 N22

]
≥0, (7)

forem satisfeitas, então a função de LyapunovV(t)
em (6) é definida positiva. Note que as restrições
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(Z2+R1−R3)>0 e(Z3+R3−R1)>0, na segunda linha
de (7), asseguram a positividade conjunta dos termos
V5(t) eV6(t) paraχ=1 eχ=0, respectivamente. Ade-
mais, de forma análoga a (Figueredo et al., 2011),
em V6(t), explicitamos a redução dos limites rela-
cionados à restrição de positividade dos termosRk,
k={1,2,3,4}, que podem até assumir valores negati-
vos, caso seja conveniente (no máximo duas das qua-
tro matrizesRk poderiam assumir valores negativos).

Além disso, pode-se observar que a função candi-
data de LyapunovV(t) é contínua emt, visto que

limd(t)→τ2
V1(t) = xT(t)P1x(t),

limd(t)→τ2
V7(t) =

∫ 0
−τ2

∫ t
t+β ẋT(s)(R1+R2)ẋ(s)dsdβ

+
∫−τ2
−τ3

∫ t
t+β ẋT (s)(R3+R4)ẋ(s)dsdβ .

(8)

Desta maneira, assumindo a função descrita em
(6) como função candidata de Lyapunov, introduzimos
condições referentes à estabilidade assintótica de sis-
temas fuzzy T–S sujeitos à atrasos variantes no tempo
(4), na forma do seguinte teorema.

Teorema 1 Dados os seguintes escalaresτmin, τmax,
dmin e dmax tal que0 < τmin ≤ τmax e dmin < dmax, o
sistema fuzzy T–S apresentado em (4) com atraso vari-
ante e desconhecido satisfazendo (2)-(3) é assintotica-
mente estável se existirem as matrizes Pi , i ∈ {1,2,3},
Q1, Q2, Zi , i ∈ {1,2,3}, Rj , j = {1,2,3,4} e N com
dimensões apropriadas, satisfazendo (7), e

Z1+U1|ḋ(t)→dmax
>0, Z1+U1|ḋ(t)→dmin

>0, (9)
e se existirem as matrizes de ponderação livre F1 ∈
R6rx×3rx e F2 ∈ R6rx×3rx tais que as seguintes afirma-
ções sejam válidas para i= 1,2, . . . , r:

Ωi
11|ḋ(t)→dmin

< 0; Ωi
11|ḋ(t)→dmax

< 0;
Ωi

12|ḋ(t)→dmin
< 0; Ωi

12|ḋ(t)→dmax
< 0;

Ωi
21|ḋ(t)→dmin

< 0; Ωi
21|ḋ(t)→dmax

< 0;
Ωi

22|ḋ(t)→dmin
< 0; Ωi

22|ḋ(t)→dmax
< 0,

(10)

em que 5

Ωi
1k=

[(
Ψ(1)|d(t)→τk

+F1Gi
1+

(
F1Gi

1

)T
)

(τ2−τ1)F1Γk

∗ −(τ2−τ1)Λ1k

]
,

Ωi
2k=

[(
Ψ(2)|d(t)→τ(k+1)

+F2Gi
2+

(
F2Gi

2

)T
)

(τ3−τ2)F2Γk

∗ −(τ3−τ2)Λ2k

]
,

(11)
com k∈ {1,2}, e

Ud =
(
1−ḋ(t)

)
R2+ ḋ(t)R4, U2 =

1
τ3−τ2

(Z3+R3+R4),

U1 =
1
τ1

(R1+Ud) , U3 =
1

τ2−τ1
(Z2+R1+Ud),

Λ11 = Z2+R1+R4, Λ12 = Z2+R1+Ud,

Λ21 = Z3+R3+R4, Λ22 = Z3+R3+Ud,

Gi
1=




0 I 0 −I 0 0
0 −I 0 0 I 0
Ai Adi −I 0 0 0



, Gi
2=




0 I 0 0 −I 0
0 −I 0 0 0 I
Ai Adi −I 0 0 0



,

Γ1=
[
0 I 0

]T
, Γ2=

[
I 0 0

]T
,

Ψ(1)=




Ψ11 0 d(t)−τ1
τ2−τ1

P1+
τ2−d(t)
τ2−τ1

P2 Z1+U1 0 0
∗ Ψ22 0 0 0 0

∗ ∗ Ψ(1)
33 (d(t))+Ψ33 0 0 0

∗ ∗ ∗ Ψ44 N12 0
∗ ∗ ∗ ∗ Ψ55−U2 U2−N12

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −U2−N22




,

Ψ(2)=




Ψ11 0 d(t)−τ2
τ3−τ2

P3+
τ3−d(t)
τ3−τ2

P1 Z1+U1 0 0
∗ Ψ22 0 0 0 0

∗ ∗ Ψ(2)
33 (d(t))+Ψ33 0 0 0

∗ ∗ ∗ Ψ44−U3 N12+U3 0

∗ ∗ ∗ ∗ Ψ55−U3 −N12
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −N22




,

com

Ψ11 =
ḋ(t)

τ2−τ1
(P1−P2)+Q1−Z1−U1,

Ψ22 =−
(
1−ḋ(t)

)
Q2,

Ψ33=τ2
2Z1+(τ2−τ1)Z2+(τ3−τ2)Z3+ τ2R1+(τ3−τ2)R3,

Ψ(1)
33(d(t))=(τ3−d(t))R4+ τ2

(d(t)−τ1)

τ2−τ1
R2+ τ1

(τ2−d(t))
τ2−τ1

R2,

Ψ(2)
33(d(t))=(τ3−d(t))R4+ τ3

(d(t)−τ2)

τ3−τ2
R2+ τ2

(τ3−d(t))
τ3−τ2

R2,

Ψ44 =−Q1+Q2+N11−Z1−U1,

Ψ55 = N22−N11. (12)

�

Prova: Ver apêndice. 2

É também de grande interesse, considerarmos
dois casos especiais do resultado obtido. O caso em
que o limite inferior do intervalo que delimita a deri-
vada do atraso variante é desconhecido, e o caso no
qual não são impostas restrições sobre a derivada do
atraso. Considerando inicialmente o primeiro caso e
satisfazendo as restrições adicionais

P3 > P2 e R2 > R4, (13)

podemos inferir diretamente o seguinte corolário a
partir do Teorema 1.

Corolário 1 Dados os seguintes escalaresτmin, τmaxe
dmax tal que0< τmin≤ τmaxe dmax> 0, o sistema fuzzy
T–S apresentado em (4) com atraso variante e des-
conhecido satisfazendo (2) ėd(t)≤dmax é assintotica-
mente estável se existirem as matrizes Pi , i ∈ {1,2,3},
Q1, Q2, Zi , i ∈ {1,2,3}, Rj , j = {1,2,3,4} e N com
dimensões apropriadas, satisfazendo (7), (13) e

Z1+U1|ḋ(t)→dmax
>0, (14)

e se existirem as matrizes de ponderação livre F1 ∈
R6rx×3rx e F2 ∈ R6rx×3rx tais que as seguintes afirma-
ções sejam válidas para i= 1,2, . . . , r:

Ωi
11|ḋ(t)→dmax

< 0; Ωi
12|ḋ(t)→dmax

< 0;
Ωi

21|ḋ(t)→dmax
< 0; Ωi

22|ḋ(t)→dmax
< 0.

em queΩi
11, Ωi

12, Ωi
21 e Ωi

22 são definidas em (11)
com notação dada em (12). �

Devemos agora considerar o segundo caso, i.e.,
atrasos de variação rápida. Neste caso, não são impos-
tas restrições sobre a derivada do atraso. Desta forma,
como não possuímos nenhuma informação sobre seus
limites, adicionando as restrições

P1=P2=P3, Q2=0, e R2=R4, (15)

podemos eliminar os termos na derivada da função
candidata de Lyapunov que dependam deḋ(t). Desta
maneira, podemos deduzir o seguinte corolário a partir
do Teorema 1.

Corolário 2 Dados escalaresτmin, τmax tal que0 <

τmin≤τmax, o sistema fuzzy T–S apresentado em (4)
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Tabela 1: Atraso máximo paraτmin=0 (Ex. 1)
Método �dmax : 0,2 0,4 0,6 0,8 desc1

Li et al. (2004) 1,008 0,816 0,604 0,336 –
Liu (2008) 1,066 0,925 0,804 0,731 0,723
Lien (2006) 1,205 1,077 0,959 0,847 0,784
Lien et al. (2007) 1,205 1,077 0,959 0,847 0,784
Tian et al. (2009) 1,268 1,207 1,157 1,142 1,142
Corolários 1 e 2 1,370 1,287 1,244 1,235 1,235

com atraso variante e desconhecido satisfazendo (2)
é assintoticamente estável se existirem as matrizes Pi ,
i∈{1,2,3}, Q1, Q2, Zi , i ∈ {1,2,3}, Rj , j = {1,2,3,4}
e N com dimensões apropriadas, satisfazendo (7) e
(15) e se existirem as matrizes de ponderação livre
F1 ∈R6rx×3rx e F2 ∈R6rx×3rx tais que as seguintes afir-
mações sejam válidas para i= 1,2, . . . , r:

Ωi
11 < 0; Ωi

12 < 0; Ωi
21 < 0; Ωi

22 < 0.

em queΩi
11, Ωi

12, Ωi
21 eΩi

22 são definidas em (11) com
notação dada em (12). �

Observação 1Por conta do termoU1, os resultados
apresentados nesta seção são restritos para aplicações
com limite inferior do atraso estritamente superior a
zero. Contudo, podemos estender estes resultados
para o caso em queτmin=0 considerandoU1=0.

Observação 2O Corolário 2 quando aplicado em sis-
temas com atraso mínimo nulo, ou desconhecido, re-
cai em um caso especial, no qual não se possui ne-
nhuma informação sobre o atraso, com resultados
semelhantes aos apresentados em (Figueredo et al.,
2010) e (Fridman et al., 2009).

4 Exemplos Numéricos

Nesta seção, apresentamos exemplos numéricos que
visam ilustrar a eficácia dos critérios apresentados.
É importante enfatizar que os resultados obtidos são
menos conservadores que os resultados estado-da-arte
da literatura não somente para sistemas fuzzy Takagi-
Sugeno com atrasos no tempo mas também para a aná-
lise de sistemas lineares sujeitos à atrasos no tempo.

Exemplo 1 Considere o sistema fuzzy T–S (4), apre-
sentado em (Tian et al., 2009),

ẋ(t) =∑2
i=1 ρi(Aix(t)+Adix(t −d(t))),

com

A1=

[
−2 0
0 −0,9

]
, Ad1=

[
−1 0
−1 −1

]
,

A2=

[
−1,5 1

0 −0,75

]
, Ad2=

[
−1 0
1 −0,85

]
,

ρ1=(1+exp(−x1(t)))
−1 e ρ2=(1−ρ1).

Neste exemplo, consideramos que o atraso mí-
nimo é nulo, ou desconhecido, (τmin=0) e que o limite
inferior que delimita a derivada do atraso é desconhe-
cido. Os resultados obtidos são comparados com os
resultados dos principais métodos da literatura na Ta-
bela 1. É notável que os resultados obtidos com nosso

1No caso em quedmax é desconhecido, utilizamos o Corolário 2.

Tabela 2: Valor máximo deτmax paraτmin=0 e dmin

desconhecido e distintos valores dedmax (Ex. 2)
Método �dmax : 0,001 0,1 0,5 desc1

Guan and Chen (2004) 1,25 − − −
Chen et al. (2007) 3,15 − − −
Liu et al. (2010) 3,30 2,65 1,50 0,79
Corolários 1 e 2 4,056 3,220 1,917 1,695

Tabela 3: Valor máx. deτmax paraτmin=0,5 (Ex. 3)
dmin=−0,5, dmin desconhecido,

Método
(dmax=0,3) (dmax=0,5)(dmax=0,3) dmax=−

1

Shao (2009) – – 2,247 1,219
Orihuela et al. (2010) – – 2,353 1,360
Fridman et al. (2009) 2,476 1,536 2,427 1,430
Figueredo et al. (2010) 2,480 1,596 2,454 1,430
Teorema 1 2,498 1,600 2,454 1,430

método são menos conservadores que os resultados
estado-da-arte da literatura. O incremento no valor
máximo do atraso variante é de cerca de 8% em com-
paração com (Tian et al., 2009).

Exemplo 2 Considere o sistema fuzzy T–S, apresen-
tado em (Liu et al., 2010), e descrito por (4) com

A1=

[
−2,1 0,1
−0,2 −0,9

]
, Ad1=

[
−1,1 0,1
−0,8 −0,9

]
,

A2=

[
−1,9 0
−0,2 −1,1

]
, Ad2=

[
−0,9 0
−1,1 −1,2

]
,

ρ1=(1+exp(−2x1(t)))
−1 e ρ2=(1−ρ1).

Assumindoτmin=0, dmin desconhecido e consi-
derando vários valores distintos dedmax, apresentamos
na Tabela 2 os valores máximos deτmax para os quais
o sistema fuzzy T–S apresentado mantém-se estável.
Nota-se que os resultados obtidos com os Corolários 1
e 2 são superiores, no sentido de obter valores menos
conservadores paraτmax, aos resultados apresentados
em trabalhos anteriores. O incremento no valor má-
ximo deτmax quandodmax=0,5 é de 28% em compa-
ração com (Liu et al., 2010). Para atrasos de variação
rápida (dmax desconhecido), o incremento ultrapassa
115%.

Exemplo 3 (Sistema linear atrasado)Considere o
seguinte sistema linear com atraso no tempo que pode
ser descrito por (4) com apenas uma regra (ρ=1):

ẋ(t) =

[
0 1
−1 −2

]
x(t)+

[
0 0
−1 1

]
x(t−d(t)).

Considerando quatro cenários distintos paradmin

e dmax, os valores deτmax paraτmin=0 são listados na
Tabela 3. Observa-se que também para o caso de sis-
temas lineares com atrasos, os resultados obtidos são
menos conservadores do que os resultados advindos
de métodos estado-da-arte da literatura.

5 Conclusões

A principal contribuição deste trabalho refere-se ao es-
tabelecimento de novos critérios de estabilidade para
sistemas fuzzy T–S com atrasos variantes no tempo.
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Condições de estabilidade são propostas para os ca-
sos em que a derivada do atraso é delimitada por um
intervalo conhecido, quando o limite inferior é desco-
nhecido, e quando não são impostas restrições sobre
esta derivada. O conservadorismo resultante da aná-
lise é consideravelmente reduzido através da aplicação
de técnicas estado-da-arte de análise de sistemas com
atrasos no tempo em conjunto com a introdução de no-
vos termos dependentes do atraso e do subintervalo de
atraso. Apesar do foco deste trabalho dizer respeito à
análise para sistemas fuzzy T–S com atrasos no tempo,
os critérios resultantes quando aplicados à sistemas li-
neares com atrasos no tempo também produzem resul-
tados menos conservadores do que os métodos estado-
da-arte da literatura. Por fim, a análise é enriquecida
com três exemplos numéricos que ilustram a eficácia
dos critérios propostos.

APÊNDICE
Prova do Teorema 1

Primeiramente, devemos considerar o caso em que
d(t) < τ2. Tomando a derivada da função candidata
de Lyapunov (6) comχ = 1 tem-se

V̇1(t)|d(t)<τ2
=ḋ(t)xT(t)

P1−P2

τ2−τ1
x(t)+2ẋT(t)

[
d(t)−τ1

τ2−τ1
P1+

τ2−d(t)
τ2−τ1

P2

]
x(t),

V̇2(t) = xT (t)Q1x(t)+xT (t−τ1)(−Q1+Q2)x(t−τ1)

−
(
1− ḋ(t)

)
xT (t−d(t))Q2x(t−d(t)),

V̇3(t)=

[
x(t−τ1)
x(t−τ2)

]T[N11 N12

NT
12 N22

][
x(t−τ1)
x(t−τ2)

]
−

[
x(t−τ2)
x(t−τ3)

]T[N11 N12

NT
12 N22

][
x(t−τ2)
x(t−τ3)

]
,

V̇4(t)=τ2
1 ẋT(t)Z1ẋ(t)− τ1

∫ t

t−τ1

ẋT (s)Z1ẋ(s)ds,

V̇5(t)=ẋT (t)[(τ2− τ1)Z2+(τ3− τ2)Z3]ẋ(t)−
∫ t−τ1

t−τ2

ẋT (s)Z2ẋ(s)ds

−
∫ t−τ2

t−τ3

ẋT(s)Z3ẋ(s)ds,

V̇6(t)|d(t)<τ2
=ẋT(t)[(τ2−d(t))(R1−R3)+d(t)(R1+R2)+(τ3−d(t))(R3

+R4)] ẋ(t)−
∫ t

t−d(t)
ẋT (s)

(
R1+

(
1−ḋ(t)

)
R2+ḋ(t)R4

)
ẋ(s)ds

−
∫ t−d(t)

t−τ2

ẋT (s)(R1−R3)ẋ(s)ds−
∫ t−d(t)

t−τ3

ẋT (s)(R3+R4)ẋ(s)ds. (16)

Agora sabendo que, para este caso,τ1 ≤ d(t) ≤
τ2, expandimos as integrais dos termosV̇5(t) e
V̇6(t)|d(t)<τ2

em (16). Então, ao definirmos

γ1d:=
1

d(t)−τ1

∫ t−τ1

t−d(t)
ẋ(s)ds e γd2:=

1
τ2−d(t)

∫ t−d(t)

t−τ2

ẋ(s)ds,

podemos aplicar a desigualdade de Jensen (Lema 1 em
(Figueredo et al., 2011)) eṁV4(t)-V̇6(t)|d(t)<τ2

. De ma-
neira que obtemos

V̇4(t)≤ τ2
1 ẋT (t)Z1ẋ(t)− [x(t)−x(t−τ1)]

TZ1[x(t)−x(t−τ1)], (17)

V̇5(t)+V̇6(t)|d(t)<τ2
≤ẋT (t)[(τ2−τ1)Z2+(τ3−τ2)Z3+τ2R1+(τ3−τ2)R3

+(τ3−τ2)R4+(τ2−d(t))R4+τ2
d(t)−τ1

τ2−τ1
R2+τ1

τ2−d(t)
τ2−τ1

R2

]
ẋ(t)

−[x(t)−x(t−τ1)]
TU1[x(t)−x(t−τ1)]−[x(t−τ2)−x(t−τ3)]

TU2[x(t−τ2)

−x(t−τ3)]−γT
1d((d(t)−τ1)Λ12)γ1d−γT

d2((τ2−d(t))Λ11)γd2. (18)

Então, a partir de (16), (17) e (18) com alguma
manipulações podemos concluir que

V̇(t)|d(t)<τ2
≤ ζ T

1 (t)
(
Ω|d(t)<τ2

)
ζ1(t), (19)

em que

Ω|d(t)<τ2
=

[
Ψ(1) 0
∗ Λ(1)

]
, Λ(1)=−

[
(d(t)−τ1)Λ12 0

0 (τ2−d(t))Λ11

]
,

e Ψ(1), Λ11 e Λ12 são definidas em (12).Ademais, de-
finimosζ T

1 (t):=
[
ζ T

x γT
1d γT

d2

]
∈R8rx, em que

ζ T
x (t):=

[
xT (t) xT (t−d(t)) ẋT (t) xT (t−τ1) xT(t−τ2) xT (t−τ3)

]
.

(20)

Então, introduzimos̃G1=
[
G̃11 G̃12

]
∈R3rx×8rx

e F̃1=
[
FT

1 0
]T
∈R8rx×3rx em queF1 é uma matriz de

ponderação livre 6rx×3rx e

G̃11=




0 I 0 0 −I 0 0
0 −I 0 0 0 I 0
A Ad −I 0 0 0 0



, G̃12=




(d(t)−τ1)I 0

0 (τ2−d(t))I
0 0



,

tal queG̃1ζ1(t) = 0. Desta maneira podemos aplicar o
lema de Finsler (Lema 2 em (Figueredo et al., 2011)).
Como resultado, observamos que o termo a direita de
(19) será definido negativo apenas se

Ω1 = Ω|d(t)<τ2
+F̃1G̃1+G̃T

1 F̃T
1 < 0. (21)

Todavia, devemos considerar os termosΩ11 eΩ12
que são consequência direta deΩ1 quandod(t) → τ1
e d(t)→ τ2, respectivamente. Note que

ζ T
1 (t)Ω1ζ1(t)=

τ2−d(t)
τ2−τ1

ζ T
11(t)Ω11ζ11(t)+

d(t)−τ1

τ2−τ1
ζ T

12(t)Ω12ζ12(t),

em queζ T
11(t):=

[
ζ T

x γT
d2

]
, ζ T

12(t):=
[
ζ T

x γT
1d

]
com

ζx definido em (20). Portanto,ζ T
1 (t)Ω1ζ1(t) é convexa

emd(t) e é definida negativa se os vértices (Ω11 eΩ12)
forem. Além disso, a partir de (3), observa-se que a
seguinte expressão é válida

Ω11=
dmax−ḋ(t)
dmax−dmin

Ω11|ḋ(t)→dmin
+

ḋ(t)−dmin

dmax−dmin
Ω11|ḋ(t)→dmax

,

Ω12=
dmax−ḋ(t)
dmax−dmin

Ω12|ḋ(t)→dmin
+

ḋ(t)−dmin

dmax−dmin
Ω12|ḋ(t)→dmax

.

Desta forma, conclui-se queΩ11 e Ω12 são con-
vexas emḋ(t) ∈ [dmin,dmax].

Consideremos agora o caso em queτ2 < d(t) ≤
τ3. Provaremos que resultados análogos podem ser
obtidos usando os mesmos argumentos utilizados an-
teriormente. Tomando a derivada da função candidata
de Lyapunov (6) comχ = 0 tem-se

V̇1(t)|d(t)>τ2
=ḋ(t)xT(t)

P3−P1

τ3−τ2
x(t)+2ẋT(t)

[
d(t)−τ2

τ3−τ2
P3+

τ3−d(t)
τ3−τ2

P1

]
x(t),

V̇6(t)|d(t)>τ2
=ẋT(t)[(d(t)−τ2)(R3−R1)+d(t)(R1+R2)+(τ3−d(t))

×(R3+R4)] ẋ(t)−
∫ t

t−d(t)
ẋT (s)

(
R1+

(
1−ḋ(t)

)
R2+ḋ(t)R4

)
ẋ(s)ds

−
∫ t−τ2

t−d(t)
ẋT (s)(R3−R1)ẋ(s)ds−

∫ t−d(t)

t−τ3

ẋT (s)(R3+R4)ẋ(s)ds. (22)

com V̇2(t)-V̇5(t) definidos em (16). Assim, si-
milarmente à (18), aplicamos Jensen (Lema 1 em
(Figueredo et al., 2011)) eṁV5(t) eV̇6(t)|d(t)>τ2

:

V̇5(t)+V̇6(t)|d(t)<τ2
≤ ẋT (t)[(τ2−τ1)Z2+(τ3−τ2)Z3+ τ2R1

+(τ3−τ2)R3+(τ3−d(t))R4+τ3
(d(t)−τ2)

τ3−τ2
R2+τ2

(τ3−d(t))
τ3−τ2

R2

]
ẋ(t)

− [x(t)−x(t−τ1)]
TU1[x(t)−x(t−τ1)]−[x(t−τ1)−x(t−τ2)]

TU3[x(t−τ1)

−x(t−τ2)]−γT
2d(d(t)−τ2)Λ22γ2d−γT

d3(τ3−d(t))Λ21γd3, (23)

em queγ2d e γd3 são definidos por

γ2d:=
1

d(t)−τ2

∫ t−τ2

t−d(t)
ẋ(s)ds e γd3:=

1
τ3−d(t)

∫ t−d(t)

t−τ3

ẋ(s)ds,

Denota-se ζ T
2 (t):=

[
ζ T

x γT
2d γT

d3

]
∈R8rx em

que ζx é definido em (20). Desta maneira, com-
binando V̇2(t)-V̇4(t) de (16) e (17),V̇1(t)|d(t)>τ2

e
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V̇6(t)|d(t)>τ2
de (22) e (23) pode-se concluir que

V̇(t)|d(t)>τ2
≤ ζ T

2 (t)
(
Ω|d(t)>τ2

)
ζ2(t), (24)

em que

Ω|d(t)>τ2
=

[
Ψ(2) 0
∗ Λ(2)

]
, Λ(2)=−

[
(d(t)−τ2)Λ22 0

0 (τ3−d(t))Λ21

]
,

comΨ(2), Λ21 e Λ22 definidos em (12).
Então, analogamente ao primeiro caso, definimos

G̃2=
[
G̃21 G̃22

]
tal queG̃2ζ2(t) = 0, em queG̃21 é

definida de maneira similar àG2 em (12), eG̃22 é de-
finido de maneira análoga à̃G12.

Aplicando o lema de Finsler no termo à direita de
(24), observa-se queζ T

2 (t)
(
Ω|d(t)>τ2

)
ζ2(t) será defi-

nido negativo se existir̃F2=
[
FT

2 0
]T

que satisfaça

Ω2 = Ω|d(t)>τ2
+ F̃2G̃2+ G̃T

2 F̃T
2 < 0. (25)

Assim, considerando os termosΩ21 e Ω22 origi-
nados da matrizΩ2 com d(t) → τ2 e d(t) → τ3, res-
pectivamente, pode-se concluir que

ζ T
2 (t)Ω2ζ2(t)=

τ3−d(t)
τ3−τ2

ζ T
21(t)Ω21ζ21(t)+

d(t)−τ2

τ3−τ2
ζ T

22(t)Ω22ζ22(t),

comζ T
21(t):=

[
ζ T

x γT
d3

]
, ζ T

22(t):=
[
ζ T

x γT
2d

]
e ζx de-

finido em (20). Assim, através da convexidade do
termoζ T

2 (t)Ω2ζ2(t), observa-se que este será definido
negativo seΩ21 eΩ22 forem.

Ademais, dado (3), as expressões

Ω21 =
dmax−ḋ(t)
dmax−dmin

Ω21|ḋ(t)→dmin
+

ḋ(t)−dmin

dmax−dmin
Ω21|ḋ(t)→dmax

,

Ω22 =
dmax−ḋ(t)
dmax−dmin

Ω22|ḋ(t)→dmin
+

ḋ(t)−dmin

dmax−dmin
Ω22|ḋ(t)→dmax

são válidas. Portanto,Ω21 e Ω22 são convexas em
ḋ(t) ∈ [dmin,dmax].

Para completarmos a prova, desejamos analisar as
condições que garantam que a derivada da função (6)
será definida negativa. Para o caso em qued(t) 6= τ2,
é fácil observar que

V̇(t)|d(t)6=τ2
≤ χ[τ1,τ2]

(d(t)) ζ T
1 (t)Ω1ζ1(t)

+
(
1− χ[τ1,τ2]

(d(t))
)

ζ T
2 (t)Ω2ζ2(t).

Para o segundo caso, em qued(t) = τ2, usando ar-
gumentos semelhantes à (Fridman et al., 2009) e
(Figueredo et al., 2010), concluí-se que

V̇(t)|d(t)=τ2
≤ max{ζ T

1 (t)Ω1ζ1(t), ζ T
2 (t)Ω2ζ2(t)}.

Assim, pode-se concluir que se as matrizesΩ1k e
Ω2k com k={1,2} forem definidas negativas para
ḋ(t)→dmax e ḋ(t)→dmin, então V̇(t)<0. Além
disso, pode-se observar que (10) implica que
∑r

i=1ρi(θ (t))Ωi
1k < 0 e ∑r

i=1 ρi(θ (t))Ωi
2k < 0 com

k={1,2}, o que é equivalente àΩ1k < 0 e Ω2k < 0,
respectivamente. Assim, se as condições estipuladas
no Teorema 1 forem satisfeitas então o sistema fuzzy
T–S será assintoticamente estável.
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Abstract— The three-phase voltage and current waveforms from an Electrical Power System (EPS) are not
considered pure sinusoids due to the presence of, amongst others, the harmonic distortion. This work presents
an approach based on the Particle Swarm Optimization (PSO) method for the harmonic component estimation
in an EPS. PSO is a technique of search/optimization modeling the social behavior observed in many species
of birds, schooling fish and even human social behavior. The technique uses a population of particles to search
inside a multidimensional search space. The objective of the PSO is to adjust the speed and position of each
particle, seeking for the best solution within the search space. The results demonstrate that the method can
precisely identify the harmonic components in the distorted waveforms and it shows considerable advantages if
compared to the most common algorithm for this purpose, the Discrete Fourier Transform (DFT).

Keywords— Harmonic distortion, Harmonics component estimation, Participle swarm Optimization, PSO,
Discrete Fourier Transform

Resumo— As formas de onda das tensões e correntes trifásicas nos Sistemas Elétricos de Potência (SEPs),
notadamente, não são puramente senoidais, devido à presença, dentre outros fatores, das distorções harmônicas.
Este trabalho propõe uma abordagem baseada em otimização por enxame de part́ıculas (Particle Swarm Optimi-
zation - PSO) para a estimação dos componentes harmônicos em SEPs. PSO é uma técnica de busca/otimização
que modela o comportamento social observado em muitas espécies de pássaros, cardumes de peixes, e até mesmo
do comportamento social humano. A técnica emprega uma população de part́ıculas para realizar buscas dentro
de um espaço de busca multidimensional. O objetivo do PSO consiste em ajustar a velocidade e a posição de
cada part́ıcula visando alcançar melhores soluções dentro do espaço de busca. Os resultados obtidos mostram
que a abordagem proposta pode identificar com boa precisão os componentes harmônicos presentes nas formas
de onda distorcidas e que esta apresenta vantagens consideráveis em relação aos algoritmos tradicionalmente
empregados, como a Transformada Discreta de Fourier (TDF).

Palavras-chave— Distorção harmônica, Estimação de componentes harmônicos, Otimização por enxame de
part́ıculas, PSO, Transformada Discreta de Fourier

1 Introdução

As formas de onda das tensões e correntes trifási-
cas nos Sistemas Elétricos de Potência (SEPs) não
são mais puramente senoidais, devido a presença,
dentre outros fatores, das distorções harmônicas.
Recentemente, no entanto, com a crescente apli-
cação dos dispositivos não lineares e dos bancos
de capacitores em sistemas industriais, as preo-
cupações com o monitoramento e a análise das
causas e dos efeitos dessas distorções têm aumen-
tado, fazendo com que os agentes do setor elé-
trico designem mais recursos para a observação
destes fenômenos (Sabin et al., 1999). Essa cons-
cientização é o resultado do aumento dos ńıveis
de distorção harmônica em muitos SEPs e pode
ser observada por meio das novas regulamentações
do setor elétrico, como por exemplo, pelos Proce-
dimentos de Distribuição de Energia Elétrica no

Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), e em es-
pećıfico pelo seu módulo 8 - Qualidade da Energia
Elétrica (QEE)(Lamin et al., 2010).

Tais precauções estão associadas a própria de-
finição das distorções harmônicas, uma vez que
estas são distorções periódicas de baixa, média e
alta frequência presentes nas tensões e nas cor-
rentes, podendo estar associadas a operação con-
tinua de cargas com caracteŕısticas não lineares,
como os dispositivos decorrentes da aplicação da
eletrônica de potência (Macedo et al., 2002). Es-
tes equipamentos modernos, além de produzirem
os componentes harmônicos, são, geralmente, os
mais senśıveis aos efeitos das variações de tensão,
corrente e frequência, e em consequência de uma
qualidade da energia elétrica, do que os seus an-
tecessores (Arrilaga et al., 1997).

Segundo Dugan et al. (2003), a avaliação da
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distorção harmônica é uma tarefa importante para
uma correta operação do sistema elétrico. A di-
ficuldade em mensurar a composição harmônica
reside no fato de que as fontes possuem natureza
dinâmica e amplitudes variantes no tempo. Desta
forma, faz-se necessário a aplicação de métodos
rápidos e precisos para a sua medição e estima-
ção.

Desta forma, engenheiros e pesquisadores bus-
cam continuamente inovações que melhorem a pre-
cisão e a velocidade dos algoritmos aplicados na
estimação dos componentes harmônicos. Dentre
as diversas técnicas propostas, Kamwa and Gron-
din (1992) propuseram um algoritmo que mini-
miza o erro médio entre os valores estimados e os
medidos da função, baseado no método dos mı́ni-
mos quadrados Least Squared Method. Os autores
em Chen et al. (2010) reportaram um algoritmo
utilizando o filtro de Kalman para estimar o con-
teúdo harmônico variante no tempo. A Trans-
formada Discreta de Fourier (TDF), técnica ba-
seada na teoria de funções ortogonais, também é
comumente utilizada para executar esta função.
Todavia, a sua má aplicação pode levar a resulta-
dos incorretos, visto que o seu desempenho pode
ser afetado pelo componente de corrente cont́ınua
(CC), bem como pelo rúıdo, presentes no sinal
analisado (Girgis et al., 1991). Para melhorar a
estimação em sinais ruidosos, Lin (2007) apresen-
tou uma técnica imune a este problema baseada
em Redes Neurais Artificiais (RNAs). Em 2002,
Macedo et al. apresentaram a estimação harmô-
nica como sendo um problema de otimização e
utilizaram os Algoritmos Genéticos (AGs) para
solucioná-lo. Entretanto, a otimização de parâ-
metros com forte correlação dentro da função ob-
jetivo (função objetivo epistática (Fogel, 2006)) e
a convergência prematura impedem que os AGs
alcancem o máximo rendimento em muitas apli-
cações, reduzindo a eficácia na busca pela solução
ótima (Eberhart and Shi, 1998; Gaing, 2004).

Como forma de superar algumas das limita-
ções encontradas com o uso de AGs, a técnica
de otimização por enxame de part́ıculas (Parti-
cle Swarm Optimization - PSO) (Eberhart and
Shi, 2001) tem chamado a atenção dos pesquisa-
dores como uma ferramenta robusta para proble-
mas de busca/otimização. A otimização por en-
xame de part́ıculas constitui-se em um conceito
muito simples, sendo que seus paradigmas po-
dem ser implementados em poucas linhas de có-
digo computacional. Além do mais, PSO exige so-
mente operadores matemáticos elementares, sendo
computacionalmente barata em termos de requi-
sito de memória e velocidade (Eberhart and Ken-
nedy, 1995). Diferentemente de outras técnicas
heuŕısticas, PSO tem mecanismos flex́ıveis e bem
balanceados para realçar as habilidades de explo-
ração global e local do espaço de busca (Shi and
Eberhart, 1998). Como vantagem adicional em

relação aos AGs, um sistema de enxame de par-
t́ıculas tem memória. Vale relembrar que mesmo
com a possibilidade do uso do elitismo, mudan-
ças na composição genética da população durante
a execução de um AG resultam na destruição do
conhecimento prévio do problema armazenado nos
cromossomos. Na otimização por enxame de par-
t́ıculas, o conhecimento das boas soluções é arma-
zenado pelas part́ıculas do sistema.

Neste contexto, este trabalho propõe uma
abordagem baseada em PSO para a estimação
dos componentes harmônicos em SEPs, principal-
mente, no que tange o componente CC e sua cons-
tante de decaimento. Os resultados obtidos de-
mostram que o método proposto pode identificar
com precisão os componentes harmônicos nas for-
mas de onda distorcidas e que este apresenta van-
tagens quando comparado aos algoritmos conven-
cionais, como é o caso da Transformada Discreta
de Fourier (TDF).

2 Representação da Modelagem

Harmônica

Pelos apontamentos técnico-cient́ıficos consulta-
dos, verifica-se que um sinal periódico e distorcido
pode ser representado em função de sua frequência
fundamental e de seus componentes harmônicos,
sendo estes expressos como a superposição pon-
derada de senoides complexas que podem ser des-
critas pela série trigonométrica de Fourier. Cada
componente harmônico é um múltiplo inteiro da
frequência fundamental do sistema e pode ser re-
presentado matematicamente pela equação que se-
gue (Madisetti and Williams, 1998):

x(t) = x0e
−λt +

N
∑

i=1

Ac,icos(iω0t+ θc,i) +

N
∑

i=1

As,isen(iω0t+ θs,i), (1)

na qual x0 é a componente cont́ınua do sinal; λ é
a constante de tempo do sistema, Ac,i, As,i, θc,i e
θs,i são as amplitudes dos cossenos e senos, bem
como os ângulos de fase dos i-ésimos componen-
tes harmônicos, respectivamente; ω0 é a frequência
fundamental, em radianos; i é a ordem do compo-
nente harmônico evidenciado e N é o número de
componentes harmônicos presentes no sinal utili-
zado para representar x(t).

Todavia, embora o sinal seja cont́ınuo no
tempo, este deve ser digitalizado para que algorit-
mos computacionais possam ser empregados. As-
sim, a representação do sinal amostrado é determi-
nado pela equação 2, sendo e(tk) o erro associado
a cada instante de tempo amostrado (tk) e m o
número total de amostras (Souza, 2008).
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sendo a matriz de cossenos e senos (M) dada pela
equação 3.

Na representação fornecida pela equação 2,
geralmente o número de amostras (m) é superior
ao número de parâmetros a ser estimado (N +1).
Portanto, para resolver o problema, este traba-
lho aplicou o PSO com o objetivo de minimizar o
vetor de erro (e[]) e, consequentemente, proporci-
onar um sinal estimado que seja o mais próximo
posśıvel do sinal original amostrado. A figura 1
ilustra o procedimento supracitado.

Figura 1: Representação do erro (e[]) a ser mini-
mizado.

3 Otimização por Enxame de Part́ıculas

A otimização por enxame de part́ıculas (Particle
Swarm Optimization - PSO) é uma técnica de
busca/otimização que modela o comportamento
social. O PSO emprega uma população de part́ı-
culas para realizar buscas dentro de um espaço de
busca multidimensional. Neste espaço de busca,
em um determinado intervalo de tempo, cada par-
t́ıcula ocupa uma posição espećıfica e movimenta-
se com uma velocidade, a qual é modificada ba-
seada na experiência adquirida pela própria par-
t́ıcula e na experiência das outras part́ıculas do
grupo (enxame). A experiência de cada part́ıcula
inclui informações relevantes da sua trajetória no
espaço de busca, de forma a armazenar a melhor
posição já ocupada pela própria part́ıcula. Por-
tanto, a melhor posição já ocupada por cada part́ı-
cula corresponde à memorização do conhecimento
associado às boas soluções obtidas durante o pro-
cesso iterativo.

Os elementos básicos da técnica PSO são de-
finidos a seguir (Abido, 2002):

• Posição da part́ıcula j (Xj(t));

• População Pop(t);

• Velocidade da part́ıcula j (Vj(t));

• Função de avaliação f(X(t));

• Melhor posição prévia da part́ıcula j até o
instante de tempo t (X∗(t));

• Melhor posição prévia do enxame de part́ıcu-
las até o instante de tempo t (X∗∗(t));

• Coeficientes de aceleração (c1 e c2);

• Critério de parada para definir quando o pro-
cesso iterativo de busca/otimização será fina-
lizado;

• Peso de inércia (w(t)).

Já o algoritmo básico para implementar o
PSO segue os seguintes passos:

1. Inicialização:

(a) Inicialize o contador de iterações, t = 0.
Inicialize aleatoriamente a posição e a
velocidade de cada part́ıcula j da popu-
lação. Atribuem-se os valores iniciais de
X∗

j (t) e X∗∗(t);

2. Processo Iterativo:

(a) Atualize o contador de tempo, t = t+1;

(b) Atualização da velocidade da part́ıcula j
na dimensão k de acordo com a equação
abaixo:

vj,k(t) = w(t) · vj,k(t − 1)

+ c1 · r1 · (x
∗

j,k(t − 1) − xj,k(t − 1))

+ c2 · r2 · (x
∗∗

k (t − 1) − xj,k(t − 1)).(4)

Os valores de r1 e r2 são números alea-
tórios uniformemente distribúıdos no in-
tervalo [0,1];

(c) Atualização da posição da part́ıcula j na
dimensão k de acordo com a seguinte
equação:

xj,k(t) = vj,k(t) + xj,k(t − 1). (5)

(d) Cada part́ıcula é avaliada de acordo com
a posição atualizada. Se a avaliação
da posição atualizada for melhor do que
a avaliação da melhor posição anterior,
faça X∗

j (t) = Xj(t);

(e) Procure a melhor posição prévia de todo
o enxame e faça X∗∗(t) = X∗

g (t) onde g

é o ı́ndice da part́ıcula cuja avaliação da
melhor posição anterior é a melhor de
todo o enxame;

(f) Se um dos critérios de parada for satis-
feito, então pare, caso contrário volte ao
passo 2.
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(3)

3.1 Representação das Part́ıculas

O primeiro passo na utilização do PSO consiste
em representar as part́ıculas, isto é, os parâme-
tros do problema. A representação das part́ıculas
é feita especificando cada uma das dimensões do
espaço de busca. Neste trabalho, consideram-se
como parâmetros a componente cont́ınua do sinal
(x0), a constante de tempo do sistema (λ) e as
amplitudes dos senos (As,i) e cossenos (Ac,i) dos
harmônicos. Desta forma, cada part́ıcula repre-
senta os parâmetros para a estimação dos compo-
nentes harmônicos. Ressalta-se que cada um dos
parâmetros é armazenado de forma cont́ınua, isto
é, por meio de números reais.

3.2 Função de Avaliação

A função de avaliação é responsável por medir a
qualidade de cada part́ıcula do enxame como uma
solução em potencial para o problema. Como o
objetivo deste trabalho consiste em proporcionar
um sinal estimado que seja o mais próximo posśı-
vel do sinal amostrado, a função de avaliação deve
contemplar a minimização do vetor de erro de es-
timação (e[]) associado à equação 1.

Desta forma, para proporcionar uma melhor
estimação dos componentes harmônicos contidos
nos sinais, adota-se como objetivo a maximização
da função de avaliação (FA):

FA =
1

√

∑p

i=1
e2p

p
+∆

(6)

na qual ∆ é uma constante para evitar um posśıvel
overflow quando o erro for nulo (∆ = 0,00001) e
p é o número de amostras do sinal.

3.3 Aspectos Gerais

O algoritmo do PSO tem um grupo de parâmetros
que precisa ser estabelecido. Um dos primeiros
parâmetros para ajuste é o número de part́ıcu-
las do enxame, ou seja, o tamanho da população.
Para esta aplicação, a população (Np) foi defi-
nida considerando-se 30 part́ıculas, visto que estas
garantiam o bom desempenho do algoritmo, bem
como um esforço computacional aceitável. O cri-
tério de parada adotado consiste em parar a exe-
cução do algoritmo caso o número máximo de ite-
rações (tmax) seja excedido. O número máximo de
gerações (iterações) foi considerado igual a 15000.
Os valores adotados para os coeficientes de ace-
leração foram 2,0 tanto para o componente cog-
nitivo (c1) como para o componente social (c2).

Deve ser mencionado que a atribuição dos valores
para os coeficientes de aceleração também segue
as várias aplicações práticas de PSO. Para o algo-
ritmo implementado, adotou-se 0,40 e 0,90 como
limites inferior (wmin) e superior (wmax), respec-
tivamente, para o peso de inércia.

3.4 A simulação das formas de onda das tensões
e das correntes trifásicas

A estimação das distorções harmônicas deve forne-
cer medições precisas e confiáveis dos componen-
tes harmônicos presentes no SEP, bem como as
caracteŕısticas exatas das formas de onda das ten-
sões e das correntes (Macedo et al., 2002). Toda-
via, é fact́ıvel salientar a dificuldade existente em
mensurar esses harmônicos, uma vez que as fon-
tes geradoras do distúrbio possuem uma natureza
dinâmica e variam ao longo do sistema elétrico.
Desta forma, a fim de observar o comportamento
variável dos harmônicos, uma condição operativa
de defeito em uma linha de transmissão foi simu-
lada utilizando o software Alternative Transients
Program (ATP) (EEUG, 1987).

Ao ocorrer uma falha na linha de transmis-
são, as formas de onda das tensões e das corren-
tes trifásicas se alteram consideravelmente, impli-
cando em uma mudança abrupta nas amplitudes
e nas fases do componente fundamental, além do
surgimento de outras frequências harmônicas, in-
cluindo o componente de CC. As Figuras 2 e 3 ilus-
tram uma situação de defeito fase-terra em uma
linha de transmissão simulada dispondo do soft-
ware ATP.

Tempo (s)

T
e
n
s
ã
o
 (

k
V

)

0,0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

400

-400

200

200

0

Figura 2: Forma de onda das tensões trifásicas
resultantes de um curto-circuito aplicado em uma
linha de transmissão.
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Figura 3: Forma de onda das correntes trifásicas
resultantes de um curto-circuito aplicado em uma
linha de transmissão.

3.5 Casos para Testar e Validar a Proposta

A validação do método proposto foi realizada com
a utilização de formas de onda de tensões e de
correntes provenientes de um sistema elétrico de
potência, cujos coeficientes da série de Fourier são
previamente conhecidos, e que podem ser mode-
ladas matematicamente pelas Equações 7 e 8. Es-
sas equações representam o primeiro ciclo após o
curto-circuito aplicado na linha de transmissão do
SEP em análise, conforme ilustram as Figuras 2 e
3.

V (t) = 0, 0550e−0.4t +

0, 9829cos(ωt) + 0, 1842sen(ωt) +

0, 0141cos(2ωt) + 0, 0245sen(2ωt) +

0, 0077cos(3ωt) + 0, 0197sen(3ωt) +

0, 0050cos(4ωt) + 0, 0168sen(4ωt) +

0, 0039cos(5ωt) + 0, 0154sen(5ωt) +

0, 0033cos(6ωt) + 0, 0161sen(6ωt) +

0, 0033cos(7ωt) + 0, 0230sen(7ωt) (7)

I(t) = 0, 2491e−0.4t +

0, 95872cos(ωt) + 0, 2841sen(ωt) +

0, 0619cos(2ωt) + 0, 1054sen(2ωt) +

0, 0329cos(3ωt) + 0, 0811sen(3ωt) +

0, 0206cos(4ωt) + 0, 0643sen(4ωt) +

0.0146cos(5ωt) + 0, 0528sen(5ωt) +

0, 0116cos(6ωt) + 0, 0448sen(6ωt) +

0, 0052cos(7ωt) + 0, 0401sen(7wt) (8)

Os resultados do PSO foram obtidos com a
aplicação da função de avaliação em uma janela
de dados contendo um ciclo com 64 amostras. Es-
tes foram comparados com os resultados obtidos
pela aplicação da tradicional TDF. É fact́ıvel sa-
lientar que apesar da apresentação de apenas dois
casos, diversos testes foram realizados com o in-
tuito de verificar o comportamento e a confiabili-

dade do algoritmo PSO proposto na estimação de
componentes harmônicos.

As Tabelas 1 e 2 apresentam as amplitudes
dos componentes harmônicos de referência e as es-
timativas da TDF e do PSO para os casos anali-
sados. Todavia, devido a caracteŕıstica heuŕıstica
e aleatória do método proposto, os testes foram
repetidos dez vezes. Os resultados encontrados
estão sumarizados nas tabelas supracitas.

A análise dos resultados encontrados permite
que seja observada a superioridade do desempenho
do PSO, principalmente na estimação dos compo-
nentes de corrente cont́ınua. Este fato reflete o
efeito da estimação correta do decaimento expo-
nencial, uma vez que na técnica apresentada não
há a linearização do componente CC como ocorre
na TDF. Além disso, outro aspecto importante é
o baixo desvio padrão encontrado nas estimações,
o que evidencia a estabilidade e confiabilidade do
método.

4 Conclusões

Este trabalho apresentou uma nova abordagem
baseada em otimização por enxame de part́ıcu-
las para a estimação de componentes harmônicos
em SEPs. Esse método foi testado com sucesso
em formas de onda de tensões e correntes trifá-
sicas provenientes de simulações computacionais
de linhas de transmissão realizadas por meio do
software ATP.

Os resultados apresentados no trabalho foram
comparados com o método tradicional da TDF e
alguns ganhos foram observados. Entre as vanta-
gens verificadas estão a melhora na estimação do
componente CC e a maior precisão na estimação
dos demais componentes. Além disso, o erro mé-
dio obtido pela método proposto é praticamente
nulo e se manteve constante em todos testes rea-
lizados.

Cabe destacar que a estimação de harmôni-
cos apresentada neste trabalho supôs a modela-
gem de um sistema de transmissão real, o que con-
fere maior precisão nos resultados obtidos. Nesse
sentido, é fact́ıvel observar que a função utilizada
para caracterizar as formas de onda estudadas,
e aplicada durante o processamento do algoritmo
proposto, possui duas variáveis para definir o com-
ponente CC, possibilitando um aumento na efici-
ência do método nesta estimação, uma vez que os
valores da constante de decaimento (λ) e do valor
médio (x0) são considerados.

Outros testes estão sendo realizados em sis-
temas mais complexos e os resultados iniciais de-
monstram que o uso de PSO pode ser uma boa
alternativa na estimativa de componentes harmô-
nicos em SEPs. Nestes casos, o objeto de estudo
principal é a influência dos parâmetros de confi-
guração do PSO nos resultados encontrados.
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Tabela 1: Amplitude dos componentes harmônicos que compõe o sinal de tensão representado pela
Equação 7

TDF PSO
Referência Estimação Erro (%) Est. Média ±σ(10−8) Erro (%)

V0 0,0550 0,1102 100,3636 0,0550 0,00063 0,0025
λV 0,4000 - - 0,4008 1,78696 0,2016
Vc,1 0,9829 0,9832 0,0305 0,9829 0,00036 0,0001
Vs,1 0,1842 0,1834 0,4343 0,1842 0,00049 0,0032
Vc,2 0,0141 0,0139 1,4184 0,0141 0,00007 0,0063
Vs,2 0,0245 0,0245 0,0000 0,0245 0,00016 0,1628
Vc,3 0,0077 0,0077 0,0000 0,0077 0,00098 0,0076
Vs,3 0,0197 0,0197 0,0000 0,0197 0,00061 0,0002
Vc,4 0,0050 0,0050 0,0000 0,0050 0,00133 0,0106
Vs,4 0,0168 0,0168 0,0000 0,0168 0,00081 0,0002
Vc,5 0,0039 0,0039 0,0000 0,0039 0,00074 0,0142
Vs,5 0,0154 0,0154 0,0000 0,0154 0,00023 0,0003
Vc,6 0,0033 0,0033 0,0000 0,0033 0,00030 0,0200
Vs,6 0,0161 0,0161 0,0000 0,0161 0,00012 0,0005
Vc,7 0,0033 0,0034 3,0303 0,0033 0,00024 0,0327
Vs,8 0,0230 0,0229 0,4348 0,0230 0,00060 0,0011

Erro Médio: 7,0475 Erro Médio: 0,0290

Tabela 2: Amplitude dos componentes harmônicos que compõe o sinal de corrente representado pela
Equação 8

TDF PSO
Referência Estimação Erro (%) Est. Média ±σ(10−7) Erro (%)

I0 0,2491 0,4911 97,1497 0,2491 0,00492 0,001
λI 0,4000 - - 0,4003 2,35544 0,065
Ic,1 0,9587 0,9592 0,0522 0,9587 0,00006 0,002
Is,1 0,2841 0,2838 0,1056 0,2841 0,00317 0,002
Ic,2 0,0619 0,0619 0,0000 0,0619 0,00004 0,003
Is,2 0,1054 0,1055 0,0949 0,1054 0,00175 0,001
Ic,3 0,0329 0,0330 0,3040 0,0329 0,00007 0,005
Is,3 0,0811 0,0812 0,1233 0,0811 0,00109 0,001
Ic,4 0,0206 0,0208 0,9709 0,0206 0,00014 0,008
Is,4 0,0643 0,0643 0,0000 0,0643 0,00084 0,001
Ic,5 0,0146 0,0148 1,3699 0,0146 0,00013 0,012
Is,5 0,0528 0,0527 0,1894 0,0528 0,00074 0,002
Ic,6 0,0116 0,0118 1,7241 0,0116 0,00007 0,016
Is,6 0,0448 0,0447 0,2232 0,0448 0,00040 0,004
Ic,7 0,0052 0,0054 3,8462 0,0052 0,00016 0,342
Is,7 0,0401 0,0399 0,4988 0,0401 0,00004 0,000

Erro Médio (%): 7,1101 Erro Médio (%): 0,0290

Agradecimentos

Os autores gostariam de agradecer ao Laborató-
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Abstract This paper proposes a discrete events system modeling- DES about a power consume hybrid algorithm from domes-
tic smart grids-SG using a DES new paradigm based on UML-PN technique. The objective is modeling and verify formally the 
insertion dynamic design of the suggest intelligence in a residential SG. The model connecting the data obtains, classification, 
program and forecast simulation and also the optimal arrange commutation selection send from balancing power phases with a 
SG telesupervision module. The mean benefit it is to provide from distribution power energy concessionaries and customers an 
alternative methodology about the algorithms models development to low voltage power energy consume analysis.              

Keywords Smart Grids, Discrete Events System, UML, Petri Nets, Fuzzy system, Markov chains. 

Resumo Este trabalho apresenta uma proposta de modelagem a eventos discretos- SED de um algoritmo hibrido de análise de 
consumo de carga para redes inteligentes de baixa tensão usando o novo paradigma de modelagem SED UML-PN.   O objetivo 
da proposta é modelar e validar formalmente o design dinâmico de integração da inteligência sugerida elétrica em smart grids. O 
modelo interliga a aquisição de dados, classificação, programação e simulação de previsão de consumo futuro, e envio de seleção 
ótima de arranjo de comutação para balanceamento de fases com a central de supervisão da rede.  O beneficio principal é dispo-
nibilizar às concessionárias de energia elétrica e consumidores, uma metodologia de desenvolvimento de modelos de algoritmos 
para a análise de consumo de energia elétrica de baixa tensão.    

Palavras-chave Smart Grids, Sistemas a Eventos Discretos, Sistemas Fuzzy, Cadeias de Markov. 

1    Introdução  

Apesar de não ter um modelo padrão que seja consen-
sual, os sistemas Smart Grids- SG formam parte da 
atual discussão científica e tecnológica, no mundo. 
Modelos, projetos e recursos de tecnologia da infor-
mação, redes de telecomunicações e engenharia ele-
trônica vêm sendo desenvolvidos e aplicados, buscan-
do conciliar geração e transmissão de energia com 
requisitos de sustentabilidade, racionalização, contro-
le, integração da malha de geração, e em especial a 
rentabilidade tanto para as concessionárias, como para 
os consumidores finais.  
Vários modelos atuais, mostram, a constante evolução 
na integração da SG, desde a geração, transmissão e 
distribuição de energia, conjugando sustentabilidade, 
confiabilidade, impacto ambiental, e a rentabilidade 
dos serviços e do processo de negócios (Lee, 2010), 
(Jin, 2010).  
Nesse cenário surge uma oportunidade interessante, a 
evolução conseqüente das SG de baixa tensão- BT, 
onde é possível estender a oferta de serviços e negó-
cios existentes, nas SG de geração, transmissão e 
distribuição.  
As arquiteturas de SG de BT são especialmente com-
plexas. Wang (2010) apresenta o desenvolvimento de 
um medidor inteligente – smart metter com comuni-
cação e supervisão online, integrando a medição de 
energia elétrica, água e gás, e a supervisão on-line do 
consumo residencial de todos esses insumos. O mode-

lo é baseado em redes de comunicação de dados Zig-

Bee e PLC (Power Line Communication).  
Especificamente no Brasil, Gomes (2010) apresenta 
um trabalho similar, mas com arquitetura diferenciada 
focada na análise de consumo, para o balanceamento 
eletrônico de fases nas unidades consumidoras resi-
denciais-UCRs e nas fases dos transformadores aos 
quais elas estão ligadas. O trabalho conta com um 
gerenciador de cargas que supervisiona o comporta-
mento do consumo de energia elétrica nas UCRs, 
aplicando comutações dinâmicas de fases das mes-
mas, e nas fases do transformador, em espaços muito 
curtos de tempo - o que pode afetar a segurança da 
rede interna das UCRs, em razão das comutações 
repetitivas.  
Alternativamente, Siti (2011) apostou no tratamento 
estatístico simples da média de carga consumida e na 
variação de carga por fase, identificando-se o desba-
lanceamento via uma inferência Fuzzy. As implemen-
tações de validação sugerem uma importante melhoria 
no balanceamento das fases não apenas das UCRs, 
mas nas fases do transformador, em períodos mensais. 
No entanto, nem sempre as combinações dos arranjos 
sugeridos para comutação automática são os melho-
res. Ainda nessa abordagem, Catterson (2011) indica 
um  novo paradigma de evolução de SG com o uso de 
algoritmos de análise de consumo focados em parâ-
metros estatísticos, como a variância aleatória, foca-
das nas probabilidades de desempenho de energia 
suprida pelos transformadores de distribuição. A inte-
ligência de suporte usa os modelos mistos Gaussia-
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nos- MMG, e é modelada como algoritmo embarcado 
no supervisório central do sistema.  
Visando melhorar o processo de balanceamento de 
fluxo de carga em UCRs via SG de BT, propomos 
neste artigo a modelagem baseada em grafos, utilizan-
do o modelo já proposto pela OMG: o UML-PN (Uni-
fied Modeling Language – Petri Nets) de um sistema 
embarcado de análise de consumo de carga para uma 
unidade supervisora de consumo da SG.  
O sistema modelado é também uma nova proposta 
para análise de consumo em SG de BT usando: classi-
ficação discreta de consumo com a variância aleatória; 
cadeias de Markov e inferência Fuzzy. A idéia é usar 
esses recursos para fazer a análise de consumo das 
UCRs e assim obter um arranjo ótimo de comutação 
eletrônica de fases.  A contribuição da modelagem 
SED e do trabalho é centrada na validação formal dos 
requisitos, fluxo de processos (workflow), e na inte-
gração das atividades ligadas à análise de consumo 
nas SG de BT que atualmente modelam suas etapas 
apenas com modelagem UML e carecem de algorit-
mos inteligentes embarcados para esse fim (Siti,2011). 
A organização deste artigo é a seguinte: a segunda 
seção descreve brevemente o arcabouço teórico utili-
zado; a terceira seção apresenta o modelo do sistema 
embarcado; a quarta seção mostra a modelagem SED 
desenvolvida de inserção do modelo VMF com uma 
SG de BT; a quinta e última seção apresenta as con-
clusões e propostas futuras.   

2  Modelagem SED de inteligência de análise de 
consumo de carga   

A proposta do trabalho baseia-se no estado da arte 
relacionada com a modelagem SED de sistemas su-
pervisórios via UML-PN; bem como dos algoritmos 
de análise de consumo de energia elétrica com cadeias 
de Markov e sistemas Fuzzy. 

2.1 Modelagem SED na abordagem  UML-PN 

A integração UML-PN como modelagem SED de 
automação de sistemas elétricos – SE pode ser justifi-
cada pelos seguintes argumentos:  

i) a UML fornece uma representação diagramá-
tica semi-formal com uma gama variada de 
aplicações, inclusive para sistemas embarca-
dos e de tempo  real (Lavagno, 2003).   

ii) apesar disso o formalismo de UML serve 
bem para representar requisitos mas não pro-
vê nenhum mecanismo de análise e verifica-
ção, o que é especialmente complicado para o 
design de sistemas complexos e de grande 
porte.  

iii) a representação integrada UML-PN serve 
como esquema para a integração de sistemas 
que congregam, serviço, workflow, controle, 
interação full duplex (Calderaro, 2011). Uma 
aplicação desse paradigma para SG é mostra-
da na Figura 1. 

 

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 1. Integração de modelagem SED para SG: a) Diagrama de 
estados UML ;  b)  PN equivalente  

A Figura 1 mostra, em detalhe a modelagem SED 
da unidade de telesupervisão – UT do sistema SG 
proposto em Gomes (2010).  A modelagem SED do 
exemplo segue a abordagem UML-PN e consiste dos 
seguintes diagramas:  

Diagrama de Casos de Uso; para obter uma vi-
são geral do sistema, identificando todas os requisitos 
funcionais do SG.  

Diagrama de Classes; para modelar a estrutura 
estática do sistema, identificando as relações entre  
classes, atributos e métodos.  

Diagrama de Seqüência; para identificar com os 
grupos de objetos interagem entre si ao longo do tem-
po, ilustrando a troca de mensagens; os relacionamen-
tos entre os componentes de automação são modela-
dos nesta fase.  

Diagrama de estados; para analisar o comporta-
mento de um objeto específico, contendo as regras 
para cada transição.  

As PN já integram os recursos da UML 2.0 pro-
posta pela OMG, exatamente para prover uma repre-
sentação mais formal para a relação entre estados e 
transições. A novidade aqui é que gostaríamos de 
integrar todos os diagramas acima em uma represen-
tação única, como única forma de inserir um meca-

b) 

a) 
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nismo de representação da integração que se deseja 
para os sistemas SG. Por outro lado, é necessário 
seguir a tendência de padronização das redes de Petri-
RP inseridas no projeto ISO/IEC 15.909. Neste caso a 
norma inclui extensões como as redes por objeto. 

Por todas estas razões, ao invés de usar uma RP-
convencional estamos usando a rede GHENeSys (Ge-

neral Hierarchical Enhanced Net System) (Miralles, 
2010) para integrar os diagramas da UML. Além das 
características de um esquema estado- transição (es-
sencial para representar o diagrama de estados e se-
qüências), e de ter recursos para representação de 
workflow e é orientada a objetos (Silva, 2009). Alem 
disso é uma rede unificada, isto é, que segue as indi-
cações da norma ISO/IEC 15.909 (Miralles, 2010). 
Elementos de extensão especial inserem pseudo-
lugares, ou lugares com controle externo, que servem 
tanto para representar a relação do modelo com o 
ambiente de instalação como para colapsar módulos e 
elementos hierárquicos. Assim, no exemplo citado, o 
fluxo de operações dos estados, identificados na mo-
delagem UML, tem sua verificação formal via uma 
rede equivalente que contém macro lugares de contro-
le, e reflete a programação automatizada do SG. A 
formulação matemática da RP GHENeSys usada é 
definida por uma 6-tupla N=(L, A, F, K, M, Π, Q), 
onde:  

• Elementos “L”, chamados de Lugares (L=B∪ 
P), compostos por “B” (boxes) ou lugares 
convencionais e pseudo-boxess “P”  cuja 
marcação é permanente, isto é,  só pode ser 
modificada por eventos externos.   

• “A”, conjunto das atividades ou transições;   
• “F”, relação de fluxo (F ⊂ (L×A) ∪ (A×L)); 
•  “K”: B→N+, função da capacidade dos Bo-

xes; 
•  “M”: L→N+, marcação inicial da rede; 
•  “Π”, função que diferencia elementos sim-

ples (L e A, atribuindo-se valor “0”) dos ma-
cro-elementos (elementos hierárquicos que 
representam sub-redes; atribuindo-se valor 
1); 

•  “Q”: (B ∪ A) → {Q+, Q+ {∞}}, função que 
associa um intervalo de tempo denso para e-
lemento básico da rede.1  

 
Portanto duas observações se fazem necessárias:  
i) sendo uma rede por objetos, os elementos da 

rede GHENeSys admitem métodos, eventu-
almente inteligentes, que servem por exem-
plo para prover funções Fuzzy para o balanço 
de carga;  

ii)    sendo uma rede temporizada se abre uma pos-
sibilidade futura (que não será explorada nes-
te artigo) de ter alem da modelagem relacio-
nal o escalonamento das funções de atribui-
ção ou dos métodos em um sistema de tem-
po-real.  

                                                           
1 Note-se que os pseudo-boxes, tendo marcação permanente não 
podem ser temporizados. 

2.2 Cadeias de Markov para previsão de consumo 

 A previsão de sistemas de energia também pode 
ser modelada como processos estocásticos, em razão 
da probabilidade aleatória de atingir os estados de 
nível específico de carga elétrica fornecida ou consu-
mida, Arrifano (2007). Assim as cadeias de Markov 
oferecem - através do diagrama de transição de esta-
dos - uma ferramenta de modelagem da transição 
aleatória dos estados de consumo de um sistema de 
energia. Na Figura 2 pode ser observado o diagrama 
de transição de estados de carga fornecida em uma 
linha de transmissão.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Diagrama de transição de estados de transferência de 
carga de uma linha de transmissão de energia elétrica 

São consideradas apenas três possíveis estados de 
transferência de carga para cada fase “Li”, sendo: 
baixo nível- BN, nível médio- NM e alto nível- NA. 
Em função desses níveis há certas combinações de 

transição de estados probabilísticos ij
π . A determi-

nação da transição de estados é formulada pelas pro-
babilidades condicionais ou “probabilidades de transi-
ção de passo n”. Assim, um determinado nível de 

transferência de carga k
X  com transição atual “i” 

determina estado futuro de nível de transferência de 
carga “

1+k
X ” por meio de sua probabilidade de transi-

ção de salto “j”, ou seja, a probabilidade de salto de 
um próximo estado de nível de transferência de carga 
de uma das fases da linha de transmissão depende da 
sua probabilidade condicional de salto “j” em função 
de sua probabilidade condicional anterior “i”. A ex-
pressão (1) denota esta relação. 

{ ikXjkXPp
ij

==+= )()1(                                   (1) 

Generalizando, temos que para qualquer predição de 
nível de transferência de carga 

nk
X

+
 em linhas de 

transmissão é determinada por sua probabilidade de 
salto “j”, a qual depende da probabilidade de salto “i” 
do estado anterior do nível de transferência de carga 

também anterior k
X . Como denota a expressão (2), 

{ ikXjnkXPp
n

ij
==+= )()()(                                 (2) 

onde: 0)(
≥

n

ij
p   e observando que                                                           

 
p ij

( n )

j = 0

M

∑ = 1
  ,...2,1,0);,( =∀ nji                             (3)         

Escrevendo (2) na forma matricial (4) mostra a matriz 
“ )(nP ” ou matriz de probabilidades de transição de 
passo, ou apenas matriz de transição de probabilidades 
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de estados futuros, na forma de saltos de Markov. 
Nela se concentram as probabilidades de transição de 
passo, dos estados futuros do nível de transferência de 
carga nas linhas de transmissão, no caso mencionado. 

P ( n )
=

p 00
( n )

p 01
( n ) ... p 0 M

( n )

p10
( n ) p11

( n ) ... p1M

( n )

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

p M 0
( n )

pM 1
( n ) ... pMM

( n )

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

                     

(4) 

2.3Sistemas Fuzzy para sistemas de energia elétrica 

Siti (2011) aborda o estudo de balanceamento de car-
ga baseada, na análise do estado de carregamento de 
cada fase de ligação em UCRs. Um tratamento estatís-
tico de identificação da média de diferença de carga 
em cada fase é realizado para identificar a tendência 
media de desbalanceamento por fase. Classificando, 
os níveis de carregamento de potência nas fases, ins-
tanciando então, as variáveis de entrada para a infe-
rência Fuzzy, que determinam os níveis de sobrecarga 
em cada fase. Um exemplo ilustrativo de análise de 
consumo de uma UCR trifásica da rede de distribuição 
de energia elétrica da concessionária local de Manaus 
é mostrado na Tabela 1, denotando-se a nomenclatura 
das variáveis de entrada que determinam os níveis de 
carregamento nas fases da UCR. 

Tabela 1. Nomenclatura Fuzzy para análise de carga em UCRs 

Fase 
de 
UC 

 Variáveis de En-
trada-carga/kWh)  

Nomen-
clatura 
Fuzzy 

Classes em 
kWh 

Fase 
A 

Baixo Consumo BC 89-120 

Fase 
B 

Médio Consumo MC 130-170 

Fase 
C 

Alto Consumo AC 180-300 

 
A Figura 3 apresenta a distribuição de consumo 

de carga em função dos dados da Tabela 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3. Classificação de consumo de carga em fases de uma UCR 

As partições dos estados classificados da UCR em 
estudo são: baixo consumo (BC), consumo médio 
(CM), e alto consumo (AC). Mostra-se em destaque, 
os valores dos parâmetros de partição Fuzzy, no eixo 

das abscissas. No caso 411 =X , 1372 =X , 2323 =X   kWh 

respectivamente. 

3  Sistema embarcado para smart grids   

Catterson (2011) propus um modelo de inteligên-
cia embarcada para SG de distribuição de alta tensão 
(DAT) fundamentado no modelo de detecção condi-
cional de anomalias CAD (Conditional Anomalies 

Detections). O modelo CAD usa multiagentes inteli-
gentes para identificar as anomalias de desempenho 
de parâmetros específicos vinculados com a resposta 
dinâmica de variáveis de análise de transformadores 
DAT. O sistema CAD tem duas entradas: uma com os 
dados do meio ambiente da rede DAT, e outra com os 
dados medidos dos indicadores dos transformadores 
do SG DAT. Ambas as entradas usam MMG para 
determinar os estados futuros de desempenho dos 
dados de entrada, e em seguida as suas probabilidades 
de sucesso, alimentando o modelo de correlação que 
determina a existência de possíveis anomalias de 
desempenho dos parâmetros operacionais dos trans-
formadores.  

Com base nesse modelo e na necessidade de inse-
rir um sistema de suporte para a análise de consumo 
de carga elétrica em SG de BT, este artigo emprega o 
modelo embarcado VMF (Variância aleatória-V, ba-
seado em cadeias de Markov-M e lógica Fuzzy-F), 
mostrado na Figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

        Figura 4. Inteligência embarcada VMF de SG de BT 

 
O modelo V classifica os níveis de consumo de carga, 
com base na media, corrigida pela variância aleatória 
dos dados.  
O modelo M com base nas probabilidades condicio-
nais de salto- PCS prevê os futuros estados de consu-
mo de carga, nas fases de ligação das UCRs. As PCS 
são obtidas pelo histórico de incidências de sucesso 
dos estados de consumo em cada fase de UCR.  
Posteriormente, em função dos estados previstos de 
consumo de carga, o modelo F é desenvolvido indi-
cando na saída os estados de sobrecarga em cada fase 
para permitir a obtenção de um arranjo de balancea-
mento de fases eletrônico. A Figura 5 mostra o dia-
grama de blocos da integração em estudo. 
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Figura 5. Arquitetura de integração do modelo VMF com SG de BT  

4 Resultados  

Para validação da hipótese proposta, foi escolhida, a 
metodologia de modelagem SED UML-PN explanada 
na seção 2.1. Usando-se para este fim a versão 2.2 de 
UML do software livre Astah versão 6.4 para Win-
dows; e para as PN, as redes GHENeSys, para estrati-
ficar  redes internas específicas do processo como 
macro-redes “embarcadas” no sistema. Nos resultados 
não são abordados ainda os resultados de previsão de 
consumo de carga via a inteligência VMF proposta 
focando-se unicamente nos resultados de desenvolvi-
mento e validação formal do modelo SED e na inte-
gração do modelo VMF e com o SG em estudo. Os 
resultados são mostrados a seguir. 

 
4.1 Modelagem SED com aproximação UML-PN de 

integração modelo VMF com Smart Grid 

A Figura 6 mostra o diagrama de casos de uso geral 
da inserção do modelo VMF na UT da SG em estudo.  

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6. Diagrama de uso de casos de integração VMF - SG 

O modelo estático UML da Figura 6, mostra em um 
primeiro nível interno, o fluxo de operações do mode-
lo VMF, isto é, aquisição de dados de consumo de 

carga nas UCRs; classificação discreta do consumo 
pelo modelo V; previsão de consumo de carga pelo 
modelo M; e a fuzzyficação dos estados futuros de 
consumo para determinar o nível de sobre carga nas 
fases das UCRs. Num nível externo se tem o envio da 
“seqüência” para comutação eletrônica de fases, como 
resultado final do modelo VMF que é transmitido da 
UT para a unidade de distribuição- UD, um módulo 
digital da SG que executa de fato o balanceamento 
entre as fases com operações de chaveamento eletrô-
nico. A  informação sobre as fases balanceadas é en-
tão enviada  à central de supervisão- CS da SG após a 
comutação de balanceamento realizada. A Figura 7 
mostra em “a”, o diagrama de casos de uso da “análise 
de consumo” tendo-se em destaque as relações de uso 
dos modelos que compõem esse processo.   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 
 

 

 

Figura 7. a) Diagrama de uso de casos de análise de consumo. 
b) PN GHENeSys equivalente 

 
A estratificação VMF é desenvolvida para analise 
dinâmica na forma de uma macro- rede embarcada, ou 
seja, uma rede hierárquica desenvolvida  em uma RP 
GHENeSys ilustrada em “b”. Nessa validação dinâ-
mica, os estados do diagrama são acompanhados de 
eventos específicos precedentes que tem um fluxo de 
operações necessárias como no caso específico de 
medição de dados “Sol_Med” para o estado “Aquisi-
ção_Dados”; bem como no estado “Classifica-
ção_Consumo” que tem no seu evento respectivo a 
operação “Sol_Dados” (dados de consumo para reali-
zar a classificação discreta do consumo de carga nas 
fases). O estado “Cadeias_Markov” habilita o evento 
com a operação “Sol_ Consumo” que traz consigo o 
consumo discreto como entrada para a previsão de 
consumo. Em seguida, o estado “Fuzzyficação”, via  
atividade “a5” transfere, os níveis das cargas futuras 
para as entradas desse estado; e em conseqüência da 
inferência do modelo F, se tem a indicação da seqüên-

a) 

b) 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           737

cia das fases, para estado “comutação”, e o fim do 
processo.   

 
4.2 Validação do modelo VMF  

A Figura 8 apresenta em “a” a modelagem estática 
UML do diagrama de estados do modelo VMF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. a) Diagrama de estados do modelo VMF. b) PN GHE-
NeSys equivalente    

A RP GHENeSys equivalente do Diagrama de estados 
é mostrada na Fig. 8b, onde aparecem apenas os esta-
dos e eventos ligados à ativação do modelo VMF para 
a comutação de fases, mas não os processos internos 
de suporte de análise, previsão e seleção do arranjo de 
comutação. Esses processos formam as futuras redes 
embarcadas que darão a arquitetura hierarquizada da 
rede no modelo VMF.  

5   Conclusão 

Os resultados obtidos mostraram a modelagem de 
integração, entre um algoritmo de análise de consumo 
de cargas em residências com a unidade de monitora-
mento de um SG de BT. Os modelos tiveram sua 
validação formal e modelagem através da rede GHE-
NeSys para permitir o design hierárquico de possíveis 
redes internas no processo, como é caso da sub-rede 
de análise de consumo, ligada à rede superior do mo-
delo VMF. Em função dessa hierarquização  a análise 
de consumo, e a previsão e seleção do arranjo de co-
mutação para cada fase serão desenvolvidas como 
trabalhos futuros, prevendo-se também a realização 
das previsões de consumo e obtenção da seqüência de 
comutação pela inferência Fuzzy do modelo VMF 
proposto.  
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AbstractThis paper presents a methodology for assessing the reliability indices for composite generation and transmission sys-
tems based on Support Vector Machines (SVM). The importance of SVMs is its high generalization ability. The SVMs are used 
to classify data into two distinct classes, which can be named positive and negative. Thus, the basic idea is to classify the system 
states into success or failure. For this, a pre-classification of states is achieved by performing the proposed SVM-based neural 
network, where the sampled states during the beginning of the non-sequential Monte Carlo simulation are considered as input da-
ta for training and validation sets. By adopting this procedure, a large number of states are classified by a simple evaluation of 
the network, providing significant reductions in computational costs. Case studies on IEEE-RTS (Reliability Test System) and a 
Brazilian South-Southeast system configuration are presented and discussed. 

KeywordsArtificial neural networks, composite reliability, Monte Carlo simulation, pattern recognition, support vector ma-
chines  

ResumoEste artigo apresenta uma metodologia de avaliação da confiabilidade de sistemas compostos de geração e transmis-
são baseada nas Máquinas de Vetores Suporte (Support Vector Machines - SVM). O destaque das SVMs está em sua capacidade 
de generalização. As SVMs são utilizadas para classificação dos dados em duas classes distintas. Estas podem ser denominadas 
positivas e negativas. Assim, pretende-se utilizar a técnica para classificar o estado do sistema em sucesso ou falha. Para tal, uma 
pré-classificação dos estados operativos é realizada através deste tipo de rede neural, onde os estados analisados durante o início 
do processo da simulação Monte Carlo não sequencial são considerados como dados de entrada para os conjuntos de treinamento 
e de validação. Com a adoção deste procedimento, um grande número de estados é classificado por uma simples avaliação da re-
de, propiciando reduções significativas no custo computacional exigido. A metodologia proposta é aplicada ao sistema teste IE-
EE-RTS (Reliability Test System) e a uma configuração do sistema Sul-Sudeste Brasileiro. 

Palavras-chaveConfiabilidade composta, máquinas de vetores suporte, reconhecimento de padrões, redes neurais artificiais, 
simulação Monte Carlo.

1 Introdução 

A expansão de um sistema composto de geração e 
transmissão requer, necessariamente, a busca de 
respostas a duas questões básicas: quais obras devem 
ser construídas para aumentar a capacidade de pro-
dução e quando estas obras devem entrar em opera-
ção para que se possa concretizar a expansão neces-
sária (Daher, 1989). O processo de planejamento da 
expansão é realizado por meio da simulação da ope-
ração do sistema em cada ano do período de estudo. 
Várias condições de carga e análises de eventuais 
violações de critérios técnicos são realizadas à medi-
da que a carga evolui. Desta forma, é possível avaliar 
por meio de critérios de confiabilidade, quais as 
melhores alternativas para a expansão do sistema.  

Metodologias baseadas em conceitos probabilís-
ticos podem ser extremamente úteis para a avaliação 
do desempenho de sistemas elétricos (Billinton e 
Allan, 1994). O planejamento da capacidade de gera-

ção e a avaliação da reserva operativa são áreas nas 
quais essas metodologias foram aplicadas com suces-
so. Em relação a sistemas compostos, a aplicação 
desses métodos torna necessário o conhecimento dos 
estados operativos do sistema, os quais são definidos 
pelas disponibilidades dos equipamentos de geração 
e transmissão e pelas condições da carga.  

A maioria dos métodos para a avaliação da con-
fiabilidade composta divide os estados operativos 
dos sistemas em dois grupos: sucesso e falha. O 
sistema está em um estado de sucesso quando é ca-
paz de suprir toda a demanda. Quando há necessida-
de de corte de carga, seja por insuficiência de gera-
ção ou por violação de alguma restrição de operação, 
o sistema se encontra em um estado de falha. Os 
resultados são expressos em termos de índices de 
desempenho associados à probabilidade, frequência, 
duração e custos de perda de carga (Billinton, et al., 
1996), (Pereira e Balu, 1992), (Leite da Silva, et al., 
2000), (Manso e Leite da Silva, 2004a).  
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Para sistemas de grande porte, o método de si-
mulação Monte Carlo não sequencial (SMC_NS) 
apresenta grande eficiência computacional. No en-
tanto, o custo computacional da avaliação da confia-
bilidade por meio de SMC_NS depende de várias 
características do sistema, incluindo a dimensão da 
rede (que afeta o esforço computacional gasto nas 
análises de adequação dos estados amostrados) e a 
raridade dos estados de falha (que altera o processo 
de convergência dos índices estimados) (Pereira e 
Balu, 1992). 

A utilização de modelos Markovianos de carga 
não-agregados (Manso e Leite da Silva, 2004a), e de 
técnicas como o processo de transição de estado um 
passo à frente (Manso e Leite da Silva, 2004a), (Leite 
da Silva, et al., 2004), deram à SMC_NS uma maior 
capacidade de representação de aspectos cronológi-
cos, aumentando a precisão dos índices estimados. 
Com estas novas características, aliadas à sua maior 
eficiência computacional, a SMC_NS se apresenta 
como a opção mais indicada quando se pretende 
avaliar sistemas de grande porte. No entanto, com a 
constante expansão do setor elétrico, as ferramentas 
de avaliação de sistemas compostos terão que lidar 
com redes elétricas de porte cada vez mais elevado.  

Muitos trabalhos têm sido propostos para reduzir 
o custo computacional na avaliação da confiabilidade 
composta. Dentre as principais técnicas empregadas 
encontram-se a redução de variância, a lógica fuzzy e 
o reconhecimento de padrões. Recentemente foi 
proposta a SMC_NS com memória, onde os estados 
operativos são previamente classificados por técnicas 
de redes neurais artificiais baseadas no método de 
grupo para manipulação de dados (Group Method 
Data Handling - GMDH). 

Este artigo apresenta uma metodologia de avali-
ação da confiabilidade composta baseada nas Máqui-
nas de Vetores Suporte (Support Vector Machines - 
SVM). As SVMs constituem uma técnica embasada 
na Teoria de Aprendizado Estatístico (Vapnik, 1995) 
que vem recebendo grande atenção nos últimos anos 
(Cristianini e Shawe-Taylor, 2000). Algumas das 
principais características das SVMs, que tornam seu 
uso atrativo, são: boa capacidade de generalização e 
robustez no tratamento de grande volume de dados. 
As SVMs são utilizadas para classificação dos dados 
em duas classes distintas: sucesso e falha. Para tal, 
uma pré-classificação dos estados operativos é reali-
zada, onde os estados analisados durante o início do 
processo de simulação são selecionados como dados 
de entrada para os conjuntos de treinamento e de 
validação. Com a adoção deste procedimento, um 
grande número de estados é classificado por uma 
simples avaliação da rede, propiciando reduções 
significativas no custo computacional exigido. A 
metodologia proposta é aplicada ao sistema IEEE-
RTS Reliability Test System (IEEE, 1979) e a uma 
configuração do sistema Sul-Sudeste Brasileiro. 

2 Simulação Monte Carlo Não Sequencial 

As estimativas dos índices de confiabilidade compos-
ta são obtidas por meio da SMC_NS seguindo os três 
passos básicos apresentados a seguir (Pereira e Balu, 
1992): 

a) Selecione um estado do sistema xk
 (i.e. nível de 

carga, disponibilidade dos equipamentos, etc.); 
b) Analise o desempenho do estado selecionado 

(i.e. verifique se as unidades geradoras e os cir-
cuitos disponíveis são capazes de suprir a carga 
sem violar qualquer limite operativo; se neces-
sário, realize medidas corretivas, tais como re-
despacho da geração, corte de carga, etc.);  

c) Estime os índices de confiabilidade (i.e. índices 
de perda de carga, etc.); se a precisão das esti-
mativas é aceitável, pare; senão volte ao passo 
(a). 

Os índices de perda de carga são, então, obtidos 
a partir do valor esperado da função teste F(xk), que 
avalia os estados do sistema, amostrados via sorteios 
não sequenciais (Pereira e Balu, 1992), (Manso e 
Leite da Silva, 2004, a):  

)x(1[F]E
~ k

N

1=k
�= FN  (1) 

Todos os índices básicos de confiabilidade po-
dem ser estimados pela Equação (1), dependendo da 
definição dada à função teste F. A incerteza estimada 
é dada pela variância do estimador, sendo geralmente 
representada como o coeficiente de variação � 
(Pereira e Balu, 1992), (Manso e Leite da Silva, 
2004a) 

A maior parcela do esforço computacional de-
mandado pelo algoritmo da SMC_NS concentra-se 
no passo (b). O objetivo é identificar se o sistema, no 
estado amostrado, é capaz de atender à demanda sem 
violar limites operativos. Isto requer a solução de um 
problema de fluxo de potência seguido da monitora-
ção de algumas variáveis do sistema. Se nesta análise 
forem identificadas violações operativas, um pro-
blema de otimização de grande porte precisa ser 
solucionado para evitar, ou pelo menos minimizar, a 
inclusão do corte de carga entre as medidas correti-
vas adotadas.  

Observe que os padrões para os estados de su-
cesso são mais facilmente obtidos, devido às caracte-
rísticas gerais do sistema relacionadas com a reserva 
adequada nas capacidades da geração e da transmis-
são. Analogamente, estados de falha estão relaciona-
dos com eventos raros, os quais surgem a partir de 
condições operativas específicas, como por exemplo, 
restrições locais de transmissão.  

Na Seção 3 é apresentada a metodologia, envol-
vendo a utilização de SVMs para acelerar a avaliação 
dos estados operativos do sistema. As SVMs serão 
aplicadas nos algoritmos de confiabilidade com o 
intuito de reduzir o esforço computacional gasto no 
passo (b) do algoritmo básico. 
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3 Máquinas de Vetores Suporte 

As SVMs são máquinas de aprendizagem que se 
baseiam na Teoria da Aprendizagem Estatística, 
treinadas através de um algoritmo supervisionado. 
Elas foram propostas em 1992, e desde então são 
empregadas em diversos setores, obtendo resultados 
superiores a outros métodos. Dentre as principais 
aplicações em sistemas elétricos menciona-se a aná-
lise de estabilidade transitória em tempo real, avalia-
ção on-line da segurança do sistema e o diagnóstico 
de faltas na rede de transmissão.  

Dado o conjunto de treinamento { }N
iii yx 1, =  com 

entradas N
i Rx ∈  e saídas correspondentes 

{ }1,1 +−∈iy , a SVM foi desenvolvida para a aplica-
ção em tarefas de classificação binária. Para isto, ela 
cria uma superfície linear de separação ( ) 0=xf  
descrita por 

( ) 0=+ bxw i
Tϕ  (2) 

onde w é o vetor de pesos, b o termo de polarização e 
( )ixϕ  o mapeamento realizado em um espaço, cha-

mado espaço de características, cuja dimensão é 
superior a dos dados de entrada.  

Durante o processo de treinamento de uma 
SVM, utiliza-se o produto da saída desejada pela 
saída obtida para indicar se a classificação foi corre-
ta, como é mostrado pela Equação (3). 

( ) 0,1 ≥+≥+ iii
T

i bxwy εεϕ  (3) 

 As variáveis de folga � possibilitam a correta 
classificação dos exemplos da base de dados que se 
encontram ligeiramente fora da região de sua classe, 
como mostrado na Figura 1 (Semolini, 2002).  

 
Figura 1. Separação das Classes. 

Desta forma, as SVMs se tornam robustas a pe-
quenas variações no conjunto de treinamento, dife-
rentemente de outras máquinas de aprendizagem, 
possibilitando uma melhor generalização. 

O processo de treinamento das SVMs consiste 
na obtenção de valores para w e b, de forma a mini-
mizar uma função de custo ( )ξ,wJ . As SVMs têm 
como objetivo a construção de um hiperplano ótimo 
(Vapnik, 1995), o qual maximiza a margem de sepa-
ração, representado pela Equação (4). 

2

2

w
M =  (4) 

O primeiro termo da função de custo ( )ξ,wJ  

minimiza a norma do vetor de pesos 2
w , a fim de 

maximizar a margem. O outro termo minimiza as 
variáveis de folga. Para a criação da função de custo, 
é utilizado um parâmetro de regularização C, que 
pondera estes dois termos. Pode-se definir o proble-
ma primal de uma SVM como: 
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(5) 

Em que a primeira restrição é a condição apre-
sentada na Equação (3). 

Aplicando o Lagrangeano ao problema primal 
(5), resulta o problema Lagrangeano dual, que é 
então derivado em relação aos parâmetros primais. 
As derivadas são igualadas a zero, para minimizar o 
Lagrangeano em relação aos parâmetros primais. As 
expressões obtidas são então substituídas no próprio 
Lagrangeano dual, obtendo-se o problema de otimi-
zação dual de uma SVM, dado pela Equação (6). 
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em que iα  é limitado pelo fator do parâmetro C, que 
deve ser sintonizado pelo usuário. A função ( )ji xxK ,  é 

chamada função de kernel. 
As funções de kernel ( ) ( ) ( )j

T
iji xxxxK ϕϕ=,  reali-

zam um produto no próprio espaço de entrada, e não 
no espaço de características, que possui uma dimen-
são mais elevada. Graças às funções de kernel, pro-
blemas não linearmente separáveis podem ser resol-
vidos pelas SVMs, uma vez que a superfície de sepa-
ração é linear apenas no espaço de características, e 
não no espaço de entrada, como mostra a Figura 2. 

 
Figura 2. Espaço: Entrada versus Característica. 

Para a utilização das SVMs, após o processo de 
aprendizagem, não é necessário realizar o mapea-
mento ( )ixϕ  diretamente. Basta usar as funções de 
kernel, juntamente com os exemplos de treinamento, 
os multiplicadores de Lagrange e o termo de polari-
zação ótimo, aqui obtidos por meio do algoritmo 
SMO (Sequential Minimal Optimzation) (Platt, 
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1998), de modo a calcular a saída da SVM para um 
exemplo qualquer, utilizando 
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4 Metodologia Proposta 

A capacidade da rede neural em distinguir os es-
tados do sistema entre sucesso e falha é baseada no 
fato de que, para cada grupo de estados amostrados, 
as variáveis correspondentes devem apresentar pa-
drões característicos bem definidos. Durante a fase 
de treinamento, a rede deve capturar esses padrões 
bem como classificá-los corretamente, quando apli-
cada ao sistema ou a novos estados amostrados. 

Existem diversas variáveis que podem ser utili-
zadas como entrada das SVMs, de forma que essa 
classifique adequadamente o estado do sistema. Co-
mo exemplo, podemos citar a carga do sistema; re-
serva de geração disponível; fluxos nos circuitos; 
disponibilidades de equipamentos de geração e de 
transmissão; injeções de potência nas barras; etc. 
Neste artigo as variáveis de entrada são selecionadas 
de acordo com o sistema em estudo. Para o sistema 
IEEE-RTS: reserva de geração, carga total do siste-
ma, número de geradores indisponíveis e número de 
circuitos indisponíveis (Resende, 2006). Já para o 
SSB, além daquelas utilizadas no IEEE-RTS, são 
adicionadas: a reserva de geração por área; o número 
de geradores indisponíveis na área de interesse (área 
para cálculo dos índices)(Manso e Leite da Silva 
2004 b); o número de geradores indisponíveis na área 
de contingências (área na qual haverá a quebra de 
equipamentos); o número de circuitos indisponíveis 
na área de interesse; e o número de circuitos indispo-
níveis na área de contingência. A adição de um maior 
número de variáveis no conjunto de treinamento visa 
uma melhor representatividade das características do 
sistema SSB, o qual possui dimensões elevadas. 

4.1 Algoritmo 

As estimativas dos índices de confiabilidade po-
dem ser acessadas pelo seguinte algoritmo baseado 
na SMC_NS e nas técnicas SVM:  
1) Amostre um estado xk baseado na disponibilidade 

dos equipamentos e no nível de carga; 
2) Se a rede SVM já foi treinada, avalie o estado xk 

por meio da rede e vá para o passo (4); caso con-
trário, vá para o próximo passo;  

3) Analise o desempenho do estado amostrado, 
verificando se a configuração de equipamentos de 
geração e transmissão é capaz de suprir a carga 
especificada sem qualquer violação das restrições 
operativas; se necessário, use ações remediadoras 
tais como re-despacho da geração, corte de carga, 
etc.; armazene o resultado (isto é, sucesso ou fa-
lha) para treinamento da SVM, até que esses pa-
drões sejam adequadamente capturados; vá para o 
passo (5); 

4) Classifique o estado analisado xk como sucesso 
ou falha; se o estado é classificado como sucesso, 
retorne ao passo (1); caso contrário, vá para o 
próximo passo;  

5) Estime todos os índices relacionados ao estado de 
falha; se a precisão das estimativas é aceitável, 
pare; caso contrário retorne ao passo (1). 

5 Aplicações 

Os sistemas utilizados para testar a metodologia 
proposta são o IEEE Reliability Test System (IEEE-
RTS) e uma configuração do Sul-Sudeste Brasileiro 
(SSB). A análise de adequação de cada estado amos-
trado é desempenhada pelo fluxo de potência linear e 
por um algoritmo de otimização baseado em pontos 
interiores, o qual tem como objetivo minimizar os 
cortes de carga. Em todos os testes, um critério de 
convergência � � 5% para todos os índices de confi-
abilidade é adotado para interromper a SMC_NS. 
Todos os casos apresentados foram realizados em um 
processador Pentium Dual Core com 1.46 GHz. 

Nas Seções 5.1 e 5.2 apresenta-se o desempenho 
das SVMs, o qual pode ser verificado por meio dos 
resultados obtidos para os índices EENS (Expected 
Energy Not Supplied) e LOLE (Loss of Load Expec-
tation). Estes índices são os de maior utilização nos 
estudos de planejamento da expansão de sistemas 
compostos. O índice LOLE é usualmente empregado 
para a definição de critérios limite, e.g., o número 
máximo de horas de falha por ano que o sistema 
pode alcançar. Já o índice EENS é utilizado para 
estimar custos relacionados à perda de carga decor-
rente da interrupção de fornecimento de energia. 

5.1 Sistema IEEE-RTS 

O sistema IEEE-RTS (IEEE, 1979), ilustrado pe-
la Figura 3, possui 24 barras, 38 circuitos e 32 unida-
des geradoras distribuídas em 14 usinas, perfazendo 
um total de 3405 MW de potência instalada. O pico 
de carga atinge 2850 MW. 

Na Tabela 1 apresentam-se os resultados para os 
dois estudos de caso realizados para o sistema IEEE-
RTS, onde é utilizada a curva de carga horária com 
8736 níveis. No primeiro (Referência), os resultados 
são apresentados sem a utilização das redes neurais 
SVMs. Os estados operativos do sistema são classifi-
cados pela otimização das medidas corretivas neces-
sárias para eliminar as violações das restrições opera-
tivas. No segundo (SVMs), a metodologia proposta é 
utilizada, isto é, depois de treinadas, as SVMs são 
utilizadas para classificar os estados operativos.  

Tabela 1. Índices globais - IEEE-RTS, carga original. 

Caso EENS 
(MWh/ano) 

LOLE  
(h/ano) 

Referência 1153 10,29 

SVMs 1161 10,33 

Desvio (%) 0,76 0,32 
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Figura 3. Sistema IEEE-RTS. 

Para o caso Referência, o número total de esta-
dos amostrados foi cerca de 1,56 x 106, sendo neces-
sários 2,53 minutos para atingir a convergência de 
todos os índices. O impacto da utilização das SVMs 
é verificado por meio dos resultados do Caso SVMs. 
O número de estados amostrados também foi apro-
ximadamente 1,56 x 106, porém, devido ao menor 
custo de análise de adequação dos estados do sistema 
(mediante um produto escalar de vetores – uso de 
SVMs), o tempo de processamento foi de 1,05 minu-
tos, o que representa um speedup de 2,4 em relação 
ao Caso Referência.  

Na Tabela 2, são apresentados os resultados para 
as barras mais relevantes do sistema. Indubitavel-
mente, o desempenho da SVMs propostas é muito 
bom. Note que os índices por barra apresentados na 
Tabela 2 apresentam desvios abaixo do coeficiente 
de variação �. 

Tabela 2. Índices por barra - IEEE-RTS, carga original. 

Bus Caso EENS 
(MWh/ano) 

LOLE  
(h/ano) 

5 

Referência 29,62 10,05 
SVMs 29,53 9,96 
Desvio (%) 0,29 0,87 

6 

Referência 55,47 10,22 
SVMs 55,30 10,13 
Desvio (%) 0,31 0,86 

7 

Referência 50,14 9,26 
SVMs 49,97 9,17 
Desvio (%) 0,34 0,95 

 

Na Tabela 3, são apresentados os resultados para 
uma curva horária correspondente à semana pico do 
sistema. É possível notar que os índices estimados 
nos dois casos ficaram idênticos. Em relação ao tem-
po computacional, o caso Referência demandou 0,62 
minutos e o caso SVMs 0,20 minutos, o que repre-
senta um speedup de 3,08. 

Tabela 3. Índices globais - IEEE-RTS, carga da semana pico. 

Caso EENS 
(MWh/ano) 

LOLE  
(h/ano) 

Referência 14798 106,85 

SVMs 14798 106,85 

Desvio (%) 0,00 0,00 

5.2 Sistema SSB 

Uma configuração compacta do sistema Sul-
Sudeste Brasileiro é utilizada para testar a metodolo-
gia proposta em sistemas reais. Trata-se de um siste-
ma malhado de 413 barras com 255 unidades gerado-
ras e 685 circuitos, com uma capacidade de geração 
instalada de 46 GW e pico de carga de 41 GW. A 
Figura 4 ilustra as informações básicas das gerações 
e das cargas mais importantes, bem como os circuitos 
de interligação. Uma subárea de Minas Gerais é 
selecionada como a área de interesse. Uma curva de 
carga não agregada com 8736 pontos horários é utili-
zada pela SMC_NS. 

Figura 4. Diagrama simplificado do sistema SSB. 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados para 
os dois estudos de caso realizados. No Caso Referên-
cia, o número total de estados amostrados foi 
449,860, sendo necessários 88 minutos para atingir a 
convergência de todos os índices. Já no Caso SVMs, 
o número total de estados amostrados foi 467,951, 
consumindo um tempo computacional de 60 minutos. 
O speedup obtido neste caso foi de 1,47. 

Tabela 4. Índices globais - SSB. 

Caso EENS 
(MWh/ano) 

LOLE  
(h/ano) 

Referência 1275 88,96 

SVMs 1266 87,69 

Desvio (%) 0,68 1,43 
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6 Conclusões 

A estimativa de índices de confiabilidade para 
sistemas de grande porte não é uma tarefa trivial. 
Devido ao esforço e tempo computacional envolvi-
dos, este tipo de análise pode se tornar inviável por 
meio dos métodos tradicionais. 

Este artigo apresentou uma nova estrutura para 
avaliar a confiabilidade de sistemas elétricos de po-
tência, baseada nas Máquinas de Vetores Suporte. O 
objetivo foi reduzir o esforço computacional e o 
tempo de processamento demandados durante a si-
mulação. A metodologia proposta também utiliza a 
simulação Monte Carlo não sequencial, aliada a um 
modelo de carga markoviano não-agregado.Desta 
forma, é possível avaliar, também, os índices de 
desempenho em todos os níveis, isto é, para o siste-
ma, áreas e barras. 

Estudos de casos com o sistema teste IEEE-RTS 
e com uma configuração do sistema Sul-Sudeste 
Brasileiro demonstraram um bom desempenho da 
metodologia proposta, não somente em termos de 
redução dos tempos de processamentos, mas também 
em relação à precisão dos índices estimados. Novos 
estudos estão sendo realizados tendo em vista a ob-
tenção de um conjunto de treinamento e validação 
das SVMs mais representativo. Para tal, novas estra-
tégias de seleção e de tratamento estatístico dos da-
dos de treinamento estão sendo investigadas. 
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Caio C. O. Ramos∗, André N. Souza∗, Danilo S. Gastaldello†, Rodrigo Y. M. Nakamura‡,

João P. Papa‡

∗Av. Prof. Luciano Gualberto, Travessa 3, 158, CEP 05508-970, Engenharia Elétrica - PEA
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Abstract— Non-technical losses identification has been paramount in the last decade. Since we have datasets
with hundreds of legal and illegal profiles, one may have a method to group data into subprofiles in order to
minimize the search for consumers that cause great frauds. In this context, a electric power company may be
interested in to go deeper a specific profile of illegal consumer. In this paper, we introduce the Optimum-Path
Forest (OPF) clustering technique to this task, and we evaluate the behavior of a dataset provided by a brazilian
electric power company with different values of an OPF parameter.

Keywords— Clustering, Optimum-Path Forest, Non-Technical Losses Identification.

Resumo— Identificação de perdas não-técnicas foi fundamental na última década. Uma vez que se tenha
conjuntos de dados com centenas de perfis legais e ilegais, pode-se ter um método para agrupar dados em
subperfis a fim de minimizar a procura dos consumidores que causam grandes fraudes. Neste contexto, uma
empresa de energia elétrica pode estar interessada em se aprofundar em um perfil espećıfico de consumidor ilegal.
Neste artigo, é introduzido a técnica de agrupamento de dados por Floresta de Caminhos Ótimos (OPF) para
esta tarefa e é avaliado o comportamento de um conjunto de dados fornecidos por uma empresa de energia elétrica
brasileira, com diferentes valores para um parâmetro do OPF.

Palavras-chave— Agrupamento, Floresta de Caminhos Ótimos, Identificação de Perdas Não-Técnicas.

1 Introdução

Hoje em dia, companhias de energia elétrica estão
dando uma atenção especial com relação às perdas
não-técnicas, principalmente porque eles precisam
maximizar a energia dispońıvel para avaliação e
reduzir os furtos ou fraudes de energia. Investi-
mentos nesta área têm como objetivo obter uma
significativa melhoria no desempenho técnico e fi-
nanceiro, buscando maior produtividade, eficiên-
cia e rentabilidade (Davidson, 2002).

Os furtos de energia, também conhecidos
como perdas não-técnicas, referem-se à energia en-
tregue ao usuário mas que não é faturada, pro-
piciando uma perda nos lucros. As perdas não-
técnicas estão relacionadas às ligações clandesti-
nas no sistema de distribuição e são calculadas
como sendo a diferença entre a perda total e as
perdas técnicas, a qual é determinada como ener-
gia perdida no transporte, na transformação e nos
equipamentos de medição.

Portanto, é necessária a realização de inspe-
ções periódicas a fim de combater as perdas não-
técnicas. O principal problema é que esse proce-

dimento é muito caro para as empresas de ener-
gia elétrica. Assim, várias maneiras de reduzir
o número de inspeções e orientar melhor a forma
de identificar os consumidores irregulares têm sido
estudadas nos últimos anos.

Alguns avanços nessa área pode ser eviden-
ciados com a aplicação de técnicas de inteligên-
cia artificial para identificação automática de per-
das não-técnicas. Nagi et al. (Nagi et al., 2010),
por exemplo, utilizaram Máquinas de Vetores de
Suporte (SVMs) com o objetivo de realizar esta
tarefa. Uma abordagem h́ıbrida entre Algorit-
mos Genéticos (GA) e SVMs para detecção de
perdas não-técnicas também foi abordada (Nagi
et al., 2008). Nizar et al. (Nizar et al., 2008)
aplicaram Métodos de Máquinas com Aprendiza-
gem Extrema para análise de perdas não-técnicas,
e Monedero et al. (Monederon et al., 2006) pro-
puseram a utilização de Redes Neurais Artificiais
(RNAs) em conjunto com análise estat́ıstica para
detecção de fraudes no consumo de energia elé-
trica. Ramos et al. (Ramos et al., 2011) apresenta-

ram o classificador Floresta de Caminhos Ótimos
(OPF) neste contexto, mostrando as suas vanta-
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gens sobre as abordagens acima mencionadas.
Embora se possa encontrar vários trabalhos

utilizando técnicas supervisionadas, isto é, aque-
les que fazem uso de bases de dados rotuladas,
muitas vezes é comum encontrar trabalhos que
aplicam técnicas não-supervisionadas para reali-
zar identificação de perdas não-técnicas. Mone-
dero et al. (Monederon et al., 2010) utilizaram
análise de regressão para esta finalidade e Chicco
et al. (Chicco and Ilie, 2009) propuseram o uso do
agrupamento de dados por SVMs (SVC) para cal-
cular os grupos e identificar os outliers que apre-
sentam comportamento anômalo.

Desde então, encontrar conjuntos de dados in-
teiramente rotulados não é uma tarefa comum,
técnicas não-supervisionadas podem ser a única
solução viável para resolver este problema. Ou-
tra questão é que se pode visualizar melhor os
perfis dos consumidores, que são representadas
pelos agrupamentos no espaço de caracteŕısti-
cas. Neste artigo, é introduzido o OPF não-
supervisionado (Rocha et al., 2009) no contexto
de identificação de perdas não-técnicas. Assim,
pelo que é conhecido na literatura, é a primeira
vez que o agrupamento de dados por OPF (OPF
Clustering) é utilizado neste contexto. O restante
deste trabalho está organizado como segue. A Se-
ção 2 descreve a teoria do agrupamento de da-
dos por Floresta de Caminhos Ótimos e a Seção 3
apresenta as caracteŕısticas do conjunto de dados
utilizado. Finalmente, os resultados experimen-
tais e as conclusões são discutidos nas Seções 4
e 5, respectivamente.

2 Agrupamento de Dados por Floresta

de Caminhos Ótimos

Seja N uma base de dados tal que, para toda
amostra s ∈ N , existe um vetor de caracteŕıs-
ticas ~v(s). Seja d(s, t) uma distância entre s
e t no espaço de caracteŕısticas (por exemplo,
d(s, t) = ‖~v(t) − ~v(s)‖). O problema fundamen-
tal na área de agrupamento de dados é identificar
grupos naturais em N .

Um grafo (N ,A) é definido tal que os arcos
(s, t) ∈ A conectam k-vizinhos mais próximos no
espaço de caracteŕısticas. Os arcos são pondera-
dos por d(s, t) e os nós s ∈ N são ponderados por
um valor de densidade ρ(s), dado por

ρ(s) =
1√

2πσ2|A(s)|
γ, (1)

onde γ =
∑

∀t∈A(s) exp
(

−d2(s,t)
2σ2

)

, |A(s)| = k,

σ =
df

3 , e df é o comprimento do maior arco em
(N ,A). A escolha deste parâmetro considera to-
dos os nós para o cálculo da densidade, assumindo
que uma função gaussiana cobre a grande maio-
ria das amostras com d(s, t) ∈ [0, 3σ]. O método

tradicional para estimar a função de densidade de
probabilidade (fdp) é dado pelas janelas de Par-
zen. A Equação 1 pode fornecer uma estimativa
da janela de Parzen baseada em uma função gaus-
siana isotrópica quando são definidos os arcos por
(s, t) ∈ A se d(s, t) ≤ df . Esta escolha, entre-
tanto, apresenta problemas com diferenças na es-
cala e concentrações de amostras. Soluções para
este tipo de problema conduz à escolhas adaptati-
vas de df dependendo da região do espaço de ca-
racteŕıstica (Comaniciu, 2003). Ao levar em conta
os k-vizinhos mais próximos, é lidado com diferen-
tes concentrações e problema de redução de escala
para se encontrar o melhor valor de k dentro de
[1, kmax], para 1 ≤ kmax ≤ |N |.

A solução proposta por Rocha et al. (Rocha
et al., 2009) considera o corte mı́nimo no grafo
provido pelo resultado do agrupamento para k ∈
[1, kmax], de acordo com a medida C(k) sugerida
por Shi and Malik (Shi and Malik, 2000):

C(k) =

c
∑

i=1

W ′
i

Wi +W ′
i

, (2)

Wi =
∑

∀(s,t)∈A|L(s)=L(t)=i

1

d(s, t)
, (3)

W ′
i =

∑

∀(s,t)∈A|L(s)=i,L(t) 6=i

1

d(s, t)
, (4)

onde L(t) é o rótulo da amostra t, W ′
i utiliza todos

os pesos dos arcos entre o agrupamento i e outros
agrupamentos, e Wi utiliza todos os pesos dos ar-
cos que pertencem ao agrupamento i = 1, 2, . . . , c.

O caminho πt é uma sequência de amostras
adjacentes começando da raiz R(t) e terminando
na amostra t, sendo πt = 〈t〉 um caminho trivial
e πs · 〈s, t〉 a concatenação de πs e o arco (s, t).
Entre todos os posśıveis caminhos πt com ráızes
dos máximos da fdp, deseja-se achar um cami-
nho cujo o menor valor de densidade ao logo do
mesmo é máximo. Cada máximo deveria definir
uma zona de influência (agrupamento) pela sele-
ção de amostras que são mais fortemente conecta-
das a ele, segundo esta definição, do que qualquer
outro máximo. Mais formalmente, deseja-se ma-
ximizar f(πt) para todo t ∈ N onde

f(〈t〉) =

{

ρ(t) if t ∈ R
ρ(t)− δ otherwise

f(〈πs · 〈s, t〉〉) = min{f(πs), ρ(t)}, (5)

para δ = min∀(s,t)∈A|ρ(t) 6=ρ(s) |ρ(t) − ρ(s)| e R
sendo um conjunto de ráız com um elemento para
cada máximo da fdp. Altos valores de delta re-
duz o número de máximos. Neste trabalho é es-
tabelecido δ = 1.0 e dimensionado números reais
ρ(t) ∈ [1, 1000]. O algoritmo da IFT maximiza
f(πt) tal que os caminhos ótimos formam uma
floresta de caminhos ótimos — um mapa de pre-
decessores P sem ciclos que atribui a cada amostra
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t /∈ R seu predecessor P (t) no caminho ótimo de
R ou um marcador nil quando t ∈ R. O Algo-
ritmo 1 abaixo implementa esse procedimento.

Algoritmo 1 – Agrupamento de dados por

Floresta de Caminhos Ótimos

Entrada: Grafo (N ,A) e função ρ.
Sáıda: Mapa de rótulos L, mapa de valores

de caminhos V , floresta P .
Auxiliares: Fila de prioridades Q, variáveis tmp

e l← 1.

1. Para todo s ∈ N , faça

2. P (s)← nil, V (s)← ρ(s)− δ, insira s em Q.

3. Enquanto Q não é vazia, faça

4. Remova de Q uma amostra s tal que

5. V (s) é máximo.

6. Se P (s) = nil, então

7. Faça L(s)← l, l← l + 1 e

8. V (s)← ρ(s).
9. Para cada t ∈ A(s) e V (t) < V (s), faça
10. Calcule tmp← min{V (s), ρ(t)}.
11. Se tmp > V (t) então

12. Faça L(t)← L(s), P (t)← s e

13. V (t)← tmp.

14. Atualize a posição t em Q.

Algoritmo 1 identifica uma raiz em cada má-
ximo da fdp (P (s) = nil na Linha 6 implica que
s ∈ R), associa cada raiz a um rótulo distinto na
Linha 7, e calcula a zona de influência (agrupa-
mento) de cada raiz como sendo uma árvore de
caminhos ótimos em P , tal que os nós de cada
árvore recebem o mesmo rótulo que sua raiz no
mapa L (Linhas 12 e 13). O algoritmo também
retorna o mapa de valores de caminhos ótimos V
e a floresta P , sendo mais robusto do que o algo-
ritmo Mean-shift (Cheng, 1995) pois não depende
do gradientes da fdp, utiliza um grafo k-nn e asso-
cia um rótulo cara cada máximo, mesmo quando
o máximo é composto por um componente conexo
em (N ,A). O algoritmo é mais geral, pois a es-
colha de f(〈t〉) pode reduzir máximos irrelevantes
(agrupamentos).

3 Materiais e Métodos

Nesta seção, descreve-se o conjunto de dados uti-
lizado nos experimentos, bem como as caracteŕıs-
ticas extráıdas de cada perfil de consumidor.

Para o desenvolvimento deste trabalho, é uti-
lizado um conjunto de dados obtido a partir de
uma empresa brasileira de energia elétrica com-
posta por 736 perfis de consumidores, divididos
em 116 consumidores ilegais e 620 consumidores
legais. Este conjunto de dados foi previamente ro-
tulado pelos técnicos da referida empresa. Cada
perfil do consumidor é representado por quatro
caracteŕısticas, como segue:

• Demanda Contratada (DC): o valor da de-
manda a ser dispońıvel pela empresa de ener-

gia e que deverá ser pago mesmo que a energia
elétrica não seja utilizada pelo consumidor,
em quilowatts (kW);

• Demanda Medida ou Demanda Máxima
(Dmax): a demanda máxima de potência
ativa, verificada por medição, em intervalos
de quinze minutos durante o peŕıodo de fatu-
ramento, em quilowatts (kW);

• Fator de Carga (FC): razão entre a de-
manda média (Dmedia) e a demanda máxima
(Dmax) da unidade consumidora, registrado
no mesmo peŕıodo de tempo, como segue:

FC =
Dmedia

Dmax

. (6)

O FC é um fator de ı́ndice que mostra como
a energia elétrica é utilizada de forma racio-
nal, e Dmedia é definida como a razão entre
a energia total (ǫT ) e o peŕıodo de T , como
descrito por

Dmedia =
ǫT
T
, (7)

e ǫT é dado por

∫ T

0

D(t)dt, (8)

em queD(t) é a curva de demanda (Figura 1).

• Potência Instalada (Pinst): soma da potência
nominal dos equipamentos elétricos instala-
dos e prontos para operar na unidade consu-
midora, em quilowatts (kW).

Figura 1: Interpretação gráfica das caracteŕısticas
extráıdos do perfil dos consumidores.

4 Resultados Experimentais

Nesta seção, descreve-se os experimentos realiza-
dos pelo agrupamento de dados por OPF.

Como já mencionado na Seção 3, é utilizado
um conjunto de dados fornecidos por uma empresa
brasileira de energia elétrica com 736 perfis, divi-
didos em consumidores legais e ilegais. Embora
as amostras sejam rotuladas, salienta-se o inte-
resse em agrupar os dados, a fim de avaliar se
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existem subperfis em uma determinada classe de
consumidores. Desta forma, através do agrupa-
mento de dados por OPF, pode-se ver o quanto as
amostras são conectadas. Assim, com esta ideia
em mente, pode-se ter mais conhecimento de uma
classe mais espećıfica dos usuários, ou seja, a em-
presa de energia elétrica pode estar interessada em
procurar um tipo pré-determinado de consumidor
ilegal, a fim de diminuir o dinheiro perdido devido
aos furtos. É interessante esclarecer a importân-
cia de tal análise em conjuntos de dados grandes,
o que torna inviável para a empresa efetuar uma
análise in loco.

O agrupamento de dados por OPF é avaliado
através da variação do valor de kmax descrito na
Seção 2 de 1 a 200. Só para lembrar o leitor, o va-
lor kmax controla o valor máximo do tamanho da
vizinhança para compor o grafo k-nn. As etapas
do processo de treinamento do agrupamento de
dados por OPF podem ser resumidas como segue:

1. k ← 1

2. escolha k e construa o grafo k-nn;

3. execute o agrupamento de dados por OPF de
acordo com o Algoritmo 1;

4. calcule o corte mı́nimo do grafo gerado pela
etapa anterior;

5. aumente o valor de k e

6. vá a etapa 1 até k = kmax.

7. retorne o valor de k que minimizou o corte no
grafo

Assim, pode-se notar a influência do valor de
kmax mais claramente. Ao aumentar o valor de
kmax, o agrupamento de dados por OPF tem uma
gama maior de amostras para visitar. Mas tam-
bém se tem uma relação custo-benef́ıcio entre a efi-
ciência e o ńıvel de detalhes sobre o agrupamento
de dados desejado. A Figura 2 exibe o resultado
da execução do agrupamento de dados por OPF,
com kmax ∈ [1, 200].

Pode-se notar que o número de agrupamen-
tos diminui à medida que aumenta kmax. Isso
pode ser explicado porque a relação de adjacên-
cia k-nn já pré-define o número de agrupamen-
tos. Como referido acima, o valor de k é esco-
lhido como aquele que minimiza o corte mı́nimo
no grafo, sendo delimitado por kmax. Assim, à
medida que aumenta kmax, o valor de k também
pode ser aumentado, uma vez que o número de
amostras conectadas em todo o gráfico será maior.

O número de agrupamentos aparenta estabili-
zar quando kmax ∈ [100, 140], e este fato pode in-
dicar um conjunto razoável de valores kmax, uma
vez que este é o maior intervalo que possibilita
um número semelhante de agrupamentos. A Fi-
gura 3 exibe o tempo de execução (em segundos)

Figura 2: Perfis de agrupamentos de dados por
OPF.

de agrupamento de dados por OPF para cada va-
lor de kmax, conforme mostrado na Figura 2.

Figura 3: Tempo de execução em segundos para
o agrupamento de dados por OPF.

Pode-se observar que o tempo de execução do
agrupamento de dados por OPF aumenta com o
valor de kmax, mas ainda com eficiência aceitável.
Se for levado em conta a faixa kmax ∈ [100, 140],
o agrupamento de dados por OPF leva cerca de 2
a 3 segundos para a execução, o que pode ser con-
siderado muito rápido já que se tem um conjunto
de dados com 736 amostras.

5 Conclusões

Neste trabalho, é lidado com o problema de agru-
pamento de perfis de consumidores por OPF não-
supervisionado, a fim de encontrar subperfis em
uma determinada classe de consumidores, e tam-
bém para acelerar a identificação de furtos em sis-
temas de distribuição de energia.

O OPF-não supervisionado é executado com
diferentes valores de kmax, a fim de avaliar o com-
portamento do conjunto de dados sobre o nú-
mero de agrupamentos. Conclui-se que kmax ∈
[100, 140] é um intervalo razoável, remetendo a
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cerca de 10 a 13 agrupamentos, com tempo de
execução de 2 a 3 segundos.

Este trabalho teve como objetivo introduzir
o agrupamento de dados por OPF no contexto de
avaliação das perdas não-técnicas, e também estu-
dar o quanto o conjunto de dados é afetado com
relação a diferentes valores do parâmetro kmax.
Para trabalhos futuros, pretende-se comparar o
agrupamento de dados por OPF contra outras
técnicas de agrupamento não-supervisionadas no
contexto de identificação de perdas não-técnicas
e também avaliar os agrupamentos de dados, de
forma a auxiliar as concessionárias de energia elé-
trica na análise dos perfis de consumidores.
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Sidney Cerqueira∗, Sergio A. Trovão∗, Osvaldo R. Saavedra∗

∗Universidade Federal do Maranhão-UFMA
Av. dos Portugueses s/n
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Abstract— This paper presents the solution of the Hydrothermal Unit-Commitment problem through of the
meta-heuristic Particle Swarm Optimization. The problem consists in determining the optimal scheduling of
generators (thermoelectric and hydroelectric plants) that are part of a portfolio of generator company acting in
a competitive environment. The main goal is to maximize the profit of generator company based on forecasting
price and respected thermal, hydraulic and market constraints assigned to the problem. For study case, the
technique is applied to part of a portfolio of generator company subsystem northeastern Brazil. Analysis are
performed considering all the restrictions, without start-up costs and with the goal of energy restriction.

Keywords— Unit Commitment, Energy Market, Particle Swarm Optimization, Hydrothermal Scheduling.

Resumo— Este trabalho apresenta a solução do problema do Pré-despacho Hidrotérmico através da meta-
heuŕıstica Otimização por Enxame de Part́ıculas. O problema consiste na determinação da programação ótima
dos geradores (termelétricas e hidrelétricas) que fazem parte do portfólio de uma companhia geradora atuando
em ambiente competitivo. O objetivo maior é maximizar o lucro da companhia geradora baseado na previsão de
preço horário e respeitando as restrições térmicas, hidráulicas e de mercado atribúıdas ao problema. Para estudo
de caso a técnica é aplicada a parte do portfólio de uma companhia geradora do subsistema nordeste brasileiro.
São feitas análises considerando todas as restrições, sem custo de partida e com a restrição de meta energética.

Palavras-chave— Pré-Despacho, Mercados de Energia, Otimização por Enxame de Part́ıculas, Coordenação
hidrotérmica

1 Notação

t - ı́ndice dos intervalos de tempo;

i - ı́ndice dos geradores térmicos;

j - ı́ndice dos geradores hidráulicos;

T - intervalo de tempo total;

NT - número de geradores térmicos;

NH - número de geradores Hidráulicos;

NG - número total de geradores;

Ci - função de custo térmica: aix
2 + bix+ ci ;

u(i, j, t) - estado do gerador i, j na hora t ;

PT (i, t) - potência do gerador térmico i na hora t ;

PH(j, t) - potência do gerador hidráulico j na hora t ;

PB(t) - potência do contrato bilateral na hora t ;

π(t) - preço da energia na hora t ;

πC(t) - preço do contrato bilateral na hora t ;

Ton - contador de horas para gerador ligado (on);

Toff - contador de horas para gerador desligado (off);

UT - tempo de up-time;

DT - tempo de down-time;

M - restrição de meta energética.

Pspot - parcela destinada ao mercado spot;

CP - custo de partida das unidades;

q(j, t) - vazão da planta j na hora t;

s(j, t) - vertimento da planta j na hora t;

v(j, t) - volume da planta j na hora t;

I(j, t) - vazão incremental na planta j na hora t ;

Nu - número de plantas rio acima;

τn - tempo de deslocamento entre reservatórios;

Xk
d - posição d na iteração k;

V k
d - velocidade da part́ıcula d na iteração k;

w - peso de inércia;

Pbest - melhor posição da part́ıcula;

Gbest - melhor posição global no enxame;

c1,c2 - fatores de aprendizagem;

r1,r2 - números randômicos [0,1];

Npar - número de part́ıculas.
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2 Introdução

Com as recentes reestruturações ocorridas no se-
tor elétrico, onde o principal objetivo foi a in-
serção da competitividade, as companhias gera-
doras (GENCO’s) mudaram de um ambiente re-
gulado onde tinham a obrigação de satisfazer a
demanda ao menor custo posśıvel, para um am-
biente desregulado, cujo objetivo é aumentar seu
lucro não sendo mandatório satisfazer a demanda
(Shahidehpour et al., 2002).

Variados modelos de mercados foram propos-
tos e implementados em diversas regiões/páıses.
Em sua maioria, variações de dois modelos bási-
cos: (i) em bolsa (pool), onde a energia é nego-
ciada a curto prazo e os agentes participam com
ofertas de preço e quantidade de energia para cada
hora do dia seguinte (e.g. day ahead market);
e (ii) bilateral, onde a energia é negociada livre-
mente entre geradores e cargas. Geralmente o mo-
delo utilizado é um h́ıbrido entre estes dois mode-
los, onde a GENCO pode negociar no mercado
de curto prazo ou optar por realizar contratos bi-
laterais com preço e quantidade de energia fixos,
reduzindo os riscos ocorridos devido volatilidade
dos preços no curto prazo(Bisanovic et al., 2008).
Sobre este ambiente competitivo, cada GENCO
do sistema necessita encontrar a programação ho-
rária ótima de seu portfólio de geradores, que ma-
ximize seus lucros baseada na previsão de preços
e demanda atendendo as restrições operacionais e
de mercado.

A programação horária, usualmente denomi-
nada de Pré-Despacho de Potência (PD), têm
como objetivo a definição de quais unidades de-
vem estar ligadas/desligadas e seus respectivos
pontos de operação. A grande parte dos mode-
los de PD estudados são aplicados apenas a siste-
mas térmicos (Pereira-Neto et al., 2005), (Conejo,
Nogales e Arroyo, 2002). Os modelos de PD consi-
derando sistema hidrotérmico tornam o problema
mais complexo que o tradicional PD puramente
térmico, pois, considera o compromisso entre as
decisões de geração do presente e do futuro além
de adicionar as restrições hidraúlicas (Jimenez e
Paucar, 2007). Uma revisão sobre o problema do
PD pode ser encontrada em (Padhy, 2004).

Este trabalho propõe o uso da meta-heuŕıstica
Otimização por Enxame de Part́ıculas (OEP) ali-
ada a uma versão binária proposta em (Kennedy e
Eberhart, 1997) para solução do PD hidrotérmico
em ambiente competitivo. O OEP mostrou ser um
algoritmo robusto, fácil de encontrar a solução glo-
bal e fácil de implementar em comparação com ou-
tros técnicas inteligentes sendo amplamente estu-
dado e aplicado na literatura (Sinha et al., 2003),
(Samudi et al., 2008), (Zhang et al., 2010).

A metodologia propõe-se como uma ferra-
menta de suporte a decisão para GENCO’s para a
maximização do lucro. O foco deste trabalho está

em realizar um PD onde a GENCO irá verificar
a programação ótima para o próximo dia, que se
implementada irá maximizar seu lucro, aplicado a
sistemas com predominância hidraúlica incluindo
as restrições operacionais e restrições de contratos
bilaterais. Também são inclúıdos os custos de par-
tida (térmico e hidraúlico), pois esses têm um real
impacto na receita das companhias geradoras.

Diversas técnicas têm sido relatadas conside-
rando o problema do PD. Em (Yamin e Shahideh-
pour, 2003) é aplicada uma técnica h́ıbrida en-
tre Algoritmo Genético e Relaxação de Lagrange
(RL) para resolver o problema considerando PD
baseado no preço (PDBP) e restrições de reserva
de potência. Já em (Pereira-Neto et al., 2005) é
aplicado um algoritmo h́ıbrido utilizando Estraté-
gias Evolutivas e RL a um PDBP considerando
o efeito e importância da reserva fria. Em am-
bos, o estudo foi realizado em sistemas térmicos.
Em (da Silva et al., 2010) e (França e Nepomu-
ceno, 2010) o PD hidrotérmico foi resolvido subs-
tituindo as restrições hidráulicas por uma única
restrição, meta energética, deixando o problema
hidráulico menos complexo. Essa restrição é im-
posta pelo planejamento de médio/longo prazo.
Em (Pindoriya e Singh, 2009) o PD é resolvido
através do OEP considerando o gerenciamento
do risco e incertezas dos preços. Técnicas ba-
seadas em programação linear foram estudadas
em (Conejo, Arroyo, Contreras e Villamor, 2002),
(Conejo, Nogales e Arroyo, 2002).

As próximas seções deste artigo estão organi-
zadas da seguinte maneira. Na Seção 3 é formu-
lado o problema e todas as restrições considera-
das. Na seção 4 é mostrado o OEP e o algoritmo
aplicado ao Pré-Despacho. Já na seção 5 são re-
alizadas simulações e análises para validação da
metodologia e por fim na seção 6 são apresenta-
das as conclusões deste trabalho.

3 Formulação do problema

O Pré-Despacho é um problema de otimização
complexo que envolve variáveis discretas e cont́ı-
nuas. Em ambiente competitivo é executado para
determinar a produção ótima de energia durante
o peŕıodo programado enquanto todas as restri-
ções são satisfeitas. O lucro total da GENCO é
dado pela diferença entre a receita e o custo. Ma-
tematicamente o Pré-Despacho em ambiente com-
petitivo pode ser formulado como segue (Dicorato
et al., 2009):

max:
T∑

t=1

F (t) (1)

F (t) = π(t) · Pspot(t) + πC(t) · PB(t)

−
NG∑
n=1

CP (t)−
NT∑
i=1

Ci(PT (i, t))
(2)
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Pspot(t) =

NT∑
i=1

PT (i, t) · u(i, t)+

NH∑
j=1

PH(j, t) · u(j, t)− PB(t)

(3)

O termo π · Pspot da equação 3 corresponde
a receita esperada da venda de energia no mer-
cado spot. O termo πC · PB representa a receita
proveniente do contrato bilateral. Os termos CP
e Ci(PT (i, t)) são respectivamente os custos de
partida e o custos de produção dos geradores tér-
micos. Aqui, devido a água ser um combust́ıvel
“grátis”, os custos de produção hidráulica serão
negligenciados.

3.1 Restrições

A - Limites operacionais dos geradores: dada pe-
las potências máximas e mı́nimas dos gerado-
res,

PTmin · u(i, t) ≤ PT ≤ PTmax · u(i, t), (4)

PHmin · u(i, t) ≤ PH(j, t) ≤ PHmax · u(j, t).
(5)

B - Restrições hidráulicas: vazão, volume dos re-
servatórios e equação de continuidade hidráu-
lica respectivamente,

qmin(j) < q(j) < qmax(j), (6)

vmin(j) < v(j) < vmax(j), (7)

v(j, t) =v(j, t− 1) + I(j, t)− q(j, t)− s(j, t)+
Nu∑
n=1

(qn(j − τn) + s(j − τn))

(8)

C - Mı́nimo up-time e down-time: Uma vez que
o gerador está ligado/desligado, deve perma-
necer um tempo mı́nimo antes de ser desli-
gado/ligado novamente.

[(u(t)− u(t− 1)) · (Ton(t− 1)− UT )] ≤ 0

[u(t)− u(t− 1)) · (Toff (t− 1)−DT )] ≥ 0
(9)

onde, os contadores de tempo Ton e Toff po-
dem ser expressos por:

Ton = (1 + Ton,(t−1)) · u(t)
Toff = (1 + Toff,(t−1)) · (1 − u(t))(10)

Esta restrição também pode ser aplicada aos
geradores hidráulicos (Bisanovic et al., 2008),
porém para este estudo é negligenciada.

D - O volume esperado no ińıcio e final do hori-
zonte de programação é definido pelo plane-
jamento de longo/médio prazo, e é modelado
como:

v(t)|t=0 = v0

v(t)|t=T = vT
(11)

E - Restrição de mercado: As somas das potên-
cias (térmicas e hidráulicas) na hora t, têm
que ser maior ou igual à potência do contrato
bilateral na hora t,

∑
PT (i, t) +

∑
PH(j, t) ≥ PB(t) (12)

A função de produção hidráulica é dada por:

PH = q · ρ · h (13)

onde ρ é produtibilidade espećıfica
((MW/((m3/s)m)) do gerador e h é altura
de queda entre o ńıvel de montante e jusante.

A receita proveniente do contrato bilateral é
praticamente constante, pois os preços e energia a
ser entregue já são conhecidos. Nesta formulação
também são inclúıdos os custos de partida (CP )
dos geradores térmicos e hidráulicos. Estes custos
têm impacto real na receita da GENCO.

A restrição de meta energética estudada em
(França e Nepomuceno, 2010) e (da Silva et al.,
2010) consiste em manter a geração diária total de
cada usina igual a um valor previamente calculado
por um modelo de planejamento de médio/longo
prazo. Deste modo, se esta restrição for atendida,
as restrições hidráulicas serão pouco violadas, po-
dendo ser desprezadas. Esta restrição é formulada
como segue:

NH∑
j=1

T∑
t=1

u(j) · PH(j, t) = M(j) (14)

O PD é um problema de programação inteira-
mista. A primeira parte do problema a ser resol-
vido é o sub-problema em que se decide quais serão
os geradores ligados/desligados e a segunda parte
calcular o montante de geração em cada hora.

4 Otimização por enxame de part́ıculas

4.1 OEP

A Otimização por Enxames de Part́ıculas foi intro-
duzido por (Kennedy e Eberhart, 1995) e emergiu
de experiências com algoritmos que implementam
uma metáfora do “comportamento social” obser-
vado em muitas espécies de animais.

O método do OEP, em particular, se destaca
por sua simplicidade, eficiência e robustez. Uma
caracteŕıstica interessante deste método é mar-
cada por uma busca de caráter global no ińıcio do
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procedimento que, ao longo das iterações, torna-se
local, quando ocorre a convergência final das par-
t́ıculas (Samudi et al., 2008). Esta caracteŕıstica,
além de aumentar a probabilidade de encontrar o
ótimo global, garante uma boa precisão do valor
obtido e uma boa exploração da região próxima
ao ótimo, possibilitando uma boa representação
da região de confiança das part́ıculas.

No algoritmo cada part́ıcula é candidata à so-
lução do problema e corresponde a um ponto no
espaço de busca. Essas soluções, ou part́ıculas,
têm associado um valor que é avaliado individual-
mente e que indica a adequação da part́ıcula como
solução do problema. Além disso, essas part́ıculas
têm também associadas uma velocidade que de-
fine a direção de seu movimento. Cada part́ıcula
modifica sua velocidade levando em conta a sua
melhor posição (Pbest) e também a melhor posi-
ção do grupo (Gbest), levando este, ao longo do
tempo, a alcançar seu objetivo.

O OEP é um algoritmo que possui um vetor
de velocidades Xd = [Xd1, Xd2, ..., XdD] e outro
de posição Vd = [Vd1, Vd2, ..., VdD], onde D é a di-
mensão do problema. A posição de cada part́ıcula
é atualizada de acordo com a velocidade atual, o
saber adquirido pela part́ıcula e o saber adquirido
pelo bando(Zhang et al., 2010).

A atualização da velocidade é dada pela equa-
ção:

V k
d = w · V k−1

d + c1 · r1 · (Pbestk−1
d −Xk−1

d )+

c2 · r2 · (Gbestk−1
d −Xk−1

d )
(15)

A atualização da posição é dada por:

Xk
d = Xk−1

d + V k
d para d = 1, 2, ..., Npar (16)

Os parâmetros de confiança (c1e c2) são ajus-
tados de acordo com o problema, pois são utiliza-
dos para a atualização do vetor velocidade.

O peso inercial w irá controlar a exploração
da part́ıcula no espaço de busca. A função que
determina esse peso é dada por 17:

w = wmax −
wmax − wmin

itermax
× iter (17)

Sendo wmax e wmin são respectivamente o
peso inercial máximo e mı́nimo, itermax é o nú-
mero de máximo de iterações e iter é a iteração
do algoritmo.

Para verificação das violações das restrições,
são adicionadas a função objetivo, penalidades
que irão manipular as part́ıculas para o espaço
de convergência. A função penalizada fica como
segue:

f(t) = F (t) +

Nv∑
n=1

(V IOL(i, j))2 · λ(i, j), (18)

Onde Nv é o número total de violações das
part́ıculas, V IOL(i, j) é o total de violações e
λ(i, j) é o fator de penalidade.

4.2 A versão binária do OEP

Para solução de problemas binários, a versão origi-
nal do OEP foi modificada (Kennedy e Eberhart,
1997)(Pindoriya e Singh, 2009). Com esta modi-
ficação, Xd e Pbest assumem apenas valores 0 ou
1. A velocidade Vd irá determinar a probabilidade
de Xd ter valor 1 ou 0, usando a função sigmoide
Pr como segue:

Pr(Vd) =
1

1 + exp(−Vd)
(19)

Um número randômico é então gerado e deste
modo Xd recebe o valor 1 se o número randômico
é menor que Pr(Vd), caso contrário recebe o valor
0. Desta forma:

X =

{
1 se rand() < Pr(Vd);
0 caso contrario.

(20)

4.3 OEP aplicado ao PD hidrotérmico

O algoritmo proposto para solução do PD hidro-
térmico utiliza as potências dos geradores como
part́ıculas. Como este problema também envolve
variáveis binárias, as part́ıculas deverão ser com-
postas por uma parte cont́ınua e outra parte dis-
creta. Para um peŕıodo de programação de 24hs,
temos as part́ıculas representadas como segue:

Xi =

[
P1, P2, ...PT︸ ︷︷ ︸

continua

, u1, u2, ..., uT︸ ︷︷ ︸
binaria

]
(21)

Assim, P representa às potências e u o es-
tado(On/Off) dos geradores.

O algoritmo é o seguinte:

1. Inicializar a população com valores randômicos
dentro dos limites de geração;

2. Inicializar velocidades das part́ıculas;

3. Gerar estado através da equação 20;

4. Considerar população inicial como Pbest;

5. Calcular vazão e volume para cada planta hidráu-
lica utilizando equações 13 e 8;

6. Verificar se as restrições foram violadas. Calcu-
lar o fitness (18) para cada part́ıcula aplicando à
penalidade quando houver necessidade;

7. Iniciar laço do OEP e contador de iterações;

8. Atualizar velocidade (15) e posição(16) da part́ı-
cula;

9. Atualizar os valores de Pbest e Gbest;
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10. Repetir passos 5, 6, 8 e 10 a cada iteração, até
que a condição de parada seja atendida;

11. Retornar valores de Gbest;

12. Fim.

Como as part́ıculas contêm partes discretas e
cont́ınuas, os valores Gbest e Pbest tem estrutura
semelhante.

5 Estudo de caso

Nesta seção é apresentado um estudo de caso con-
siderando uma GENCO contendo um portfólio de
5 geradores. O estudo foi aplicado a um peŕıodo de
programação de 24hs, com discretização em base
horária. Para análise dos resultados, foram reali-
zados três testes: Caso 1 - considerando restrições
térmicas, hidraúlicas e contrato bilateral; Caso 2
- sem considerar os custos de partida; e Caso 3 -
retirando as restrições hidráulicas e substituindo
por meta energética.

5.1 Sistema Teste

O sistema é composto de 5 geradores, sendo 3 hi-
draúlicos e 2 térmicos. Os dados referentes aos
geradores hidráulicos e térmicos são apresentados
nas Tabelas 1 e 2 respectivamente. Estes dados
foram obtidos e adaptados de (dos Santos, 2011).

Tabela 1: Dados dos geradores hidráulicos
Gerador 1 2 3
vmax(Hm3) 19528 34177 10782
vmin(Hm3) 4250.00 5448.00 7233.00
qmax(m3/s) 923.30 4277.70 3305.00
qmin(m3/s) 0 0 0
v0(Hm3) 16500 28500 10000
I(m3/s) 455.86 1859.88 186.64

Pmax(MW ) 396 1050 1500
Pmin(MW ) 0 0 0
M(MW ) 5000 12600 24900

ρ 8,564e-03 9,023e-03 8,93e-03

As vazões incrementais são consideradas cons-
tantes para o peŕıodo de planejamento e são dadas
na Tabela 1. Os valores dos custos de partida ado-
tados são de 3R$/MW nominal da máquina, de
acordo com estudo realizado em (Nilsson e Sjelv-
gren, 1997). As três plantas hidráulicas estão em
cascata conforme Figura 1. O tempo de espera
para o deslocamento de água entre os reservató-
rios é de 1 hora. Foi adotado sj = 0.

Os preços da energia previstos para o dia se-
guinte são dados na Tabela 3 juntamente com os
preços e quantidade de energia do contrato bilate-
ral realizado pela GENCO.

Figura 1: Topologia hidráulica.

Tabela 2: Dados dos geradores térmicos.
Gerador 1 2
Pmax(MW ) 400 400
Pmin(MW) 50 50
UT (h) 4 4
DT (h) 2 2

a(R$/MW 2) 0,040 0,060
b(R$/MW ) 4,2 5,4

c(R$) 400 500

Tabela 3: Previsão de preços e energia
h π πC PB h π πC PB

1 37.1 31.2 100 13 49.2 42.5 269.3

2 36.6 31.2 100.2 14 48.1 42.5 296.6

3 30.6 31.2 101.5 15 44.8 34.4 322.3

4 29.2 31.2 104.7 16 43.9 34.4 344.7

5 34.1 31.2 110.6 17 42.5 34.4 362.2

6 40.4 31.2 119.7 18 43.8 34.4 372.6

7 42.6 34.4 132.7 19 44.4 42.5 374.1

8 43.4 34.4 148.2 20 47.4 42.5 364.1

9 46.7 42.5 167.6 21 47.9 45 340

10 50.7 42.5 190.3 22 43.1 45 299.1

11 50.3 42.5 215 23 42.5 35.1 238.4

12 51.1 42.5 241.7 24 38.4 35.1 154.7

Os parâmetros do OEP utilizados são dados
na Tabela 4. Para estes parâmetros o algoritmo
obteve os melhores resultados.

Tabela 4: Parâmetros do OEP
c1 e c2 pop wmax wmin Ite

2.0 100 0.9 0.2 300

5.2 Análise dos resultados

5.2.1 Caso 1

Na Tabela 5 são mostrados a programação ótima
encontrada para Caso 1. Os geradores G1, G2 são
os geradores térmicos e G3, G4, G5 são os gerado-
res hidráulicos. As restrições de limites de vazão,
volume e operacionais foram atendidas. Impor-
tante destacar que a geração do conjunto de gera-
dores atende a contrato bilateral em todo o hori-
zonte de estudo. Observando a Tabela 5, verifica-
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se que a restrição de mı́nimo up/down time foi
respeitada. Para este caso, a GENCO obteve um
lucro de R$ 1.567.223,3. O tempo computacional
foi de 1,6s. A porcentagem de venda no mercado
spot é 88,76% e 11,24% no contrato bilateral.

Tabela 5: Potências dos geradores em MW.
h G1 G2 G3 G4 G5

1 50,0 0,0 389,0 549,8 0,0

2 348,8 400,0 0,0 1050,0 1479,0

3 50,0 400,0 91,0 733,5 0,0

4 281,4 400,0 0,0 902,8 0,0

5 50,0 374,0 0,0 1023,2 0,0

6 327,9 50,0 155,3 196,6 0,0

7 188,0 400,0 336,4 1050,0 0,0

8 400,0 50,0 209,0 829,3 1500,0

9 253,2 0,0 0,0 1050,0 1482,0

10 162,0 0,0 53,3 1050,0 1500,0

11 108,8 0,0 0,0 0,0 934,4

12 0,0 0,0 0,0 1050,0 1500,0

13 0,0 0,0 396,0 221,5 1500,0

14 50,0 0,0 270,2 707,5 803,1

15 197,9 0,0 0,0 0,0 1401,2

16 173,2 0,0 0,0 1050,0 1250,9

17 51,2 0,0 204,3 764,9 767,6

18 50,0 0,0 396,0 0,0 1495,3

19 153,8 210,3 304,4 935,3 1500,0

20 83,1 50,0 0,0 1028,5 1500,0

21 232,1 217,8 394,4 927,3 1441,4

22 374,9 61,7 396,0 0,0 369,9

23 193,7 50,0 209,9 0,0 1496,9

24 312,8 50,0 85,2 0,0 904,6

Na Figura 2 é mostrado o perfil das vazões
das plantas hidráulicas. A vazão turbinada, apre-
senta uma variação alta, e é a maior responsável
na variação horária da potência gerada.

Figura 2: Vazões no peŕıodo programado.

5.2.2 Caso 2

Este teste desconsidera o custo de partida dos ge-
radores térmicos e hidráulicos. Esta análise visa
verificar o impacto desses custos na programação
de curto prazo. O lucro total encontrado a partir
da programação sem levar em conta os custos de
partida foi de R$ 1.626.973,45. Note que o lucro
apresentado é lucro real, ou seja, considerando to-
das as restrições. O PD realizado, porém, descon-

siderou os custos de partida, assim a programação
resultante é diferente da encontrada no Caso 1.

Este teste mostra sensibilidade do problema
quando negligenciada alguma restrição imposta.
Esse efeito é ainda maior quando o problema é
visto dentro de um ambiente competitivo, onde a
perda monetária para GENCO pode ser significa-
tiva. Neste caso, se fosse considerado os custos
de partida para a programação encontrada, teri-
amos um decréscimo no lucro, que passaria a ser
R$1.554.855,2. O perfil da geração de sáıda é mos-
trado na Figura 3.

Figura 3: Perfil das potências para o segundo caso.

Podemos observar pela Figura 3, um aumento
de produtividade dos geradores G2 e G5 no inter-
valo de tempo programado.

5.2.3 Caso 3

Considerando agora as mesmas condições do caso
1 e que as restrições hidráulicas foram substitúıdas
por uma única restrição de meta energética. As
metas de cada gerador são dadas na Tabela 1.

Para este caso, o lucro obtido é de
R$1.599.190,92. Nota-se que a geração hidráu-
lica teve mais liberdade de geração e consequen-
temente houve um aumento de sua produção, re-
duzindo assim a produção térmica, que pode ser
observado na Figura 4. Isso causa uma diminuição
dos custos de produção térmica.

A GENCO teve um acréscimo de 2,04% em
seu lucro em relação ao caso 1. A porcentagem
de venda no spot agora é 88,56% e no bilateral
de 11,44%. Além disso houve um significativo ga-
nho computacional em relação aos casos 1 e 2. O
tempo computacional foi de 1,03s. Vale destacar
que as variáveis de vazão e volume, se mantiveram
dentro de seus limites operacionais.
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Figura 4: Perfil das potências para o terceiro caso.

A Figura 5 mostra a curva de convergência
para os casos 1 e 3. Nota-se, que o Caso 3 teve
um processo de convergência bem mais rápido que
o Caso 1. Isto se deve a relaxação das restrições
hidráulicas durante o processo de otimização.

Figura 5: Curvas de convergência

6 Conclusões

Neste trabalho o PD foi formulado e resolvido
para sistemas hidrotérmicos considerando custos
de partida, restrições hidráulicas e térmicas. Este
modelo pode ser usado em mercados em que a
GENCO é responsável por submeter seus lances
para o Operador do Sistema de modo a maximi-
zar seus lucros baseado na previsão de preços. O
OEP mostrou ser um algoritmo eficiente para so-
lução do problema e rápido na procura do ótimo
global. O modelo incluiu ainda restrições de con-
trato bilateral. Foram verificados e comparados
os resultados obtidos com e sem meta energética,
mostrando uma diferença de 2,04 %. Isso nos
mostra que o uso de meta energética torna o pro-
blema menos complexo computacionalmente e a
diferença para a programação com restrições hi-
dráulicas é pequena.
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BENEMAR ALENCAR DE SOUZA1, JOSÉ DO PATROCÍNIO DOS SANTOS SILVA1,                                       
NIRALDO ROBERTO FERREIRA2 , LEROY UMASI RAMOS2. 

1. Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Campina Grande 

Rua Aprigio Veloso, 822, 58429-900, Bodocongó, Campina Grande PB 

E-mails: benemar@ieee.org, jose.silva@ee.ufcg.edu.br   

2. Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal da Bahia .  

Rua Aristides Novis, 02 Federação, 40210-630 Salvador-BA  

E-mails: niraldo@ufba.br, Leroy.umasi@gmail.com  

Abstract In this article, the problem of find the optimal topological configuration of electrical distribu-
tion network is considered. The problem is formulated by taking the total active losses of the network as the 
objective function and   equations of power flow, the capacity of the connections and the type of network 
configuration as constraints. To solve it we employ a heuristic inspired by the behavior of ant colony called 
Ant Colony Optimization – ACO. In cooperation, ants find the shortest path between the nest and a food 
source using a mechanism of indirect communication. A scheme in which the intermediate solutions are all 
feasible has been used to facilitate the search process. The algorithm was tested on a distribution network 
supplied by several sources, showing good results.                               

Keywords Ant colony, ACO, Network configuration, Power flow, heuristic.  

Resumo O problema de encontrar a configuração ótima de uma rede elétrica de distribuição é formulado 
tomando a perda total de potência ativa na rede como a função objetivo e as equações do fluxo de potência, 
a capacidade das conexões e o tipo de configuração da rede (radial) como restrições. Para resolvê-lo empre-
ga-se uma heurística inspirada no comportamento de colônias de formigas, chamada otimização por colônia 
de formigas ou ACO, do inglês ant colony optimization. Em cooperação, as formigas encontram o menor 
caminho entre o ninho e fontes de alimento utilizando um mecanismo de comunicação indireta. Uma estra-
tégia de busca em que as soluções intermediárias são todas factíveis é proposta para aumentar a eficiência 
do algoritmo, o qual deu bons resultados ao ser testado com redes de distribuição supridas a partir de múlti-
plas subestações.  

Palavras-chave Colônia de formigas, ACO, reconfiguração de redes, fluxo de potência, heurística. 

1    Introdução  

A maioria das redes elétricas primárias de distribui-
ção opera na configuração radial, por questões de 
simplicidade operativa e para efetiva coordenação de 
seu sistema de proteção. Na ocorrência de uma falta, 
algumas chaves seccionadoras do alimentador, nor-
malmente fechadas, são abertas para isolar os trechos 
afetados. Para restabelecer o serviço interrompido em 
decorrência das aberturas, outras chaves, normalmen-
te abertas, são fechadas. As chaves operadas reto-
mam à suas posições originais após a remoção da 
falta. Reconfiguração da rede assim, de caráter emer-
gencial e interino, não é única. 

Sob condições operativas normais periodicamente 
promove-se a reconfiguração dos alimentadores de 
distribuição visando: redução das perdas de potência 
ativa e melhoramentos diversos: de continuidade do 
serviço, da confiabilidade do sistema ou do balancea-
mento da carga (Shirmohammadi e Hong, 1989), 
(Kargar et al, 2008).  

A minimização das perdas de potência ativa é um 
problema não linear e de natureza combinatória em  
razão dos estados das chaves manobráveis. Conside-
rando-se as dimensões dos sistemas elétricos de 
médio e grande porte, a busca por uma solução ótima 
é uma tarefa árdua, pois requer a avaliação de um 
numero muito grande de possibilidades. Outro aspec-
to que eleva a complexidade do problema são os 
requisitos da rede ser radial e conexa (Souza et al, 
2010).  

Diversas metodologias tem sido empregadas para 
lidar com o problema da reconfiguração, tais como, 
têmpera simulada (Cheng e Kou, 1994), algoritmos 
genéticos (Lin et al, 2000), métodos clássicos de 
otimização (Wagner et al, 1991), algoritmos evoluti-
vos (Amasifen et al, 2005), regras heurísticas (Hsu et 
al, 1992) e colônia de formigas (Pereira et al, 2008).  
O algoritmo de formigas ou ACO foi idealizado para 
resolver problemas de otimização combinatória sen-
do inicialmente aplicado ao problema do caixeiro 
viajante (Dorigo e Gambardella, 1997) e depois para 
resolver o problema da configuração de redes (Perei-



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           758

ra et al, 2008). Algumas aplicações do ACO para 
configurar redes foram propostas sem se desvincular 
do problema do caixeiro viajante, comprometendo 
assim a eficiência do algoritmo. Ao incorporar pecu-
liaridades do problema na elaboração de uma versão 
do ACO (Souza et al, 2009), procurou-se evitar que 
as configurações intermediárias fossem infactíveis, 
porém até completá-las as formigas podiam fazer  
deslocamentos e cancelá-los, desperdiçando tempo 
de processamento. Posteriormente propôs-se um 
algoritmo tal que todas as soluções intermediárias 
eram factíveis, o que evita movimentos desnecessá-
rios das formigas e regras complicadas (Souza et al, 
2010). Neste trabalho o algoritmo proposto é avalia-
do com novos casos, buscando verificar suas aplica-
bilidade e robustez, além de testar uma programação 
nova e mais abrangente, em Matlab®.  

2   Algoritmo Colônia de Formigas 

2.1 O comportamento das Formigas 

O ACO é uma heurística inspirada nas formigas, 
que conseguem descobrir os menores caminhos entre 
o formigueiro e uma fonte de alimento através da 
cooperação e de um mecanismo de comunicação 
indireta (Dorigo e Gambardella, 1997). Ao retornar 
ao ninho depois de ter encontrado uma fonte de ali-
mento, a formiga deposita no caminho uma substân-
cia química denominada feromônio. Esta substância 
atrai outras formigas do ninho para a coleta do ali-
mento encontrado. Se existirem várias trilhas de 
feromônio conduzindo a uma dada fonte, a seleção é 
probabilística com base na concentração da substân-
cia em cada uma delas. 

As formigas que percorrem a trilha menor até a 
fonte de alimento, retornam ao ninho mais cedo fa-
zendo com que nela haja alta concentração de fe-
romônio. Isso atrairá um grande número de formigas. 
Deste modo, a colônia é capaz de selecionar o menor 
caminho para uma determinada fonte de alimento de 
forma cooperativa. Tal processo é exemplificado na 
Figura 1. 

Inicialmente, as formigas partem do formigueiro 
de forma aleatória em busca do alimento (Figura 1a). 
Com o tempo, elas passam a percorrer o menor ca-
minho, o qual é apontado pela maior concentração de 
feromônio (Figura 1b). 

  (a) (b) 

Figura 1. Caminhos (a) iniciais aleatórios;  (b)  final e de 
comprimento mínimo 

2.2 Formulação do Problema 

O problema de configuração ótima de redes radiais 
consiste em suprir n nós de carga a partir de p nós-
fontes mediante a ativação de n ligações das m exis-
tentes (m > n). Para a formulação do algoritmo é 
considerado que os nós têm estados binários e as 
ligações têm estados ternários: um nó pode estar 
ligado ou desligado, enquanto uma ligação pode ser 
desativada, ativável ou ativada. Durante a escolha 
das ligações que formam uma configuração radial, a 
ligação pode estar em um dos três estados, depen-
dendo de seus nós. Se uma ligação está ativada então 
seus dois nós devem estar necessariamente ligados. 
Se inicialmente uma ligação está desativada então 
seus dois nós devem estar necessariamente desliga-

dos. Se uma ligação está ativável então um de seus 
nós deve estar ligado e o outro não. Explicando de 
outra forma, uma ligação está ativada quando tiver 
sido percorrida pela formiga. Do contrário, a ligação 
será considerada desativada se não há possibilidade 
de ser percorrida naquele instante, ou ativável se for 
uma das opções que a formiga tem naquele momento 
para seguir em sua expedição.  

A reconfiguração de redes de distribuição pode ser 
formulada como um problema de otimização não 
linear. Encontrar a solução consiste em selecionar 
dentre todas as configurações possíveis aquela em 
que as perdas totais de potência ativa sejam mínimas, 
satisfazendo a um conjunto de restrições.  

A capacidade de condução de corrente nas liga-
ções é limitada, assim o problema pode ser formula-
do do seguinte modo: 

 Minimizar ∆Ptotal, (1) 

tendo-se como restrições: 

i. equações de fluxo de carga, 
ii. capacidade das ligações Ii ≤ Imax,i , 

iii. configuração da rede  radial. 

∆Ptotal são as perdas de potência ativa totais na rede.  
A primeira restrição é intrínseca, haja vista que o 

valor da função objetivo (perdas totais de potência 
ativa) é calculado mediante um método computacio-
nal que tem por base as equações de fluxo. Aprovei-
tando-se da terceira restrição emprega-se no cálculo 
do fluxo de carga o método da soma de potências 
(Cespedes, 1990), por ser de eficiência computacio-
nal reconhecida. 

A segunda restrição é efetiva e pode ser tratada de 
duas maneiras: (i) incorporando-a à função objetivo 
mediante funções de penalidade para onerar soluções 
que violem os limites impostos, tanto mais quanto 
maior for a violação; ou (ii) simplesmente descartan-
do soluções que não satisfaçam os limites de capaci-
dade dos trechos. Essa segunda alternativa é muito 
rígida e em geral inadequada. Portanto, se decidiu 
por adotar a primeira. Ou seja, o problema de otimi-
zação com restrição expresso por (1) é convertido em 
um problema de otimização irrestrita cuja função 
objetivo incorpora a restrição de corrente máxima 
nas ligações (Lin et al, 2000):  

formigueiro 

fonte de alimento  

obstáculo obstáculo 

formigueiro 

fonte de alimento  
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sendo λi  um fator de peso, Ii a amplitude da corrente 
na ligação i cuja capacidade de condução é limitada 
em  Imaxi. Os termos do somatório na expressão (2) é 
uma função de penalidade interior que onera toda 
eventual violação de restrição, tanto mais quanto 
maior for a violação.  
 
2.3 Fluxo de Carga e o Cálculo das Perdas 

As perdas de potência são calculadas pelo método da 
soma de potência – MSP, um método de cálculo do 
fluxo de carga iterativo nas variáveis perdas de po-
tência ativa e reativa do tipo forward-backward 
(Cespedes, 1990). As amplitudes das tensões de barra 
são calculadas seqüencialmente no sentido das subes-
tações para as barras terminais. 

 A tensão na barra final do trecho j depende da 
tensão na barra inicial i: 
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Rj e Xj são a resistência e a reatância do trecho j. Pj e 
Qj são os fluxos de potência ativa e reativa no fim do 
trecho, respectivamente. 

Após todas as tensões de barra ser calculadas, as 
estimativas das perdas de potência ativa e reativa 
podem ser refinadas: 
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Sendo j o trecho que termina na barra j e Φj 

o con-
junto de todos os trechos que começam nessa mesma 
barra j. Então os fluxos no final do trecho j se ex-
pressam do seguinte modo: 

 ∑
Φ∈

∆++=

j

j
k
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 ∑
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j
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kkLj QQQQ )(  

sendo                 as potências da carga instalada na 
barra j, final do trecho j. 

No caso de j ser uma barra terminal, Φj é um con-
junto vazio. Logo, Pj = PLj e Qj = QLj. Na iteração 
inicial consideram-se nulas as perdas de potência 
ativa e reativa nos diversos trechos e obtém-se uma 
estimativa inicial dos fluxos e do perfil de tensão. 
Uma iteração se completa quando o procedimento 
acima é repetido para todas as barras. O processo 
iterativo do MSP converge quando o erro absoluto 
percentual, entre as perdas totais de uma iteração e a 

iteração precedente é menor que uma tolerância pré-
estabelecida. 
 
2.4 Escolha Pseudo-Aleatória das Ligações no Per-

curso das Formigas 

A formiga escolhe a próxima barra a ser visitada com 
base em seu próprio conhecimento (resistência das 
ligações entre a barra que está e as vizinhas) e no 
conhecimento coletivo (quantidade de feromônio 
depositado em cada uma dessas mesmas ligações). O 
conhecimento coletivo é cumulativo, sendo alterado 
sempre que uma nova configuração radial se comple-
ta. 

A probabilidade de uma das ligações ativáveis ser 
escolhida por uma formiga para sair da barra em que 
se encontra para outra é dada pela seguinte expres-
são: 
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em que τi é a quantidade de feromônio na ligação i, 
ηi o inverso da resistência da ligação i, α o peso da 
carga de feromônio, β é o peso da resistência e Ψ o 
conjunto das ligações ativáveis. 

 
2.5 Distribuição do Feromônio 

Tão logo as formigas completem uma configuração 
factível, são calculadas as perdas na rede e a carga de 
feromônio nas ligações ativadas da nova configura-
ção é incrementada do seguinte modo: 

 Ω∈∀τ∆+τ=τ iiii  para   ,  (3) 

sendo Ω o conjunto das ligações ativadas e ∆τi a 
carga incremental de feromônio na ligação i, que se 
expressa como: 

 F
i

γ
=τ∆ ,

 

com F sendo a função objetivo (2) e γ um fator de 
ajuste. Assim, se consegue distinguir as soluções pela 
qualidade que apresentem: configurações com perdas 
menores, por serem soluções melhores, recebem um 
incremento de feromônio maior em suas ligações. 

Na realidade o feromônio é uma substância volátil 
(Dorigo e Gambardella, 1997). Essa propriedade 
evita que soluções antigas fiquem registradas de 
modo demasiadamente persistente, continuando a 
influenciar o processo de busca pela solução ótima e 
acabando por estagná-lo.  A evaporação do feromô-
nio foi incorporada ao algoritmo do seguinte modo: o 
número total de expedições é dividido em partes 
iguais denominado de ciclos, findo o qual a carga de 
feromônio é atualizada do seguinte modo: 

 




Ω∉τρ−
Ω∈τ∆ρ+τρ−

=τ
i

i

i

ii
i  se,)1(

 se,)1(
 (4) 

em que Ω é o conjunto das ligações ativadas da nova 
ligação, ∆τi é a carga incremental de feromônio na 

jj LL QP  e 
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ligação i e ρ é a taxa de evaporação, um número 
entre 0 e 1. 
 

2.6 Resolução do Problema com o Algoritmo de 

Formigas 

Inicialmente todos os nós-fontes estão ligados, en-
quanto os nós de carga estão todos desligados, de 
modo que nenhuma ligação está ativada. As formi-
gas partem simultaneamente de nós ligados respei-
tando as seguintes regras:  

1. As formigas se deslocam exclusivamente por 
ligações ativáveis; 

2. Quando uma formiga chega ao nó desligado 
da ligação ativável que tenha percorrido: 
i. este nó torna-se ligado e a ligação ativada; 
ii. surge outra formiga para ocupar o nó ori-

ginalmente ligado deixado por ela; 
3. O percurso de uma formiga se completa 

quando ela não puder mais seguir por liga-
ções ativáveis; 

4. A expedição termina quando nenhuma for-
miga tiver mais mobilidade, ou seja, quando 
não houver nenhuma ligação ativável. 

Ao término de uma expedição sempre se terá de-
terminado uma configuração radial. O número de 
formigas por expedição é variável. Começa igual ao 
número de nós-fontes e termina igual ao número de 
nós ligados. As formigas vão surgindo aleatoriamen-
te de nós ligados e se movimentam por ligações 
ativáveis enquanto puderem. De acordo com as re-
gras estabelecidas acima o ACO proposto para confi-
guração ótima de redes de distribuição radial é aque-
le que se apresenta na figura 2. A carga de feromônio 
é atualizada aplicando-se (4) se expedição for a últi-
ma de um ciclo. Do contrário se aplica (3).  

3   Resultados 

O algoritmo de formiga foi programado em Matlab® 
e testado com uma rede elétrica de distribuição pri-
mária hipotética de doze barras e quatorze ligações 
suprida a partir de duas subestações, conforme es-
quematizado na Figura 3. A tensão de linha nas saí-
das das subestações, (barras 1 e 9), é 13,8 kV. Os 
dados da rede são apresentados na Tabela 1. A con-
dição necessária, porém não suficiente para a rede ser 
radial é que quatro das quatorze ligações sejam desa-
tivadas, pois as barras de carga são apenas dez. Com 
o programa desenvolvido obteve-se a solução de 
perda mínima indicada na Tabela 2 e Figura 4. A 
tensão e os fluxos na configuração ótima são mostra-
dos na Tabela 3 e os parâmetros do ACO emprega-
dos são mostrados na Tabela 4.  

Um limite para o número possível de configura-
ções a partir da rede da Figura 3 é recomendada por 
Gomes (2005), ou seja, as combinações de quatorze 
ligações em grupo de quatro (ligações desativadas). 
De fato, o número de configurações radiais é bem 
menor. Testando cada uma das 1001 configurações 
obtidas ao se desativarem quatro ligações, descobriu-
se que apenas 373 delas são verdadeiramente radiais. 

 As perdas totais nessa configuração ótima são de 
0,4338 MW. Para se chegar a esse resultado foram 
realizados 20 ciclos de 10 iterações, totalizando 200 
iterações.  

Os perfis de tensão da rede nas configurações 
inicial e ótima são mostrados na Figura 5 indicam 
uma melhoria geral nas tensões de barra em conse-
qüência da reconfiguração do sistema. 

4   Conclusão 

 Uma rede de distribuição primária reconfigurável 
suprida por múltiplas subestações foi empregado 
para testar o desempenho de um algoritmo de formi-
gas com finalidade de minimizar as perdas totais de 
potência ativa. No início do processo a carga de 
feromônio é pequena e uniforme em todas as liga-
ções da rede, prevalecendo o conhecimento individu-
al dos agentes: escolha com base na resistência rela-
tiva das ligações. Com o decorrer das iterações há 
um crescimento sistemático da carga de feromônio 
vindo a prevalecer o conhecimento coletivo das for-
migas.  

O algoritmo tem a vantagem de gerar apenas solu-
ções intermediárias radiais, o que reduz o espaço de 

Figura 3. Configuração inicial da re-
de de distribuição a ser reconfigurada 

Fim 

Executar o MSP:  
calcular fluxos e as 
perdas ativas totais 

Não 

Ler os dados da rede  
e os parâmetros do  

ACO e do MSP 
 

Depositar uma quantida-
de inicial de feromônio 
τ0, em todas as liga-

Início 

Fazer todos os nós-fontes 
ligados e os nós-de-carga 

desligados 
 

Posicionar uma formiga 
em cada nó ligado 

Sim Apresentar a configura-
ção radial final indican-
do suas ligações ativas e 

as perdas totais  

Calcular o valor da 
função objetivo corres-

pondente à configuração 
atual empregando (2) 

Atualizar a carga de 
feromônio empregando  

(3) ou (4) 

Última 
    expedição? 

Sim  

Não 

Deslocar a formiga que 
esteja no nó ligado da 

ligação ativável selecionada  
e aplicar a regra 2 

Escolher uma das liga-
ções ativáveis com  

probabilidade 
 calculada  

por (8) 

Existe  
ligação ativável? 

Incrementar o 
contador  

de expedição 
Incrementar o conta- 

dor de expedição 

Figura 2. Fluxograma do ACO 
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busca, e está apto a lidar com redes supridas por 
múltiplas subestações. 

A técnica apresentou bom desempenho na obten-
ção da configuração ótima de sistemas elétricos de 
distribuição de pequeno porte. As pesquisas atuais 
são no sentido de dotar o algoritmo de eficiência em 
otimizar a configuração de redes de médio porte 
(com várias centenas de ligações).  
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Tabela 1. Dados da rede de distribuição. 

de –  para 
R, 
Ω 

X, 
Ω 

Potência 

barra MW Mvar 
1- 2 2 3 2 0,4 0,6 
2 - 3 3 4 3 0,6 0,5 
5 – 4 3 4 4 0,6 0,4 
8– 5 4 3 5 0,8 0,2 

11 – 5 3 4 6 0,9 0,1 
6 – 7 4 5 7 0,8 0,2 
9 – 8 2 3 8 0,7 0,1 

2 – 10 3 2 10 0,7 0,4 
9 – 11 2 3 11 0,8 0,2 
10 - 12 3 2 12 0,6 0,5 
3 – 4 1 1 – – – 
7 – 3 1 2 – – – 

5 – 12 2 1 – – – 
11 – 6 2 2 – – – 

 

Tabela 2. Redução de perdas com a reconfiguração da rede. 

Configuração  Inicial Ótima 
Ligações desativadas 3, 4, 10 e 14 3, 5, 10 e 12 
Perdas, kW 781,1 433,8 
Redução de perdas – 44,5% 

 

 
Figura 4. Configuração ótima da rede 

Tabela 3. Tensão e fluxo na configuração ótima. 

Barra Tensão, 
p.u 

Barra Fluxo, 
kW de para 

1 1.0000 1 2 2359.64 
2  0.9405 2 3 1203.43 
3 0.8982 8 5 1407.77 
4 0.8923 6 7 800.00 
5 0.9177 9 8 2169.55 
6  0.9395 2 10 700.00 
7 0.9152 9 11 2553.36 
8 0.9620 3 4 600.00 
9  1.0000 5 12 600.00 
10  0.9240 11 6 1717.05 
11 0.9624 -- -- -- 
12 0.9079 -- -- -- 

Tensão de base: 13,8 kV. 

Tabela 4. Valor dos parâmetros utilizados. 

Parâmetros Valor 
Peso da visibilidade, β 1,0 
Peso da carga de      feromô-
nio, α 

1,0 

Taxa de evaporação, ρ 0,10 
 Iterações      200 
Fator de ajuste, γ 10-2 
Tolerância no MSP 10-3 

Figura 5. Perfis de tensão inicial e ótimo. 
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Abstract— The Brain Computer Interface (BCI) is a technology that translates brain signals into commands
or messages, enabling communication and rehabilitation of incapacitated people. Much of these interfaces are
developed based on the visual system, which may not be applicable for patients with severe motor deficits and
unable to control eye movement. The auditory selective attention is an inherent ability of human beings, thus
the detection of attention in auditory responses can be an important tool for the development of BCI using the
hearing. For the practical implementation of these tools is necessary the developing techniques for detection and
classification in real-time. This study reports real-time techniques for detection responses and its application in
BCIs.

Keywords— BCI, Real Time Detection, ASSR, Selective Attention

Resumo— A Interface Cérebro Computador (BCI) é uma tecnologia que traduz sinais cerebrais em comandos
ou mensagens, possibilitando a reabilitação e a comunicação de pessoas impossibilitadas. Grande parte dessas
interfaces são baseadas no sistema visual, o que pode ser um impedimento para pacientes com perdas motoras
severas e incapazes de comandar os movimentos oculares. A atenção auditiva seletiva é uma habilidade inerente do
ser humano, dessa forma a detecção da atenção em respostas auditivas pode ser uma importante ferramenta para
o desenvolvimento de BCI utilizando a audição. Para a implementação prática dessas ferramentas é necessário o
desenvolvimento de técnicas de detecção/classificação de respostas em tempo real. Neste trabalho são avaliadas
técnicas de detecção de respostas em tempo real e são analisadas suas aplicações em BCIs.

Keywords— Respostas Evocadas Auditivas, Interface Cérebro Computador, Atenção Seletiva

1 Introdução

A Interface Cérebro Computador (BCI ou Brain
Computer Interface) é uma tecnologia que tra-
duz sinais cerebrais em comandos capazes de con-
trolar dispositivos, ou em mensagens que permi-
tem a comunicação de indiv́ıduos impossibilitados
(Wolpaw et al., 2002). O maior objetivo na aplica-
ção de BCIs é a reabilitação de indiv́ıduos que não
podem mover ou controlar algumas partes espećı-
ficas do corpo, devido a doenças neurológicas ou
acidentes. Desde que estes pacientes não tenham
nenhum problema cognitivo, a atividade elétrica
cerebral pode ser usada como forma de comunica-
ção. Entre várias técnicas de obtenção dos sinais
cerebrais se destaca a Eletroencefalografia (EEG)
como a mais utilizada, por ser não invasiva, de
baixo custo e de fácil aplicação (Kim et al., 2011).

Os Potenciais Evocados Auditivos (PEA), ou
seja, as respostas desencadeadas pelo sistema ner-
voso em função de uma estimulação sonora, po-
dem ser classificados como transitórios ou de re-
gime permanente de acordo com o tipo de est́ımulo
utilizado (John and Picton, 2000). As Respostas
Auditivas de Regime Permanente (ASSR ou Au-
ditory Steady State Responses) podem ser grava-
das a partir escalpo humano quando um som é
apresentado a uma taxa suficientemente elevada,

de modo que a resposta a qualquer som se sobre-
põe a resposta ao est́ımulo sonoro anterior. Um
sinal modulado em amplitude (AM), aplicado ao
ouvido humano como est́ımulo sonoro, evoca uma
resposta em regime permanente. A ASSR evocada
por tom AM é caracterizada por um aumento de
energia na freqüência da moduladora no espectro
de potência do sinal registrado, assim o sistema
auditivo humano se comporta como um demodu-
lador AM (Galambos et al., 1981).

As respostas evocadas, quando comparadas
ao EEG de fundo, apresentam ńıveis de ampli-
tude bem inferiores, o que torna dif́ıcil a avaliação
da presença de resposta por uma simples inspeção
visual do sinal no domı́nio do tempo. Por isso,
técnicas de detecção objetiva de respostas (Ob-
jective Response Detection ou ORD)(Dobie and
Wilson, 1993), foram desenvolvidas para automa-
tizar o processo de identificação de respostas a
est́ımulos e lidar com a grande variabilidade de
formas de onda inter-indiv́ıduos. Tais técnicas
se baseiam em ferramentas estat́ısticas, nas quais
a capacidade de detecção depende da relação si-
nal/rúıdo (SNR ou Signal to Noise Ratio) e da
quantidade de dados dispońıveis para o cálculo
(Felix et al., 2006). As técnicas de detecção ob-
jetiva, geralmente são aplicadas a posteriori e de-
mandam uma grande quantidade de dados para
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sua execução ótima (Miranda de Sá et al., 2004).
Para aplicações que necessitem acesso a presença
ou ausência de respostas em intervalo de tempo
reduzido, e.g. monitoração de anestesia (Cagy
et al., 2000) e BCIs, é necessário o desenvolvi-
mento de ferramentas computacionais que incor-
porem a caracteŕıstica de processamento digital de
sinais em tempo real.

A atenção seletiva é uma propriedade psicof́ı-
sica relativa à capacidade do cérebro para identi-
ficar e focar em determinados componentes da en-
trada do est́ımulo a ser processado. Os humanos
são capazes de limitar a atenção em uma mensa-
gem auditiva inserida em meio ruidoso e desprezar
as demais respostas. Hillyard et al. (1973) mos-
traram que a audição seletiva, ou seja, focando
atenção em um est́ımulo dentre dois, causa uma
alteração quantificável na resposta medida. Lo-
pez et al. (2009) reportaram evidências da audição
seletiva nas ASSR e sua aplicação em BCIs, com
classificação por Redes Neurais Artificiais, não ob-
tendo resultados conclusivos. Em um estudo mais
recente, Kim et al. (2011) mostraram um aumento
de energia na freqüência da moduladora do est́ı-
mulo focado, nesse trabalho foram alcançadas ta-
xas de acerto na classificação da atenção acima de
80% com 6 comandos por minuto. O desenvolvi-
mento de BCIs baseadas na atenção seletiva e em
ASSRs apresenta grandes vantagens, pois é apli-
cável a pacientes em estado locked-in, que apre-
sentam dificuldades em controlar os movimento
oculares, por esse sistema ser independente da vi-
são (Vision Free) (Kim et al., 2011). Além disso,
não seria necessário muito treinamento para o uso
desse sistema, uma vez que a atenção seletiva é
uma habilidade inerente do ser humano.

O presente trabalho descreve o desenvolvi-
mento de um sistema de detecção de ASSRs em
tempo real, utilizando a Magnitude Quadrática de
Coerência simples e múltipla, visando sua aplica-
ção na classificação da atenção seletiva e em In-
terfaces Cérebro Computador.

2 Materiais e Métodos

2.1 Aquisição de dados

Os sinais EEG foram registrados em todas deri-
vações do sistema internacional 10-20, com refe-
rência Oz, e contou com a participação de seis
voluntários normais adultos. Os Sinais foram co-
letados, de acordo com protocolo aprovado pelo
comitê de ética, numa cabine acusticamente iso-
lada e utilizou-se para coleta um amplificador de
sinais biológicos (BrainNET BNT-36) com filtro
passa-alta e passa-baixa de 0,1Hz e 100 Hz, respec-
tivamente, filtro notch digital na freqüência de 60
Hz (e em seus harmônicos) e freqüência de amos-
tragem de 600 Hz.

2.2 Estimulação

Para cada orelha dos voluntários foi apresentado
um est́ımulo constitúıdo por um tom AM, com
modulação de 100% e intensidade sonora de 75,8
dB. Os est́ımulos foram aplicados com freqüên-
cias diferentes em cada orelha, sendo portadora
de 1000 Hz e moduladora de 37 Hz para o ouvido
esquerdo e portadora de 2000 Hz e moduladora de
43 Hz para o ouvido direito. Para evitar o espalha-
mento espectral, as freqüências das moduladora
foram corrigidas para a freqüência mais próxima,
que resulta em um número primo de ciclos para
1024 pontos (Felix et al., 2005).

2.3 Magnitude Quadrática da Coerência

A estimativa da coerência entre dois sinais aleató-
rios, discretos no tempo e de duração finita, x[k]
e y[k] é dada pela Equação 1 (Dobie and Wil-
son, 1989).

γ̂2xy(f) =

∣∣∣∣∣
M∑
i=1

X∗i (f)Yi(f)

∣∣∣∣∣
2

M∑
i=1

|Xi(f)|2
M∑
i=1

|Yi(f)|2
, (1)

Considerando-se x[k] um sinal determińıstico
e periódico, a Equação 1 pode ser simplificada e
reescrita como (Miranda de Sá et al., 2002):

κ̂2y(f) =

∣∣∣∣∣
M∑
i=1

Yi(f)

∣∣∣∣∣
2

M

M∑
i=1

|Yi(f)|2
, (2)

onde Yi(f) é a Transformada de Fourier da i -ésima
janela de EEG e M é o número de épocas utili-
zadas no cálculo. Na aplicação ao EEG, κ̂2y(f)
pode ser utilizado como um potencial detector de
resposta a est́ımulos, desde que se garanta que os
est́ımulos sejam periódicos.

Os valores cŕıticos para a estimativa da coe-
rência são descritos por:

κ̂2ycrit = 1− α
1

M−1 , (3)

onde α é o ńıvel de significância do teste.
A detecção é obtida com base na rejeição da

hipótese nula (H0) de ausência de resposta, que é
alcançada quando os valores de estimativa exce-
dem o valor cŕıtico (κ̂2y(f) > κ̂2ycrit).

2.4 Coerência Múltipla

Esta é uma técnica de detecção que utiliza a coe-
rência múltipla entre o sinal de estimulação, x[n],
e um conjunto de sinais EEG. Com base na expres-
são da estimativa da coerência múltipla, o valor de
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κ̂2N (f) entre um sinal periódico e um conjunto de
N sinais aleatórios (y1[k], y2[k], ..., yN [k]) pode ser
calculado por (Miranda de Sá et al., 2004):

κ̂2N (f) =
V(f)Ŝ

−1
yy (f)VH(f)

M
, (4)

onde H sobrescrito representa o Hermitiano da
matriz, “ −1 ” a matriz inversa e

V(f) =

[
M∑
i=1

Y1i(f)

M∑
i=1

Y2i(f) · · ·
M∑
i=1

YNi(f)

]
,

(5)
O elemento da p-ésima linha e q-ésima coluna

da matriz de auto-espectros e espectros cruzados
Ŝyy(f) é dado por:

Ŝypyq(f) =

M∑
i=1

Y ∗pi(f)Yqi(f) (6)

Os valores cŕıticos para um ńıvel de significân-
cia α, M épocas e N sinais podem ser expressos
como (Miranda de Sá et al., 2004):

κ̂2Ncrit =
Fcritα,2N,2(M−N)

Fcritα,2N,2(M−N) + [M −N ]/N
, (7)

2.5 Detecção em Tempo Real

Os sinais de EEG aquisitados pelo BNT-36 são
enviados ao computador via ethernet, através
do protocolo UDP (User Datagram Protocol).
O software de interface com o dispositivo foi
desenvolvido no Matlab 7.8.0.347 R2009a (The
MathWorks Inc., Natick, MA, USA), que fornece
suporte para comunicação via UDP.

As técnicas de detecção, descritas na Seções
2.3 e 2.4 foram implementadas em tempo real (on-
line), em computador pessoal. Assim, os detecto-
res são aplicados de forma iterativa a cada trecho
de sinal coletado, e então o usuário pode verificar
instantaneamente a presença/ausência de eventos
est́ımulo-resposta, comparando o valor do detec-
tor na freqüência de estimulação ao valor cŕıtico
do mesmo. A janela do programa desenvolvido é
ilustrada na Figura 1.

Na janela da Figura 1 é ilustrado um caso t́ı-
pico para detecção das ASSR aplicado em tempo
real ao EEG de um dos voluntários. Nesta tela é
posśıvel escolher as configurações do exame, como:
freqüência de amostragem, número de pontos em
cada trecho (janela), canal de referência e os ca-
nais para o cálculo da coerência. O sistema tam-
bém fornece a opção de gravação dos sinais co-
letados, possibilitando posteriormente uma aná-
lise offline dos dados. Na tela do programa, no
canto superior esquerdo, é mostrado um gráfico
contendo os sinais usados no cálculo da estima-
tiva da coerência e à direita o gráfico de κ̂2N (f).
Nesse caso t́ıpico são observados, para a coerência

Figura 1: Janela do programa desenvolvido.

de três sinais (T3, T4 e Cz), picos nas freqüências
de modulação (37 e 43 Hz) que ultrapassam o va-
lor cŕıtico (linha horizontal), indicando a detecção
desses sinais no EEG do indiv́ıduo.

2.6 Protocolo Experimental

Os voluntários foram conduzidos a uma cabine au-
diométrica onde sentaram confortávelmente numa
cadeira reclinável para realização do experimento,
que foi conduzido em três sessões, com duração
de 2 minutos cada. Nas três etapas ambos os sons
eram apresentados, porém para auxiliar no aux́ılio
do foco de atenção, antes de cada sessão tocava-
se, durante 10 segundos, apenas o est́ımulo no qual
o voluntário deveria focar a atenção. Cada teste
consistiu em uma escolha binária, onde o indiv́ı-
duo foi instrúıdo a focar a atenção em um dos
est́ımulos (esquerda/direita) ou desprezar ambos
est́ımulos.

3 Resultados e Discussão

A Figura 2 mostra a evolução amplitude da coe-
rência múltipla em função do tempo para os ca-
nais Cz, Fz, F3, C3 e Pz, selecionados por apre-
sentarem as maiores amplitudes para a coerência
simples.

O gráfico da Figura 2 se refere a caso t́ıpico
no qual o indiv́ıduo focou a atenção no est́ımulo
da esquerda. Nesse caso, observa-se a detecção do
sinal (κ̂2N (fesq) > κ̂2Ncrit) para um tempo de 25
segundos. Na Figura 3 é mostrada uma compila-
ção dos resultados para todos os indiv́ıduos, onde
é analisado o tempo médio de detecção em função
do número de sinais e do ńıvel de significância do
teste. Os sinas utilizados nessa análise são refe-
rentes aos 8 canais (Cz, Fz, F3, C3, F4, C4, T3 e
T4) que apresentaram as melhores SNR, com base
na coerência simples.
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Figura 2: Evolução de κ̂2N (f) em função do tempo,
para um teste com atenção no est́ımulo esquerdo.

Figura 3: Tempo médio de detecção para todos
os indiv́ıduos em função do número de sinais e do
ńıvel de significância.

Na Figura 3 é observada uma redução no
tempo de detecção com a adição de sinais utiliza-
dos no cálculo da coerência para até N=3 sinais.
Porém para um número de sinais N > 4 é notado
um aumento no tempo de detecção. Segundo Felix
et al. (2006), para que seja mantida a probabili-
dade de detecção (PD) de κ̂2N , a partir do quarto
sinal, a SNR do canal adicionado deve superior
ao canal anterior. Como os três primeiros sinais
apresentam as melhores SNR, a adição de sinais
implica em uma menor PD, aumentando assim o
tempo para detecção dessas respostas. Nota-se
também na Figura 3 que para um teste mais ri-
goroso (α < 0.05) o tempo de detecção tende a
crescer com a redução do ńıvel de significância e
esse tempo fica constante para teste menos rigo-
rosos (α > 0.05).

Os resultados ilustrados na Figura 4 mos-
tram, para um caso t́ıpico, o efeito da atenção
nas ASSRs. Nesse gráfico é mostrado a coerên-

cia múltipla com 5 canais (Cz, Fz, F3, C3 e Pz)
para os três casos do teste (sem atenção, atenção
no est́ımulo da esquerda e atenção no est́ımulo da
direita).

Figura 4: Caso t́ıpico para os resultados de κ̂2N (f)
na avaliação da atenção.

Nota-se na Figura 4 que para a freqüência de
est́ımulo da esquerda ocorre um aumento na am-
plitude da coerência múltipla quando um dos es-
t́ımulos é focado. Para a freqüência de est́ımulo
da direita também é observado um aumento de
κ̂2N (f), com detecção da resposta apenas quando
este est́ımulo é focado. Como relatado por Kim
et al. (2011), os resultados da Figura 4 sugerem
um aumento de energia na freqüência da modula-
dora do sinal focado, pois o valor da coerência está
diretamente relacionado à SNR, que cresce com o
aumento da energia do sinal.

4 Conclusões

O método proposto para detecção em tempo real
de respostas evocadas auditivas por meio da coe-
rência se mostrou aplicável para indicar a presença
de ASSRs no EEG. Com o sistema desenvolvido
foi posśıvel a detecção de respostas com um tempo
médio de 13 segundos, utilizando três canais para
o cálculo da coerência. Os resultados preliminares
mostram evidências do efeito da atenção na am-
plitude das ASSRs, assim o detector desenvolvido
pode ser implementado como ferramenta na de-
tecção da audição seletiva, visando a construção
de BCIs baseadas no sistema auditivo.
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Abstract This paper presents a way to classify auditory stimulus recorded from electroencephalogram (EEG) using support 

vector machines (SVM). The main purpose was to develop a brain-computer interface system exploring the attention effect in 

auditory steady-state response (ASSRs), where the user must perform binary selections. This system was EEG-based, since these 

signals were recorded simultaneously with two different AM tones. The classification process was conducted after 

dimensionality reduction with principal component analysis (PCA) and feature extraction by autoregressive (AR) parameters. 

Our best result showed that a hit rate of 83.58% can be reached with 4 principal components, 5 AR parameters each and with 

polynomial kernel in SVM.  

KeywordsBrain-Computer Interface, Support Vector Machine, Auditory Steady-State Response 

ResumoNeste trabalho é apresentado uma forma de se classificar estímulos auditivos captados por eletroencefalograma (EEG) 

utilizando-se máquinas de vetor de suporte (SVM). O objetivo do projeto foi desenvolver um sistema de ICC explorando os 

efeitos de atenção nas respostas auditivas em regime permanente (ASSRs), onde o usuário faça escolhas binárias. Este sistema 

foi baseado em EEG, uma vez que os sinais foram coletados simultaneamente com dois diferentes tons de AM. O processo de 

classificação foi realizado após a redução dimensional dos dados com análise de componentes principais (PCA) e extração de 

características usando-se os parâmetros auto regressivos. (AR). Nosso melhor resultado mostrou que uma taxa de acerto de 

83,58% pode ser alcançado com 4 componentes principais, 5 parâmetros AR e com a função kernel polinomial do SVM. 

Palavras-chaveInterface Cérebro-Computador, Máquinas de Vetor de Suporte, Respostas auditivas em regime permanente 

1    Introdução  

 As atividades elétricas encontradas no 

cérebro são uma conseqüência do fluxo de correntes 

iônicas desencadeadas por potenciais de ação, em 

função de estímulos sensoriais, execução de tarefas, 

pensamentos etc. Ao registro eletrográfico de 

atividades cerebrais no escalpo dá-se o nome de 
eletroencefalograma (EEG). São de especial interesse 

os sinais de EEG coletados concomitantemente à 

apresentação de estímulos sensoriais, pois tais sinais 

carregam informações acerca da via neural e dos 

núcleos cerebrais ativados no processamento da 

informação sensorial – este potencial elétrico 

relacionado a eventos é conhecido como resposta 

evocada (RE). De acordo com Chiappa (1997), as 

REs podem ser subdivididas em transitórias e de 

regime permanente. Na RE transitória, os estímulos 

são apresentados a uma taxa de repetição 
suficientemente lenta (< 2 Hz) para que cada resposta 

termine antes da chegada do próximo estímulo, ou 

seja, a RE transitória tem um início e fim bem 

demarcados. No caso de o estímulo ser apresentado a 

uma taxa suficientemente elevada (> 5 Hz), onde 

cada resposta se sobrepõe temporalmente à 

subsequente, considera-se que a rede neuronal 

alcançou um equilíbrio de excitabilidade e que, 

então, uma RE em regime permanente é alcançada. 

Uma resposta auditiva em regime permanente 

(ASSR, do inglês Auditory Steady-State Response) 

ocorre quando um som é apresentado a uma taxa 

suficientemente elevada, de modo que a resposta a 
qualquer som sobreponha-se à resposta ao som 

anterior. A modulação senoidal da amplitude de um 

tom contínuo (tom AM) é um exemplo de estímulo 

acústico que evoca uma resposta auditiva em regime 

permanente (Kuwada et al., 1986). 

 O EEG pode ser usado para a interface 

cérebro-computador (ICC), onde um sistema 

permitiria que uma pessoa controlasse um 

computador usando apenas suas ondas cerebrais – 
esta abordagem pode ser útil, por exemplo, para a 

comunicação de pacientes paralisados. 

 O EEG, bem como as REs, possuem 

algumas limitações, como, por exemplo, a pouca 

resolução espacial - não é possível associar de forma 

peremptória o sinal coletado no escalpo e seu gerador 

neural – e a baixa relação sinal-ruído (SNR) – devido 

às atividades de fundo e artefatos de movimento de 

olhos e músculos. Todavia, o EEG possui alta 

resolução temporal, se comparado com ferramentas 

de neuroimagem como fMRI e PET, além de 

portabilidade, facilidade no manuseio dos 
equipamentos e baixo custo de manutenção. Estas 

vantagens fazem do EEG uma ferramenta atrativa 

para implementação de sistemas de ICC. Além disso, 

estudos de Wolpaw et al. (2002) mostraram que 

existem correlações entre sinais EEG e movimentos 

executados ou imaginados. Como exemplo, citam-se 

as implementações de ICC que usam potenciais 

corticais lentos (SCPs) (Kubler et al., 2001), 

atividades coletadas durante imaginação de 

movimento (Wolpaw et al., 2002) e REs visuais 

usando P300 (Donchin et al., 2000). 
Muitos tipos de ICCs vêm sendo desenvolvidas 

baseadas em classificações a partir de diferentes 
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características extraídas de EEG. Porém, ICCs 

baseadas em classificação de características extraídas 

de EEG tem alguns problemas em comum. Segundo 

Lopez et al. (2008) os sinais de EEG não são 

considerados estacionários e por conta disso, deve-se 

ter em mente que um mesmo indivíduo fazendo o 
mesmo experimento pode produzir resultados 

diferentes. Para se evitar isso, sistemas adaptativos 

como as Máquinas de Vetores de Suporte (do inglês, 

Support Vector Machine, SVM) podem ser usadas. 

Nesse artigo, foi conduzida uma investigação da 

atenção seletiva auditiva para interface cérebro-

computador. Foi feita a classificação de 

características extraídas de EEG tendo como 

ferramenta para classificação as SVMs como em 

Liao et al. (2007) e Yang et al. (2007). Para o uso da 

SVM, os sinais coletados são pré-processados em 

duas etapas onde os dados tem, inicialmente, sua 

dimensionalidade reduzida com a Análise de 

Componentes Principais (do inglês, Principal 
Components Analysis, PCA) e, em seguida, são 

ajustados modelos auto regressivos (AR) às PCAs, 

sendo que os parâmetros dos modelos AR foram 

usados para a classificação no SVM. 

A organização desse artigo está como segue: A 

seção 2 descreve como os dados para esse trabalho 

foram obtidos, o pré-processamento de 

características extraídas do EEG e a ferramenta 

utilizada para a classificação dos dados, SVM. A 

seção 3 apresenta os resultados obtidos. Em seguida, 

a seção 4 mostra a relevância desse artigo e por 

último, na seção 5, as considerações finais. 

 

2   Materiais e Métodos 

2.1 Estimulação e Coleta de Dados 

 

Para a execução desse projeto criou-se um 

banco de dados com 16 voluntários com idades entre 

18 e 25 anos e que não possuíam histórico de 

disfunção auditiva. Os indivíduos foram colocados 

em uma cabine com isolamento acústico onde os 

mesmos utilizaram fones de inserção para 

audiometria E-A-RTONE®5A Insert Earphone, da E-

A-R Auditory Systems, para receber o estímulo e 

para que houvesse atenuaçãodo ruído do ambiente de 

30 a 40dB. Feito isso, os voluntários foram 
encorajados a relaxarem e fecharem os olhos durante 

o exame de EEG. 

Os estímulos empregados nesse trabalho foram 

tons AM, os quais levavam uma freqüência 

modulada e uma freqüência portadora para cada 

ouvido, simultaneamente. As portadoras usadas 

foram de 0,5, 1, 2, e 4kHz. Já as freqüências 

moduladoras ficaram estabelecidas na faixa entre 

30Hz e 50Hz, sendo estas 32, 34, 36, 38, 41, 43 e 

45Hz pois os melhores resultados obtidos estão 

próximos de 40Hz (Galambos et al., 1981). 

Procedimento parecido foi adotado em Kim et al. 

(2011)e Lopez et al. (2008), onde estes utilizaram 

frequências portadoras de 1kHz e 2,5kHz  e 

frequências moduladoras de 37 e 43Hz e 38 e 42Hz. 

De fato, as moduladoras foram ligeiramente 

corrigidas para que apresentem um número primo de 

oscilações a cada janela de 1 segundo de sinal. Este 

procedimento (Felix et al., 2005) visa prevenir um 
eventual espalhamento espectral. Todas as 

combinações possíveis de portadoras e moduladoras 

foram avaliadas numa tentativa de não somente obter 

um grande volume de dados para a classificação, mas 

também verificar para qual combinação a resposta do 

indivíduo seria melhor e, consequentemente, de mais 

fácil detecção. 

Para a aquisição dos dados foi utilizado o 

Sistema Internacional 10-20. Conforme pode ser 

visto na figura 1, este sistema padroniza o 

posicionamento de eletrodos que são aderidos no 

escalpo de cada paciente. Os sinais foram coletados 

usando o amplificador de sinais biológicos (BrainNet 

BNT-36, EmsaMed, Brasil) com filtro passa-banda 
de 0,1 a 100 Hz e frequência de amostragem de 600 

Hz. 

 
Figura 1. Sistema internacional 10-20 (Fonte: Nicacio, (2011)) 

2.2 Experimento 

 

O experimento consistiu em três etapas onde 

dois estímulos auditivos eram gerados 

simultaneamente e o voluntário deveria focar atenção 

no som instruído pelos pesquisadores. Todos os 

estímulos possuíam algumas características em 

comum: a mesma intensidade sonora e o tempo de 

duração do estímulo era sempre de 2 minutos. 

Na figura 2, podemos ver uma pessoa dentro da 

cabine de isolamento acústico, onde essa era 

encorajada a relaxar. Na primeira etapa o indivíduo 

deveria permanecer com os olhos abertos e tentar não 

prestar atenção nos estímulos sonoros. Em um 
segundo momento, era pedido que o voluntário 

fechasse os olhos e focasse sua atenção no estímulo 

do ouvido esquerdo. Para ajudá-lo, o estímulo era 

gerado sozinho para que, em seguida, o ouvinte 

conseguisse identificá-lo quando o som fosse 

enviado concomitantemente com o outro estímulo. 

Por último, solicitava-se que a pessoa focasse sua 

atenção no ouvido direito, sendo o processo para este 

igual ao do ouvido esquerdo.  
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Figura 2. Voluntário na cabine de isolamento acústico aguardando 

o início do exame. 

 

2.3 Processamento dos Dados 

 

Dado o considerável volume de dados, algumas 

ferramentas estatísticas são necessárias para reduzir o 

número de elementos, extraindo deles o máximo de 

informações úteis para uma classificação. 

Inicialmente, utilizamos um filtro digital para 

eliminar a presença da frequência da rede elétrica, 

que é 60Hz, e seus harmônicos, os quais contribuíam 

para contaminar o sinal. Em seguida, foi usada uma 
PCA para reduzir o número de dados e assim, com 

este novo grupo, extrair parâmetros AR para, em 

seguida, classificar o banco de dados usando uma 

SVM. Abaixo, há uma breve descrição dos métodos 

utilizados para o pré-processamento e classificação. 

 

 

2.3.1 Análise de Componentes Principais (PCA) 

 

A análise de componentes principais tem como 

principal objetivo, avaliar os dados usados visando 

sua redução, eliminação de sobreposições e a escolha 

das formas mais representativas de dados a partir de 

combinações lineares das variáveis originais (da 

Silva et al., 2006). A PCA é uma forma de se 

encontrar a relação entre características retiradas dos 

dados. É muito útil quando os vetores dos atributos 

têm muitas dimensões ou quando uma representação 

gráfica não é possível. 

Os passos seguidos para calcular as componentes 

principais são: 

 Obtenção dos dados; 

 Cálculo da média ou vetor médio destes dados; 

 Em seguida, subtração da média de todos os itens 

de dados; 

 Cálculo da matriz de covariância. 

 Cálculo dos auto valores e auto vetores da matriz 

de covariância; 

 Em seguida, multiplicação da matriz de dados 

pela matriz dos auto vetores. Neste artigo foram 

usadas 4 PCAs por indivíduo reduzindo, assim, a 

matriz em 80% dos dados iniciais. 

 

2.3.2 Modelo Auto Regressivo (AR) 

 

Um modelo auto regressivo é um grupo de 

fórmulas de predição linear que tentam prever uma 

saída y[n] de um sistema a partir de saídas anteriores 

(y[n-1], y[n-2]...) e entradas (x[n], x[n-1], x[n-2]...). 

O objetivo, então, é determinar os coeficientes 

𝑎1 , 𝑎2 , … e 𝑏0 , 𝑏1, 𝑏2 ,… na seguinte equação: 

 

𝑦𝑒  𝑛 =  𝑎1 ∙ 𝑦 𝑛 − 1 +  𝑎2 ∙ 𝑦 𝑛 − 2 
+  ⋯ +  𝑏0 ∙ 𝑥 𝑛 +  𝑏1

∙ 𝑥 𝑛 − 1 +  ⋯ 

 

(1)  

Um modelo que dependa somente das saídas 

anteriores do sistema é chamado de modelo auto 

regressivo (AR) que é o padrão utilizado nesse 

artigo.  

 

2.3.3 Máquinas de Vetor de Suporte (SVM) 

 

As SVMs constituem uma técnica de aprendizado 

que é embasada pela teoria de aprendizado estatístico 

proposta por Vapnik, (1999). Os resultados obtidos 

por esse procedimento são comparáveis aos 
alcançados por outros algoritmos de aprendizado, 

como as Redes Neurais Artificiais (RNAs). 

As SVMs fazem a classificação construindo-se 

um hiper-plano N-dimensional que faz a separação 

de dados em duas categorias. Esse modelo é muito 

similar as RNAs. Na realidade, a SVM usando a 

função sigmoidal de Kernel é equivalente a duas 

camadas do Perceptron. 

Seja f um classificador e F o conjunto de todos os 

classificadores que um determinado algoritmo de 

Aprendizado de Máquina pode gerar. Esse algoritmo, 

durante o processo de aprendizado, utiliza um 
conjunto de treinamento T, composto de n pares 

(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), para gerar um classificador particular f  ∈ F. 

A figura abaixo apresenta uma visão geral do 

processo SVM. 

 

 
Figura 3. Visão geral sobre o funcionamento de uma SVM 

(Modificado de http://www.dtre.com/svm.htm) 

3  Resultados 

Para avaliar o uso das SVMs na classificação 

binária (indivíduo foca atenção ou não) foram 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           771

utilizadas 135 amostras, as quais equivalem a 45 

combinações diferentes de frequências portadoras e 

moduladoras. Os testes foram realizados durante os 

meses de fevereiro a abril de 2011 com 16 

voluntários. Inicialmente, tentou-se criar um 

classificador geral que faria a divisão dos dados em 2 
grupos, o primeiro considerando que o ouvinte não 

estava focando atenção e um segundo onde o 

indivíduo focava em um dos dois estímulos auditivos 

apresentados. Todas as 135 amostras do banco de 

dados foram separadas em grupos de treinamento e 

validação, sendo estas divididas em, 

aproximadamente, 50% do conjunto total, por ser 

essa quantidade a que obteve as melhores taxas de 

acerto. A ideia era variar as amostras que 

compunham o grupo de teste e de classificação na 

tentativa de se obter o melhor resultado. Na Tabela 1 

podemos ver os valores obtidos para os diferentes 
modelos AR criados a partir do número de exames 

supracitado, a função kernel empregada e o melhor 

resultado obtido para cada classificação. 

  
Tabela 1. Melhores resultados obtidos após o treinamento de 50% 

do conjunto total de dados com o SVM, variando-se a ordem do 

modelo AR. 

Ordem do 

modelo AR 

Função Kernel 

usada no SVM 

Porcentagem de 

acerto na 

validação (%) 

03 Linear 80,60 
04 Linear 82,09 

05 𝑷𝒐𝒍𝒊𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂𝒍 𝟖𝟑, 𝟓𝟖 

06 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙 79,10 
07 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙 82,09 
08 Polinomial 82,09 
09 Quadrática 82,09 

10 Linear 80,60 

 

Como segunda tentativa de avaliar as ferramentas 

estatísticas desse artigo, separamos 24 exames de um 

mesmo indivíduo, o qual foi submetido a diferentes 
pares de frequências portadoras e moduladoras. O 

intuito foi uniformizar os dados para facilitar a 

classificação dos mesmos. Para tal, os dados foram 

divididos, como no caso anterior, em grupos de 

treinamento e validação, variando-se o tamanho 

destes. A tabela 2 mostra o resultado apresentado 

pelo classificador para este caso.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Resultados obtidos após o treinamento de 24 

exames de um mesmo voluntário variando- se o número de 

elementos no grupo de treino e validação. 

 

Grupo de 

treinamento 

do SVM 

(%) 

Porcentagem de acerto para os 

modelos AR (%) 

Ordem 3 Ordem 5 Ordem 10 

10 85,71 95,24 90,48 

20 94,44 94,44 88,89 

30 100 93,75 93,75 

40 100 100 100 

50 100 100 100 

60 100 100 100 

70 100 100 100 

80 100 100 100 

90 100 100 100 

4 Contribuição deste artigo 

Conseguindo aumentar o desempenho das 

respostas e a taxa de acerto de detecção ao estímulo 

focado, poder-se-á comunicar com pacientes com 
deficiência motora grave, por exemplo, pacientes em 

locked-in ou afetados por esclerose lateral 

amiotrófica. Assim, estes pacientes poderiam 

responder perguntas simples, como sim e não, 

focando atenção em um dos dois estímulos 

apresentados, sendo que seria pré-definido qual 

estímulo representaria o sim e qual representaria o 

não. 

5 Discussão/Conclusão 

Nesse artigo apresentamos um estudo do 

comportamento das SVMs na classificação do foco 

da atenção auditiva de indivíduos, usando como 

entrada os parâmetros AR ajustados às componentes 

principais derivadas de um conjunto de sinais EEG 

coletados concomitantemente aos estímulos. Os 

resultados obtidos neste trabalho foram semelhantes 

aos obtidos em Lopes et al. (2008), porém usando128 

canais de EEG e não os 20 aqui usados. Conclui-se 

então que a abordagem descrita neste trabalho é mais 
eficiente. 

De acordo com a tabela 2, pode-se notar que o 

uso de ICCs usando este tipo de RE não necessita de 

um treinamento rigoroso do usuário para a sua 

utilização. Na tabela 2 temos que com apenas 10% 

dos dados para treinamento em um total de 24, o 

SVM conseguiu ter um acerto superior a 80%, 

lembrando que as combinações de frequências são 

diferentes. O que indica ainda que não é necessário 

treinar uma pessoa para um mesmo par de portadora 

e moduladora para conseguir resultados expressivos. 
Com um pouco mais de dados para o treinamento, as 

respostas foram sempre corretas, o que nos mostra 

que o SVM é uma ferramenta efetiva para a 

classificação de ICCs (Arbabi et al., 2005).  
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Como estudo futuro, dever-se-á avaliar o sistema 

para mais uma saída, onde o classificador tentará 

identificar se o usuário não está prestando atenção no 

estímulo apresentado, ou se o foco está no som do 

ouvido esquerdo ou direito. 

Agradecimentos 

 Agradecemos à FAPEMIG, ao CNPq e à 

CAPES pelo suporte financeiro, sem os quais esta 

pesquisa não seria possível. 

 

Referências Bibliográficas 

(Figura 3). Acesso em 01º de 12 de 2010, disponível 

em http://www.dtre.com/svm.htm. 

 

Arbabi, E., Shamsollahi, M. B., & Sameni, R. 

(2005). Comparison between features used 
for the bayesian and the SVM classifiers in 

BCI. Engineering in Medicine and Biology 

27th Annual Conference (pp. 5365 - 5368). 

Shangai, China: IEEE. 

 

Chiappa, K. H. (1997). Evoked Potencials in Clinical 

Medicine (2nd Edition ed.). New York: 

Raven Press. 

 

da Silva, C. Y., & Traina, A. J. (2006). Recuperação 

de Imagens Médicas por Conteúdo 
Utilizando Wavelets e PCA. Anais do X 

Congresso Brasileiro de Informática em 

Saúde. Florianópolis - SC. 

 

Donchin, E., Spencer, K. M., & Wijeshingle, R. 

(2000). The mental prosthesis: Assessing 

the speed of a p300-based brain-computer 

interface. IEEE Transactions on 

Rehabilitation Engineering, pp. 174-179. 

 

Felix, L. B., Moraes, J. E., Sá, A. M., Yehia, H. C., 

& Moraes, M. F. (2005). Avoiding Spectral 
Leakage in Objective Detection of Auditory 

Steady-State Evoked Responses in the 

Inferior Collicullus of Rat using Coherence. 

Journal of Neuroscience Methods, pp.249-

255. 

 

Galambos, R., Makeig, S., & Talmachoff, P. J. 

(1981). A 40hz auditory potential recorded 

from the human scalp. P. Natl. Acad. Sci-

Biol, pp. 2643 - 2647. 

 
Kim, D. W., Hwang, H. J., Lim, J.-H., Lee, Y.-H., 

Jung, K.-Y., & Im, C.-H. (2011). 

Classification of selective attentionto 

auditory stimuli: Toward vision-free brain-

computer interfacing. Journal of 

Neuroscience Methos. 

 

Kubler, A., Neumann, N., Kotchoubey, B., 

Hinterberger, T., & Birbaumer, N. P. 

(2001). Brain-computer communication: 

self-regulation of slow cortical potentials for 

verbal and communication. Arch Phys Med, 
pp. 1550 1539. 

 

Kuwada, S., Batra, R., & Maher, V. I. (1986). Scalp 

potencials of normal and hearing-impaired 

subjects in response to sinusoidally 

amplitude modulated tones. Hear. Res., pp. 

179-192. 

 

Liao, X., Yao, D., & Li, C. (2007). Transductive 

SVM for reducing the training effort in BCI. 

J. Neural Eng, pp. 246-254. 

 
Lopez, M. A., Pomares, H., Prieto, A., & Pelayo, F. 

(2008). Signal Processing and Perceptrons 

in an Auditory based Brain-Computer 

Interface. Eighth International Conference 

on Hybrid Intelligent Systems, (pp. 781-

786). Barcelona. 

 

Nicacio, L. R. (2011). Investigação da atenção 

seletiva auditiva para interface cérebro-

computador usando magnitude quadrática 

de coerência. UFV. Tese de  Monografia 
 

Vapnik, V. N. (1999). An Overview of Statistical 

Learning Theory. IEEE Transactions on 

Neural Networks, pp. 988-999. 

 

Wolpaw, J. R., Birbaumer, N., McFarland, D. J., 

Pfurtscheller, G., & Vaughan, T. M. (2002). 

Brain-computer interfaces for 

communication and control. Clinical 

Neurophysiology, pp. 767-791. 

 

Yang, B., Ma, S., & Li, Z. (2007). Pattern 
Recognition for Brain-Computer Interfaces 

by Combining Support Vector Machine 

with Adaptative Genetic Algorith. Lecture 

Notes in Computer Science, 4689, pp. 307 - 

316. Berlin. 

 

 

 

 

 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           773
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Abstract— This paper investigates the use of Evolutionary Computation in the design of electronic circuits,
an area known as evolutionary electronics, and it has as main objective to provide methodologies for new tools
for Computer Aided Design (CAD) of electronic circuits. In this research, the use of evolutionary algorithms was
beyond the classical operators of the selection, crossover and mutation. It also provides new operators, methods
and strategies specific to this type of application. The experimental results obtained through the synthesis of
level voltage detectors and logic gates in platform extrinsic, underscored the potential of Evolutionary Electronic
applied in the construction of basic blocks of electronic systems. Therefore, the main feature of this work is to
present a new design methodology: evolving instead of design.

Keywords— Evolutionary Electronics, Evolutionary Computation, Electronic Circuits.

Resumo— Este artigo investiga o uso de Computação Evolutiva aplicada no projeto de circuitos eletrônicos,
área conhecida como Eletrônica Evolutiva, e tem como maior objetivo oferecer uma metodologia para ferramenta
de Computer Aided Design (CAD) de circuitos eletrônicos. Nesta pesquisa, a utilização de algoritmos evolutivos
vai além dos clássicos operadores de seleção, cruzamento e mutação, apresentando também novos operadores,
métodos e estratégias espećıficas para este tipo de aplicação. Os resultados experimentais obtidos, por meio
da śıntese de detectores de ńıvel de tensão e de portas lógicas em plataforma extŕınseca, ressaltam o potencial
da Eletrônica Evolutiva aplicada na construção de blocos básicos de sistemas eletrônicos. Portanto, a principal
caracteŕıstica desse trabalho é apresentar uma nova metodologia de projeto: evoluir ao invés de projetar.

Palavras-chave— Eletrônica Evolutiva, Computação Evolutiva, Circuitos Eletrônicos.

1 Introdução

Este artigo investiga a utilização de algoritmos
evolutivos como ferramenta empregada na cons-
trução de blocos básicos de circuitos eletrônicos
em ńıvel de transistores, onde é apresentado uma
metodologia de projeto extŕınseco utilizando o si-
mulador ngSpice (Nenzi and Vogt, 2010), aplicado
tanto na śıntese como na otimização do circuito
por meio de uma evolução em dois estágios. Esta
metodologia de avaliação em dois estágios pode ser
utilizada tanto em eletrônica evolutiva quanto em
qualquer problema de busca que necessite encon-
trar primeiro uma solução satisfatória para depois
otimizá-la, até que fique o mais próximo da solu-
ção ótima.

O projeto de circuitos analógicos é mais com-
plexo do que projetos de natureza digital e de-
pende mais da experiência e intuição do projetista
(Zebulum et al., 2002). Assim, a complexidade
desta classe de projetos caracteriza uma motiva-
ção econômica para a automação nesta área que é
carente de projetistas experientes.

Este artigo está estruturado da seguinte
forma: na seção 2 há uma caracterização de
Computação Evolutiva juntamente com Eletrô-
nica Evoluliva; na seção 3 é mostrado algumas
analogias da área para exemplificar os termos uti-
lizados no decorrer deste trabalho; na seção 4 é
mostrado como foi adequado a representação do
problema ao algoritmo genético; na seção 5 é apre-

sentado os métodos utilizados para śıntese dos cir-
cuitos; nas seções 6 e 7 os resultados das śınteses
deste trabalho são apresentados; e por ultimo são
feitas as considerações finais na seção 8.

2 Computação Evolutiva e Eletrônica
Evolutiva

Computação evolutiva é um ramo da Inteligên-
cia Computacional inspirada na Teoria Darwi-
nista, que teve ińıcio na década de 60 (Fogel
et al., 1966), com a idéia de gerar software por
meios evolutivos, conhecidos por sistemas artifici-
ais. Baseado no paradigma Darwinista os algorit-
mos evolutivos resolvem problemas computacio-
nais considerados dif́ıceis demais para serem re-
solvidos por técnicas tradicionais (Linden, 2006);
Estes algoritmos utilizam o processo de aprendi-
zado coletivo de uma população de indiv́ıduos, o
que implica em um paralelismo na busca por so-
luções (Delai, 2008); Através da modelagem do
processo de evolução natural utilizando mecanis-
mos de recombinação, mutação, seleção natural e
sobrevivência dos mais aptos até que se encontrem
soluções adequadas para o problema em questão.

A área que estuda a aplicação de algoritmos
evolutivos na solução de problemas no domı́nio
de eletrônica é denominada Eletrônica Evolutiva
(Sipper, 1997). Em Eletrônica Evolutiva (ou Evo-
lucionária) aplica-se um Algoritmo Genético (AG)
para busca/otimização em um espaço de busca
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que contenha o circuito desejado e o AG deve apre-
sentar um circuito com comportamento satisfató-
rio (Santini et al., 2004).

Eletrônica Evolutiva pode ser classificada de
acordo com as seguintes propriedades: tipo de
projeto, natureza do projeto e plataforma evolu-
tiva. Quanto ao tipo de projeto, divide-se ele-
trônica evolutiva em otimização e śıntese de cir-
cuitos; quanto à natureza do projeto, as aplica-
ções podem ser classificadas em analógica e di-
gital; finalmente, quanto à plataforma evolutiva,
uma aplicação pode ser classificada em extŕınseca
e intŕınseca (de Garis, 1993). Aplicações extŕın-
secas são aquelas em que os circuitos são avalia-
dos através de simuladores; por outro lado, nas
aplicações intŕınsecas, a avaliação é realizada com
base no comportamento dos indiv́ıduos ao serem
carregados em circuitos integrados programáveis
(Zebulum, 1999). Essas classificações são exem-
plificadas na tabela 1.

Tabela 1: Classificações em Eletrônica Evolutiva
Tipo de Otimização Śıntese

de Projeto circuitos circuitos
Natureza do Eletrônica Eletrônica

Projeto Analógica Digital
Plataforma Extŕınseca Intŕınseca
Evolutiva (em software) (em hardware)

3 Analogia com a evolução biológica

Inspirado na evolução biológica descrita por
Darwin, a Computação Evolutiva tenta imitar os
métodos estudados na natureza que em bilhões de
anos culminaram em vida complexa na face da
Terra (Peixoto et al., 2010). E para isso traz para
os algoritmos os operadores de cruzamento e mu-
tação que são responsáveis por executar a busca
dentro de um domı́nio de soluções.

Algumas analogias são feitas entre o sistema
natural e a Eletrônica Evolutiva (Tabela 2), e se-
rão usadas no decorrer deste trabalho.

Tabela 2: Analogias entre o sistema natural e a
Eletrônica Evolutiva

Natureza Eletrônica Evolutiva
Gene Caracteŕıstica do problema

(Componente Eletrônico).
Cromossomo Conjunto de componentes

eletrônicos
Indiv́ıduo Posśıvel Solução

(Circuito Eletrônico)
Adaptação ao meio Fitness (Qualidade do circuito)

Genótipo Circuito em estrutura de dados
Fenótipo Circuito descrito em arquivo
População Conjunto de Circuitos
Geração Ciclo de vida de uma população

Inspirado no processo de seleção natural de se-
res vivos, os algoritmos evolutivos selecionam os
melhores indiv́ıduos da população inicial (aqueles
com alto fitness) e através dos operadores de cru-
zamento e mutação geram descendentes (que são
variantes dos pais). Uma população intermediária
(também conhecida como mating pool) é utilizada
para alocar temporariamente os descendentes ge-
rados na recombinação dos pais selecionados. Es-
tes pais são selecionados com probabilidade pro-
porcional ao seu fitness e irão partipar de um cru-
zamento entre seus cromossomos para gerar novos
descendentes. Como explicado anteriormente o al-
goritmo clássico é mostrado na figura 1, onde S(t)
é uma população de indiv́ıduos na geração t.

Figura 1: Algoritmo evolutivo clássico

4 Representação

A representação é uma das escolhas cruciais den-
tro de um projeto evolutivo, pois é a partir dela
que são definidos posteriormente os operadores
evolutivos. Em Eletrônica Evolutiva os operado-
res devem ser capazes de modificar arranjos dos
circuitos, alterar as caracteŕısticas dos componen-
tes eletrônicos e oscilar o tamanho dos circuitos,
além disso, a representação deve ser intuitiva fa-
cilitando o mapeamento genótipo-fenótipo.

4.1 Genes

O gene é a estrutura mais simples em um pro-
jeto evolutivo e neste projeto um gene deve ma-
pear um componente eletrônico e suas caracteŕıs-
ticas como tipo, nós de conexão e valor (quando o
tipo exigir). Este mapeamento é feito traduzindo
uma estrutura de dados (genótipo) em um arquivo
de descrição do circuito (fenótipo). O número de
nós que um gene pode mapear é estipulado de tal
forma que o circuito possa adquirir qualquer ar-
ranjo, desde todos os componentes em paralelo até
todos os componentes em série, e para isso o ter-
minal do componente pode conectar desde o nó 0
até o nó N, onde N é o número máximo de com-
ponentes que um circuito pode conter.
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4.2 Indiv́ıduos

Em Computação Evolutiva o indiv́ıduo é a repre-
sentação de uma posśıvel solução, e em Eletrônica
Evolutiva é a representação de um circuito eletrô-
nico. Neste trabalho os atributos deste indiv́ıduo
são:

• Um vetor de genes, ou cromossomo, represen-
tando o conjunto de componentes eletrônicos
que constituem um circuito;

• Fitness, ou aptidão, que representa a quali-
dade da solução que o circuito representa;

• Máscara de ativação, ou vetor de binários que
atuam como chaves de liga-desliga dos genes.

Este último atributo tem a mesma função que o
microRNA têm nos cromossomos dos seres vivos,
ativando ou desativando os genes (Figura 2). E
nesta aplicação sua principal utilidade é oscilar
o tamanho dos circuitos eletrônicos entre os genes
que produzem fenótipo e os que não produzem, co-
nhecido na biologia como DNA codificante e não
codificante (Zebulum, 1999). Além do mais, é um
ótimo aliado em manter a variabilidade genética
na população. A Figura 2 demonstra como é feito
o mapeamento genótipo-fenótipo no ńıvel de in-
div́ıduo, onde o algoritmo verifica todos os genes
que estão ativos e descreve a sua estrutura de da-
dos em um arquivo de descrição de circuitos para
simulação. Este processo é conhecido como mape-
amento genótipo-fenótipo.

Figura 2: Mapeamento genótipo-fenótipo.

5 Metodologias Evolutivas

5.1 Introdução

O projeto de circuitos em ńıvel de transistores é
complexo, tem custo elevado de tempo e exige es-
tratégias para solucionar problemas encontrados
em experimentos. As estratégias vêm principal-
mente minimizar o numero de circuitos não si-
muláveis, o tempo de simulação, a convergência
prematura da população, minimizar o numero de
componentes nos circuitos viáveis, aumentar a va-
riabilidade genética da população de circuitos ele-
trônicos e também tratar adversidades que por
ventura possam ocorrer durante o processo evo-
lutivo.

5.2 Cruzamento e Mutação

Neste trabalho o tipo de cruzamento adotado é co-
nhecido como cruzamento dois pontos, onde é feito
o sorteio de dois pontos de corte no cromossomo
dos pais selecionados e é feito um entrelaçamento
entre esses cortes cromossomiais (Figura 3).

Figura 3: Cruzamento em dois pontos

O operador de mutação atua percorrendo to-
dos os atributos do indiv́ıduo selecionado, e com
uma pequena probabilidade poderá modificar va-
lores como nós de conexão, valores f́ısicos, tipo de
componente ou bits da máscara de ativação. A
Figura 4 mostra o operador modificando o tipo de
componente em ńıvel de gene e em ńıvel de indi-
v́ıduo ativando um gene desativado pela máscara.

Figura 4: Operador mutação

5.3 Operador de Renovação

Para combater a convergência prematura e esti-
mular a variabilidade genética da população du-
rante a evolução é interessante a adoção de um
método que faz a renovação em todas as gerações
de parte da população injetando carga genética di-
ferenciada por meio de indiv́ıduos aleatórios. Os
circuitos que possuem zero de aptidão, por não
possuir caracteŕısticas básicas para simulação são
substitúıdos na geração seguinte por circuitos ale-
atórios. Este critério se mostrou bem eficiente,
porque um indiv́ıduo sem aptidão que não possui
chances de reproduzir, não deixa que a sua vaga
seja preenchida na próxima geração por um des-
cendente de outro individuo com aptidão. Com
isso é possivel combater a dominância de poucos
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indiv́ıduos que pode ocorrer principalmente nas
gerações iniciais.

5.4 Operador de Minimização

É comum na literatura de algoritmos evolutivos a
utilização de funções de fitness multi-objetivo que
utilizam várias variáveis para gerar a aptidão do
indiv́ıduo. O projeto de circuitos analógicos por
Computação Evolutiva deve-se preocupar com a
viabilidade do circuito, ou seja, este deve aten-
der as especificações dentro de uma margem de
tolerância, e também deve possuir o menor nú-
mero posśıvel de componentes, ou então compo-
nentes com menor custo. Neste trabalho o custo
dos componentes não foi contabilizado na função
de fitness. O operador de minimização é uma ro-
tina ativada dentro da aplicação quando o melhor
circuito já atende as especificações. Esta rotina
faz com que esta aplicação possua avaliação em
duas etapas, sendo a primeira com o objetivo de
obter o circuito viável e a segunda reduzir o seu
fenótipo de forma que este mantenha a sua viabi-
lidade. O algoritmo quando ativado atribui pena-
lidades a todos os circuitos maiores que o menor
circuito viável. Este é proporcional a diferença en-
tre os tamanhos e também ao fitness obtido por
este circuito na simulação. A equação 1 descreve
uma penalidade de 1% ao fitness por componente
em excesso.

Fitness = F ′ − (F ′ × (Tam− T ′)× 0.01) (1)

Onde: F’ é o fitness obtido na simulação, Tam é
o tamanho do indiv́ıduo a ser penalizado (em nú-
mero de componentes) e T’ é o tamanho do menor
circuito viável (em número de componentes).

5.5 Utilização de Componentes Comerciais

A viabilidade de implantação de um circuito sin-
tetizado por um método inteligente utilizando si-
muladores está condicionada a utilização de pa-
râmetros comerciais, pois em eletrônica não existe
dispositivo genérico como nos simuladores. Neste
trabalho, um gene pode apenas mapear resistores
com valores da série E24, enquanto que no ma-
peamento de transistores, foram utilizados os pa-
râmetros dos transistores Philips modelo BC547B
NPN e BC557B PNP.

5.6 Sistema Evolutivo

O fluxograma apresentado na Figura 5 traz a
sequência de processos utilizados neste trabalho
para a śıntese de circuitos analógicos em plata-
forma extŕınseca a partir de uma população inicial
aleatória, permitindo através de várias gerações, o
surgimento de soluções melhores que as anteriores.

Primeiramente a aplicação faz a leitura de
um arquivo que configura os parâmetros evolu-
tivos como quantidade de gerações, tamanho da

população, taxa de mutação, taxa de elitismo e
também os parâmetros dos circuitos como alimen-
tação, tipos de componentes, domı́nio de valores.
Depois da leitura do arquivo de configuração, o
sistema gera uma população de circuitos aleató-
rios que são escritos em netlist′s no padrão de
simulação Spice. Logo em seguida o sistema faz
a chamada ao simulador passando cada netlist e
recolhe o relatório de simulação para poder efe-
tuar a avaliação de cada circuito. Quando uma
geração termina de ser simulada, o sistema veri-
fica se algum circuito obteve avaliação máxima ou
se estourou o numero de gerações. Se as respostas
forem falsas o sistema reconstrói a geração com a
elite da geração anterior, com circuitos aleatórios
e com cruzamentos e mutações dos genótipos da
geração anterior.

Figura 5: Fluxograma de execução

6 Śıntese de Detector de Nı́vel de Tensão

6.1 Procedimentos e Avaliação

Para análise desta classe de circuitos foi necessário
fixar um nó de entrada (nó 2), onde é acoplado um
gerador de sinal triangular que varia de 0V a 12V.
A partir disto é executada uma análise transiente
de dois peŕıodos do sinal de entrada onde pode-
se medir o comportamento dos nós de tensão. Os
parâmetros fixados nesta sintese foram:

• População de 100 circuitos, com 4% de eli-
tismo e 5% de mutação;

• Máximo de 10 componentes por circuito com
alimentação de 12V;

• O gene pode mapear resistores (de 1KΩ
a 100KΩ) e transistores (BC547B NPN e
BC557B PNP);

• O circuito ideal ao receber na entrada um si-
nal superior a 6V deve apresentar ńıvel lógico
1(12V) na sáıda, e se receber um sinal inferior
a 6V deve apresentar ńıvel lógico 0(0V).
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A avaliação desta natureza de circuitos se pre-
ocupa em encontrar um nó de tensão que acerte
todos os valores na sáıda baseado no sinal de en-
trada. Para isto a aplicação faz a leitura do ar-
quivo sáıda da analise transiente e calcula a quan-
tidade de acertos atribuindo o fitness como uma
razão entre os pontos de tensão acertados pelo nú-
mero de pontos lido no tempo.

Fitness =
Acertos

PontosNoTempo
(2)

6.2 Resultados

O primeiro circuito satisfatório foi obtido na gera-
ção 17122 com 10 componentes de tamanho, a par-
tir disto iniciou-se o processo de minimização da
solução que encontrou um circuito com a mesma
funcionalidade e tamanho 9, na geração 47331 (Fi-
gura 6). Depois disso a evolução estagnou total-
mente e foi finalizada.

Figura 6: Circuito na geração 17122 e circuito mi-
nimizado na geração 47331.

Figura 7: Comportamento do detector de ńıvel de
tensão.

A figura 7 mostra as tensões no nó de entrada
2 (triangular) e também no nó de sáıda 6 (quadrá-
tica) do circuito minimizado da geração 47331. O
sinal de entrada tem forma triangular e quando
este ultrapassa o ńıvel de 6V o circuito detecta o
evento e eleva seu ńıvel de tensão na sáıda para

12V. O peŕıodo da análise transiente utilizada foi
de 10ms.

7 Śıntese de Portas Lógicas

7.1 Procedimentos e Avaliação

A forma encontrada de analisar o comportamento
dos circuitos buscando sintetizar portas lógicas foi
fixar dois nós de entrada (nó 2 e 3), para duas fon-
tes pulsantes que inserem durante um intervalo
de tempo um código binário, como por exemplo
o código Gray, utilizado neste trabalho. O código
Gray possui como caracteŕıstica a variação de ape-
nas um bit de um número para outro, o que evita
a ocorrência de spikes durante a simulação, pois
apenas um sinal muda de estado por intervalo de
tempo. As fontes pulsantes emitem os sinais cor-
respondentes de 0 a 3 em Gray durante um inter-
valo de tempo, onde é efetuada a análise transi-
ente para mensurar o comportamento dos outros
nós do circuito. Os parâmetros fixados para a evo-
lução foram:

• População de 100 circuitos, com 2% de eli-
tismo e 5% de mutação;

• Tamanho máximo de 16 componentes por cir-
cuito, com alimentação de 5V;

• O gene pode mapear resistores (de 1KΩ
a 100KΩ) e transistores (BC547B NPN e
BC557B PNP);

• Foi considerado ńıvel lógico 0 os valores entre
0 e 0.5V, enquanto que em ńıvel lógico 1 foi
considerado os valores entre 4.5 e 5V.

Assim como a avaliação do detector de ńıvel de
tensão, a avaliação da porta lógica se preocupa
em encontrar um nó de tensão que acerte todos
os valores na sáıda baseado na lógica dos sinais de
entrada. Para isto a aplicação utiliza a fórmula de
avaliação 2.

7.2 Resultados

Devido a simplicidade da śıntese de circuitos AND
e OR que são sintetizadas com poucas gerações, é
abordado neste trabalho apenas a śıntese da porta
XOR. O primeiro circuito satisfatório XOR foi ob-
tido na geração 304 com tamanho 11, e o seu mı́-
nimo foi obtido na geração 888 com tamanho 6.
É interessante observar que os circuitos XOR (Fi-
gura 8) não utilizam a alimentação para emitir o
sinal de sáıda. Isto acontece em função da avalia-
ção que considera apenas a tensão de sáıda. Porém
para implementação deste circuito deve-se consi-
derar também a corrente de sáıda do circuito, que
obrigaria a utilização da fonte de alimentação.

O gráfico da Figura 9 mostra o comporta-
mento da análise transiente com duração de 10ms
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no nó de sáıda 4 em função da entrada em có-
digo Gray nos nós 2 e 3 do circuito minimizado.
Como foi considerado ńıvel lógico 0 valores entre
0 e 0.5V, a sáıda em alguns momentos apresenta
tensão próxima de 0.5V.

Figura 8: Circuito XOR da geração 304 e minimi-
zado da geração 888.

Figura 9: Comportamento da porta XOR em fun-
ção da entrada em código gray.

8 Conclusões

Neste trabalho foi apresentada uma metodologia
para śıntese de circuitos eletrônicos de forma au-
tomática utilizando computação evolutiva, onde
foi aplicada em duas classes distintas de circuitos
analógicos. Os operadores de Renovação e Mi-
nimização, juntamente com a utilização de com-
ponentes comerciais, são exemplos de metodolo-
gias que podem ser aplicadas neste tipo de projeto
em conjunto com o AG, quando há necessidade
encontrada em experimentos. É fato que circui-
tos criados por Computação Evolutiva são dificil-
mente reprisados, isto é, é necessário re-executar

a evolução para obter outro circuito com a mesma
funcionalidade e com parâmetros totalmente dife-
rentes. Os resultados apresentados neste trabalho
demonstram que a śıntese de circuitos analógicos
por computação evolutiva é uma ferramenta viá-
vel que pode ser aplicada na construção de blocos
básicos de sistemas analógicos.
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ALGORITMOS GENÉTICOS COM INSPIRAÇÃO QUÂNTICA 

 APLICADOS A PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA DE ORDEM 
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Abstract This paper proposes a novel algorithm based on evolutionary and quantum computing. It is designed to solve order-

ing combinatorial optimization problems, of which the traveling salesman problem (TSP) is the most representative example. 

Classical and quantum inspired genetic algorithms with binary representation have been employed to solve combinatorial opti-

mization problems. However, for ordering combinatorial optimization problems, order based genetic algorithms are more ade-

quate than those with binary representation. As for quantum inspired algorithms there is still no specific version to address com-

binatorial ordering optimization problems. Results from the application of the proposed algorithm to the TSP showed to be supe-

rior to those achieved by the traditional order based genetic algorithm, in all cases considered, both in processing time and quali-

ty of the solution. 

Keywords ordering  combinatorial optimization, genetic algorithm, quantum inspired genetic algorithms, quantum bit  

ResumoEste artigo apresenta a proposta de um novo algoritmo baseado em computação evolucionária e computação quânti-

ca. Ele se destina a resolver problemas de otimização combinatória de ordem, cuja versão mais conhecida é o problema do cai-

xeiro viajante. Algoritmos genéticos clássicos ou com inspiração quântica baseados em representação binária têm sido utilizados 

na solução de problemas de otimização combinatória. Entretanto, para problemas de otimização combinatória de ordem, os algo-

ritmos genéticos de ordem são mais adequados do que aqueles com representação binária. Já para os algoritmos genéticos com 

inspiração quântica não há, ainda, versão específica para solucionar problemas de otimização combinatória de ordem. Os resul-

tados provenientes da aplicação do algoritmo proposto ao problema do caixeiro viajante mostraram-se superiores aos obtidos 

com algoritmos genéticos de ordem, em todos os casos considerados, tanto em tempo de processamento quanto na qualidade da 

solução obtida.  

Palavras-chave  otimização combinatória de ordem, algoritmos genéticos, algoritmos genéticos com inspiração quântica, bit 

quântico 

1    Introdução 

Problemas de otimização combinatória têm desafiado 

pesquisadores em função de sua complexidade. Téc-

nicas baseadas em programação matemática e na 

computação evolucionária, notadamente os algorit-

mos genéticos, têm sido empregadas na tentativa de 

solucionar tais problemas.  

Uma classe amplamente estudada de problemas 

de otimização combinatória é denominada otimiza-

ção combinatória de ordem. Em termos gerais, um 

problema de otimização combinatória de ordem com 

n elementos consiste em se determinar qual ordena-

ção destes elementos apresenta o melhor resultado 

para uma função de critério pré-estabelecida.  

A versão mais conhecida para esse tipo de pro-

blema é o problema do caixeiro viajante, cujo objeti-

vo é determinar a ordem de visita a n cidades que 

minimiza a distância total percorrida. A restrição a 

ser respeitada é a de que cada cidade seja visitada 

exatamente uma única vez, exceto aquela na qual se 

inicia e termina a jornada do caixeiro. 

Existem inúmeras abordagens para se resolver o 

problema do caixeiro viajante baseadas na programa-

ção matemática (Nemhauser, 1988), como, por e-

xemplo, o método branch & bound e a relaxação la-

grangeana.  

No âmbito dos algoritmos genéticos, existem 

técnicas específicas para abordar tal problema (Gen, 

1997), que serão utilizadas nas análises comparativas 

apresentadas ao final deste artigo.  

Para problemas de otimização combinatória bi-

nária, uma nova abordagem (Han, 2000; Han, 2002; 

Platel, 2007) foi proposta, de forma a se obter um 

algoritmo com convergência mais rápida e com me-

nor custo computacional. Esta abordagem combina a 

técnica de algoritmos genéticos com o conceito de bit 

quântico e superposição de estados, tendo apresenta-

do resultados promissores, quando aplicada ao pro-

blema da mochila, comparativamente àqueles obtidos 

com algoritmos genéticos com representação binária. 

Os princípios da computação quântica e da computa-

ção evolucionária também foram empregados em 

problemas de otimização com variáveis reais sem 

restrições (Cruz, 2006; Vellasco, 2010) apresentando 

desempenho superior ao dos algoritmos genéticos 

clássicos. Entretanto, a inspiração quântica não havia 

sido estendida, até o momento, para problemas de 

otimização de ordem. Deste modo, este artigo propõe 

uma nova abordagem de algoritmos genéticos com 

inspiração quântica para problemas de otimização 

combinatória de ordem.  

O artigo está organizado em quatro seções adi-

cionais. A seção 2 apresenta o conceito básico de bit 

quântico e a representação proposta para o indivíduo 

quântico em problemas de ordem. A seção 3 descreve 

o algoritmo genético quântico de ordem proposto 

neste trabalho, detalhando o processo de obtenção de 

soluções a partir do indivíduo quântico (observação 

mailto:%20luciano@ele.puc-rio.br,ricardo@ele.puc-rio.br
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do indivíduo quântico) e como estes indivíduos evo-

luem ao longo das gerações. A seção 4 apresenta os 

resultados obtidos pelo algoritmo proposto e sua 

comparação com a técnica tradicional de algoritmos 

genéticos de ordem para o problema do caixeiro via-

jante, com 27, 48, 52 e 100 cidades. Finalmente, a 

seção 5 apresenta as conclusões. 

2    Representação do Indivíduo Quântico 

Os algoritmos genéticos com inspiração quântica 

utilizam o conceito de bit quântico (Han, 2000).  Um 

bit quântico (Qbit) é a menor quantidade de informa-

ção armazenada em um computador quântico, sendo 

representado por um vetor binário (α, β), onde α e β 

são números complexos tais que |α
2
| e |β

2
| fornecem a 

probabilidade do bit quântico ser observado no esta-

do 0 ou no estado 1, respectivamente. Naturalmente, 

deve-se ter: 

  122             (1) 

Nos algoritmos genéticos com representação bi-

nária, cada gene de um indivíduo (denominado indi-

víduo clássico) é representado por um bit; já no caso 

dos algoritmos genéticos com inspiração quântica 

para problemas de otimização combinatória, cada 

gene de um indivíduo quântico é representado por um 

bit quântico. A ideia dos algoritmos genéticos com 

inspiração quântica é gerar indivíduos clássicos a 

partir do indivíduo quântico. Nestes casos, para se 

obter um gene clássico a partir de um gene quântico, 

basta observar o bit quântico, isto é, sortear, a partir 

do valores de α e β daquele Qbit, entre os valores 0 e 

1 (Han, 2000). Repetindo este processo, para todos 

os genes quânticos, consegue-se gerar indivíduos 

clássicos a partir de um indivíduo quântico. 

Em um problema de otimização combinatória 

de ordem, de dimensão n, o indivíduo (denominado 

indivíduo clássico) é representado por um vetor cujas 

n componentes assumem valores entre 1 e n, sem 

repetição. Na versão quântica de um algoritmo gené-

tico de ordem, o indivíduo quântico adotado deve ser 

capaz de produzir indivíduos clássicos. Exemplifi-

cando para o problema do caixeiro viajante, o indiví-

duo clássico representa uma sequência de visita a 

todas as cidades. Se cada bit quântico controlar a 

probabilidade do par cidade-parada ser escolhido, um 

possível indivíduo quântico para o problema de or-

dem é uma matriz n x n de bits quânticos, onde o j-

ésimo bit quântico da i-ésima linha da matriz deter-

mina a probabilidade da j-ésima cidade ser selecio-

nada na i-ésima parada da viagem. A representação 

do indivíduo quântico é, portanto: 

2
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22221

11211
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      (2) 

Esclarecendo a notação: q35 = probabilidade da cida-

de 5 ser a terceira cidade a ser visitada. 

Os bits quânticos que compõem o indivíduo 

quântico estão relacionados entre si, já que a probabi-

lidade de alguma cidade ser escolhida em qualquer 

parada deve ser 1 (para respeitar as restrições do 

problema). Esta relação é expressa por: 





n

j

ij niq
1

,1,1           (3) 

Uma vez estabelecida a estrutura do indivíduo 

quântico de ordem, é necessário definir como ele será 

iniciado, observado (para gerar soluções para o pro-

blema) e atualizado ao longo das iterações do algo-

ritmo. Estes pontos estão descritos em detalhe na 

próxima seção. 

3    Algoritmo Genético Quântico de Ordem 

A estrutura de um algoritmo genético com inspiração 

quântica é bastante simples, e está exibida a seguir: 

Inicia População Quântica 

Enquanto Não (Número Máximo de Gerações) 

Observa População Quântica 

Atualiza população Quântica 

Incrementa Número de Gerações 

Fim Enquanto 

Detalham-se a seguir as etapas do algoritmo. 

3.1 Inicialização da População Quântica 

A inicialização da população quântica é comumente 

realizada de forma aleatória. Entretanto, uma forma 

mais adequada é iniciar o indivíduo quântico de mo-

do a garantir igual probabilidade na geração de solu-

ções para o problema de otimização combinatória de 

ordem. Uma solução para tal problema é um vetor de 

dimensão n com os elementos tomando valores entre 

1 e n, sem repetição, e será denominada de indivíduo 

clássico, pela analogia com o indivíduo utilizado num 

algoritmo genético de ordem tradicional. 

De acordo com a formulação adotada para o 

problema do caixeiro viajante, a viagem começa e 

termina na cidade 1 e se deseja iniciar o indivíduo 

quântico de modo a garantir igual probabilidade na 

geração de indivíduos clássicos. Logo, o indivíduo 

quântico inicial (ou na geração 0), é representado 

por: 
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A primeira linha do indivíduo quântico sempre será 

da forma (1, 0, ......., 0), já que a probabilidade da 

cidade 1 ser escolhida como a primeira parada é 
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sempre 1 (por definição), e consequentemente a pro-

babilidade de qualquer outra cidade ser selecionada 

para a primeira parada é 0. As demais linhas do indi-

víduo quântico indicam que a probabilidade de uma 

cidade ser escolhida, numa parada qualquer, é sempre 

igual a 
1

1

n
, já que a probabilidade da cidade 1 ser 

escolhida será sempre 0 em qualquer linha diferente 

da primeira. Este indivíduo quântico inicial satisfaz 

as condições (2) e (3). 

3.2 Observação da População Quântica 

Dado um indivíduo quântico, a próxima ação a ser 

tomada é gerar indivíduos clássicos. Este processo de 

geração de indivíduos clássicos é denominado obser-

vação do indivíduo quântico.  

Considere-se, por exemplo, a segunda linha da 

matriz representativa de um indivíduo quântico qual-

quer (0, q22, ..., q2n). Como a condição (3) deve sem-

pre ser satisfeita, ao se sortear um número aleatório, 

uniformemente distribuído no intervalo semiaberto 

(0,1], denominado r2, sempre existirá um índice k, tal 

que: 

2

1

1

2 rq
k

j

j 




    e   2

1

2 rq
k

j

j 


                       (5) 

Deste modo, a cidade k será a segunda a ser visitada. 

Para se determinar a terceira parada da viagem, deve-

se considerar a terceira linha do indivíduo quântico 

(0, q32, ..., q3k, ..., q3n). O processo realizado para a 

determinação da cidade na segunda parada não pode 

ser aplicado diretamente sobre a terceira linha origi-

nal do indivíduo quântico, no caso de q3k ser não nu-

lo, uma vez que a cidade k não mais poderá ser esco-

lhida para ser a terceira parada (se q3k for nulo, a ter-

ceira linha já está pronta para ser processada). É ne-

cessário, portanto, atualizar as probabilidades com as 

quais as cidades podem ser escolhidas nesta terceira 

parada. Sabendo-se que a cidade k deve ter probabi-

lidade nula de ser escolhida e que a condição (3) de-

ve ser sempre satisfeita, a terceira linha do indivíduo 

quântico deve ser alterada para: 

)
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          (6) 

Esta nova linha atualizada garante que a cidade k não 

poderá ser escolhida novamente e como: 
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Então: 
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Assim, a condição (3) permanece satisfeita na nova 

linha 3. Naturalmente, o processo descrito para a 

atualização da terceira linha deve ser aplicado a todas 

as linhas ainda não processadas. Após a atualização 

das linhas 3, 4, ..., n, o processo de determinação da 

terceira parada segue os mesmos passos descritos 

para a obtenção da cidade da segunda parada. Deter-

minada a terceira parada, o processo de atualização 

das linhas ainda não processadas se repete e as cida-

des das demais paradas são escolhidas, até que todas 

as paradas tenham sido determinadas. 

A ordem de processamento das linhas não é ne-

cessariamente sequencial (primeira, segunda, tercei-

ra, etc.), sendo válida qualquer ordem para gerar um 

indivíduo clássico. Os resultados da seção 4 mostram 

que a ordem na qual as linhas da matriz representati-

va do indivíduo quântico são processadas tem forte 

influência no resultado da otimização.  

Em resumo, sejam: 

 IP: conjunto das linhas já processadas;  

 CP: conjunto das cidades já visitadas;  

 i Є {1, 2, ..., n}-IP: próxima linha a ser processada; 

 k: cidade selecionada no processo de escolha da 

linha i.  

Supondo que (0,q
’
m2, ...,q

’
mk, ..., q

’
mn) é a representa-

ção atual de uma linha m Є {1,2,...,n}-IP (após todas 

as atualizações realizadas no processamento das li-

nhas pertencentes a IP), então os elementos das linhas     

m Є {1, 2, ..., n}-IP-{i}, serão representados por, q
’’

mj,    

m Є {1, 2, ..., n}-IP-{i}, j Є {1, 2, ..., n}-CP-{k}, on-

de: 

'

'

''

1 mk

mj

mj
q

q
q


          (9) 

Se o processo de observação do indivíduo quântico 

for feito ncla vezes, serão gerados ncla indivíduos 

clássicos. 

3.3 Atualização da População Quântica 

Cada indivíduo clássico gerado é avaliado pela fun-

ção critério estabelecida; o melhor indivíduo clássico 

obtido (aquele com o melhor valor na função critério) 

a partir de cada indivíduo quântico é utilizado para 

atualizar seu indivíduo quântico gerador. Suponha-se 

que o algoritmo se encontre na geração t e que Q(t) 

seja um indivíduo quântico no início desta geração. 

Suponha-se ainda que o processo de observação do 

indivíduo quântico produziu ncla indivíduos clássi-

cos e o melhor indivíduo é representado pelo vetor 

c(t) (vetor com dimensão n cujos elementos variam 

entre 1 e n, sem repetição, e a primeira posição de 

c(t) vale 1). O vetor c(t) pode ser representado na 

forma matricial ordenando as colunas da matriz iden-

tidade de dimensão n x n na ordem dos elementos de 

c(t). Esta matriz será denominada E(t). Por exemplo, 

se c(t)=(1, 3, 2), então a matriz E(t) será formada 

pelas colunas: (1, 0, 0)
T
, (0, 0, 1)

T 
e (0, 1, 0)

T
.  

A atualização de um indivíduo quântico tem por 

objetivo fazer com que a probabilidade de observa-

ção do indivíduo clássico c(t) aumente. Consequen-
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temente, todas as demais soluções terão sua probabi-

lidade de observação reduzida.  

Uma possível forma de se atualizar o indivíduo 

quântico é utilizar a equação recorrente: 

)()()())(1()1( tEttQttQ                        (10) 

onde ε(t) é um parâmetro a ser especificado, com 

valor entre 0 e 1 e dependente ou não da geração. 

O indivíduo quântico Q(t+1) permanece válido, 

uma vez que satisfaz as condições (2) e (3). A condi-

ção (2) é claramente satisfeita uma vez que cada ele-

mento de Q(t+1) é uma combinação convexa de um 

elemento de Q(t) Є [0,1] com um elemento de E(t) Є 
{0,1}. Para a condição (3), tem-se: 

11)()1(
1





n

j

ij tq                     (11) 

Resta mostrar que a probabilidade de se obser-

var o indivíduo clássico c(t) é maior em Q(t+1) do 

que em Q(t). Para tal, basta verificar que: 

},,...,2,1{
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com a igualdade ocorrendo apenas no caso em que 

)(,0)( e)(,1)( icjtqicjtq ijij  . 

Deve ser observado que, como a probabilidade de se 

observar c(t) em Q(t+1) é maior do que em Q(t), ao 

longo das gerações é razoável imaginar a possibilida-

de do indivíduo quântico chegar a uma situação onde 

qualquer observação feita produzirá sempre o mesmo 

indivíduo clássico. Em todas as análises numéricas 

realizadas, a partir de certo número de gerações a 

capacidade do indivíduo quântico gerar indivíduos 

clássicos distintos fica severamente afetada. O maior 

coeficiente de cada linha da matriz representativa do 

indivíduo quântico é um bom indicador da capacida-

de do indivíduo quântico gerar indivíduos clássicos 

distintos. Suponha-se que o maior coeficiente da ter-

ceira linha seja 0,98 na coluna 5. Se a terceira linha 

for a primeira a ser processada, em 98% das observa-

ções, a cidade 5 será selecionada como terceira para-

da da viagem. Estendendo esta ideia, seja mi o maior 

coeficiente da linha i e considere-se m=Míni=1,n{mi}. 

Se o valor de m for alto (maior do que 0,99, por e-

xemplo), pode-se afirmar que a esperança de se ob-

servarem múltiplos indivíduos clássicos distintos é 

pequena.  

O algoritmo apresentado nesta seção foi testado 

em quatro configurações diferentes do problema do 

caixeiro viajante. A seção a seguir apresenta os resul-

tados obtidos. 

4    Resultados 

Foram analisadas configurações do problema do cai-

xeiro viajante com 27, 48, 52 e 100 cidades. Cada 

configuração foi resolvida com um algoritmo genéti-

co de ordem e com o algoritmo genético com inspira-

ção quântica para problemas de otimização combina-

tória de ordem. Foram realizados 10 experimentos 

para cada algoritmo e armazenados os valores míni-

mo, médio e máximo da função critério ao final de 

cada geração. 

Os melhores resultados para o algoritmo genéti-

co de ordem foram obtidos com uma taxa de cruza-

mento de 85%, uma taxa de mutação de 3% e um 

fator de elitismo de 10% (os 10% melhores indiví-

duos de uma geração passam para a geração seguin-

te). O cruzamento uniforme de ordem foi adotado e a 

técnica de mutação empregada consistiu na troca de 

posição de dois genes escolhidos aleatoriamente. 

Uma população de 100 indivíduos clássicos foi utili-

zada. 

Para o algoritmo genético com inspiração quân-

tica, foi utilizado um único indivíduo quântico geran-

do 100 indivíduos clássicos a cada geração.  Cada 

indivíduo clássico gerado foi avaliado pela função de 

critério (distância percorrida), e o melhor indivíduo 

(o vetor c(t)) apresenta uma distância total percorrida 

denominada FGer(t). Ao longo das gerações o me-

lhor indivíduo clássico obtido até então é armazena-

do e a distância percorrida nesta solução é denomi-

nada FMin. O parâmetro ε(t) utilizado na atualização 

do indivíduo quântico é calculado por: 

p

base
tFGer

FMin
t 










)(
)(          (13) 

onde o valor adotado para εbase foi 0,03 e a potência 

p, parametrizada. Note-se que a razão 
)(tFGer

FMin
 é 

sempre menor ou igual a um e quanto menor ela for, 

pior a solução encontrada no processo de observação 

do indivíduo quântico na geração t. A utilização de 

(13) reduz o efeito, causado por uma solução ruim, 

na atualização do indivíduo quântico (10). O parâme-

tro p funciona como um redutor para a atualização, 

uma vez que, quanto maior a potência p, menor o 

efeito na atualização do indivíduo quântico decorren-

te de uma solução ruim (razão 
)(tFGer

FMin  pequena). 

Conforme discutido na seção 3.3, o indivíduo 

quântico pode eventualmente esgotar sua capacidade 

de gerar indivíduos clássicos distintos. Adotando-se 

como parâmetro de controle o menor dentre os maio-

res coeficientes de cada linha, sempre que este valor 

for superior a 0,99 o indivíduo quântico será reinici-

ado. Ou seja, o indivíduo quântico passa a ser repre-

sentado pela matriz Q(0) (4). Uma vez reiniciado, a 

regra de atualização do indivíduo quântico (10) é 

modificada, não sendo mais utilizado o melhor indi-
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víduo clássico obtido na geração, mas sim o melhor 

indivíduo clássico obtido até então. 

Os testes realizados com o algoritmo genético 

com inspiração quântica utilizaram diferentes ordens 

de processamento das linhas da matriz representativa 

do indivíduo quântico no processo de observação e 

diferentes valores da potência utilizada no cálculo de 

ε(t) (13).  Foram consideradas três ordens:  

Ale.: ordem de processamento aleatória; 

Ind.:  ordem do vetor c(t)  

Max.: processa-se primeiramente a linha com o 

maior elemento, depois a linha com o se-

gundo maior valor e assim sucessivamente. 

Nas tabelas das próximas seções, os termos a-

breviados têm o seguinte significado: 

Alg.: Algoritmo utilizado  

(Ord:  algoritmo genético de ordem; para os demais, 

a ordem e a potência utilizadas, com a letra n indi-

cando que não houve reinício do indivíduo quântico 

– o algoritmo para quando o parâmetro de controle 

atinge 0,99.) 

TPro: tempo de processamento total dos 10 experi-

mentos em segundos 

Min: valor mínimo obtido para a função critério para 

os 10 experimentos 

Med: valor médio obtido para a função critério para 

os 10 experimentos 

Max: valor máximo obtido para a função critério 

para os 10 experimentos 

NGer: número máximo de gerações consideradas 

(para os algoritmos identificados pela letra n, o sinal 

≤ indica que todos os experimentos terminaram o 

processamento antes da geração indicada) 

4.1 Resultados para 27 cidades 

Esta configuração refere-se ao problema de per-

correr as 27 capitais brasileiras, partindo e retornan-

do da cidade do Rio de Janeiro. A solução ótima des-

te problema foi obtida por meio da técnica de pro-

gramação inteira e a menor distância possível é 

17.028 km. O tempo de processamento foi inferior a 

2s. A tabela abaixo exibe os resultados obtidos 

Tabela 1. Resultados para 27 cidades 

Alg. TPro Min Méd Max NGer 

Ord 160 18309 21969 27114 1000 

Ale 1 114 18309 21167 25569 1000 

Ind 1 107 17028 21635 24400 1000 

Max 1 108 20407 23360 26056 1000 

Ale 4 127 18233 20825 24577 1000 

Ind 4 116 20245 21642 23207 1000 

Ale 8 155 17573 19799 22117 1000 

Ind 8 150 17874 20955 23364 1000 

Ale 4 n 89 20245 22112 23664 ≤1000 

Ale 8 n 143 17573 19869 22117 ≤1000 

 

Analisando-se a Tabela 1 percebe-se uma dife-

rença significativa nos resultados em função da esco-

lha da ordenação para processamento das linhas na 

matriz representativa do indivíduo quântico. Estas 

diferenças estão exibidas nas linhas Ale 1, Ind 1 e 

Max 1. Nota-se que a ordenação Max é a que apre-

senta os piores resultados. Comparando-se as ordena-

ções Ale e Ind para as potências 4 e 8, observa-se que 

a ordem Ale é ligeiramente melhor, exceto para o 

máximo da potência 4. Adotando, como critério para 

escolha do melhor algoritmo quântico, o valor médio 

da melhor solução obtida nos 10 experimentos, con-

clui-se que o melhor é Ale 8, ou seja ordem aleatória 

com potência 8. O tempo de processamento deste 

algoritmo (155 s) é equivalente ao do algoritmo clás-

sico (160 s). Entretanto, comparando os valores mé-

dios, tem-se uma redução de 9,88% na distância em 

favor do algoritmo genético com inspiração quântica 

e os ganhos com relação aos valores mínimo e máxi-

mo são 4,02% e 18,43%, respectivamente. 

4.2 Resultados para 48 cidades  

Este problema consiste em percorrer 48 capitais 

dos estados dos Estados Unidos da América. Utili-

zando-se a técnica de programação inteira, não foi 

possível provar a otimalidade da melhor solução ob-

tida (33.931), em um tempo de processamento de 

3926s. Conseguiu-se provar, entretanto, que não exis-

te solução melhor do que 32.015. A tabela abaixo 

exibe os resultados obtidos 

Tabela 2. Resultados para 48 cidades 

Alg. TPro Min Méd Max NGer 

Ord. 791 42870 51668 57839 1000 

Ale 4 579 41963 45318 52108 1000 

Ale 4 n 580 41963 45243 52108 ≤1500 

Ind 4 518 48229 50282 53743 1000 

Ale 8 624 40409 46098 51843 1000 

Ale 8 n 731 39975 43019 45376 ≤1500 

Ind 8 622 44637 48869 58054 1000 

Cla. 1159 41208 48989 55095 1500 

Ale 8 769 39975 43019 45376 1500 

 

Para esta configuração, a ordem aleatória de 

processamento das linhas também se mostrou melhor 

do que a ordem definida pelo melhor indivíduo da 

última geração. A melhor potência foi a oitava e o 

algoritmo Ale 8 n (sem reinício) mostrou ser o me-

lhor. Vale notar que, em Ale 8, até a milésima gera-

ção, o indivíduo quântico não havia sido reiniciado. 

Comparando-se os resultados do algoritmo Ale 8 n 

com o algoritmo clássico (1000 gerações), verifica-se 

um pequeno ganho (7,59%) no tempo de processa-

mento e ganhos de 6,75%, 16,74% e 21,55% nos 

valores mínimo, médio e máximo, respectivamente.  

4.3 Resultados com 52 cidades  

Agora, deseja-se percorrer 52 localidades na ci-

dade de Berlim (http://code.google.com/p/metah-

lib/source/browse/trunk/Berlin52.tsp?r=79). Por pro-

http://code.google.com/p/metah-lib/source/browse/trunk/Berlin52.tsp?r=79
http://code.google.com/p/metah-lib/source/browse/trunk/Berlin52.tsp?r=79
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gramação inteira, a solução ótima foi encontrada em 

173s, e a menor distância percorrida foi de 7.542. 

Com base no aprendizado adquirido na realização 

dos experimentos com 48 cidades, bastante similar a 

este em termos de tamanho, não se consideraram, 

agora, configurações que certamente produziriam 

resultados inferiores. A Tabela 3 abaixo exibe os 

resultados. 

Tabela 3. Resultados para 52 cidades 

Alg. TPro Min Méd Max NGer 

Ord. 1001 10117 11174 12292 1000 

Ale 4 683 9420 10204 11242 1000 

Ale 4 n 698 9417 10204 11242 ≤1500 

Ale 8 742 9800 10452 12386 1000 

Ale 8 n 946 9124 9814 10388 ≤1500 

 

Novamente, o melhor algoritmo foi Ale 8 n. 

Comparando-se seu resultado com aquele obtido para 

o algoritmo clássico (Ord), nota-se um pequeno ga-

nho (5,49%) no tempo de processamento e ganhos de 

9,82%, 12,17% e 15,49% nos valores mínimo, médio 

e máximo, respectivamente. 

4.4 Resultados com 100 cidades  

Esta última configuração retrata o problema de 

percorrer 100 localidades (http://www.or.uni-bonn 

.de/~gester/kroC100.tsp). Por programação inteira, 

não foi possível provar a otimalidade da melhor solu-

ção obtida (28.079) em um tempo de processamento 

de 3167s. Consegue-se provar, entretanto, que não 

existe solução melhor do que 19.707. A Tabela 4 

exibe os resultados obtidos. 

Tabela 4. Resultados para 100 cidades 

Alg. TPro Min Méd Max NGer 

Ord. 6875 59883 67461 78358 1000 

Ind 1 2848 57344 61056 67762 1000 

Ale 2 2785 76545 70070 81174 1000 

Ind 2 2853 57469 60381 65156 1000 

Ale 4 2804 76260 79625 84243 1000 

Ind 4 2863 60262 70292 79017 1000 

Ale 8 2844 76260 79625 84243 1000 

Ind 8 2871 69133 76848 81420 1000 

Ale8 n 12589 35364 39349 47908 ≤6000 

 

O melhor resultado foi obtido para a ordenação 

Ind com potência unitária (considerando 1000 gera-

ções). O ganho com relação ao algoritmo genético 

clássico foi expressivo para o tempo de processamen-

to (58,57%) e próximo daqueles observados para os 

problemas menores: 4,24%, 9,49% e 13,52% nos 

valores mínimo, médio e máximo, respectivamente. 

Analisando-se o resultado do algoritmo Ale 8 n, 

verifica-se uma solução muito melhor, porém às cus-

tas de um tempo de processamento significativamente 

maior. Considerando que o número de gerações do 

algoritmo Ale 8 n foi próximo de 6000 (ou seja, fo-

ram necessárias cerca de 6000 gerações para o indi-

víduo quântico ser reiniciado), o número de 1000 

gerações, considerado nas análise comparativas, é 

insuficiente para se obter soluções satisfatórias utili-

zando algoritmos genéticos.  

5    Conclusão 

Em contraste com a técnica de algoritmos genéticos 

com representação binária que possui uma versão 

específica para resolver problemas de otimização 

combinatória de ordem, a técnica de algoritmos gené-

ticos com inspiração quântica ainda não havia sido 

estendida para este tipo de problema. Uma proposta 

foi apresentada neste artigo e o problema do caixeiro 

viajante foi escolhido como estudo de caso. Foram 

considerados quatro problemas com tamanhos dife-

rentes e os resultados obtidos sugerem que o desem-

penho de um algoritmo genético com inspiração 

quântica para a resolução de problemas de ordem é 

superior ao dos algoritmos genéticos de ordem. No-

vas pesquisas, tais como cruzamento e mutação de 

indivíduos quânticos e obtenção de resultados numé-

ricos adicionais serão necessários para se estabelecer 

um veredito definitivo.  
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Av. Getúlio Vargas, 04, Monte Castelo, 65030-005, São Luis, Maranhão, Brasil

Email: felipecs.20@hotmail.com, ginalber@ifma.edu.br

Abstract— This paper proposes a methodology for digital PID controllers design via multiobjective genetic
algorithm based on gain and phase margins specifications to linear plants with time delay. The discrete transfer
functions of the PID controller and the linear plant with time delay are obtained, based on Tustin and Padé
aproximations, to generate analytical formulas for the gain and phase margins in the frequency domain. These
formulas are used to develop a multiobjective genetic algorithm so that based on gain and phase margins spec-
ifications, the digital PID controller parameters can be obtained. Simulation results in the time and frequency
domains show the robustness and the efficience of the proposed methodology compared with others methods
available in the literature.

Keywords— Digital control, PID controller, genetic algorithm, intelligent control, linear plant, time delay.

Resumo— Este artigo propõe uma metodologia para projeto de controladores PID digitais via algoritmo
genético multiobjetivo baseada nas especificações margens de ganho e fase para plantas lineares com atraso de
tempo. As funções de transferência discreta do controlador PID e da planta linear com atraso de tempo são
obtidas com base nas aproximações de Tustin e Padé, para gerar fórmulas anaĺıticas para as margens de ganho e
fase no domı́nio da freqüência. Estas fórmulas são usadas para desenvolver um algoritmo genético multiobjetivo,
para que com base nas especificações margens de ganho e fase, os parâmetros do controlador PID digital possam
ser obtidos. Os resultados de simulação no domı́nio do tempo e da freqüência mostram a robustez e a eficiência
da metodologia proposta em comparação com outros métodos dispońıveis na literatura.

Palavras-chave— Controle digital, controlador PID, algoritmos genéticos, controle inteligente, planta linear,
atraso de tempo.

1 Introdução

O avanço recente na tecnologia de computa-
dores tem proporcionado novas direções para o
projeto de controladores, tais como a realização
de controles adaptativos, auto-ajustáveis, controle
inteligente de processos e controladores realiza-
dos a partir de métodos de otimização probabi-
ĺısticos (Kristinsson and Dumont, 1992) e (Maŕın
et al., 1998). Neste patamar, o controlador PID
ainda representa a melhor escolha no setor in-
dustrial, de forma que muitos métodos têm sido
desenvolvidos para o ajuste de seus parâmetros
(Astrom and Hagglund, 1995). Eles surgiram na
década de 30 e eram desenvolvidos inicialmente
com dispositivos pneumáticos e mecânicos. Com o
advento dos semicondutores, os controladores PID
passaram a ser desenvolvidos usando-se dispositi-
vos analógicos. Na década de 60, com o surgi-
mento dos circuitos integrados, foram concebidos
os sistemas de controle digital (Aguirre, 2007). Fi-
nalmente na década de 80, com a diminuição dos
custos dos microcomputadores e microcontrolado-
res, os controladores PID digitais se consolidaram
nas indústrias. A partir de então, o desenvolvi-
mento de metodologias para o projeto de controla-
dores PID digitais que garantissem estabilidade e
robustez tornou-se necessário (Ashry et al., 2008),

(Keel et al., n.d.) e (Zhang et al., n.d.). Métodos
baseados na resposta em freqüência são ampla-
mente utilizados para o projeto de controladores
robustos (Ogata, 2011). Nestes, duas medidas im-
portantes são comumente empregadas para se de-
terminar a estabilidade relativa dos sistemas em
análise: as margens de ganho e de fase. Estas
especificações pré-definidas e alcançadas no pro-
jeto, garantem estabilidade e robustez do sistema
de controle, mesmo diante de variações em al-
gum componente da planta que influencie o ganho
a malha aberta, constantes de tempo, atraso de
tempo etc...(Ogata, 2011) e (Franklin et al., 1986).
Contudo, o projeto a partir das margens de ganho
e fase é normalmente realizado por métodos de
tentativa e erro baseada nos gráficos de Bode. Tais
abordagens não são muito adequadas para o uso
em controle adaptativo e auto-ajustáveis onde os
parâmetros do controlador devem ser calculados
on-line. Em especial, no projeto de controladores
PID digitais, o traçado do diagrama de bode está
restrito a limitações do peŕıodo de amostragem es-
colhido bem como das aproximações estabelecidas
durante o processo de discretização. A fim de de-
senvolver uma metodologia de projeto de contro-
ladores PID digitais, neste artigo é proposta uma
metodologia via algoritmo genético multiobjetivo
para a sintonia dos parâmetros de controladores
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PID digitais de modo a atender as especificações
das margens de ganho e fase pré-estabelecidas.
As funções de transferência discreta do controla-
dor PID e da planta linear com atraso de tempo
são obtidas com base na transformação Tustin e a
aproximação de Padé, para gerar fórmulas anaĺıti-
cas para as margens de ganho e fase no domı́nio da
freqüência. Estas fórmulas são usadas para desen-
volver um algoritmo genético multiobjetivo, para
que com base nas especificações margens de ganho
e fase, os parâmetros do controlador PID digital
possam ser obtidos. Os resultados de simulação
no domı́nio do tempo e da freqüência mostram a
robustez e a eficiência da metodologia proposta
em comparação com outros métodos dispońıveis
na literatura.

2 Análise das margens de ganho e fase no
tempo discreto

Seja a função de transferência de um contro-
lador PID convencional dada por:

Gc(s) = Kp +
Ki

s
+Kds (1)

onde Kp, Ki e Kd são os ganhos proporcional,
integral e derivativo respectivamente, e o opera-
dor s representa a transformada de Laplace. A
discretização deste controlador pode ser realizado
por quaisquer métodos de discretização tais como
método de Euler ou retangular em avanço, mé-
todo retangular em atraso, método trapezoidal
ou aproximação de Tustin ainda conhecido como
aproximação bilinear e método de mapeamento de
pólos-zeros. Destes, escolheu-se a aproximação de
Tustin, pois esta preserva as condições de estabili-
dade dos sistemas transformados (Tzafestas, n.d.).
Deste modo, um sistema estável no tempo cont́ı-
nuo é transformado em outro sistema estável no
tempo discreto e a mesma relação sendo válida
para sistemas instáveis. A transformação é ex-
pressa pela seguinte relação:

s =
2

T

(z − 1)

(z + 1)
(2)

onde T equivale ao peŕıodo de amostragem e o
operador z representa a transformada z.

Deste modo, o equivalente discreto para o con-
trolador PID é obtido e representado pela seguinte
equação:

Gc(z) =
K1z

2 +K2z +K3

(z2 − 1)
(3)

Onde as constantes K1, K2 e K3 representam as
seguintes relações:

K1 = Kp + T
Ki

2
+ 2

Kd

T
(4)

K2 = 2(T
Ki

2
− 2

Kd

T
) (5)

K3 = −Kp + T
Ki

2
+ 2

Kd

T
(6)

Seja a planta linear de segunda ordem com
atraso de tempo dada pela seguinte função de
transferência:

Gp(s) =
K

s2 + α1s+ α2
e−Ls (7)

onde K é o ganho da planta, α1 e α2 são os coe-
ficientes da equação caracteŕıstica, e L é o atraso
de tempo. Nesta análise, representou-se o atraso
de tempo e−Ls de forma aproximada como uma
razão de polinômios em s, como segue:

e−Ls ≈ Rn(s) =
Qn(−Ls)

Qn(Ls)
(8)

sendo,

Qn =

n∑
j=0

(n+ j)!

j!(n− j)!
(Ls)(n−j) (9)

Deste modo, o atraso de tempo é aproximado
por uma função de transferência de ordem finita,
onde, quanto maior a ordem escolhida mais razoá-
vel será a aproximação. Utilizando uma razão de
polinômios de grau dois, o que já apresenta resul-
tados satisfatórios, é obtida a seguinte função de
transferência para o atraso de tempo:

e−Ls ≈ R2 =
(Ls)2 − 6Ls+ 12

(Ls)2 + 6Ls+ 12
(10)

Os equivalentes discretos para planta e para
o atraso de tempo, considerando o mesmo proce-
dimento realizado para discretizar o controlador
PID, são dados por:

Gp(z) =
KT 2(z + 1)2

B1z2 +B2z +B3
(11)

onde,

B1 = (4 + 2α1T + α2T
2) (12)

B2 = (2α2T
2 − 8) (13)

B3 = (4− 2α1T + α2T
2) (14)

e

R2(z) =
D1z

2 + Cz +D2

D2z2 + Cz +D1
(15)

onde,
C = 6T 2 − 2L2 (16)

D1 = L2 − 3LT + 3T 2 (17)

D2 = L2 + 3LT + 3T 2 (18)
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Uma vez obtidas as funções de transferên-
cia para o controlador PID e para planta com
atraso no domı́nio do tempo discreto, no que segue
obtém-se a formulação das equações para as mar-
gens de ganho e de fase no domı́nio da frequência.

2.1 Equações no domı́nio da frequência

As equações no domı́nio da freqüência
baseiam-se na seguinte transformação bilinear,
descrita em (Franklin et al., 1986):

z =
1 +W T

2

1−W T
2

(19)

onde W é uma variável auxiliar a qual é equiva-
lente a:

W =
2

T

(z − 1)

(z + 1)
(20)

Substituindo z = ejs na equação (20) tem-se:

W =
2

T

esT − 1

esT + 1
=

2

T

esT/2 − e−sT/2

esT/2 + e−sT/2

⇒ W =
2

T
tanh(sT/2) (21)

Sendo s puramente imaginário, ou seja, igual a jw
a equação (21) resulta em:

W =
2

T
jtan(wT/2) (22)

Ainda, para W = jn, onde n representa uma va-
riável no domı́nio de W , tem-se:

jn =
2

T
jtan(wT/2) (23)

Sabe-se que para valores pequenos a tangente de
um ângulo é aproximadamente igual ao seu valor
medido em radianos. Para pequenos valores de
T em uma determinada faixa de w pode-se con-
siderar que o arco será pequeno o bastante para
validar a seguinte relação:

T

2
n = w

T

2
⇒ n = w (24)

Deste modo, utilizando-se a transformação bili-
near e considerando um peŕıodo de amostragem
T pequeno o suficiente para garantir a validade
de (24), encontram-se as seguintes equações na
freqüência para o controlador:

Gc(jw) =
4A2Tw + (A1T

2w2 − 4A3)j

8Tw
(25)

onde,
A1 = K1 −K2 +K3 (26)

A2 = K1 −K3 (27)

para a planta:

A3 = K1 +K2 +K3 (28)

Gp(jw) =
16KT 2

(β3 − β1T 2w2) + β2wj
(29)

onde,
β1 = B1 −B2 +K3 (30)

β2 = 4(B1 −B3) (31)

β3 = 4(B1 +B2 +B3) (32)

e para o atraso de tempo:

R2(jw) =
σ + γj

σ − γj
(33)

onde,

σ = 4(D1 +C +D2)− (D1 +C +D2)T
2w2 (34)

γ = 4(D1 −D2)Tw (35)

2.2 Equações para sintonia do controlador PID
digital

A partir das equações no domı́nio da freqüên-
cia para o controlador, planta e o atraso de tempo
pretende-se determinar as equações de sintonia
para o controlador PID digital. Estas equações,
conforme dito anteriormente, serão baseadas nas
especificações das margens de ganho e fase. As
definições básicas de margens de ganho e fase im-
plicam em:

arg[Gc(jwp)Gp(jwp)R2(jwp)] = −π (36)

Am =
1

|Gc(jwp)Gp(jwp)R2(jwp)|
(37)

|Gc(jwg)Gp(jwg)R2(jwg)| = 1 (38)

Pm = arg[Gc(jwg)Gp(jwg)R2(jwg)] (39)

Onde a margem de ganho é dada pelas equa-
ções (36) e (37), e a margem de fase pelas equa-
ções (38) e (39). A freqüência wp na qual a fase
do sistema em malha aberta é igual a 180graus é
conhecida como freqüência de cruzamento da fase,
e a freqüência wg na qual o módulo do sistema em
malha aberta é igual a 0dB (ou seja igual a 1) é
conhecida como freqüência de cruzamento do ga-
nho. Substituindo-se as equações (25), (29) e (33)
nas equações (36)-(39) tem-se:

atan(
I1
R1

)− atan(
I2
R2

) + 2atan(
6Lwp

L2w2
p − 12

) = −π

(40)

Am =

√
R2

2 + I22√
R2

1 + I21
(41)

√
R2

2 + I22√
R2

1 + I21
= 1 (42)
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Φm = atan(
I1
R1

)− atan(
I2
R2

)+2atan(
6Lwg

L2w2
g − 12

)

(43)
onde,

R1 = 16KKpT
3w (44)

R2 = 2α2T
2w[8T+T 2w2−T 3w2]−16T 3w3 (45)

I1 = Ki(KT 5w2−12T 3K)+Kd(12KT 3w2−16TK)
(46)

I2 = 16α1T
3w2 (47)

Estas equações serão utilizadas para a sinto-
nia do controlador PID digital, onde os ganhos
K1, K2 e K3 serão encontrados de modo que as
especificações das margens de ganho e fase sejam
atendidas. As equações (40) e (42) determinam
as freqüências de cruzamento de fase e ganho que,
por sua vez, são aplicadas as equações (41) e (43)
para se determinar os valores das margens de ga-
nho e fase. Especificando-se valores de margens de
ganho e fase de modo a garantir a estabilidade do
sistema, mesmo a posśıveis variações do processo
controlado, pode-se determinar os parâmetros do
controlador PID digital e por fim projetar um con-
trolador robusto e de fácil realização. Porém, de-
vido à complexidade das equações (40)-(43), mé-
todos anaĺıticos não são praticáveis e, portanto,
neste artigo é proposta uma estratégia de sintonia
via algoritmo genético multiobjetivo.

3 Estratégia de sintonia multiobjetiva

Nesta seção, uma estratégia baseada em algo-
ritmo genético multiobjetivo para a sintonia dos
controladores PID digitais, a partir das especifica-
ções das margens de ganho e fase e das frequên-
cias de cruzamento de ganho e fase, será apresen-
tada. A função de custo foi definida utilizando-se
as equações (40), (41), (42) e (43). Cada cromos-
somo é constitúıdo por três genes, onde cada gene
representa um parâmetro do controlador PID di-
gital. A função avaliativa ou de custo toma o con-
junto de valores de cada cromossomo e pelas equa-
ções (41) e (43) determina as margens de ganho e
fase. Estas, por sua vez, são comparadas com as
margens de ganho e fase especificadas inicialmente
no projeto. Neste artigo, pretende-se que os valo-
res das margens de ganho e fase calculados sejam
tão próximos quanto posśıvel dos valores especi-
ficados, de forma a minimizar a função de custo,
como segue:

Custo = Vespecificado − Vcalculado (48)

onde Vespecificado e Vcalculado são os valores das
margens de ganho e fase especificados e calcula-
dos, respectivamente.

Se o valor da margem calculada for negativo
esta será somada com o valor especificado aumen-
tando o custo. Caso contrário, quando positiva
será subtráıda deste e minimizará o custo. Even-
tualmente se o valor da margem calculada for po-
sitivo e maior que o especificado o valor de custo
será negativo. Para se obter valores próximos aos
especificados toma-se o módulo da diferença en-
tre o valor especificado e o calculado. Fazendo
isso o menor custo posśıvel será zero e não mais
um valor negativo. Assim o algoritmo procura os
valores dos ganhos que proporcionem margens de
ganho e fase próximas aquelas especificadas. Ou-
tro problema que deve ser levado em conta é o da
equivalência das freqüências de cruzamento de ga-
nho e fase. Estas são especificadas na função de
custo para o cálculo das margens, porém podem
não corresponder a verdadeiras freqüências de cru-
zamento. Quando isto ocorre os valores calculados
das margens de ganho e de fase são equivocados
visto que foram calculados em relação a freqüên-
cias que não representam as verdadeiras freqüên-
cias de cruzamento. Para evitar que o algoritmo
convirja erroneamente introduz-se outra etapa no
cálculo de custo, a análise das freqüências espe-
cificadas como freqüências de cruzamento. Para
isto utiliza-se as equações (40) e (42) e calcula-se
o módulo do sistema em wg especificado e a fase
em wp especificado. Depois disto comparam-se os
valores de módulo e fase calculados com os valores
ideais, ou seja, o módulo igual a 1 (ou 0 dB) e fase
igual a -180 graus. Utiliza-se então o mesmo artif́ı-
cio mencionado anteriormente e toma-se o módulo
da diferença entre o valor especificado e o calcu-
lado, ou seja, o algoritmo concentra-se em encon-
trar uma solução na qual as freqüências wp e wg

estejam o mais próximo posśıvel das reais freqüên-
cias de cruzamento de ganho e fase. A equação
final de custo multiobjetivo é dada a seguir:

Custo1 =
∣∣Amesp

−Amcalc

∣∣+ ∣∣Pmesp
− Pmcalc

∣∣
Custo2 =

∣∣Amwg −Amcalc

∣∣+ ∣∣Pmwp − Pmcalc

∣∣
Custototal = Custo1 + Custo2 (49)

O algoritmo trabalha com uma população de 100
cromossomos e com um critério de convergência
estipulado sobre o um número limite de gerações.
Cada iteração do algoritmo representa uma ge-
ração; então, evidentemente, o algoritmo executa
durante as n iterações especificadas e após mostra
a melhor solução encontrada. Escolheu-se traba-
lhar com um número máximo de 1000 gerações. O
algoritmo inicia gerando aleatoriamente uma po-
pulação com 100 cromossomos. Estes são avali-
ados pela função de custo (49) e classificados de
acordo com o seu custo. A seguir ocorrem as eta-
pas de seleção e cruzamento de cromossomos. A
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seleção de parceiros para o cruzamento é feita pelo
método de emparelhamento randômico com pon-
deração de custo (Haupt and Haupt, 2004), o qual
é aplicado sobre os 50 melhores cromossomos de
cada geração. Neste método os cromossomos com
menor custo tem maior possibilidade de serem es-
colhidos para cruzamento. O cruzamento entre
dois cromossomos gera dois novos descendentes e
é realizado por um operador de crossover simples
o qual realiza uma soma ponderada entre os genes
dos pais a fim de gerar dois novos descendentes,
ilustrado a seguir:

cromossomo1 = [pm1, pm2, pm3, ..., pmn]

cromossomo2 = [pp1, pp2, pp3, ..., ppn]

dnew1 = β ∗ pmn + (1− β) ∗ ppn
dnew2 = β ∗ ppn + (1− β) ∗ pmn (50)

onde os termos pmn e ppn representam os n genes
do cromossomo mãe (cromossomo1)e do cromos-
somo pai (cromossomo2) respectivamente, dnew
os novos descendentes gerados a partir dos dois
cromossomos e β um operador de ponderação que
pode assumir qualquer valor entre 0 e 1. Os 50 cro-
mossomos pais geram 50 novos indiv́ıduos e estes
formam a metade da nova população que será ava-
liada na próxima geração. O melhor cromossomo
da geração anterior é mantido para próxima gera-
ção totalizando assim os 51 cromossomos sobrevi-
ventes. Ainda sobre os descendentes é aplicado o
operador de mutação que aleatoriamente irá sele-
cionar um gene e alterar seu valor para qualquer
outro valor dentro da faixa da variável. No fim de
cada geração são criados aleatoriamente mais 49
novos cromossomos formando por fim a nova po-
pulação de 100 cromossomos para a próxima gera-
ção. As etapas de avaliação, classificação, seleção
de parceiros, cruzamento, mutação e formação da
nova população são repetidos a cada iteração.

4 Resultados

Para testar o algoritmo desenvolvido foi esco-
lhida uma planta conforme em (7) com K = 2,
α2 = 3, α3 = 2 e L = 0.5. Os valores de
margem de ganho e fase são especificados em 9
dB e 60 graus o que garantem uma boa mar-
gem de estabilidade para o sistema. Se a frequên-
cia de cruzamento de ganho for especificada como
wg = 1 rad/s e considerando um decaimento de
20 dB/década nesta região tem-se que o valor de
-9 dB ocorrerá por volta da frequência de 2.82
rad/s, então o valor da frequência de cruzamento
de fase é especificado como wp = 3 rad/s. A
frequência wg representa uma estimativa para lar-
gura de banda do sistema a qual está relacionada
de modo inverso com o tempo de subida e de as-
sentamento do sistema, e a margem de fase está
diretamente relacionada com o amortecimento do
sistema (Ogata, 2011). Assim, wg e Pm podem

ser especificados para garantir valores razoáveis
de tempo de subida e pico de resposta para o sis-
tema em malha fechada. O algoritmo trabalha em
cima de valores de K1, K2 e K3 afim de determi-
nar o conjunto que mais se aproxima dos valores
especificados para margens de ganho e fase. Este
é executado conforme definido na seção anterior e
com uma taxa de mutação de 10%, o resultado en-
contrado pode ser visto nas figuras a seguir, onde
foram plotadas a resposta em frequência para o
sistema em malha aberta (Figura 1) e a resposta
ao degrau do sistema em malha fechada (Figura
2a). Para a mesma planta foi projetado outro
controlador PID baseado no método de Ziegler-
Nichols (Franklin et al., 1986) e juntamente com
a planta fora discretizado pelo método descrito na
seção 2. Este apresentou uma resposta altamente
oscilatória e com tempo de acomodação relativa-
mente alto, comparado com os controladores PID
digitais obtidos pela metodologia proposta, apre-
sentados na Figura 2a. Aplicou-se ainda o algo-
ritmo a outros sistemas os quais são apresentados
na Tabela 1 e seus resultados na Tabela 2. A
Figura 2b mostra o impacto sobre a resposta no
tempo, para uma mesma planta, devido a varia-
ções de wg e Pm.

Tabela 1: Especificações dos parâmetros e modelos
para teste do algoritmo.

ref. Modelo Am Pm (wg;wp)
Cont́ınuo (dB) (◦) (rad/s)

1 2e−0.5s

s2+3s+2 9 60◦ (1.0; 3.0)

2 e−1.58s

s2+2s+1 9 45◦ (0.4; 1.0)

3 0.28e−1.73s

s2+1.06s+0.28 8 45◦ (0.4; 1.0)

4 2e−1.0s

s2+3s+2 6 45◦ (0.7; 1.4)

5 Conclusões

Uma estratégia de sintonia para controladores
PID digitais via margens de ganho e fase foi pro-
posta neste artigo. Esta possibilitou a obtenção
dos ganhos para os controladores especificando os
valores das margens de ganho e fase desejadas,
bem como das frequências de cruzamento de ga-
nho e fase, por meio do algoritmo genético mul-
tiobjetivo. Para as plantas de segunda ordem se-
lecionadas para teste, o algoritmo genético multi-
objetivo desenvolvido conseguiu encontrar valores
para os ganhos do controladores PID digitais que
possibilitaram margens de ganho e fase, bem como
as freqüências de cruzamento, próximas das espe-
cificadas, validando a metodologia proposta.
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Tabela 2: Resultados obtidos pelo algoritmo após
1000 gerações. *Parâmetros do controlador projetado
pelo método de Ziegler-Nichols.

ref. PID digital Am Pm (wg;wp)
(K1;K2;K3) (dB) (◦) (rad/s)

1 (10.85; -18.3; 7.65) 9.48 58.8 (1.07; 2.97)

2 (9.17; -16.76; 7.67) 8.53 50.6 (0.40; 1)

3 (35.98; -69.15; 33.26) 7.92 46.3 (0.38; 1)

4 (7.44; -12.73; 5.44) 7.09 44.8 (0.71; 1.5)

ZN* (27.5; -47.7; 20.7) 1.5 11.5 (2.5; 2.93)

−200

−150

−100

−50

0

50

M
ód

ul
o 

(d
B

)

10
−1

10
0

10
1

10
2

−90

0

90

180

270

F
as

e 
(°

)

 
Am = 9.48 dB (at 2.97 rad/sec) ,  Pm = 58.8 deg (at 1.07 rad/sec)

Frequência  (rad/sec)

−200

−150

−100

−50

0

50

M
ód

ul
o 

(d
B

)

10
−1

10
0

10
1

10
2

−1440

−1080

−720

−360

0

 

 

F
as

e 
(°

)

 
Am = 1.5 dB (at 2.93 rad/sec) ,  Pm = 11.5 deg (at 2.5 rad/sec)

Frequência  (rad/sec)

PID−genético (1) PID Ziegler−Nichols
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Ziegler-Nichols.

Agradecimentos

Os autores gostariam de agradecer ao CNPq
pelo suporte financeiro.

Referências

Aguirre, L. A. (2007). Introdução à Identificação
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UM SISTEMA BIO-INSPIRADO PARA DETECÇÃO DE CONTORNOS EM IMAGENS COLORIDAS 
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Abstract⎯ This paper proposes a new unsupervised, fully automatic method for edge detection in color images, inspired in the 
human visual model of Grossberg. One of the hypotheses of Grossberg, the FACADE (Form-And-Color-And-Depth) defines 
complementary specialized streams at the bifurcation in the parvocellular pathway in the visual cortex: one of the branches per-
forms the edge processing and the other performs surface processing. In a similar way, this proposal has two parallel processes 
that are integrated at the end. The edge processing is implemented through an edge-detection method, whereas the surface proc-
essing is performed through a region growing method. The proposed integration scheme eliminates false contours resulted from 
the region growing, guided by the result of edge detection, and eliminates the noise resulted from the edge detection, now guided 
by the result of the region growing, thus taking advantage of their complementary natures. Experiments on a large set of color 
images show that the results of the proposed system are closer to human perception than the individual methods that make it up, 
in both quantitative and qualitative terms. 

Keywords⎯ boundary detection, multifractal, bio-inspired systems, FACADE. 

Resumo⎯ Este trabalho propõe um novo método não supervisionado, totalmente automático, para detecção de contornos em i-
magens coloridas, inspirado no modelo visual humano da teoria de Grossberg. Um das hipóteses de Grossberg, o FACADE 
(Form-And-Color-And-Depth), define fluxos especializados complementares na bifurcação do caminho parvocelular no córtex 
visual: uma das ramificações faz o processamento de borda e a outra de superfície. Da mesma forma, esta proposta tem dois pro-
cessos em paralelo, que ao final são integrados. O processamento de borda é realizado através de um método de detecção de bor-
das, enquanto o processamento de superfície se faz  por um método de crescimento de regiões. A integração proposta elimina os 
contornos falsos do resultado do crescimento de regiões, guiado pelo resultado da detecção de bordas, e elimina o ruído da detec-
ção de bordas, agora guiado pelo resultado do crescimento de regiões, tirando vantagem de suas naturezas complementares. Ex-
perimentos com um grande conjunto de imagens coloridas mostram que os resultados do sistema proposto são mais próximos da 
percepção humana do que os métodos individuais que o compõem, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. 

Palavras-chave⎯ detecção de contornos, multifractal, sistemas bio-inspirados, FACADE. 

1    Introdução 

Detecção de contornos é uma tarefa crucial em sis-
temas de visão computacional. O resultado de seu 
processamento, a delineação dos limites dos compo-
nentes de uma imagem, fornece informações valiosas 
para processos de alto nível subseqüentes, como re-
conhecimento de objetos, por exemplo.  

A detecção de contornos não supervisionada e 
totalmente automática é um problema complexo, pois 
não se conhece a priori quais tipos de regiões (uni-
forme, com gradação suave de cor e variações de 
texturas) existem em uma imagem, nem quantas re-
giões existem. Exemplos de variedade e complexida-
de de imagens podem ser constatados na Figura 1. 
 

 
(a) 

 
(b)  

 
(c) 

Figura 1. Exemplos de imagens, retirados de (Martin et. al, 2001). 

Na Figura 1(a) temos uma cobra no deserto, on-
de o elemento central e o fundo apresentam quase a 
mesma cor, causando imprecisão de bordas. Na Figu-
ra 1(b) temos uma mistura de texturas artificiais e 

naturais (a ponte possui padrões geométricos, bem 
diferente da textura natural do morro e do rastro de 
fumaça da locomotiva). Na Figura 1(c) temos um 
felino em uma árvore, o qual, apesar da complexida-
de da textura de seu pelo, a percepção humana reco-
nhece como um único elemento. 

Até o momento, o instrumento mais eficiente pa-
ra detectar e discriminar contornos é o olho humano, 
servindo, na maioria das vezes, como referência da 
exatidão em testes de algoritmos de detecção de con-
torno. Sistemas de visão computacional que são ins-
pirados no sistema de visão humana (SHV) represen-
tam uma alternativa promissora (Marr, 1982; Hu et. 
al, 2009; Komati e De Souza, 2003; Köppen, Ruiz-
del-Solar, e Soille, 1998).  

No entanto, o conhecimento acerca da visão bio-
lógica, em particular da humana, não é completo e 
detalhado (Kandell, 2000; Olshausen e Field, 2005). 
Isto tem motivado muitos pesquisadores a propor 
teorias computacionais sobre como se dá o processo 
de visão biológica, para posterior comparação destas 
com o comportamento visual biológico observável. 
Tais teorias têm evoluído ao longo dos anos, basea-
das na crescente compreensão do sistema visual bio-
lógico, através do qual nós “percebemos” as posições 
e propriedades dos objetos, assim como as relações 
entre eles e as leis físicas do ambiente que os cerca. 
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Este trabalho se inspira no modelo proposto pelo 
pesquisador Stephen Grossberg (1985, 1994, 2000, 
2008), por ser este fruto de uma pesquisa ampla, 
iniciada na década de 1960. O modelo de SHV pro-
posto por Grossberg é bem completo, e envolve ex-
plicações acerca da percepção humana, sugerindo 
soluções para a percepção 3D, visão binocular, do-
minância ocular, oclusão de bordas, aprendizado e 
memória, dentre outros desafios. Seguindo o modelo 
de Grossberg, este trabalho se concentra nas caracte-
rísticas associadas à detecção de contornos. 

2   O sistema visual humano 

O processamento da informação visual ocorre em 
várias áreas do córtex cerebral (Kandell, 2000). O 
sistema tem início com a captação das imagens atra-
vés dos olhos, por meio da retina, localizada no fun-
do olho, transformando a informação visual em si-
nais elétricos. Na Figura 2 observam-se as fibras do 
nervo óptico chegando a três áreas: núcleo genicula-
do lateral (NGL), colículo superior e núcleo do nervo 
óculo-motor. O colículo superior faz o sensoriamento 
que controla os movimentos sacádicos, que são os 
deslocamentos dos olhos quando se quer focalizar 
em um alvo determinado.  

 

 
Figura 2. Fluxo de informações visuais: olho→NGL→Córtex. 

Parte da informação visual chega ao núcleo do nervo óculo-motor. 
Imagem alterada e traduzida da original retirada de 

(http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/Optic%20Nerve? 
cx=partner-pub-0939450753529744%3Av0qd01-

tdlq&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=Optic%20Nerve&sa=Search#922) 

A maior parte da informação originada pela reti-
na chega ao NGL, principal região subcortical en-
volvida no processamento da informação para a per-
cepção. Os sinais canalizados através do nervo ópti-
co estão divididos em duas vias visuais distintas: o 
caminho magnocelular (M) e o caminho parvocelular 
(P). O caminho P recebe informações principalmente 

dos cones e de células X, que são células responsá-
veis por cor e detalhes finos. Já o caminho M proces-
sa informação de luz/escuridão e de células Y, que 
são muito sensíveis ao movimento. 

Do NGL, os axônios seguem em direção ao cór-
tex visual. É no córtex visual que ocorre o processa-
mento das informações visuais, ou seja, as caracterís-
ticas de forma, profundidade, movimento e cor são 
analisadas. Ele é dividido em áreas: V1, V2, V3, V4 
e V5 (também conhecido como MT). A partir de V1, 
o caminho P divide-se em dois caminhos paralelos, 
que se juntam novamente em V4.  

2.1 O Modelo Visual Humano de Grossberg 

Nesta seção, dar-se-á um resumo de algumas das 
hipóteses do modelo de Grossberg que foram utiliza-
das no sistema proposto neste trabalho, apresentadas 
a seguir:  
1) segmentações de imagens geradas pelo modelo 

não são resultados de treinamento em exempla-
res de imagens; 

2) o cérebro possui uma organização de processa-
mentos paralelos e de naturezas complementa-
res, teoria de nome “Complementary Compu-
ting”. A idéia é que existam “pares de processa-
mento de fluxos complementares”, onde cada 
caminho exibe vantagens e desvantagens. Por 
causa dessa complementaridade, a proposta é 
que as interações entre estes caminhos sobrepu-
jem suas deficiências complementares;  

3) Grossberg insere em seu modelo o conceito 
“The Two Streams Hypothesis”, originalmente 
proposto por Mortimer e Ungerleider (1982). A 
hipótese considera que cada um dos caminhos 
das informações visuais se projeta para áreas di-
ferentes e, logo, processam atributos distintos. 
Simplificadamente, o caminho M é especializa-
do em responder à pergunta “Onde” (stream 
“Where”), sendo usado para localização de ob-
jetos, enquanto o caminho P é especializado em 
responder à pergunta “O que” (stream “What”), 
sendo usado para identificação de objetos; 

4) a teoria neural, conhecida como FACADE 
(Form-And-Color-And-Depth), propõe que no 
caminho P uma das ramificações dentro do cór-
tex visual faz o processamento de borda e a ou-
tra de superfície (Figura 3). Seguindo a teoria 
“Complementary Computing”, as interações en-
tre o processamento de borda e de superfície se-
lecionam o melhor grupamento de bordas entre 
as várias possibilidades de interpretação da cena. 
Através de suas propriedades complementares, o 
processamento de um caminho guia os sinais do 
outro caminho;  

5) teoria “Hierarchical Resolution of Uncertainty”, 
onde incertezas devem ser superadas usando 
mais de uma fase de transformação para cada 
caminho, como, por exemplo, no processamento 
dos caminhos P ou M. As incertezas podem ser 
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interpretadas com o fato de que o resultado de 
cada estágio, ou unidade funcional do sistema, 
pode gerar resultados com falhas ou com graus 
diferentes de confiabilidade, que podem ser cor-
rigidos gradativamente, estágio a estágio.  

 
Figura 3. Representação gráfica simplificada dos caminhos do 

modelo visual. 

3   O Sistema Proposto 

A proposta é modelar um sistema inspirado no 
modelo de Grossberg, cujo objetivo é detectar con-
tornos em imagens coloridas. O interesse é modelar o 
caminho P, pois sua finalidade é identificar objetos 
estáticos (a entrada deste sistema é apenas uma ima-
gem estática e não uma seqüência de imagens). As-
sim, não há informação de entrada para tratar movi-
mento, e, logo, o caminho M não será modelado.  

 
Figura 4. Arquitetura geral do método proposto. Observe sua ins-

piração no modelo proposto na Figura 2. 

O caminho P é dividido em dois sub-caminhos 
paralelos, um orientado para “Borda” e outro para 
“Superfície”, conforme a Figura 4. Neste trabalho, o 

caminho de “Borda” foi implementado por um pro-
cesso de detecção de bordas clássico, o gradiente 
morfológico. A escolha se baseou em testes anterio-
res (Komati, Salles e Sarcinelli-Filho, 2010), nos 
quais o gradiente morfológico obteve melhores resul-
tados. Para o pré-processamento de suavização da 
imagem usou-se o método de Kuwahara com másca-
ra 5×5 (Kuwahara, Hashimura e Eiho, 1976). Este 
método apresenta a vantagem de suavizar a imagem 
e ao mesmo tempo preservar as bordas.  

Para o caminho de “Superfície” foi adotado um 
método de crescimento de regiões, MM-Frac, que 
será descrito na subseção 3.2. Este método possui 
características que seguem a teoria de Grossberg, 
pois é dividido em dois estágios: integração de me-
didas para o mapa utilizado como base para o cres-
cimento de regiões e a integração (merge) dos 
resultados das várias escalas diferentes.  

Assim, combinamos duas técnicas complemen-
tares, a técnica por similaridade (região) e por des-
continuidade (borda) de informação.  

3.1 A Integração dos Métodos 

Para a integração dos resultados de bordas e re-
giões, utilizou-se o método KSS (Komati, Salles e 
Sarcinelli-Filho, 2010). O KSS é um método total-
mente automático, que recebe duas entradas: uma 
imagem binária representando segmentação de regi-
ões e uma imagem em escala de cinza representando 
o grau de confiança de cada pixel ser uma borda.  

Os resultados de detectores de borda apresentam 
lacunas e informações ruidosas, enquanto os resulta-
dos de métodos de crescimento de regiões tendem a 
apresentar super-segmentação, além de gerar contor-
nos imprecisos e falsos (Muñoz et al., 2003). A estra-
tégia do método KSS é tirar proveito da natureza 
complementar de cada método, isto é, retirar os con-
tornos falsos das regiões através da informação de 
bordas e retirar o ruído da informação de bordas gui-
ado pelos contornos do crescimento de regiões, inte-
grando as duas entradas em um único resultado.  

O controle do KSS é baseado no resultado do 
detector de bordas. Quanto menos ruidoso for este 
resultado, maior é o seu grau de confiança. Para tan-
to, utiliza-se o formato do histograma da imagem 
resultante do detector de bordas. Assim, estima-se a 
quantidade de pixels que indicam que não há borda, 
(maior quantidade de pixels escuros, valores próxi-
mos de zero - entre 0 e 50), relativo à informação de 
certeza média de existência de borda (valores exis-
tentes no meio do histograma, entre 50 e 200 na es-
cala de cinza). O valor da confiança é dado por 

50
0

200
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ii

ii

h
confiança

h
=

=

= ∑
∑

, (1) 

onde i=[0, 255] é o valor do pixel. Quanto menos 
ruidosa é a imagem, mais se confia em seu resultado. 
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3.2 O Método de Crescimento de Regiões 

O método escolhido para o crescimento de regiões 
foi o MM-Frac (Komati, Salles e Sarcinelli-Filho 
2011). Neste método, utilizam-se duas medidas de 
homogeneidade de regiões: J-value e medida multi-
fractal. A medida J-value foi proposta no método 
JSEG em (Deng e Manjunath, 2001). A segunda 
medida é a medida multifractal (Chadhuri e Sarkar, 
1995). Ambas as medidas recebem a imagem origi-
nal e retornam imagens que podem ser interpretadas 
como mapas 3D. Seguindo a linha de pares comple-
mentares, temos uma medida de segunda ordem (J-
value) e uma medida de alta ordem estatística (medi-
da multifractal).  

Para integrar as duas medidas, utilizou-se uma 
média ponderada baseada na propriedade estatística 
global: o valor α (alpha). Esta medida se mostrou 
muito eficiente na classificação de imagens em cate-
gorias, conforme trabalho de Torralba e Oliva 
(2003). Eles observaram que a declividade do perfil 
da curva dada pelo espectro de potência das imagens: 
“log(magnitude) × log(freqüência)” recai, na média, 
na forma 1/f α. Quanto menor o valor de α, maior o 
peso da medida multifractal e melhor é o reconheci-
mento de texturas.  

O método de crescimento de regiões é aplicado 
sobre este mapa 3D final. O mapa 3D é o critério de 
agrupamento e manteve-se o algoritmo de crescimen-
to de regiões tal qual no método JSEG original. Estes 
mapas são calculados para várias escalas diferentes e 
eles são unidos em apenas uma imagem final, tal 
qual no método JSEG original, através de um proces-
so de “merge”.  

 
Figura 5. Arquitetura do método MM-Frac. 

A arquitetura do MM-Frac é mostrada na Figura 
5, onde todos os retângulos representam os processos 
que recebem imagens como entrada e retornam uma 
imagem como saída. Os retângulos sobrepostos re-
presentam a multi-escala, isto é, os processos serão 
repetidos para diferentes escalas. O processo com o 

texto “alpha” é o processo que recebe uma imagem 
como entrada e retorna um número real como saída.  

4   Experimentos 

Para avaliarmos a proposta deste trabalho, utilizamos 
o banco de dados BSDS, composto de 100 imagens 
de treino e 100 de testes. Utilizamos todas as ima-
gens coloridas armazenadas na base de testes do 
BSDS. Não usamos a base de treinamento, pois não 
há fase de treinamento (sistema não supervisionado). 

Comparações quantitativas de desempenho ne-
cessitam de referencial e métricas bem definidas. 
Ambos os requisitos podem ser encontrados no 
BSDS. Para cada imagem de teste no BSDS há pelo 
menos cinco imagens segmentadas por seres huma-
nos, que constituem nosso referencial de percepção 
humana. As métricas padrão do BSDS são precisão, 
sensibilidade e medida-F (precision, recall, e F-
measure) (Martin, Fowlkes, e Malik, 2004). 

O BSDS também fornece um conjunto de pro-
gramas para o cômputo das medidas padrão, que 
aceitam programas aceitam imagens em escala de 
cinza. Para cada imagem, passa-se como parâmetro 
um número inteiro, indicando a quantidade de limia-
res a serem utilizados (que nos testes deste trabalho 
foi definida como 10). Cada imagem é binarizada 
para cada limiar calculado e, em seguida, calcula-se a 
precisão, sensibilidade e medida-F. A Figura 6 mos-
tra alguns resultados: São mostrados a imagem de 
entrada (6(a)), o referencial humano (6(b)), os resul-
tados das detecções de contorno correspondentes ao  
JSEG (6(c)), MM-Frac (6(d)), detecção de bordas via 
gradiente morfológico (6(e)) e após o processo KSS 
(6(f)). Em cada imagem encontra-se, também, a me-
dida-F correspondente.  

Primeiramente, analisaremos qualitativamente os 
resultados com relação ao referencial humano. An-
tes, porém, é importante ressaltar que o algoritmo 
JSEG tende a super-segmentar as imagens, dividindo 
os objetos em muitas regiões menores e a abordagem 
MM-Frac, por sua vez, diminui a quantidade de seg-
mentos. Por exemplo, as árvores no fundo na primei-
ra imagem (imagem 167062 na Figura 6) não são 
detectadas, como no resultado do JSEG. Além disso, 
os resultados apresentam contornos mais precisos. 
Na imagem da cobra, a fronteira abrange todo o cor-
po do animal, e não fragmentos do mesmo.  

Apresentam-se na quinta coluna, os resultados 
da detecção de bordas. Os resultados são muito rui-
dosos, o que se deve, principalmente, ao fato de que 
as técnicas de detecção de bordas confiam inteira-
mente na informação local disponível na imagem. 
Existe resposta a todas as variações de contraste em 
relação às regiões de textura, como na área de areia 
na segunda linha da Figura 6, ou na grama da parte 
inferior esquerda da imagem do trem. Ao mesmo 
tempo, o método de detecção de bordas é responsá-
vel por destacar detalhes como o graveto na esquerda 
da área de neve, na primeira linha da Figura 6, e a 
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folha perto da cobra, na segunda imagem da Figura 
6.  

Os resultados para o método KSS são apresenta-
dos na última coluna. Detalhes detectados pelo mé-
todo de detecção de bordas são mantidos e o ruído é 
atenuado, desaparecendo após a binarização do 
BSDS. Agora, as bordas são mais precisas e mais 
próximas das imagens do referencial humano.  

Em (Deng e Manjunath, 2001), o maior proble-
ma observado no resultado do JSEG é causado pelas 
variações suaves de tonalidade, comumente geradas 
por uma fonte de iluminação, como pode ser obser-
vado no céu da imagem 42049, na última linha da 
Figura 6. Não há uma fronteira clara, e a percepção 
do referencial humano não distingue essa região. No 
entanto, o resultado do JSEG apresenta uma região 
circular na imagem. O resultado após KSS não apre-
senta este contorno. A explicação é que a detecção 
de bordas não percebe a variação suave como um 
contorno e o KSS apaga a borda. Da mesma forma, 
podemos verificar que o segmento acima da fumaça 
do trem foi removido.  

Em termos quantitativos, as métricas de sensibi-
lidade, precisão e medida-F de cada método são a-
presentados na parte superior da Tabela 1. A aborda-
gem MM-Frac melhora a sensibilidade, sem diminuir 
a precisão, aumentando um pouco a medida-F. A 
detecção de bordas apresenta a menor precisão, de-
vido aos pixels ruidosos. Após o método KSS, a me-
dida-F aumenta para 0,61, sendo este valor mais pró-
ximo da medida-F do referencial humano. 

O BSDS gera gráficos com os resultados de cada 
imagem numa curva precisão versus sensibilidade. O 
valor máximo da medida-F nessa curva é a medida-F 
que sumariza o algoritmo. Além disso, foi calculado 
o resumo estatístico baseado na média simples das 
100 imagens da base de testes, que é mostrado na 
parte inferior da Tabela 1. A partir de tais valores 
médios, observa-se que o KSS apresentou os melho-
res resultados de medida-F, em comparação com 
aqueles obtidos pelos outros métodos testados. 

Tabela 1. Métricas de cada método calculado pelo BSDS. 
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sensibilidade 0.70 0.61 0.63 0.65 0.69 
precisão 0.89 0.56 0.56 0.49 0.54 

B
S
D
S medida-F 0.79 0.58 0.59 0.56 0.61 

sensibilidade 0.70 0.61 0.63 0.69 0.73 
precisão 0.89 0.57 0.57 0.55 0.57 

m
e
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i
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medida-F 0.78 0.58 0.59 0.59 0.63 

5   Conclusões 

Este trabalho propõe uma nova abordagem para de-
tecção de contornos de imagens coloridas, inspirado 
no modelo visual humano. Como na teoria de Gross-
berg, o sistema é totalmente automático, não possui 

sintonia de parâmetros para imagens individuais e 
não possui fase de treinamento (não supervisionado).  

A abordagem foi processada em estágios: gera-
ção do resultado por superfície e integração deste 
com o resultado da detecção de bordas. Em cada 
estágio, os processamentos foram aos pares, em dois 
caminhos paralelos de natureza complementar. A 
integração de cada estágio tenta corrigir as falhas 
entre os pares.  

A conclusão é que a abordagem bio-inspirada 
proposta neste trabalho apresenta resultados que cor-
respondem mais à percepção humana do que os re-
sultados associados aos métodos isolados utilizados 
no sistema.  

Um grande passo futuro é a implementação do 
modelo completo de Grossberg utilizando técnicas 
de processamento digital de imagens aliadas a algo-
ritmos de reconhecimento de padrões. 
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Imagem de  
Entrada 

Referencial 
Humano JSEG MM-Frac Detector de 

Bordas KSS 

167062 Medida-F = 0.95 Medida-F = 0.62 Medida-F=0.88 Medida-F=0.92 Medida-F=0.94 

196073 Medida-F = 0.85 Medida-F=0.55 Medida-F=0.74 Medida-F=0.70 Medida-F=0.79 

182053 Medida-F = 0.80 Medida-F=0.62 Medida-F=0.70 Medida-F=0.64 Medida-F = 0.71 

134035 Medida-F = 0.54 Medida-F=0.60 Medida-F=0.60 Medida-F=0.62 Medida-F = 0.64 

42049 
(a) 

Medida-F = 0.96 
(b) 

Medida-F = 0.75 
(c) 

Medida-F = 0.58 
(d) 

Medida-F = 0.93 
(e) 

Medida-F = 0.91 
(f) 

Figura 6. Cinco exemplos de imagens da base de testes do BSDS. (a) imagem de entrada (b) referencial humano (c) resultado do JSEG (d) 
resultado do método MM-Frac (e) resultado do método de detecção de bordas (f) resultado após KSS.
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Abstract In a joint project among research institutions and a private company is being designed and built a multifunctional 
and modular robotics platform for information acquisition in Precision Agriculture. The robotic platform has as main characte-
ristics four wheels propulsion and independent steering, air suspension and break, adjustable width, span of 1,80m in height, di-
esel engine, hydraulic system and a CAN-based electronic control system. Several modules can be coupled to the platform: au-
tonomous localization and navigation, computer vision, communication, agricultural parameters sensing, robotic arm, and stabi-
lized stand. The proposed paper presents the four wheels steering distributed control system, based on the difference between the 
desired and actual position and considering the angular speed of the wheels. The results demonstrate that the distributed control 
system was simple and efficient, providing suitable steering performance for the platform guidance, and also indicate future 
work possibilities for the system improvement. 

Keywords Robotic, precision agriculture, CAN network, hydraulic system. 

Resumo Em um projeto conjunto entre instituições de pesquisa e empresas privadas está sendo projetada e construída uma 
plataforma robótica modular e multifuncional para aquisição de dados em Agricultura de Precisão. A plataforma robótica tem 
como características principais: tração nas quatro rodas, direção independente nas quatro rodas, sistemas de suspensão e freios, 
bitola regulável, vão livre de 1,80 m de altura, motor diesel, atuadores hidráulicos e sistema de controle eletrônico via rede CAN. 
Diversos módulos podem ser acoplados à plataforma: localização e navegação autônoma, visão computacional, comunicação, 
sensoriamento de parâmetros agrícolas, braço robótico e plataforma estabilizada. O trabalho proposto apresenta o controle dis-
tribuído de esterçamento das quatro rodas da plataforma robótica através de uma rede CAN. A estratégia de controle é baseada 
na diferença entre a posição desejada e a posição real, levando-se em consideração a velocidade de deslocamento das rodas. Os 
resultados mostram que o sistema de controle distribuído foi simples e eficaz, proporcionando desempenho de esterçamento a-
dequado para a guiagem da plataforma, e indicam possibilidades para trabalhos futuros para melhora do sistema.  

Palavras-chave Robótica, agricultura de precisão, rede CAN, sistema hidráulico.

1    Introdução 

O agronegócio é uma atividade de grande relevância 
para a economia do Brasil, respondendo por mais de 
30% do Produto Interno Bruto (PIB). Prover solu-
ções para desenvolvimento de agricultura sustentável 
através de criação e transferência de tecnologia é de 
grande interesse para esse setor da economia. O em-
prego de técnicas de gerenciamento, tal com Agricul-
tura de Precisão (AP), visam melhor aproveitamento 
da área cultivada e abrem oportunidades de desen-
volvimento tecnológico aplicado ao setor agrícola. 

Novas práticas agrícolas relacionadas com a AP 
têm demandado um número crescente de pesquisas 
em sensores embarcados e redes de comunicação 
(Auernhammer & Speckman, 2006) para o estudo da 
variabilidade espacial e para a aplicação de insumos 
à taxa variada. Novas tecnologias e dispositivos para 
aquisição de dados e atuação em tempo real estão 
sendo desenvolvidos para equipar máquinas agrícolas 

para dar suporte a essas práticas e torná-las automati-
zadas (Stone et al., 2008). 

O uso de AP através de tecnologias para controle 
de aplicação localizada à taxa variada torna possível 
o gerenciamento da plantação que busca potenciali-
zar a produtividade considerando a variabilidade 
espacial da área, em contraposição à forma de geren-
ciamento tradicional, que aplica a mesma quantidade 
de insumo para toda uma área. Tecnologias de AP 
oferecem apoio ao agricultor nas decisões sobre onde 
e como aplicar os insumos necessários, podendo re-
sultar em melhor uso do produto químico, em aumen-
to de produtividade e em redução de custos para o 
produtor (Srivastava et al., 2006). 

Para que seja possível a aplicação de insumos à 
taxa variável, é necessária a detecção da existência de 
variabilidade da plantação. A coleta de informações 
sobre a plantação através de sensoriamento embarca-
do é uma alternativa aos tipos de coleta por amostra-
gem e sensoriamento remoto, atualmente empregados 
(Tangerino, 2009). O uso de sensores embarcados em 
veículos agrícolas traz como vantagem a redução de 
mão-de-obra e de tempo gasto, como ocorre em uma 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           798

coleta por amostragem. Além disso, fornece dados de 
melhor qualidade, pois realiza a coleta de dados de 
forma padronizada em toda a área a ser analisada, ou 
seja, eliminando possíveis erros causados por falha 
humana durante a coleta de dados em grandes áreas. 

Nesse sentido, o uso de robôs como veículos a-
grícolas autônomos, possui um interessante potencial 
como uma valiosa ferramenta tecnológica para a AP, 
trazendo a vantagem de poder fazer uso das diversas 
teorias em controle robótico, já fundamentas e conso-
lidadas para aplicações em diversas outras áreas 
(Grift et al.,2008). Essa tendência recente de desen-
volvimento de robôs móveis e veículos autônomos 
para realização de tarefas específicas é norteada prin-
cipalmente por melhorar a eficiência e originar ga-
nhos de operação (reduz compactação do solo, au-
sência de operador) quando se comparados com a 
utilização de grandes máquinas (Blackmore & Grie-
pentrog, 2006). 

Trabalhos têm sido desenvolvidos buscando a-
daptar máquinas agrícolas para operações automáti-
cas (Reid et al., 2000 e Keicher & Seufert, 2000). 
Seguindo uma tendência mais atual está o projeto de 
plataformas especificas para veículos autônomos e 
robôs agrícolas (Bakker et al., 2009 e Cariou et al., 
2009). Baseando-se nesse foco de pesquisa, o projeto 
“Agribot: Desenvolvimento de uma plataforma robó-
tica modular e multifuncional para aquisição de da-
dos em agricultura de precisão” financiado pela FI-
NEP, está desenvolvendo um robô agrícola móvel, 
denominado Agribot, resultado de uma parceria entre 
a Escola de Engenharia de São Carlos da Universida-
de de São Paulo (EESC-USP), a Unidade de Instru-
mentação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa Instrumentação), e a Máquinas 
Agrícolas Jacto S.A. 

2   Descrição do sistema 

O projeto visa desenvolver uma plataforma robótica 
modular capaz de se locomover em ambientes típicos 
da área agrícola com a finalidade de aquisição de 
dados e pesquisa de novas tecnologias para o senso-
riamento remoto para a área agrícola. Suas principais 
características são a robustez, mobilidade, elevada 
capacidade operacional e autonomia condizente com 
as necessidades agrícolas. A plataforma robótica base 
apresentará característica multifuncional no sentido 
de permitir o acoplamento de módulos de aquisição 
de dados em campo para estudo da variabilidade es-
pacial por meio de sensores e equipamentos conside-
rados portáteis.  

A plataforma proposta é composta de dois sub-
sistemas principais: o subsistema plataforma robótica 
e o subsistema módulos, descritos a seguir. 

2.1 Subsistema: Plataforma robótica 

Esse subsistema é constituído por uma estrutura 
composta por sistemas mecânicos e eletrônicos, ca-

paz de se locomover com eficiência em ambientes 
agrícolas adversos. Sua construção foi realizada pela 
empresa Jacto, tendo como base a estrutura em pórti-
co de um robô agrícola móvel construído anterior-
mente (Sousa, 2007; Godoy et al., 2009; Godoy et 
al., 2010; Tabile et al., 2010; Tabile et al., 2011). 

 

 
Figura 1. Robô agrícola móvel: Agribot  

A estrutura tem o formato retangular e em pórti-
co com vão livre de 1,8 m de altura (Figura 1). O 
chassi possui bitola regulável de 2,25 m a 2,80 m, ou 
seja, é possível alterar a distância entre as rodas em 
função das características da plantação na qual se 
deseja locomover. Como a Plataforma Robótica Mó-
vel é projetada para operar nas principais culturas da 
agricultura brasileira, durante quase todo o ciclo de 
crescimento e de pós-colheita, é exigida versatilidade 
da estrutura visando atender todas as situações. Para 
oferecer essa versatilidade, o sistema foi projetado 
em módulos independentes, sendo eles: Módulo 
Chassi, onde são fixados o motor principal, o tanque 
de combustível, o reservatório de óleo do sistema 
hidráulico, as bombas hidráulicas responsáveis por 
alimentar os motores e cilindros hidráulicos; Módulo 
rodas, composto por motor hidráulico de propulsão, 
pneu agrícola 9,5” x 24” ligado diretamente ao motor 
hidráulico, sistema de esterçamento, sistema de sus-
pensão pneumática e haste telescópica para fixação 
junto ao chassi superior e que permite regulagem da 
bitola.  

Acima do chassi superior fica localizado um ga-
binete refrigerado para acomodar os sistemas de na-
vegação e controle, assim como outros componentes 
eletrônicos que compõem o robô. A plataforma pos-
sui um peso de aproximadamente 2800 kg. 

O esquemático da Figura 2 indica o sistema ele-
tromecânico da plataforma robótica. A principal fon-
te de potência é um motor 4 tempos ciclo diesel turbo 
alimentado, fabricado pela Cummins Inc., com siste-
ma de injeção eletrônica de combustível e que forne-
ce 59,65kW (80cv) a 2200 RPM. O uso de um motor 
diesel oferece autonomia, que nesse caso pode chegar 
a até 20 horas, e capacidade de reabastecimento rápi-
do. O tanque para combustível tem capacidade de 
140 litros de óleo diesel. Há também um sistema de 
alimentação elétrica de 12 Vccs e 170 Ah, composto 
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por três baterias ligadas em paralelo, totalizando 
510Ah, realimentadas por um alternador fixado junto 
ao motor diesel. 

 

 
Figura 2. Esquemático do sistema eletro-mecânico.  

O sistema de controle e gerenciamento do motor 
diesel é proprietário da Cummins Inc., no qual é uti-
lizado o protocolo de comunicação J1939 com taxa 
de transmissão de dados de 250 kbit/s. O sistema de 
controle exige que o usuário envie pacotes de mensa-
gens periódicas de verificação, caso contrário, o mo-
tor é desligado automaticamente. O dado de entrada 
do sistema é o valor de RPM de operação e a saída 
são alarmes de falhas do motor e parâmetros opera-
cionais. 

O sistema hidráulico de propulsão é composto 
por duas bombas variáveis de pistões axiais com con-
trole proporcional eletrônico por solenóide fabrica-
das pela Bosch Rexroth AG, com pressão nominal de 
30000 kPa (300 bar) e vazão máxima de 28 cm3 por 
revolução, rotação máxima na vazão máxima 4000 
RPM. As bombas estão ligadas em série e fixadas 
diretamente ao motor diesel. As bombas alimentam 
quatro motores hidráulicos de pistões radiais com 
duas velocidades, também fabricados pela Bosch 
Rexroth AG, rotação máxima a ½ cilindrada de 465 
RPM o que gera a velocidade de deslocamento de até 
24 km.h-1, vazão nominal de 470 cm3 por revolução, 
torque nominal e máximo de 1680 Nm e 3030 Nm, 
respectivamente. Os motores hidráulicos são dotados 
de freio estático com torque de 2200 Nm e enconde-
res. O sistema de controle dos motores de propulsão 
é proprietário da Bosch Rexroth AG. Por questões de 
segurança a empresa somente fornece bombas e mo-
tores com o sistema de controle incluso. O protocolo 
de comunicação utilizado é o CAN ISO 11898 com 
taxa de transmissão de dados de 250 Kbit/s e ID de 
29 bits. Os dados de entrada do sistema são: sentido 
de deslocamento e velocidade do motor, status do 
freio estático; os dados de saída são: velocidade dos 
motores, alarmes de falhas da transmissão. 

O sistema hidráulico de guiagem é composto por 
duas bombas de engrenagens fabricadas pela Bosch 

Rexroth AG, com pressão nominal de 25000 kPa 
(250 bar) e vazão máxima de 11 cm3 por revolução, 
rotação máxima 3500 RPM. As bombas estão ligadas 
em série e fixadas diretamente após as bombas do 
sistema de propulsão. As bombas alimentam 4 cilin-
dros hidráulicos de dupla ação, que são controlados 
por um bloco de controle da empresa Hydraulic De-
signers com quatro válvulas proporcionais com oito 
vias (2 para cada cilindro) acionadas por solenóide. 
Cada cilindro está conectado a uma cremalheira, que 
aciona um pinhão, convertendo movimento linear em 
radial, permitindo que a roda esterce de 133o a -133o. 
A leitura da posição de cada cilindro é feita por um 
potenciômetro linear fabricado pela Gefran S.p.A.  

O sistema de controle dos cilindros hidráulicos 
de guiagem é feito por meio de um módulo de con-
trole de guiagem (MCG) da Sauer-Danfoss Hidráuli-
ca Mobil Ltda. O módulo atua junto ao bloco de con-
trole da Hydraulic Designers. O dado de entrada do 
sistema é o valor de PWM (0 a 100%) que comanda 
a abertura e o fechamento da válvula de acionamento 
do cilindro hidráulico de cada roda. Os dados de saí-
da são os valores lidos nos potenciômetros.  

O MCG da Sauer-Danfoss tem capacidade de 
comunicação através dos protocolos CAN ISO 11898 
e J1939, por este motivo, o sistema foi configurado 
para permitir a troca de mensagens entre o MCG e os 
módulos Bosch (propulsão) e Cummins (motor Die-
sel). Tornando, dessa forma, o MCG da Sauer-
Danfoss um centralizador de mensagens, e exigindo 
do usuário apenas a troca de mensagens com esse 
módulo. 

Para processamento de rotinas de controle e co-
municação entre usuário e máquina, faz-se uso de um 
computador industrial com arquitetura baseada em 
PC, responsável pelo envio e recebimento de mensa-
gens de entrada e saída com os módulos de controle. 

2.2 Subsistema: Módulos 

Nesse subsistema, equipes formadas por pesqui-
sadores da EESC e da Embrapa são as responsáveis 
pelo desenvolvimento dos módulos que serão aco-
plados na plataforma robótica.  

Os módulos são responsáveis pela realização de 
tarefas distintas, conforme a necessidade da aplica-
ção, flexibilizando as áreas de aplicação do conjunto. 
Os módulos propostos são: 

Localização e Navegação Autônoma: fornecer 
habilidade de navegação autônoma para a plataforma 
robótica base por meio da utilização de sistemas de 
GPS, sensores inerciais e sensores laser de escanea-
mento de ambientes. 

Visão Computacional: que consiste no sistema 
para captura e análise de imagens de cenas agrícolas. 
A informação gerada pode ser utilizada tanto para 
fins de navegação quanto para análise e busca de 
variabilidade da cultura.  

Comunicação Sem Fio: para teleoperação e troca 
de informações entre a plataforma robótica base e 
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uma estação central de operação. Comunicação entre 
módulos distribuído por meio de rede CAN. 

Sensoriamento de parâmetros agrícolas: a partir 
de diversos sensores correlacionados com variáveis 
da área agrícola para detecção de variabilidade.  

Braço Robótico: desenvolvimento de um braço 
robótico articulado e portátil para movimentação, 
posicionamento e suporte para tarefas a serem reali-
zadas como interação com o ambiente, intervenções e 
coletas de amostras.  

Plataforma Estabilizada: imune a vibrações, os-
cilações e alterações devidas a movimentos da plata-
forma robótica, para acoplamento dos módulos de-
senvolvidos.  

3 Algoritmo de controle  

A rotina de controle de navegação (RCN) foi de-
senvolvida em ambiente LabView, software comerci-
al da National Instruments Corporation, e instalado 
no PC industrial embarcado na plataforma. A RCN 
estabelece comunicação com o módulo de controle 
(MC) através de rede CAN ISO 11898. 

 

 
Figura 3. Esquemático do algoritmo de controle 

A RCN (Figura 3) deve conter: interface com 
usuário e/ou sistema de navegação autônoma e pro-
grama principal. A interface com usuário ou o siste-
ma de navegação autônoma devem receber o coman-
do contendo as informações de deslocamento do robô 
agrícola (comando de deslocamento), adaptar essas 
informações ao modelo cinemático do Agribot, e 
transferir essas informações adaptadas ao programa 
principal. O programa principal é o responsável por 
trocar mensagens de comandos e status com o MC, 
fazer os cálculos de controle e as indicações de sta-
tus.  

Este trabalho descreve a rotina de controle do 
programa principal para o sistema de esterçamento, 
independentemente de quem esteja acionando o sis-
tema, o usuário ou o sistema autônomo de navegação.  

O ângulo de posicionamento das rodas é defini-
do em relação ao eixo principal do robô. A posição 

da roda em paralelo a esse eixo representa a posição 
de ângulo zero. Esterçamento para esquerda do zero 
representa ângulo negativo. Esterçamento para direita 
do zero representa ângulo positivo.  

O controle para o esterçamento realizado pelo 
programa principal leva em consideração a posição 
angular atual da roda, a posição angular desejada e a 
velocidade angular de esterçamento das rodas. 

Através de adaptação ao modelo cinemático do 
robô, a interface de usuário ou de navegação autô-
noma determina qual a posição que cada roda deve 
estar, e esse valor é transferido ao programa princi-
pal. 

3.1 Características do sistema de guia-

gem/esterçamento 

A RCN envia o comando ao MCG, que atua com 
um sinal elétrico sobre os quatro solenóides, estes 
por sua vez, comandam a atuação das quatro válvulas 
proporcionais. Cada uma das quatro válvulas possui 
duas vias, que determinam o sentido para o qual o 
movimento da roda ocorrerá. A abertura das válvulas 
libera o fluído que realiza o movimento linear dos 
cilindros hidráulicos para um dos sentidos possíveis. 
Um sistema acoplado de cremalheiras e pinhões, li-
gados aos cilindros hidráulicos, transforma o movi-
mento linear em movimento radial das rodas (Figura 
4). 

 

 
Figura 4. Esquemático do sistema de guiagem 

A atuação de abertura das válvulas usa sistema 
do tipo PWM. A mensagem de controle das válvulas 
enviada pela RCN contém um valor de 0 a 100% 
correspondentes ao PWM aplicado. 

O MCG trabalha com o envio periódico pela re-
de CAN, no período de 100ms, de mensagens indica-
tivas com o valor das leituras dos potenciômetros. O 
controle do programa principal usa essas mensagens 
como referência para o envio de comandos, ou seja, 
os comandos com valor de PWM são enviados na 
frequência de 10 mensagens por segundo. 

Uma das características do sistema que deve ser 
considerada em seu controle é o fato de que o cilin-
dro hidráulico atua com força diferente entre os dois 
sentidos de deslocamento. Ou seja, um mesmo valor 
de PWM aplica mais força em um dos sentidos de 
deslocamento do que de outro. Essa diferença ocorre 
devido à perda de área imposta pela haste do pistão 
que se movimenta dentro do cilindro.  
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Outro fato a ser considerado, é que a curva de 
aplicação de PWM em relação à saída do sistema é 
não linear. 

As características citadas acima devem ser con-
sideradas na escolha do sistema de controle de ester-
çamento. 

3.2 Algoritmo de controle de guiagem/esterçamento 

O esquemático da Figura 5 ilustra o algoritmo de 
controle incremental de esterçamento desenvolvido. 

 

Figura 5. Esquemático do algoritmo de controle de esterçamento  

O início da atuação do controle de esterçamento 
se dá com a comparação entre o valor de posiciona-
mento desejado e o valor real. Caso a diferença entre 
eles seja maior que um erro máximo tolerado, o sis-
tema atuará para diminuir esse erro. O primeiro passo 
é aplicar um valor de PWM inicial. O valor do PWM 
deve ser incrementado até que ocorra a movimenta-
ção da roda.  

A detecção de movimento é feita comparando-se 
as duas últimas leituras de posicionamento da roda. 
Caso a diferença entre elas seja maior que um valor 
mínimo estipulado, então se considera que houve 
movimento.  

A partir do momento que a roda entra em movi-
mento passa a ser considerada a velocidade com que 
está ocorrendo esse movimento. A intenção é que 
essa velocidade seja mantida constante. Para isso, é 
feita a comparação entre as leituras anteriores de po-
sicionamento da roda, como cada leitura ocorre a 
cada 100ms, tem-se a velocidade de deslocamento. 
Caso a velocidade seja maior ou menor que um valor 
estipulado, então ocorre o decremento ou incremento, 
respectivamente, do valor do PWM sendo aplicado. 

O algoritmo é executado até que o erro entre a 
posição desejada e a posição real seja menor que o 
erro tolerado. 

Para o funcionamento do sistema os parâmetros 
do controle escolhidos foram: para incremen-
to/decremento o valor de 2% do PWM.  

Na primeira iteração do algoritmo o valor do 
PWM inicial é igual a 30% do valor total possível, 
nas iterações seguintes o valor passa a ser o valor no 
qual o movimento teve início menos 10%.  

O erro tolerado considerado é de 2 graus. É con-
siderado que houve movimento quando há uma dife-
rença maior ou igual do que 1 grau entre as leituras 
de posicionamento. 

Foram realizados testes em tipos de solo diferen-
tes e com o robô em movimento ou parado, buscando 
identificar diferenças de comportamento do sistema 
em relação à inércia oferecida por cada situação 

O movimento de esterçamento partindo do ângu-
lo de 0° e indo até 90°, representa um movimento no 
sentido horário, e o movimento de 0° até -90°, no 
sentido anti-horário. 

4  Resultados 

Os gráficos da Figura 6 mostram o movimento 
de esterçamento da roda dianteira esquerda (DE), 
com posição inicial no ângulo zero e passando pelos 
ângulos 90º, 0°, -90° e 0°, sucessivamente. Essa cur-
va foi escolhida por ser bem representativa das situa-
ções encontradas com as demais rodas. O gráfico 
superior mostra os valores de comandos para posição 
desejada e os valores de leitura da posição real. O 
gráfico inferior da mostra o valor de PWM sendo 
aplicado pelo sistema. 

 

Figura 6. Curva de resposta do sistema para posição desejada e 
posição real e curva de PWM aplicado 

O tempo que o sistema leva para sair da posição 
até chegar à posição desejada tem variação maior em 
relação ao sentido do movimento. No caso da roda 
DE, o movimento com sentido de giro horário é mais 
rápido do que o anti-horário. Esse comportamento 
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tem relação com a característica construtiva do cilin-
dro. 

A curva de PWM mostra a dinâmica do sistema 
buscando manter a velocidade de esterçamento cons-
tante. Em geral, o movimento de todas as rodas tem 
início com um PWM aproximado de 39,43% e com 
desvio padrão de 2,03%, para ambos os sentidos. O 
valor inicial de PWM é próximo para todas as rodas 
devido ao tipo de controle implementado. O gráfico 
indica que para o movimento no sentido horário, um 
PWM inicial menor seria suficiente para o movimen-
to da roda. 

A troca de mensagens de controle através da re-
de CAN insere atrasos de resposta muito pequenos ao 
sistema. Os atrasos podem ser atribuídos à lentidão 
característica do sistema hidráulico e ao tipo de con-
trole utilizado com o incremento de 2% no PWM, o 
que resultou em uma constante de tempo elevada 
para o sistema controlado. 

5   Conclusão 

Os resultados mostram que o sistema de controle 
foi simples e eficaz, levando a roda à posição deseja-
da através de seu esterçamento.  

Os resultados indicam, também, pontos a serem 
melhorados no sistema de controle de esterçamento, 
ou seja, oportunidades para trabalhos futuros, tais 
como, controle mais refinado para PWM aplicado 
para início de movimento, ou controle de esterçamen-
to cronometrado entre as rodas. 

Agradecimentos 

Agradecimentos aos órgãos financiadores FINEP, 
CNPq, FAPESP, às instituições de ensino e pesquisa 
EESC-USP, Embrapa Instrumentação, e à Máquinas 
Agrícolas Jacto S.A. pelo dimensionamento e cons-
trução da estrutura mecânica e sistema de potência. 

Referências Bibliográficas 

Auernhammer, H.; Speckmann, H. Dedicated Com-
munication Systems and Standards for Agricul-
tural Applications. Chapter 7, Section 7.1 Com-
munication Issues and Internet Use, ASAE CIGR 
Handbook of Agricultural Engineering. v. 7, p. 
435-452. 2006. 

Bakker, T.; Van, K.A.; Bontsema, J.; Muller, J.; Stra-
ten, G. Systematic design of an autonomous plat-
form for robotic weeding, Journal of Terrame-
chanics, Vol. 47, n.2, April 2010, pp. 63-73. 

Blackmore, S. M.; Griepentrog, H. W. Autonomous 
Vehicles and Robotics. Chapter 7, Section 7.3 
Mechatronics and Applications, ASAE CIGR 
Handbook of Agricultural Engineering. v. 6, p. 
204-215. 2006. 

Cariou, C.; Lenain, R.; Thuilot, B.; Berducat, M. 
Automatic guidance of a four-wheel-steering 
mobile robot for accurate field operations. Jour-
nal of Field Robotics, v.26, n.6-7, p.537–548, 
2009. 

Godoy, E.P.; Tabile, R. A.; Pereira, R.R.D. ; Tange-
rino, G.T.; Porto, A.J.V. ; Inamasu, R.Y. Design 
and Implementation of a Mobile Agricultural 
Robot for Remote Sensing Applications. In: 
CIGR Section V International Symposium Tech-
nology and Management to Increase the Effi-
ciency in Sustainable Agricultural Systems, 
2009, Rosario. Proceeding o the CIGR Section 
V International Symposium 2009. Rosario : 
CIGR, 2009. 

Godoy, E.P.; Tabile, R. A.; Pereira, R.R.D. ; Tange-
rino, G.T.;  Porto, A.J.V.;  Inamasu, R.Y. 
(2010). Design and Implementation of an Elec-
tronic Architecture for an Agricultural Mobile 
Robot. Revista Brasileira de Engenharia Agríco-
la e Ambiental. v.14, n.11, p. 1240–1247, Nov. 
2010. 

Grift, T.; Zhang, Q.; Kondo, N.; Ting, K. C. A re-
view of automation and robotics for the bioindu-
stry. Journal of Biomechatronics Engineering, 
v.1, n.1, p.37-54, 2008. 

Sousa, R.V. (2007). Robô Agrícola Móvel (RAM): 
uma arquitetura baseada em comportamentos hi-
erárquicos e difusos para sistemas autônomos de 
guiagem e navegação. Tese (Doutorado) – Esco-
la de Engenharia de São Carlos, Universidade de 
São Paulo, São Carlos. 

Srivastava, A. K.; Goering, C. E.; Rohrbach, R. P.; 
Buckmaster, D. R. Precision agriculture. In: 
McCann, P. (ed). Engineering Principles of 
Agricultural Machines. Michigan: ASABE, 
2006. Chapter 6, p.123-138. 

Stone, M. L.; Benneweis, R. K.; Van Bergeijk, J. 
Evolution of electronics for mobile agricultural 
equipment. Transactions of the ASABE, v.51, 
n.2, p.385-390, 2008. 

Tabile, R. A. ; Godoy, E. P. ; Pereira, R.R.D.; Tange-
rino, G.T.;  Porto, A.J.V.;  Inamasu, R.Y. Design 
of the Mechatronic Architecture of an Agricul-
tural Mobile Robot. In: 3rd Annual Dynamic 
Systems and Control Conference and 5th IFAC 
Symposium on Mechatronic Systems, 2010, Bos-
ton. Proceedings of the IFAC MECH2010. Bos-
ton : IFAC, 2010. 

Tabile, R.A.; Godoy, E.P.; Pereira, R.R.D.; Tangeri-
no, G.T.;  Porto, A.J.V.;  Inamasu, R.Y. (2011). 
Design and development of the architecture of an 
agricultural mobile robot. Engenharia Agrícola, 
Jaboticabal, v.31, n.1, p.130-142, jan./fev., 2011. 

Tangerino, G.T (2009). Sistemas de sensoriamento 

embarcado para uso em controle de aplicações 

de insumos agrícolas à taxa variável. São 
Carlos, 123 p. Dissertação (Mestrado) – Escola 
de Engenharia de São Carlos, Universidade de 
São Paulo, São Carlos. 

 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           803

���������	��AB�BC��DE��BCF�B�C���DE��B�D�A�����F	�B�FA���D�������D�C�B��
�D�B�AB���B��FB��

� �� �� ���� ���	A� �AB �C��ADB ��� �AB �E��F�	�B ��B ���� ������ ��� ��A��� �����

� ��� ���� ���	 AB�AC�D��E � � F�AC���� F� ��A� �F����FB�B�A��B����AB�A�� E F�AA
���A�� F��FB��A� 	 �F��A��A�A�� F� � 	 A��B��� ! 	 A"A#C$A% �&�'�"()�A�A* ����B	 �A"A����

C"� � F��A+A� � � F�F�,�,��B��B�- .� E 	 	 &� 	 � &/ � 0A�BE �� � �- �1/ �&/ � 0A��D���	 &�	 ���F� 	 - �1/ �&/ �A
A

F�������������� ��������������� ������ � � � �� ���C�! " ��#����$ ��� �%� �&��%�'��#��� � � ��� �(� &� )�' � � ��� ����*� �! �� ' ��� *��� �� ! � ��
%���'��� � � �! � $� ���� $� ����� ��! " ��#����$ �����%�'��#��' � � ���  ���"��������' � � �+"��$���%�� � � � '� � �� ����! � %� ����� � ���! � %� ������

�%�� ��*��%��� ���� ������,�� � �� *���%�*�� �%�� ������� � ��� �� �����! ����'�$���%�� � �� � �! ��! ���"������ ��%����� ' ��$��- �� � ��� ��'"���� ��

� ������� � ��� �� ���� %��� ���� �'��%�� ������� � ��� �� ������ $���� ���, � $� �! � %� ��� ����������� ����� ����� ��.���! ��

���� �!������� �%� �&��%�'��#��� � � ��� �(� &� )C�! " ���! � %� �C�! � $� ���� $� ����

���"# �����B ��������,��������� ���"! ���#� ��/0� �%��%���! �� � � � �%��"! �'� � ��� �%� �����%���#��! " ��#���1#� �� 0� � �� ������ �'�%����
"! ��� $2�! 3#� �� ! � ��%���' �� � � ����'� � ��� �%� �����%���#��! " ��#���1#� �"�� �4�����5' � �'��%��! " ���! � %� � �� �� �������� ,"� ��

! � %� � ���0���%�� ��*�'�%� ���! ��� �� � �%���� � �� ��%��� ����/0� ���"! ��! 5���'�C�$����%��� ��%���6� ' ����� �������� � �� �%��� ����/0� ���"� ���

���� � �� �%��� ����/0� ���' � � �%�C������'�%��! � %� �C�5�"�� �4�%�������� $����"! �! � %� ��, � $� �+"���������� ����������! ����� ���

	�$�%�����&�%������� � � ��� �%� ��&��%���#��$����%���! �� � %� ��(� &� )C�! " ���! � %� � �C��� $2�! 3#� ��

'����B(�� !")* �

�����%�/0� C��! ��� $3��'��! 3#� C������ �� � "�"! ��

*����! � � ����7���! �! � � �������� � ��C��� ���� ���� $2��

! 3#�������0� �'�%��#�4�! ������ ����%� ���! ��! $�� � ����

%�� 6! �' � �C��! �+"����'���'�%�%��%�����#�������/8���

%��'� � ��� ��5����� � ' �� ��

�� 9! �������#����%���������5,����%��'� � ��� �����%���#� �

�� �'�%������� $2��! 3#������ %�! ������ � ' � � ���%���� ��

 ������"����A� � ����� "��� �C��� %� ����'������ �! ���4����� ��

(:; ; ; )�*� ���! � �! � � ��%� �"! �� & � �(2 	 B��A$ ��BF� �F��A
#	 ��� 	 ���� )������� �#�,�/0� �%���� $2��'� ! �� ,� ���! � ��
,�� 5��' � �<�= ��� � "������ ��(>??@ )������� � ���"! �

! 5�� %� � ����� ��,"�! � � �� � %�� ���A��3���� � �� +"� �

'� ! $�� ��'� � ��� �����%���#� ��� 3,�'��*"44.<�"! �

��+"�! ���������,"�! � � �� �%�����A��3����$����%� ��! �

'� � ��� �����%���#� �'� ! ���%���� �"�����5������� � ��%� �

�! �� "��� %�D"�(>??>)��

��'� � ��� �����%���#� ������ � ' ����"! ��' �����%��

'� � ��� �%� ����+"�C�$����%� ���! �! � %� � ��%� ���� ' ���� �

��'� � ��� �����"! ��%�%��*"� /0� �� $A���#� C�%����! �� ��

"! �'� � A"� �� �%���/8���%��'� � ��� ��%��*� �! ������ �� ���

3��! � � � � '� ! �� ���! � � �� � *"�"�� � %�� #���1#� �

'� � ��� �%�����'���'�%�%��%�����#�������/8���%��

'� � ��� ��*"�"����5�*"� %�! � � �� ������� �'� � ��� ��

�� �'�%� ����� $2�C�+"��5�� �*� ' � �%��%��� � #�  #�! � � �� �

%��������$� � � ��

����5' � �'���%��'� � ��� �����%���#� �,�� � ���! �%����+"��

�! ��� �/0� �B ��� "������5' � �'��C�'� � *� �! ��F� � ����

(>??>)���� ! ��%��(>??>)��� �C�����! ��� $"����������� ��

%��! � %� �,�! <��� ��"D��! �*1'� ��7�� � �0� ������� �'��� �

! " ��#���1#� <�����! ��� �'1#�����! ���� ' ���� ��%��*����

� 0� �! D� �! �C��� ��1#�����! �! � � ���$�������'� ! ������� �

%������ ��� ���������! �����! ��� ' � ��� ����� ������! � � �� �%��

������/8����

��� � � ��� ��&��%���#� �� " ���! � %� � �������� � ���"! ��

������5,���%��'� � ��� ��+"��"�� �4��#1��� ��! � %� � �������

������� � ����� ������! ����� ��! �"! ��%����! �� �%��*��7��

%��� ����/0� ������� �� ����%��! " ���! � %� � ��#�! ��� � %� �

"�� �4�%����������� #������ $ �! ���%��'� � ��� ���! �

�����! ���+"�������� � ��! �*� ������ 0� � �� ����%�%���+"��

���$� � �! ��! �"! �� ��,��*��7��%��� ����/0� ��	�����

'��� C���"�� �4�/0� �%��"! �! � %� � � �� ����� 0� ������� � ���

���" ��%� �������*��3��� ��%���' � �%� �'� ! ���� �� �(>??E)�

��F� � ����(>??F)��

��$� ! �%���! �� � � � �%���� $3��'��! 3#� �%��� � %��

*"� %�! � � �� ! � � ���%� ������! ��%��'� � ��� ���%� ��%� ��

	��������$� � � C�%�#�%� �B �'���'���D���'��%�� 6! �'��%� �

�����! ���� $3��' � C�*� ���! � � ���� 0� � �� ���C�� ��� "����

�� ��"�� �4�/0� �%���5' � �'��%��'� � ��� �����%���#� �! " ���

! � %� � �C������� �'� � ��� ��%��#� � '�%�%��%��"! ��� $2�

! 3#� �� ! � ��%��� ' �� � � ��B ������ $2�*� ��%� � � ! �� �%� �%��

�7�E� ���� � �,�"�� �%���� $3��'��%���FE��+"��� �

%��� � #�  #�"�� &���� �! � �! � � ���� �� ������5,��� %��

'� � ��� �� ! " ���! � %� �C� ! � %� � ��  �� ������ *� ��! �

�%� � ��*�'�%� ��� ��#�4�� � �� /��%���� � �� ��%��� ����/0� C�

���#��! � � ���%�*�� �%� ��%� � ��� �%��*��7��%��� ����/0� �%� �

�� $2��&����'�%���� � �� �%��� ����/0� �(&�)C���� A��� "����

"! �'� � ��� �%� �����%���#� C�'� ! �� �����6! ���� ��%��

��� �� � �����' �  � �%� ��%��*� �! ������� � %���� ��! ��! � ��

� $A���#� ��%��'� � ��� ���&����� �'1 '" � �%���/0� �%��

'� � ��� ��� � #��%���� ��� $2�"�� �4� "������! 5���'��%��

%���6� ' ���%���' � �%� �'� ! �F� � ����(>??F)��

+������ �,�F-�� ��

���� $2�! 3#� C��7�E� �C�*� ��%��� � #�  #�%� ��� � �,�"�� �

%���� $3��'��%� �%������! � � �� �%��B � ,� � � �����B  5���'��

%���� �#����%�%��F�%��� �%��E�� ���(�FE�)C�'� ! �� �

�� �"��� �%�������'�����%��'� ! ����/8���%��F"��$� �%��

� � $2��� B  �� 5� '� ! �� ��� � %�� ��G�� �� %��� � ! � ��



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           804

%��� '�� � ����%���� �����:>?H�� � ����������F�,"���:�

������ � ���� ���� A��� �%� ��� $2C�! � %� �%� �� � �* 	 �FBACBD��
#�����*�� � �� ���#������"����� ��%� ��� $2����"�� �4�/0� �%��

�� %��� � ! � ��%��� ' �� � ���� ���! ���� +"�� � ��� $2����

! � #�! � � ����! �+"� +"���%���/0� ���! ���� � ' ����%�%��

%�������� ��� � ������������! ��%����"�/0� �%� ��7�$� ��5�

'� ! �� ��� ��� ��! � �� ����%��'� ��� � ���'� � �D� "��(� � )C�

'� � ��� �%� ���� ��%"���� �'������ F�* ��� A2 	 �	 A'&���
��� �� ����%��! �%�/0� �%���� ��/0� C���� 	 B���C����0� �
�' � � �%� ��� ������! � �� ����������� 	 B���A! �%�! ���
#� � '�%�%���� ," ���%��'�%��! � �� ��(�! ���� )C�+"��5�
'� � #����%��� � ���� ,��! ���! �#� � '�%�%��%����� %���

(� �B3�)�� �� �� $2� �� ��"�� "! � ! �'�� ' � � ��� �%� ��
* �� 	 �D��� �'� ! �"! �! �'�� ��! � �%��' � "����'�� � �%� �
�� �� %� ��� ���#� �! � �� ���C� "! � �����! �� %�� #��0� �

'� ! �� ��� ��� ��"! ��� ���� ��C�! � #�! � � ��%���� ��

� "��� ��%� ������#� �! � �� ���C���I��� � �� ����3���' � ��%��

%���6� ' ��C�%�����$"D%� ���� ���%� ��%� ��� $2��

����������������� �

� �

F�,"���:��� � %� ���! �* 	 �FBACBD�C�*� ������ ���#������"����� ��

.���� (�� $��	��!/�/% �0�(���$/1�! �D"$�/%��/2%�$�
D"$�/�# !�$ ��

&������� ' ���� ��� 0� � �� ��������+"��� ����! ��! �"! ��

 ��,��*��7��%��� ����/0� C����5' � �'��%��'� � ��� ��

���%���#� �! " ���! � %� � ���! ������� � ��%� ����" ��%� ��

�����*��3��� ���B �����$� �%�,�! �'� � ������$���'�! � � ���

�! ��� �'�� � ��C�� ��*��7��%��� ����/0� �%���� �������C�

� ,"� ���� � �� ��%���+"� D$��� �%� ���� ' ���� ����%� � ��*�'���

#1��� ��! � %� � ��#1 �%� ����������#�4�� � �� /���%��'�%��

�� � �� �%���+"� D$��� ��&����'�%��! � %� �C�%��� � #�  #� ����

"! �'� � ��� �%� �C���� �� � �4�%� �������%�! � � ����

��� �4�! ����! 5�� %� ��+"���#� ��! ���%���6� ' ���� � ����� ��

! � %� � ���������� $�� � /0� �%���/0� �%��'� � ��� ��, � $� ��

����,"��������� � ������� �%��� � #�  #�! � � �� ���3��' � �%��

! � %� �,�! C�%� �� ,� ���! � �%��'� � ��� ����%��! 5���'��

"�� �4�%���

�

)&'A2 	 B���D�� A

��'� � ��� �%� ��%��� � #�  #�%� �$����������! �! 9 ��� � ��

! � %� � �� �� ������%� ����� ��� ���= �(���	 "��D����F��A
4���D����B�A2 	 �F�DA�����D�A5 F�E AC6	 D��	 ��A* FD���)C�
'� ! ��"� � ���%�����7"��D%�����$�5! ����� �! � %� � �
�� ���= ����������%� �! � %� � ��� ��= C�'� ! ���

�� ' "�0� �%��"! ���/0� ��� ��,�� �� � �'� � ��� �%� �����

! � %� � ��� ���= �5�������� � ��%� ��� ���+"�/0� �(:)��

�

)()():(�)�(�)(�)�( ::: 8�7#8�7�78.7� �
B

7
���� �����

�

(:)�

�

B ! �+"� C�

7 �:�������� � ���� �� ����%� ��%�������� �(9"')<�
.:8;A��� +�5�� �#��� ��%����D%��%� ���� ' ���� <A
B� 5� � � �����%� C� �! � ! 9 ��� � �� %� � ���D� %� � %��
�! � ����,�! �(B���?)CAA
�:8;A��� �A5�� �#��� ��%��� � ���%��%� ���� ' ���� <�
�:8;���� +A5�� �#��� ��%���"D%� �J$��� ' � K�! 5%���4��� ���
#���6� ' ���	><A

:: ���� 7 �5����/0� ��� ��,�� �� � �'� � ��� �%� ���

�

� ������ � ��! �������! ����4����� �� � ! ������(7 �:)C��(7 �:)�
��#:7 �:)��� ����+"�/8���(>)C�(L)���(E)��

�

�! �+"�����A�/�������0� �� ��,��"��%� ���� �� 2! �� �C��
�(7 �:)C��(7 �:)���#:7 �:)C������ '��#�! � � ����
�

�0� �� $��%� ��! � %� � �� �� �����C�� ���#�4�� � �� /���%��

�� � �� ��%��� ����/0� C�"�� �4�� %� ����"! �! 5�� %� �%��

����! �/0� �%�����6! ���� ���%�+"�%� ����! � %� �,�! �

'� � �������! �'� '" ���� �����6! ���� �C�'� �*�'�� � ����%���

�+"�/8���(>)C�(L)���(E)C�%� �! � %� � ��� ���= �%��"! ��

� �� ���%��! 9 ��� ���� � ���%�����! 9 ��� �����D%���

(����)��

�

)&�A��D	 � F�� 	 AB�A#	 ��� 	 ��A< $#A

&����� �'��� �����C���! � ��! ����4����� �� � ! ����C��! �

+"����! ����4��(7 �:)���� +7+C��(7 �:)���� �7+���#(7 �:)���
�
+7+
��	���������,�C���! ����4��(7 �:)���� +7+�5�%��,� � � C�

�� ���'� � ��%��� "����+"��� 0� �� 1��� ���*��G � ' ����� � �������

��D%���%� ���� ' ���� ��

� ,"! ���! �� ��" �/8���! ���! 1��'����0� �"�� �4�%���

�������! � �*�'������ $�� � /0� �%� �'� � ��� �%� ��� & � C�

'� ! � ���"�� �4�/0� �%� � :)( : ��7# �� )(
M

)(�
:: �� �� 7�7�7
��

� � ! �������! � %�*�'�/8������+"�/0� �(:)�5�������� � ��%��

'� ! � ���,"� C�

�

)():()()()(
M :: 8�8�7�78.7� �

B ���� ��� � (@ )�

�

����! �����D%�����%����A������ ��B �*�� � ��C�'� ! �A���%C�5�
%�%���� �C�

��
��767 7�7�7�47� ���� ����� ������)( >

>

:

:

: � (>)�

):(

:

>

>

:

:?

: ������)( ��
�

��� ����� �/
�/ 7�7�7��7� � (L)�

��
��767 7#7#7#47# ���� ����� ������)( >

>

:

:

: � (E)�



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           805

�

)():()�()()�(
M :: =8�=B8�7�=8.7� � �������� �� � (I)�

�

���+"�/0� �(F)C�A�� *�� ��� ��! ����'�� C����! ������������

��� �� *� �! �/8��� �����%��� �� *"�"���C� '� � *� �! ��

� �! �' � � �(>??E)��

�

;:7�74;;>:7:7C =
=

767=
::: ���� �� � (F)�

�

&�5�! " ��� �'�� %� � �� �+"�/0� � (I)� �� �� C:7"';C� ��
�"$����"D%� �� ��#� � ����%���+"�/0� �(F)C��� $�G ! ����� ��

#��� ����%������� ���� �#���(.�)�������� ����*� �/�%�C�
'� � *� �! ���+"�/0� �(N)��

�

)(

):()(

):()(

):()()(

L

:

L

>

:

>

:

:

:

O

8.�

B=8�7?

B=8�7?

B=8�7?=8.

7

�����

�����

�������

�

�

�

�
(N)�

�

B ! �+"�� )()�()(
::: ��� � 7�7C7? =
<� )()( : 8.7�. =�

�� ��

�.�?. ��� �
O

��

��� � � ��� �%� ��� & � �'� '" ��"! ����+"G � ' ���%���/8���

%��'� � ��� ��%��*� �! ����! �� �! �4���"! ��*"� /0� �

� $A���#� �! " �������� �C�'� � *� �! ���+"�/0� �(; )��

�

�

�! �+"� C��

@:8A=;�5������%�/0� �="����	 ��B�*�� � ���%����D%��%� �
�����! �C�$����%���! ��� *� �! �/8���%���� � D#������5�� �

�� ���� ���8<��
� '�������� � ���� �� � ��4� � ���! D� �! � �%�����%�/0� <��
� B�������� � ���� �� � ��4� � ���! 17�! � �%�����%�/0� <��
� � �������� � ���� �� � ��4� � ���%��'� � ��� �<��
C�5�� �*��� ��%���� � %���/0� ��� $���� ���� � �%��'� � ��� �<��
� :8A=;�5�����*��G � ' ���*"�"����
�

�� ���%��'� � ��� �C�� � �'��� ���! �������/8��C�5�� $��%����

�������%��! �� �! �4�/0� �%��"! ��*"� /0� �� $A���#� C�

'� � *� �! ���+"�/0� �(:?)��

�

)()( :

�
DD .�?4??� ���� �A � (:?)�

�

����� � �%��'� � ��� ��� � #��%� ��� ���� ' ���� �5�� ����! ���� �

� �! � � �� �%� �#��� ���3���5�� $��%� ��� ���+"�/0� �(::)��
�

)( �.�<� ��� � (::)�

�

��� %� �< A�����! ����� �� � ��%��! ����4� DD ?4?? :)( �� A ��

�

)&)A2 ��� F� �AB�ABF��E�� F�A

��! 5���'��%��%���6� ' ��C������� � ��%���� ��F� � ����

(>??F)C�'� '" ����%���6� ' ���� � ����� ��� � �� �%��� ����/0� �

��"� ���� ��� � �� �%��� ����/0� �%�*�� �%� ����%���6� ' ���

� � ����� ����! ���� ���� �9 ��! � ��� � �� �%��� ����/0� C�5�

'� '" �%���� ���+"�/0� �(:>)��

�

>:C: ..B � F $� F $ �� � (:>)�

�

B ! �+"��� F $�5�� �� 9! ��� �%���� � �� ��%��� ����/0� ��
&���� '�%�� �� � �� � %�� � ����/0� C� "! � ! � %� � � 5�

�%� � ��*�'�%� ���"! �'� � ��� �%� ��5�%��� � #�  #�%� ���

��� �� � �4�%� ��

&������! �%�/0� �%��%���6� ' ���� � ����� �#� � ����"� ���F�
�� � �� �%��� ����/0� C�"�� �4��������+"�/0� �(:L)C��! �+"��

#F $�������� � ���� ��� � �� �%��� ����/0� ���"� ��
�

� F $F
..

B

#F $

� F $
F C���C>C:<

>:

C: �
�

�B
�

(:L)�

�

��*��� ��%���� � %���/0� C�+"�����1�! " ��� �'�%� ��� ���

��D%���%� ��F�'� � ��� �%� ���C�5�� $��%� ��� ���+"�/0� �
(:E)��

�

� F $F5
� F $

=
=

F
F C���C>C:<

:

��

C
�

B

B �

(:E)�

�

���� ! ��3��� �%� ��*��� ����%���� � %���/0� �5���! ����

�,"� ���"! ��&� ���� �� C��7����! ��7� F $���D%���%��
'� � ��� ��'� ! �"��%����� � � #5! �� $���#���+"��� �����

������5,���%��'� � ��� ��� 0� �� 1�' � �#��! � � �� �� � ����� ��

'� � ��� �%� ������� � � #�� ��� %�� '� � ��� �� 5� "! ��

'� ! $�� �/0� �%���� � %���/8���%����/8���%��'� � ��� �C�

'� '" �%���� ��'�%��'� � ��� �%� �C�"�� �4�� %� ����+"�/0� �

(:@ )���

�

C
�

��
� F $

=
=F=F �F8�5�

:

C C���C>C:)<( � (:@ )�

4����"$��! ���/#"$�! ���

B ���� ����,� � �$� �%�� ���� �'�/0� �%� � '� � ��� �%� ��

���%���#� ������! " ���! � %� �C��! �"! ����! " �/0� �

%� ��� $2��7�E� �C�%��� � #�  #�%��� � �* F� ��F�8P��� ��
	��'�! � � �� ����� �(>??N)��

���#���1#����! �� ��" �%��������#���1#����%����� ' ���� �

��' �  � �%��������� $�� � /0� �%� ��! � %� � ��%������� $2��0� �

����� � �8���%� ����G ��! � �� ����%��� � C������#� � '�%�%���

�� ," �����%�����G ���� %����

���������%���#� � '�%�%����� ," �����%����� %���%� ��� $2C�

� � '� � ��� �%� �����%���#� �%����! �� ������/8���%��

'� � ��� ���':8;C���:8;����):8;�+"���'�� � �! ������G ���� %���
%� �� � $2��7�E� �����F�,"���>�������� � ���"! �%��,��! ��

%��$ � ' � ��%� �'� � ��� ��$����%� �� ��%�� 6! �'�C�� "���A�C�

*�' � �� %� ���! � � ��� ���#� � '�%�%����� ," �����%���

�� %����

CC
��

���DE
F

��
� ����

� �

=

� B

�=

=8�=8�=8.G
:

>

>
O

)(�)()(
:

A

�

�

(; )�



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           806

�

�

F�,"���>��A��,��! ��%��E � ' � ����� � � ��� �%� ��� &� ������

������ � ����,"�� ���������� � ��! �����+"G � ' ��������

� $�� � /0� �%� �'� � ��� �%� �����%���#� �! " ���! � %� ���

�

% &'A$ 	 ��	 �AB�AF ���� ! 	 AC�� 	 �E FB	 �A

��� � $2�"�� �4�%� ��� %��� ������'� ! ��� � �8���%���IQ���

IQ��A�� ��� �%�����*��7�C�*� ��! ���' �  � �%� ��+"���� �

�� � �� ��%��� ����/0� C�'� � *� �! ��! � ����%� �� ����$� ��:��

��$� ��:��R"������� � �� ��%��� ����/0� �%���� $2��7�E� ���

&��
B � ���%��

":S">S"LS�

��D%��(#� � '�%�%��

�� ," ���%����� %��)�

T :S�T >S�T LS�

:� >CEQ� ILC:@ ���%U��

>� LQ� :@ >CN@ ���%U��

L� EQ� L?>CL@ ���%U��

E� @ Q� E@ :CN@ ���%U��

�

���������%�������� ������� �%�,��"C�'� ! �%��#�� ��%��

V:?W ���3���' � ! � %�/0� �%� ������! �C�� $�5! ������� �

��! �� �%��� ���� ����(D� )�%� ������! ���! �! � � ���$������
����$� ��>�������� � ������� �/0� �%��D��! 17�! � ���
! D� �! � �� $��%� �C��! �*"� /0� �%� ���"��� � �� �%��� ����/0� �

(&�)��

��$� ��>����! �� �%��� ���� ����%� ���"$�����! ���

&�� ���! 17�(! �)� ���! D� �(! �)�

:� :?LC??� FEC??�

>� N>C??� IIC??�

L� INC??� @ NC??�

E� IIC??� @ EC??�

�� ���D� %� � %�� �! � ����,�! � (D� )� *� �� ��' �  � �%� C�
$����� %� ����� � �! D� �! � ���! �� �%��� ���� ����(D� )��
� � ,�C��������! � %� �,�! �����! 5���'��%� ������! �C�

"�� �4�! � ��D��S�D�UL?S�@ EUL?�S�:CN! ���
�

% &�A2 	 B��	 �A4B���F1F� �B	 �A

�� �'� "������! " ��� ��! � � ��C�� �����G ��� � ���%���%� �

�����! �C���� ����%� ����� �H$���B	 A���B	 � A* FD���I�
(& � �)� �%�+"�%� �C� � 0� � '� ��� �'�� � �%� �C� �����

� $�� � /0� �%��"! �! � %� � �����! 5���' � ������� ��� $2C��! �

! � � ���$������������ ����&� ���� �'�%� ���0� ���� ����%��

�! � ��"%��#���1#� ��! ��� �� � �%� ��� � �� �%��� ����/0� ���

��! $5! � ��,"���#���1#� C�� ��*��7��� � ����>���LIXD���
���� ����! �����7'�������� �� ����%�� 6! �'����1��%���+"�� �� �

��� �� �����

&����'�%���� � �� �%��� ����/0� �*� ��� $��%� �"! �! � %� � �

+"��! � � � ��������� � ���� ������! ���&� ������"! ������! ��

����C�����! � ������,"�� ����+"�/0� �%� �! � %� � C�

D
D
D

E

F

�
�
�

�

�

�

D
D
D

E

F

�
�
�

�

�

�

�

�

�

D
D
D

E

F

�
�
�

�

�
��

)(

)(

)(

):(

):(

):(

)�(

)(

)(

)(

)�(

L

>

:

L

>

:

:

L

>

:

:

8C

8C

8C

8�

8�

8�

7�

8B

8B

8B

7�
�

(:I)�

B ! �+"�C�� ��

F=
��

F=F=
F= ����

�

�

�

7� �����

D
D
D

E

F

�
�
�

�

�

�� ���:

??

??

??

)( >:

LL

>>

::

:

�

(:F)�

F=
�/

F=F=
F= ///�

���

���

���

7� ::?

LLL>L:

>L>>>:

:L:>::

: ���)( �
� ����

D
D
D

E

F

�
�
�

�

�

�

�

(:N)�

A

% &�&'A J��FB� ! 	 AB	 �A2 	 B��	 �A

�$��#� ������#� �%�/0� �%� ��! � %� � ���� ��! ��� �%��

'� ! ����/0� �,�1*�'��%�������� �������"! �� � #� ���� � �

&� ������ �%�,��"C��� �'�%� ��� ���� � ���%���%� ��� $2��

� � ! �������� ������ �%�,��"C�*� ��*�����"! ��'� ���/0� �� � �

,�� � � � ���1��' � � %�� '�%�� ! � %� �C� ����� ! � � � ��

������� � ����� ������! ���

��� �4� "���C� ��! $5! C� '���5��� � %� � ���� � ! 5%�� �

+"�%�1��' � �� � �! � �4�%� C������#� �%�/0� �%� ��! � %� � �C�

'� � *� �! ���+"�/0� �(:; )��

�

� �

� �C

C

�

�

�
�

�

F
����

�

F
���B	����

�

.

..

:

>

:

>

! � %

� �
(:; )�

�

B ! �+"����������� � ���� �� 9! ��� �%��%�%� ���
�� �'�� %� ����"! �%�,��"�%���� � �0� �� �����G ��� � ���%���

%� ��� $2C��C���3������$� �4�/0� �%����C��� �'�����"! �

� � #� �%�,��"�%��V:?W �%���� � �0� �%��� � ���%���B ! �

��,"�%�C�'� ! ��������������� ����%� ��� $2�'� ! ���

����� ����%� �! � %� �C�'� � *� �! ��F�,"���L��

�

���������	A�BCDE��F���

�

F�,"���L��� � ! ����/0� �%������� �������%�,��"�%���� %��:�'� ! ���

����� ������� �%�������! ��



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           807

��F�,"���E������� � ���������� ����%��� � %��:C�%� �

�����! �� ��� � �� %� � ! � %� �C� �� �� ��� ���� &� ��

%��' � ��� �'�� � �%� �C��� �'�%� ��B ����G ���� %���%� �� � $2��

�
F�,"���E��� � ! ����/0� �%��� ���� ����� �� �%��� � %��:�(T :)������� � �

&� ���� �'�%��� ����� ���%��C�'� ! ���� ���� ����%��� � %� ��

�

�� %��� ��� ��G �� �� %��� ��#���! � � � ! ��! � �

'� ! �� ���! � � �� C������� � ��%� �� ��F�,"���LC��������

! ��! ���� �'�/0� �%���� � �0� �� ��� � ���%��%� ��� $2��&����

���� �'�/0� �%� ����� ����&� �C������G���� %�����#���! �

'� ! �� ���! � � �� ����! � � �� ������ ������� � ��%� ��������

�� %��:�� ��F�,"���E��

��$� ��L��� � �/0� �%� ��B ��� ��! 5%�� ��+"�%�1��' � ��� � �! � �4�%� ���

&��L� Y!�

&� ��� � %�:� ?C?>; W �

&� ��� � %�>� ?C?:@ W �

&� ��� � %�L� ?C?>LW �

A�,��"� ?C:N>W �

�

�

% &)A* F��	 �F�AB	 �A#	 ��� 	 ��B	 ���A

� �%��'� � ��� �%� ��*� ����� �� � �4�%� ��� %�#�%"� ! � � ������

��� �� � ���'� � �����"��! �#������� ��#� � ����%��ZC�*��� ��%��

�� � %���/0� �%���/0� �%��'� � ��� �C�%��*� �! ��+"��� �

�����! ������ ,������ �#� � ��*�� � �%���A�%� ��! �� B������ ��
(� � ��4� � ���%�����%�/0� )��&������ %� ��� ��! � %� � �C�*� ��

"�� �4�%� �� �� BS:?C�+"����� �� �'�� � ��"! ������� ������G ��
#�4���! �����1��%��+"�� %� �'� ! ����%��'� ! �������� ����

�! �! � � ���$������

�

��$� ��E��Q� � ������� �� � �4�%� ��%���� � %���/0� �%��'� � ��� ����Z��

&�� Z�

:� >???�

>� :N??�

L� :I??�

E� :E??�

�

&����� �������%� �'� � ��� �%� ��! " ���! � %� �C�*� ��! �

,���%���#� � '�%�%����� ," �����%����*��G � ' ���'� ! �"! ��

 ��,��*��7��%��� ����/0� C������� %� ��� ���� %� ��� ��

�� � �� ��%��� ����/0� C�'� � *� �! ��������� � ��%� �� ��F�,"���

@ ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
F�,"���@ ��� � ! ����/0� ��� ������#� � '�%�%���� ," ���%����*��G � ' ���

(T :��*)�����#� � '�%�%��%������� ����%��! � %� ��%���� $2C�'� � ��� ��

! " ���! � %� ���

&������! ��! ����*��G � ' ���%��#� � '�%�%�C�"�� �4� "����

��� � ���"! �! � %� � �(&��>)������������� � ������ %� �� �

�����! �C�� $�� � %� ����� �,�1*�' � �%��F�,"���I��

�
F�,"���I��[� � ! �%��,�1*�' � �%��'� ! ����/0� ��� ������#� � '�%�%��

�� ," ���%����*��G � ' ���(T :��*)�����#� � '�%�%��%������� ����%��! � %� ��

%���� $2C�'� � ��� ��! � %� ��&��>��

�

% &% A�������� ���	 AB�AD��=��K� F��A

& � %� �������' �$��C����������%��#������"����� ��%� ��� $2�

� ��F�,"���:C�+"��5��� ��D#� �*�4���'� ! $�� �/8���%���

#� � '�%�%����� ," ����������� $����"! �����A��3����

%�*�� �%���

�

���A��3����� ��� D� ��C�

�
F�,"���F�����A��3����� ��� D� ���%��� � $2�

&������������A��3���C�� ����� �+"�%�1��' � �! 5%�� �� $��%� �

*� ���,"� ���Y�S�?C?>NW ��
��F�,"���N�������� � ���� ���*� �/� �%��'� � ��� �C�� "���A�C�

� ��#� � ����%���� � ���%���%���� � �0� �%� ��� $2��

�



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           808

�
F�,"���N��B �*� �/� �%��� � � ��� �������A��3����� ��� D� ���

���A��3����B  D���'�C�

�

F�,"���; �����A��3����B  D���'��%��� � $2�

� (�$"�* ��

B ���� ����,� � ������ � �� "� "! �� �$� �%�,�! � %� �

'� � ��� �%� �� ! " ���! � %� � � ����� '� � ��� �� %��

#� � '�%�%��%��"! ��� $2�� ! � ��%��� ' �� � � C�'� ! � ��,��

*��7�� %�� � ����/0� �� � ��" ��%� �� %�� ��! " �/8���

! � ������! �+"��� ��� $2���,"�"����A��3��������#��! � � ���

%�*�� �%��C�'� ! �$��7� ���*� �/� �%��'� � ��� ���

B � ������ �� C�� �'� � ��� �%� ��$����%� �� ��%�� 6! �'��%� �

�� $2C�������������! � � �� �%�����A��3���C�,�������� ���! �

��,�! ������'�� � 1��� �+"�� %� ���#� � '�%�%��5�� 0� �� " ��

� "�+"�� %� �� ' � ���! �! "%�� /���$�"�'���%���� ��/0� ��

&����� �! �� ������������ C��� �� ������ � ' ���1��� �*� ' � �����

! � � ��� ���� ��"���%� ��� $2C�"�� �4�� %� �'� � ��� �%� ����

$����%� ��� ��'�� �! 1��'����� ��%�� 6! �'�C��! �'��'�����

�"�����5' � �'���� �������� ����������! � �! � � ��%��5���

"�� �4�/0� �%��"! ������! ��%��#��0� C��� *� �! �� %� ���

�� ��/0� � %� � �� $2� � � � ����/� �� �� ������� %������

�� *� �! �/8��� �� %� � '� � � � ' �! � � �� � ��5#�� � %���

'���'���D���'���'�� �! 1��'���%� ��� $2C���� �8� ����"! �

! � %� � �����! 5���' � �� 0� � �� ���������� �! ��! � ��

�

F5��!��/#�(� ��

���"�� ���,��%�' ���� �&�� ,��! ��%��&3��� ��%"�/0� �%��

B � ,� � � �����B  5���'��%���� �#����%�%��F�%��� �%��

E�� ����

��6��7(�/����/�$/ 5�26/����

� ! ��%�C�B �<�� � %��,"��C������\ ��% � �]C�A��(>???)��

� � $"��� &��%�'��#�� � � � ��� � � *� �� � ��� �� ��

A�$"��� �4��� � �  "! � �� E��4� ��� � �̂ "�� � � � *�

� � �! �'� �B � ,�� � ���� ,C��0� �&�" ���

��� �� C�B �<�_�! "�%�� C����� �<�&� �4� , "C����\ ���]"� C�

` �(>??E)���" ���� � %� �� � � ��� �� *�	� �  �� ����

�.���! ������ ,��  � ��%�� � � ��� ���� ����'��

$ � 	 � ��BF�D�A	 1A�E �A���% A�� �� F� ��A#	 ��� 	 �A
#	 �1����� ��AE� ��� � ��

� �! �' � � C�B ��F���� %�E� �%� � �C�� ��(>??E)��� � %� �

&��%�'��#��� � � ��� C������ ,���Q�� �,�� �! ���%��

� � � � ,C����&���� %�����C�� ��� �(>??L)��A.� �! �'�

! � %� �� ,� �� %� ���']�� ,� '� � ��� � � *� ��

� � � � �  � � � ! �'�- � � � �%�! � $� ��! �� ��" ��� ��- ��� �

�- � ��� $� ��'���! �C�$ � 	 � �BF�D�A	 1A�E �A% ��BA4CCCA
#	 �1���� �A	 �A� �� F�F	 �A��BA#	 ��� 	 �A2 ��FC���"�C�
D�- �������C����>; L>�>; LF��

F� � ���C����E�C������  �C����� ���� %�� �#� '�� ��C����� ��

���(>??F)��� � � ��� �4�%�&��%�'��#��� � � ��� �E���%�

�� �� " ��#����$ ��E� �� ����� " ��! � %� C�$ � 	 � &A	 1A
L�E A4��#A* .� �	 �F�� A	 �A� .��� F� �A��BA#	 ��� 	 �A
	 1A$� 	 � ���A* .���� �&A

F� � �������E��(>??>)��A��� � #�  #�! � � �� ����#� ��/0� �

%��� � � ��� �%� ����&��%���#� ��E����%� ���! �

� � %� � ��E� �� �����C�$ E � ADE ��F��A�F� 	C�	��� ��
� "C�A���� %�D"C�D�C�	�"�� ����%�'��#��'� � ��� �*� ����

'��� �]��! � $� ���� $� �C�� � $� ��'���� %�

�"�� � � ! � "���.���! �C�>??>��

	��'�! � � �� C���&�C�&��! C�� �� �C�� � ���C���� �&�� �C�

(>??N)�� � � ��� ��A�����A��3����A��� � $2��

� 3#�����! � ��%��� ' �� � ���C��! ���$� �%�,�! �

�" ��#���1#� C�A�������/0� �%� �� �����%� C��FE�C�

E�� ����

� �! ���4C�A��� �C�� �! � � C�A�C�� � ! �4�����,�C�̂���� %�

� �! �' � � C�B ��F�C�	� �  �� �����E& � �*� ��! � $� ��

�� $� ��� �#�,���� � �"��� ,�,�� ���'�� ,� ���� ! �C�

�� ���� ���� � � �� � � *��� � ' ��� � �� � $� ��'��\ �

�"�� ! ���� � C�A���� ��C�� �' � �,�� C�:; ; ; ��

= ��� � "�C�̂�C�� � ���C�̀ ���� %�= �� ,+"�� C�[�C�&��%�'��#��

*"44.�'� � ��� �*� ����! � $� ���� $� ��- ��� �

� � � � �  � � � ! �'�' � � ������ ��C�:>�� ��� ���� ���� � � �

� � � *��� � ' ��� � ��%#�� ' �%�� � $� ��'�C��� �� �a?@ C�

>??@ ��

�



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           809

PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE PREDITIVO COM
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Rua Aristides Novis, 2. 40210-630 Salvador, BA

†UFRN - CT - DCA
59078-900 Natal, RN

‡UFSC - CTC - DAS
88040-900 Florianópolis, SC
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Abstract— In this work we present and discuss implementation results of a Model Predictive Control (MPC)
scheme with friction compensation applied to trajectory following of an omnidirectional 3-wheeled robot. A
cascade structure is used where the reference velocities which are sent to the predictive controller are generated
from the knowledge of a pre-defined trajectory of the robot. Part of the control effort is used to compensate the
effects of static friction, allowing the use of efficient algorithms for linear MPC with constraints. Experimental
results show that the proposed strategy is efficient in compensating friction effects as well as in tracking pre-
defined trajectories.

Keywords— Mobile robots, Model Predictive Control, Trajectory Following, Friction Compensation

Resumo— Neste trabalho são apresentados e discutidos resultados de implementação de um esquema de
controle preditivo com compensação de atrito aplicado ao seguimento de trajetória de um robô móvel omnidire-
cional de 3 rodas. Uma estrutura em cascata é usada onde as velocidades de referência enviadas para o controlador
preditivo são geradas a partir do conhecimento de uma trajetória pré-definida para o controle preditivo. Parte do
esforço de controle é usado para compensar efeitos de atrito estático, permitindo o uso de algoritmos eficientes de
controle preditivo linear sob restrições. Resultados experimentais mostram que a estratégia proposta é eficiente
tanto na compensação dos efeitos do atrito quanto no seguimento de trajetórias pré-definidas.

Keywords— Robôs móveis, Controle Preditivo, Seguimento de Trajetória, Compensação de Atrito

1 Introdução

Recentemente, um grande interesse tem sido
demonstrado em técnicas de controle aplicadas ao
problema de seguimento de trajetórias para robôs
móveis. Um grande destaque têm sido dado aos
robôs omnidirecionais já que eles tem mobilidade
no plano e podem se mover a cada instante em
qualquer direção sem reorientação, o que lhes con-
fere uma maior capacidade de manobra em relação
a robôs não-holonômicos (Li and Zell, 2007), como
os na configuração Ackerman e diferencial.

A aplicação do Controle Preditivo requer um
modelo preciso do sistema. No caso em es-
tudo, o modelo é não-linear, principalmente por
causa do atrito. Os parâmetros dos modelos de
atrito são muito dif́ıceis para estimar com precisão
(Ray, 2009). Mais do que isso, os modelos são
bastante complexos, requerendo, como consequên-
cia, complexos métodos de projeto de controle.
Para contornar essa dificuldade, foi obtido um
modelo simplificado, a exemplo do que foi feito
em (Conceição et al., 2009), onde foi obtido um
modelo de um robô omnidirecional de 4 rodas. Em
(Conceição et al., 2007) resolveu-se o problema do
seguimento para este mesmo robô, através do pro-
jeto de um controlador NMPC (Nonlinear Model

Predictive Control). A principal desvantagem de
técnicas de controle preditivo não-linear é o fato de
que é necessário resolver um problema de otimiza-
ção não convexo, o que é uma tarefa complicada.

O objetivo desse trabalho é apresentar resul-
tados de implementação de controle preditivo com
compensação de atrito para seguimento de tra-
jetória de um robô omnidirecional de 3 rodas.
Parte do esforço de controle é usada para com-
pensar as não-linearidades associadas ao atrito es-
tático, o que permite o uso de algoritmos eficientes
de controle preditivo sob restrições.

O artigo está organizado da seguinte forma:
na Seção 2 o modelo não-linear do robô móvel
omnidirecional de 3 rodas é apresentado, e os
parâmetros desse modelo são validados. Na Seção
3 mostra-se o desenvolvimento do Controlador
Preditivo. Os resultados dos experimentos são dis-
cutidos na Seção 4. Finalmente, as conclusões são
apresentadas na Seção 5.

2 Modelo do Robô

O modelo do robô móvel omnidirecional foi de-
senvolvido com base na dinâmica e na cinemática
da base do robô e na dinâmica dos motores CC
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do robô. Este modelo é utilizado para prever as
posições e orientações do robô nos instantes fu-
turos e leva em conta elementos como saturação,
limites de corrente dos motores e atritos relaciona-
dos às equações de movimento.

2.1 Cinemática do Robô

Figura 1: Sistemas de coordenadas e parâmetros
geométricos.

A partir da geometria do robô e dos sis-
temas de coordenadas mostrados na Figura 1, as
equações cinemáticas de movimento do robô po-
dem ser facilmente obtidas:

�̇ = RT (�)�̇r (1)

onde a matriz ortogonal de rotação R(�) é definida
para mapear o sistema de coordenadas da terra no
sistema de coordenadas do robô e vice-versa, e é
dada por:

R(�) =

⎡⎣ cos(�) sin(�) 0
−sin(�) cos(�) 0

0 0 1

⎤⎦ (2)

O vetor � = [xr yr �]T descreve a localização
do robô no sistema de coordenadas da terra e a
diferença angular entre os sistemas de coorde-
nadas. �̇r = [v vn w]T é o vetor de velocidades,
onde v e vn são as componentes ortogonais da
velocidade e w é a velocidade angular do robô.no
sistema de coordenada do robô e descreve a veloci-
dade linear e angular do robô no ponto P , centro
de massa do robô.

A relação entre as velocidades angulares das
rodas do robô (wmi , para i = 1, 2, 3) e as veloci-
dades do robô (v, vn, w) é dada por:[

v
vn
w

]
=

[
0 r2

√
3

3
−r3
√
3

3
2r1
3

r2
3

r3
3r1

3b
r2
3b

r3
3b

][
wm1

wm2

wm3

]
, (3)

sendo b a distância entre o centro de massa do
robô e as rodas, e ri o raio de cada roda i.

2.2 Dinâmica do robô

Segundo as coordenadas definidas na Figura 1 e
pelas leis de Newton derivam-se as equações de
translação e rotação do robô móvel,

Fv(t) −Bvv(t) − Cvsgn(v(t)) = M
dv(t)

dt
, (4)

Fvn (t) −Bvnvn(t) − Cvnsgn(vn(t)) = M
dvn(t)

dt
,(5)

Γ(t) −Bww(t) − Cwsgn(w(t)) = In
dw(t)

dt
, (6)

sgn(�) =

⎧⎨⎩ 1, � > 0,
0, � = 0,
−1, � < 0.

, onde Fv e Fvn representam as componentes or-
togonais da força de tração no sistema de coor-
denadas do robô, e (Γ) representa o momento ao
redor do centro de gravidade do robô (ponto P ).
M é a massa do robô e In o momento de inér-
cia do robô. Os coeficientes de atrito viscoso são
representados por Bvv(t), Bvnvn(t) e Bww(t) e os
coeficientes de atrito de coulomb por Cvsgn(v(t)),
Cvnsgn(vn(t)) e Cwsgn(w(t)). As relações entre
as forças de tração do robô e as forças de tração
das rodas são,

Fv(t) = cos(�)(f2(t)− f3(t)) (7)

Fvn(t) = −f1(t) + sen(�)f2(t) + sen(�)f3(t) (8)

Γ(t) = (f1(t) + f2(t) + f3(t))b. (9)

, onde � é o ângulo entre a componente vn e o eixo
y do sistema de coordenadas da terra. A força de
tração em cada roda i (para i = 1, 2, 3) é dada por

fi(t) =
Ti(t)

ri
, (10)

sendo Ti o torque de rotação da roda, fi a força
de tração em cada roda e ri o raio de cada roda.
A dinâmica de cada motor CC i (para i = 1, 2, 3)
pode ser descrita pelas equações:

ui(t) = Lai

diai (t)

dt
+Rai iai (t) +Kviwmi (t), (11)

Ti(t) = liKti iai (t), (12)

onde ui são as tensões de armadura, que devem
ser tais que −6 ≤ u(t) ≤ 6; Lai são as indutân-
cias da armadura, Rai as resistências, li as re-
duções de cada motor, wmi as velocidades angu-
lares dos rotores e iai as correntes de armadura.
Os parâmetros dos motores, parâmetros geométri-
cos e os parâmetros estimados são apresentados na
Tabela 1. Os métodos de estimação para obter os
coeficientes de atrito e o momento de inércia po-
dem ser encontrados em (Conceição et al., 2009).

2.3 Representação em Espaço de Estados

Escrevendo as equações do modelo na forma de
espaço de estados tem-se:

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) +Ksgn(x(t)) (13)
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Tabela 1: Parâmetros do modelo.
Śımbolo Descrição Valor

Bv(N/m/s) atrito viscoso para v 2
Bvn (N/m/s) atrito viscoso para vn 1,5
B!(N/rad/s) atrito viscoso para ! 0,024

Cv(N) atrito de coulomb para v 1,2
Cvn (N) atrito de coulomb para vn 0,8
C!(N.m) atrito de coulomb para ! 0,0035
b(m) raio do robô 0,1
M(kg) massa do robô 1,5

J(kg.m2) momento de inércia do robô 0,025
� ângulo 30o

r1, r2, r3(m) raio das rodas 0,035
l1, l2, l3 redução 19:1
La1...3

(H) indutância de armadura 0,00011

Ra1...3
(Ω) resistência de armadura 1,66

Kv1...3
(V olts/rad/s) constantes emf 0,0059

Kt1...3
(N.m/A) constantes de torque 0,0059

y(t) = Cx(t) (14)

sendo x o vetor de velocidades e u o vetor de ten-
sões de entrada, com

A = −GDKtlr−1GT −

⎡⎢⎣
Bv
M 0 0

0
Bvn
M 0

0 0 B!
J

⎤⎥⎦,

B = GD, C = I, K =

⎡⎢⎣ −
Cv
M 0 0

0 −CvnM 0

0 0 −C!J

⎤⎥⎦,

G =

⎡⎣ 0 cos(�) −cos(�)
−1 sen(�) sen(�)
b b b

⎤⎦,

D =

⎡⎢⎢⎣
l1Kt1
MRa1r1

0 0

0
l2Kt2
MRa2r2

0

0 0
l3Kt3
JRa3r3

⎤⎥⎥⎦.

onde Kt é a matriz diagonal das constantes de
torque dos 3 motores, l é a matriz que contém as
reduções dos 3 motores e r é a matriz dos raios.
Analisando a equação (13), pode-se observar que
a não-linearidade reside no termo Ksgn(x(t)). O
modelo obtido foi validado experimentalmente por
meio de testes de resposta ao degrau, como pode
ser visto na Figura 2.

3 Controlador Preditivo

O esquema de controle proposto neste tra-
balho baseia-se em uma estrutura em cascata,
como mostrado na Figura 3. Este esquema é
semelhante ao usado em (Liu et al., 2008), onde a
malha de controle interna é destinada ao controle
da dinâmica do robô, e as referências de velocidade
são fornecidas pelo controlador da malha externa.
Este último é, na verdade, um bloco que inverte
as equações cinemáticas, ou seja gera as referên-
cias de velocidade a partir da medição da posição
do robô. O controlador interno deve, então, ser
projetado como um controlador de velocidade do
sistema, como expresso pelas equações (13) e (14).

Neste trabalho propõe-se o uso de Controle
Preditivo na malha interna, trata-se de um con-
trolador que é facilmente projetado a partir de
modelos de tempo discreto(Maciejowski, 2002). A
discretização de (13) pelo método do segurador de
ordem zero leva ao seguinte modelo:

x(k + 1) = Adx(k) +Bdu(k) +Kdsgn(x(k)). (15)

Foi utilizado um peŕıodo de amostragem de 50ms.

(a) Comparação da velocidade v do modelo e do
robô real, com u1 = 0, u2 = 3V e u3 = −3V .

(b) Comparação da velocidade ! do modelo e
do robô real com u1 = 1V , u2 = 1V e u3 = 1V .

Figura 2: Validação dos parâmetros estimados.

Considerando o controle de velocidade, robôs
omnidirecionais de 3 rodas possuem 3 entradas de
controle e apenas 3 variáveis de estado. Portanto,
parte dos graus de liberdade no controle pode
ser usada para compensar as não-linearidades.
Considere-se, então, a seguinte ação de controle:

u(k) = uf (k) + uc(k),

sendo uf (k) uma realimentação linearizante, tal
que:

Bduf (k) = −Kdsgn(x(k)). (16)

Como Bd ∈ ℝ3×3 e posto(Bd) = 3, a equação
acima possui solução única qualquer que seja x(k).
A partir desta escolha, a dinâmica do sistema
torna-se linear em relação a uc(k):

x(k + 1) = Adx(k) +Bduc(k). (17)

O problema de otimização associado ao Con-
trole Preditivo, a ser resolvido a cada peŕıodo de
amostragem k, pode agora ser formulado conforme
(18). Hp é o horizonte de predição, Hu é o hori-
zonte de controle, Q e R são as matrizes de pon-
deração simétricas, definidas positivas, com di-
mensões apropriadas, x̄ é o vetor de referências
de velocidades, fornecido pelo bloco que inverte
as equações cinemáticas e x(k) é o vetor de veloci-
dades medidas no instante k.

Logo, o Controle Preditivo Linear pode, em
prinćıpio, ser aplicado ao sistema linear (17). No



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           812

(a) Estrutura do controlador. (b) Robô Móvel.

Figura 3: Esquema de controle.

entanto, a entrada de controle u(k) é sujeita às
seguintes restrições:

∣ul(k)∣ ≤ 6, para l = 1, 2, 3.

Devido ao termo linearizante, as ações de controle
futuras devem satisfazer às restrições não-lineares
em (16), ao longo do horizonte de controle Hu.
Pode-se contornar esta dificuldade impondo-se a
restrição de controle apenas para j = 0, visto que
x(k) é o vetor, conhecido, de velocidades medi-
das no instante k. O vetor de referências de ve-
locidades é fornecido por um bloco que inverte as
equações cinemáticas, no sentido de obter a nova
referência a partir da posição atual do robô.

Em (Barreto et al., 2010) podem ser encon-
trados detalhes sobre a geração das referências
de velocidade, bem como resultados de simu-
lação do esquema de controle proposto aplicado ao
modelo de um robô de 4 rodas. O problema de
otimização em (18) é um problema de progra-
mação quadrática, para o qual métodos numéri-
cos eficientes de solução são dispońıveis. O ı́ndice
de desempenho é escolhido de modo a forçar uma
convergência rápida para x̄ da trajetória do es-
tado.

4 Resultados Experimentais

O robô móvel, Figura 3(b), é composto basica-
mente por dois módulos principais: um sistema
microprocessado(PIC32MX420F512 ) embarcado
responsável pela implementação da instrumen-
tação do sistema além da geração da base de
tempo (50ms) para a concepção do relógio de
tempo real e outro desenvolvido em PC para a im-
plementação dos controladores de alto ńıvel e do
sistema supervisório. Tais módulos se comunicam
através de protocolo proprietário sob o padrão
RS-232. Os motores CC são do tipo A-max 22
R179, da Maxon Motors, acionados através de cir-
cuitos em ponte H modelo S17-3A-LV-HBRIDGE
da Acroname Robotics. O sistema supervisório foi
implementado com o software Lazarus IDE no sis-
tema operacional Linux/Ubuntu.

4.1 Controle de Velocidades

Para a referência de v = 0, 6m/s, vn = −0, 6m/s e
w = 0rad/s, a curva de velocidade e o gráfico das
ações de controle podem ser observados na Figura
4. Do gráfico das velocidades v e vn, percebe-se
que passado o regime transitório, os valores oscila-
ram em torno do valor desejado com uma ampli-
tude relativamente pequena, o que quer dizer que
o controlador MPC buscou a referência. Nota-se
um tempo de acomodação de 0, 7s. As tensões u1,
u2 e u3 também oscilam com uma amplitude pe-
quena em torno do valor de regime, indicando que
o desempenho foi bem próximo do ideal.

(a) Curva de velocidade.

(b) Tensões nos 3 motores CC.

Figura 4: Experimento com a referência de v =
0, 6m/s e vn = −0, 6m/s.
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minuf (k),uc(k+j)
∑Hp
i=0((x(k + i)− x̄)TQ(x(k + i)− x̄)) +

∑Hu
j=0((u(k + j)− ū)TR(u(k + j)− ū))

s.a: x(k + i+ 1) = Adx(k + i) +Bduc(k + i)
u(k + j) = uf (k + j) + uc(k + j)

Bduf (k) = Kdsgn(x(k))
∣u(k)∣ ≤ 6

(18)

4.2 Compensação de atrito

Aplicar o controle preditivo linear ao modelo do
robô diretamente não permitiria obter um bom
resultado, como foi observado em simulações, e a
aplicação do controle preditivo não-linear requer
a resolução de um problema de otimização não-
convexo, de implementação muito complexa. Foi
então implementado o método de compensação
de atrito descrito na seção anterior. Nesta sub-
seção serão analisados os testes da compensação
de atrito.

Os gráficos das Figuras 5(a) e 5(b),
correspondem respectivamente, ao comporta-
mento da velocidade v e das tensões correspon-
dentes, que podem ser utilizados para comparar o
desempenho do robô em malha aberta e em malha
fechada. Pode-se observar que para o caso em
malha fechada a zona morta é muito menor do
que para a resposta em malha aberta, graças ao
efeito da compensação do atrito estático (Figura
5(a)). Da comparação com a reta, percebe-se que
boa parte da zona morta foi compensada. Do
gráfico das ações de controle (5(b)) percebe-se a
compensação, já que enquanto para o caso em
malha aberta as tensões variam linearmente com
o tempo, para o caso em malha fechada os valores
das tensões variam bruscamente quando elas estão
próximas de zero.

Da Figura 6(a) verifica-se que a zona morta
é bem menor para o caso com a compensação de
atrito. No gráfico das tensões (Figura 6(b)) nota-
se que a variação nas ações de controle também
ocorreu. Pela comparação da curva de ! com a
reta em vermelho, pode-se perceber que a com-
pensação de atrito foi mais eficiente para esse caso.
Verifica-se que restou uma pequena parte da zona
morta, isso se deve às variações do coeficiente de
atrito do solo e à zona morta dos motores, que
não são consideradas no modelo de simulação uti-
lizado. Apesar disso os resultados podem ser con-
siderados satisfatórios, já que a resposta em malha
fechada se aproximou de uma reta.

4.3 Controle de Trajetória

Nesse trabalho, a trajetória de referência é
definida de forma parametrizada, no sentido de
que as sequências de x, y e � de referência são
definidas independentemente pelo usuário. Para
uma trajetória em degrau, com uma velocidade do

(a) Velocidade v.

(b) Tensões nos 3 motores CC.

Figura 5: Compensação de zona morta para v.
“ma” = malha aberta.

centro de massa do robô de vnav = 0, 3m/s, foram
obtidos os gráficos da Figura 7. Neste experi-
mento, a posição inicial do robô coincide com o ińı-
cio da trajetória. Observa-se na figura do rastrea-
mento da trajetória (Figura 7(a)) que o desem-
penho do seguimento foi satisfatório já que o erro
foi pequeno até nas transições. Observou-se que a
trajetória foi seguida com um tempo de navegação
de 12, 3s. Da Figura 7(b), nota-se que os valores
de tensão dos motores alcançaram no máximo val-
ores na faixa de 3, 5V em módulo, portanto não
ocorreu saturação dos motores. Percebe-se tam-
bém que o controle foi mais agressivo nas tran-
sições, o que quer dizer que a predição foi bem
sucedida.

5 Conclusões

Nesse trabalho, foi proposto um algoritmo de Con-
trole Preditivo com compensação de atrito com o
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(a) Velocidade ângular !.

(b) Tensões nos 3 motores CC.

Figura 6: Compensação de zona morta para !.
“ma” = malha aberta.

objetivo de resolver um problema de seguimento
de trajetórias para um robô móvel omnidirecional
de 3 rodas. No sistema de controle em cascata, o
bloco que inverte as equações cinemáticas foi uti-
lizado para obter as referências de velocidades que
são passadas para o controlador preditivo a cada
iteração a partir da posição atual do robô. Uma
parte do esforço de controle é usada para tornar
o modelo linear, permitindo o uso de algoritmos
eficientes de Controle Preditivo. Os resultados ex-
perimentais mostraram que o esquema proposto é
capaz de compensar satisfatoriamente os efeitos do
atrito estático, bem como de fazer o robô seguir
uma trajetória pré-estabelecida.
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ratório de Robótica da UFBA pela valiosa ajuda
na implementação do sistema de controle.

Referências

Barreto, J. C., Conceição, A. S. and Dorea, C.
E. T. (2010). Predictive control of an omni-
directional mobile robot with friction com-

(a) Seguimento da trajetória.
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Abstract— In this work, the dynamic model of a four-wheeled omnidirectional robot is presented. Techniques
for trajectory control using control laws based on state feedback linearization in which the gains are generated
by robust control techniques are proposed. Two techniques for synthesis of robust controllers based on linear
matrix inequalities are presented and analyzed. In the analysis of the proposed controllers, the robot model is
considered to be uncertain, in which the parameters belong to a polytope with known vertices. An example is
developed to demonstrate the effectiveness of the proposed controllers.

Keywords— Modeling, Dynamic Model, Robust Control, State Feedback Linearization, Linear Matrix In-
equalities.

Resumo— Neste trabalho, o modelo dinâmico de um robô omnidirecional de quatro rodas é apresentado.
Técnicas de controle de trajetória utilizando-se leis de controle baseadas em linearização por realimentação de
estados em que os ganhos são gerados por técnicas de controle robusto são propostas. Duas técnicas para śıntese
de controladores robustos baseadas em desigualdades matriciais lineares são apresentadas e analisadas. Na
análise dos controladores propostos, o modelo do robô é considerado como sendo incerto, em que os parâmetros
pertencem a um politopo com vértices conhecidos. Um exemplo é desenvolvido para demonstrar a eficiência dos
controladores propostos.

Palavras-chave— Modelagem, Modelo Dinâmico, Controle Robusto, Linearização por Realimentação de Es-
tados, Desigualdades Matriciais Lineares.

1 Introdução

A maioria dos métodos de controle de robôs mó-
veis são baseados no modelo dinâmico não linear
do robô (Purwin e Andrea, 2006; Liu et al., 2008).
Uma abordagem bastante utilizada para o traba-
lho com sistemas não lineares é a linearização,
o que possibilita a aplicação do amplo conjunto
de ferramentas existente para sistemas lineares
(Chen, 1999). Nesse contexto, surgiu a lineariza-
ção por realimentação de estados, que baseia-se
na construção de uma lei de controle que can-
cele de forma exata as não linearidades do sis-
tema, permitindo a imposição de uma nova di-
nâmica linear (Isidori, 1989). Duas abordagens
são encontradas na literatura, a primeira, denomi-
nada linearização clássica, prevê a transformação
do sistema não linear em uma cadeia de integra-
dores na forma de Brunovsky, que sabidamente é
pouco robusta a incertezas (Strang, 1988). A se-
gunda, conhecida como linearização robusta, me-
nos senśıvel a incertezas paramétricas foi proposta
em (Guillard, 2000). Uma aplicação dessa técnica
associada a um controlador H∞ pode ser vista em
(Franco et al., 2006).

Estabilidade é um requisito mı́nimo em siste-
mas de controle. Na maioria das situações práti-

cas, contudo, um bom controlador deve também
garantir respostas temporais suficientemente rá-
pidas e bem amortecidas. Uma maneira comum
para garantir uma resposta transitória satisfatória
é a alocação dos polos de malha fechada em uma
determinada região no plano complexo. Devido
ao fato de que os sistemas reais sempre envolvem
alguma incerteza, é natural a preocupação com a
robustez do conjunto de polos que representa toda
a famı́lia de modelos gerados pelas perturbações,
isto é, é necessário saber se os polos permanecem
na região especificada quando o modelo nominal é
perturbado.

Neste trabalho, o modelo matemático de um
robô omnidirecional é apresentado. Esse modelo é
considerado como sendo incerto, sendo as incerte-
zas representadas na forma de um politopo. Duas
condições LMIs para śıntese de controladores ro-
bustos são apresentadas e aplicadas ao modelo não
linear do robô submetido a uma linearização por
realimentação de estados. A primeira condição
é baseada na estabilidade quadrática e a segunda
utiliza um sistema aumentado com função de Lya-
punov dependente de parâmetros, conforme (Leite
e Peres, 2005). Exemplos numéricos são desenvol-
vidos para demonstrar a eficiência dos métodos
empregados.
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2 Conceitos Preliminares

2.1 Linearização Robusta

Considere o sistema não linear multivariável com
n variáveis de estados e m entradas (Isidori, 1989)

ẋ = f(x) + g(x)u = f(x) +

m∑

i=1

gi(x)ui, (1)

com x ∈ IRn, u ∈ IRm e f(x), g1(x), . . . , gm(x)
campos vetoriais suaves definidos em um subcon-
junto aberto de IRn. Assume-se que o estado x é
conhecido e que o ponto de equiĺıbrio seja x0.

O objetivo da linearização por realimentação
clássica é encontrar uma transformação de coor-
denadas dada por um difeomorfismo xc = φ(x) e
uma transformação de entrada uc(x,vc) = αc(x)+
βc(x)vc (veja (Isidori, 1989) para mais detalhes),
sendo vc ∈ IRm a nova variável de controle, que
permitam transformar o sistema (1) em um sis-
tema linear na forma canônica de Brunovsky

ẋc = Acxc +Bcvc, (2)

em que xc ∈ IRn é o estado linearizado. Assim, o
sistema visto de vc a xc é linear e pode ser tratado
como tal.

O método de linearização por realimentação
robusta é uma extensão da linearização por reali-
mentação clássica, realizada através de uma trans-
formação de base. Seja a aproximação linear do
sistema (1) em torno do ponto de equiĺıbrio x0, es-
colhido, sem perda de generalidade, como x0 = 0,
dada por

ẋr = Arxr +Brvr, (3)

com

Ar =
∂f(x)

∂x

∣
∣
∣
x=0

, Br = g(0), Cr =
∂λ(x)

∂x

∣
∣
∣
x=0

,

(4)
no qual xr ∈ IRn e vr ∈ IRm. Sendo o par (Ar,Br)
controlável, então, segundo (Guillard, 2000) exis-
tem matrizes Tn×n, Lm×n e Rm×m dadas por

T = ∂φc(x)
∂x

∣
∣
∣
x=x0

, R = βc(x0) = E−1(x), L =

−E(x0)
∂αc(x)

∂x

∣
∣
∣
x=x0

, tais que as seguintes igualda-

des sejam verificadas: xc = Txr, Ac = T (Ar −
BrRL)T−1, Bc = TBrR e Cc = CrT

−1, sendo T

e R matrizes não singulares. Aplicando-se as essas
igualdades em (2), pré-multiplicando-se por T−1

e comparando-se com (3), obtém-se vc = R−1vr +
LT−1xc, que substitúıda na transformação de en-
trada clássica uc(x,vv) leva a ur(x,vr) = αr(x) +
βr(x)vr, em que αr(x) = αc(x)+βc(x)LT

−1φc(x),
βr(x) = βc(x)R

−1 e φr(x) = T−1φc(x).

2.2 Modelo do Robô

O modelo dinâmico do robô estudado neste traba-
lho, desenvolvido a partir do modelo geométrico
apresentado na Figura 1, é representado em es-
paço de estados pela equação (5).

Xm

Ym

Xr

Yr

θ

Ψ

fR

f1

f2

f3

f4

ϕ1

ϕ2

ϕ3

ϕ4

π
2 − ϕ1

L

Figura 1: Modelo geométrico do robô relacio-
nando o sistema de coordenadas móvel [Xm,Ym]
e o sistema de coordenadas global [Xr,Yr].





Ẍm

Ÿm

θ̈



 =





−a1 a2θ̇ 0

−a2θ̇ −a1 0
0 0 −a3









Ẋm

Ẏm

θ̇





+





−b1 −b1 b1 b1
b1 −b1 −b1 b1
b2 b2 b2 b2











ρ1
ρ2
ρ3
ρ4






, (5)

em que a1 = 2n2(boRa+KtKem)
Ra(r2m+2n2Jo)

, a2 = r2mθ̇
r2m+2n2Jo

,

a3 = 4n2L2(boRa+KtKem)
Ra(4n2JoL2+r2Jw) , b1 =

nrKtVref√
2Ra(r2m+2n2Jo)

e

b2 =
nLKtVrefr

Ra(Jwr2+4Jon2L2) , sendo bo, Ra, Kt, Kem e

Jo a constante de atrito viscoso, a resistência de
armadura, a constante de torque, a constante de
força contra eletromotriz e o momento de inércia
do motores, respectivamente e, r, m, n, L, Jw e
Vref , o raio da roda, a massa do robô, a constante
de redução, a distância do centro do robô até a
roda, o momento de inércia do robô e a tensão
de referência, respectivamente, sendo ρi =

u
Vref

o

sinal de atuação. A sáıda do sistema é dada por

y =





Ẋm

Ẏm

θ̇



 . (6)

3 Metodologia

3.1 Linearização do Modelo

Primeiramente, realiza-se uma transformação no
modelo dado por (5)-(6) para que esse tenha o
mesmo número de entradas e sáıdas. Utiliza-se
então a transformação dada por
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µ1

µ2

µ3



 =





−1 −1 1 1
1 −1 −1 1
1 1 1 1











ρ1
ρ2
ρ3
ρ4






. (7)

A equação (7) está na forma b = Ax, em
que A ∈ R

3×4, havendo mais variáveis do que
equações e x é sub-especificado, ou seja, muitas
escolhas de x levam a um mesmo b. Esse tipo
de sistema de equações permite infinitas soluções.
Neste trabalho, utiliza-se a solução particular que
minimiza a norma do vetor x, ‖x‖, dada por
x = AT (AAT )−1b.

Após essa transformação, o sistema passa a
ter o mesmo número de entradas e sáıdas, sendo
portanto posśıvel a aplicação da técnica de linea-
rização por realimentação. As funções para a li-
nearização clássica são dadas por

αc(x) =











√
2(2n2ẊmboRa+2n2ẊmKtKem−r2mθ̇ẎmRa)

nrKtVref√
2(r2mθ̇ẊmRa+2n2ẎmboRa+2n2ẎmKtKem)

nrKtVref

4
nL(boRa+KtKem)θ̇

rKtVref











,

(8)

βc(x) =









1

b1
0 0

0
1

b1
0

0 0
1

b2









, φc(x) =





Ẋm

Ẏm

θ̇



 .

(9)
As funções para a linearização robusta αr(x),

βr(x) e φr(x) são calculadas utilizando-se (8), (9)
e as matrizes

L =





−a1 0 0
0 −a1 0
0 0 −a2



 , T =





1 0 0
0 1 0
0 0 1



 ,

(10)

R =









1

b1
0 0

0
1

b1
0

0 0
1

b2









. (11)

O sistema linearizado utilizando-se a reali-
mentação linearizante robusta é dado por

ẋr =





−a1 0 0
0 −a1 0
0 0 −a3





︸ ︷︷ ︸

Ar

xr +





b1 0 0
0 b1 0
0 0 b2





︸ ︷︷ ︸

Br

vr,

(12)

que é equivalente à aproximação linear do sistema
não linear em torno do ponto de equiĺıbrio x0 = 0.

3.2 Topologia de Controle

Neste trabalho, utiliza-se a estrutura de controle
apresentada na Figura 2, em que aplica-se a ação
integral sobre o erro de seguimento, definido como
ẋa(t) = r(t) − y(t), sendo r(t) a referência a ser
seguida.

+

+

-

+

r(t) ẋa(t) xa(t)
1

s
ka

vr(t) ur(t) x xr y(t)

K

Cφr(x)

Malha de Linearização

Sistema Linearizado

Sistema
Não Linear

ur = αr(x) + βr(x)vr

Figura 2: Controle de seguimento de referência
com integração do sinal de erro.

Essa estrutura é representada em espaço de
estados por

[
ẋr

ẋa

]

︸ ︷︷ ︸

˙̃x

=

[
Ar 0
−Cr 0

]

︸ ︷︷ ︸

Ã

[
xr

xa

]

︸ ︷︷ ︸

x̃

(13)

+

[
Br

0

]

︸ ︷︷ ︸

B̃

[
K ka

]

︸ ︷︷ ︸

K̃

[
xr

xa

]

︸ ︷︷ ︸

x̃

+

[
0
I

]

︸ ︷︷ ︸

E

r,

em que K e ka são os ganhos de realimentação
de estados e os ganhos de integração, respectiva-
mente. Sendo o par (Ã,B̃) controlável, então é
posśıvel alocar os polos de (Ã+B̃K̃) utilizando-se
alguma ferramenta de sistemas lineares, tais como
a alocação de polos. Neste trabalho, o problema
de alocação de polos é considerado para uma re-
gião circular conforme Figura 3.

d

ℓ

−ǫ

Imag

Real

Figura 3: Região circular para alocação de polos.

Note que essa especificação para os polos do
sistema em malha fechada garante que toda a di-
nâmica esteja limitada por exponenciais com de-
caimento limitado por exp (−ǫ+ ℓ)t e frequências
(parte imaginária dos polos) menores ou iguais a
ℓ. Em particular, para sistemas de segunda or-
dem, essa região de alocação garante um fator de
amortecimento (no pior caso) dado pelo cosseno
do ângulo determinado pela reta que tangencia o
ćırculo e passa pela origem, e máxima frequência
natural amortecida limitada pelo raio do ćırculo.
É importante observar que esses valores de pior
caso não ocorrem simultaneamente.
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3.3 Alocação Robusta de Polos

Considere um sistema linear incerto cont́ınuo no
tempo descrito por ẋ(t) = Ã(δ)x(t) + B̃(δ)u(t),
com x(t) ∈ R

n, u(t) ∈ R
m, Ã(δ) ∈ R

n×n,
B̃(δ) ∈ R

m. Suponha que as matrizes Ã(δ) e B̃(δ)
pertençam a um politopo A dado por

A = {(Ã,B̃)(δ)|(Ã,B̃)(δ) =
N∑

j=1

δj(Ã,B̃)j ;

N∑

j=1

δj = 1; δj ≥ 0}, (14)

sendo (Ã,B̃)j , j = 1, . . . ,N os vértices desse po-

litopo. Deseja-se determinar um ganho K̃ para a
lei de realimentação de estados u(t) = K̃x(t) de
forma a garantir que o sistema incerto de malha
fechada Acl(δ) = Ã(δ) + B̃(δ)K̃ tenha todos os
polos de malha fechada no interior de um ćırculo
de raio ℓ e centro (−ǫ,0), mostrado na Figura 3
para todo (Ã,B̃)(δ) ∈ A.

Para um sistema autônomo precisamente co-
nhecido, uma condição necessária e suficiente para
que todos os polos de Acl(δ) localizem-se dentro
da região circular mostrada na Figura 3 é dada
pela existência de uma matriz simétrica definida
positiva W de forma que (veja (Haddad e Berns-
tein, 1992))

(Acl(δ) + dI)W +W (Acl(δ) + dI)T

+
1

ℓ
(Acl(δ) + dI)W (Acl(δ) + dI)T < 0, (15)

com d = ǫ − ℓ. A desigualdade (15) é ob-
tida através da função de Lyapunov modificada
AW + WAT + 1

ℓ
AWAT < 0, com a matriz di-

nâmica de malha aberta A sendo substitúıda por
Acl(δ) + dI. Neste caso, d > 0 garante que to-
dos os polos de malha fechada possuam parte real
menor que −d. Se Acl(δ) pertence a um politopo
incerto A descrito por seus vértices, uma condição
suficiente para garantir a alocação desejada de po-
los para todo Acl(δ) ∈ A é dada pela existência
de uma mesma matriz W = WT > 0 satisfazendo
(15) nos vértices de A, o qual é uma abordagem
baseada na estabilidade quadrática.

Lema 3.1 (Estabilidade Quadrática) Se
existir uma matriz Z ∈ IRm×n e uma matriz
simétrica definida positiva W ∈ IRn×n tais que
para j = 1, . . . ,N

[
AjW +WA′

j +BjZ + Z′B′
j + 2dW ∗

WA′
j + Z′B′

j + dW −ℓW

]

< 0,

(16)

então1 K = ZW−1 garante a alocação de polos

1O śımbolo ∗ denota o transposto do bloco diagonal-
mente oposto.

para o sistema incerto de malha fechada na região
especificada na Figura 3 para todo (Ã,B̃)(δ) ∈ A.

A prova para o Lema 3.1 pode ser vista em
(Montagner et al., 2006).

Uma condição para a análise da estabilidade
robusta de sistemas incertos discretos no tempo
foi proposta em (Oliveira et al., 1999). A vanta-
gem dessa condição em relação ao resultado base-
ado na estabilizabilidade quadrática está na uti-
lização de uma matriz de Lyapunov dependente
de parâmetros. Uma extensão desse resultado,
para a alocação robusta de polos através da re-
alimentação de estados é apresentada em (Leite
e Peres, 2005), que produz resultados menos con-
servadores do que os do Lema 3.1. Note que o
uso de uma função de Lyapunov dependente de
parâmetros W (δ) = W (δ)T > 0, de modo que

(Acl(δ) + dI)W (δ) +W (δ)(Acl(δ) + dI)T

+
1

ℓ
(Acl(δ) + dI)W (δ)(Acl(δ) + dI)T < 0, (17)

pode fornecer resultados menos conservadores do
que os obtidos com W (δ) = W fixa.

Lema 3.2 (Espaço Aumentado) Se existirem
N matrizes simétricas definidas positivas Pj ∈
IRn×n e matrizes L ∈ IRm×n tais que para j =
1,. . . ,N

[
−ℓPj AjG+BjL+ ǫG

GTAT
j + LTBT

j + ǫGT ℓ(Pj −G−GT )

]

< 0,

(18)

então K = LG−1 é um ganho de realimenta-
ção de estados robusto e P (δ), dado por P (δ) =
∑N

j=1 δjPj, δj ≥ 0,
∑N

j=1 δj = 1, é uma matriz
de Lyapunov dependente de parâmetro que ga-
rante ao sistema incerto de malha fechada a alo-
cação de polos especificada na Figura 3 para todo
(Ã,B̃)(δ) ∈ A.

A prova para o Lema 3.2 é apresentada em
(Leite e Peres, 2005).

4 Resultados

4.1 Alocação de Polos

Os valores dos parâmetros nominais do mo-
delo utilizados nas simulações foram retirados de
(Franco, 2006), sendo que os parâmetros associa-
dos aos atuadores do robô, Kt, Kem e bo foram
considerados incertos, isto é, assume-se que esses
parâmetros possam variar no intervalo numérico
dado por

0,0047 ≤ Kt ≤ 0,0071; (19)

0,0047 ≤ Kem ≤ 0,0071;

0,1920× 10−5 ≤ bo ≤ 0,2880× 10−5.
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Realizando-se um combinação dos valores ex-
tremos dos parâmetros considerados incertos da-
dos pela equação (19), produz-se um sistema in-
certo formado por oito vértices. Deseja-se alo-
car os polos do sistema de malha fechada de
forma a garantir uma dinâmica rápida o sufi-
ciente e ao mesmo tempo limitar a intensidade
da ação de controle, evitando variações bruscas
que poderiam causar saturação no sinal de con-
trole. O conjunto de polos escolhido é dado por
[−14+7i −14−7i −15 −25 −30 −33]. Para fins
de comparação, realiza-se a śıntese de um contro-
lador utilizando-se a técnica de alocação exata de
polos e, para tal, foi utilizado o comando Place do
Matlab . O ganho obtido pela aplicação do co-
mando Place ao sistema nominal (12) é dado por

Kp =





−4,05 −4,32 −6,38 50,82 84,07 126,88
−2,49 −4,58 2,34 31,07 66,73 −9,26
5,81 −9,78 −46,71 −65,02 178,13 592,24



 .

(20)

Apesar de fornecer uma especificação exata
para alocação de polos do sistema nominal, o ga-
nho (20) não é capaz de lidar adequadamente com
as incertezas dos parâmetros. O teste de facti-
bilidade utilizando os Lemas 3.1 e 3.2 geram os
ganhos mostrados nas equações (21) e (22), res-
pectivamente.

KL1 =





−4,68 0,00 0,00 50,13 0,00 0,00
0,00 −4,68 0,00 0,00 50,13 0,00
0,00 0,00 −24,66 0,00 0,00 204,41



 .

(21)

KL2 =





−4,73 0,00 0,00 51,24 0,00 0,00
0,00 −4,73 0,00 0,00 51,24 0,00
0,00 0,00 −26,12 0,00 0,00 231,29



 .

(22)

Veja que a diferença entre os valores dos ga-
nhos dados por (21) e (22) é pequena. Isso sugere
que a alocação dos polos do sistema incerto seja
semelhante nos dois casos. A Figura 4 apresenta
a alocação dos polos do sistema em malha fechada
para o ganho dado por (21). Um ćırculo centrado
em (−22,0) com raio ℓ = 11,4 foi inclúıdo, uma vez
que esse é o menor ćırculo atingido pelo controle
baseado em estabilidade quadrática apresentado
pelo Lema 3.1. Essa região circular foi escolhida
de forma que o ćırculo englobe o conjunto de polos
escolhido.

Os Lemas 3.1 e 3.2 garantem que a alocação
de polos na região especificada é preservada para
qualquer valor de parâmetros no intervalo dado
por (19) se uma especificação conservadora é utili-
zada, por outro lado, para uma especificação me-
nos conservadora, apenas o Lema 3.2 é fact́ıvel.
Exemplo disso ocorre se for escolhido ℓ = 11,2, que
representa o menor raio que garante que o controle
apresentado pelo Lema 3.2 seja fact́ıvel. Se a alo-
cação é realizada utilizando o comando Place do
Matlab , mesmo uma pequena mudança no va-
lor de algum parâmetro poderia causar o desloca-
mento dos polos de malha fechada para fora da
região desejada.

−35 −30 −25 −20 −15 −10

−10

−8

−6

−4

−2

0

2

4

6

8

10

Real

Im
ag

Figura 4: Polos de Ã(δ) + B̃(δ)KL1. Os polos
dos vértices são representados por ⋄ e os polos do
sistema nominal por o.

4.2 Estudo de Caso

A seguir, propõem-se um estudo de caso para se-
guimento de referência. Esse caso têm como ob-
jetivo demonstrar a diferença de desempenho dos
controladores na presença de incertezas paramé-
tricas. O critério de desempenho adotado é o va-
lor máximo absoluto do erro de seguimento das
velocidades passadas como referência para o sis-

tema, |ev| =
√

e2vx + e2vy, com evx = vrx − vx,

evy = vry − vy, e vrx, vry, vx e vx as velocida-
des de referência e as velocidades encontradas nas
direções x e y respectivamente. É também calcu-
lado o valor relativo percentual entre o máximo
erro encontrado com o Place em relação ao má-
ximo erro encontrado com os controladores dados
pelos Lemas 3.1 e 3.2, conforme

Vrp =

(
Mep

Mel

− 1

)

× 100 %, (23)

em que Mep representa o máximo valor de erro
encontrado com Place e Mel o máximo valor de
erro encontrado com os controladores dados pelos
Lemas 3.1 ou 3.2.

Uma trajetória em forma de oito incluindo
movimentos de translação e rotação simultâneos é
considerada para verificar o desempenho dos con-
troladores no seguimento de referência quando as
referências Ẋm, Ẏm e θ mudam frequentemente.

Qualquer combinação de valores dentro do in-
tervalo (19) pode ser utilizada para gerar um sis-
tema incerto para fins de simulações, então, existe
um número infinito de posśıveis combinações. As-
sim, de forma a simplificar as simulações utilizou-
se apenas os vértices do politopo de incertezas A
e, somente o pior caso dentre essas simulações é
apresentado devido ao grande número de gráficos.
Ressalta-se contudo, que situações mais cŕıticas
que as apresentadas pelos vértices do politopo de
incertezas podem ocorrer em alguma combinação
no interior desse politopo.

Os resultados são apresentados na Figura 5.
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Figura 5: Trajetória em forma de oito.

Veja na Figura 5, que o seguimento de
trajetória utilizando-se o controlador utilizando
Place não consegue seguir a referência. Fica claro
que, quando são utilizados os Lemas 3.1 e 3.2 para
a śıntese dos controladores, o desempenho desses
controladores é realmente superior do que quando
utilizado o Place . A Tabela 1 apresenta os erros
relativos percentuais para algumas trajetórias si-
muladas. Percebe-se que quando a trajetória exige
mais da dinâmica do robô, os controladores ro-
bustos apresentam uma melhoria significativa em
relação à técnica clássica.

Tabela 1: Erro relativo percentual em relação ao
Place .

Trajetória Lema 3.1 Lema 3.2
Reta sem rotação 0,0589 0,9764
Reta com rotação 3,9531 3,9628
Quadrada sem rotação 0,6657 0,6784
Quadrada com rotação 2,1248 2,1377
Oito sem rotação 3,7035 5,2151
Oito com rotação 169,2601 173,1317
Circular sem rotação 20,0156 21,7950
Circular com rotação 175,5911 182,8437

5 Conclusão

Neste trabalho, um controlador para robôs móveis
omnidirecionais utilizando o modelo dinâmico não
linear foi apresentado. Desde que a estrutura do
modelo dinâmico seja bem conhecida, o principal
problema em sua utilização é a realização da li-
nearização e aplicação de controladores quando os
parâmetros não são bem conhecidos. Aqui, este
problema é tratado através de um controle robusto
baseado em condições LMIs. A eficiência dos con-
troladores propostos foi validada através de simu-
lações. Futuras direções de pesquisa incluem a
avaliação de outras condições LMIs aplicadas ao
modelo desenvolvido.
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AbstractThis paper presents the design and implementation of a two degree-of-freedom robotic manipulator using rotary 
joints and driven by three-phase induction motors. The robot is allowed to move over a spatial area of a quarter of a sphere. The 

position control is accomplished by neural network controllers and the overall control system performance is evaluated based on 

trajectory following response (sinusoidal reference signals) and on position response (step reference signals). 

KeywordsPosition control, neural network, positioning system. 

Resumo O presente trabalho apresenta a construção de um manipulador robótico com dois graus de liberdade usando juntas 

rotativas, acionados por motores de indução trifásicos. O robô desenvolvido permite uma movimentação em uma área espacial 

equivalente a um quarto de esfera. O controle de posicionamento é realizado por controladores neurais e a avaliação do desem-
penho geral do sistema de controle é feita com base na resposta ao acompanhamento de trajetória (sinais senoidais) e a resposta 

de posicionamento (sinais tipo degrau). 

Palavras-chaveControle de posição, redes neurais, sistema de posicionamento

1 Introdução 

Nas décadas de 50 e 60 os robôs industriais foram 

introduzidos com a finalidade de substituir o homem 

na execução de tarefas repetitivas e/ou perigosas, 

visando uma melhoria na qualidade, aumento da 

produtividade e redução dos custos de produção. 

Algumas das tarefas mais comuns às quais os robôs 

se destinam são: transporte e manejo de materiais 

(Endo et al., 2008), montagem e manufatura (Fei et 

al., 2010) , soldagem (Chen et al., 2008), pintura 

(Gazeau et al., 2011). 

No final da década de cinquenta foi desenvolvi-

do o que se pode chamar de primeiro robô automáti-

co, um conceito de J. K. Devol, chamado Unimate 

(Giralt, 1997), instalado na Ford no ano de 1961. A 

partir de então, a robótica não parou de se desenvol-

ver de maneira acelerada, ao ponto de existirem estu-

dos com robôs que imitam movimentos humanos 

(Komagome et al., 2007) e robôs para aplicações 

domésticas (Wang et al., 2010). 

O maciço investimento em robôs industriais no 

processo produtivo observado nas últimas décadas 

deve-se principalmente às crescentes necessidades 

impostas pelo mercado de se obter sistemas de pro-

dução cada vez mais automatizados e dinâmicos 

(Romano, 2002). A partir da segunda metade do 

século passado, com o crescente avanço da automa-

ção industrial, tem sido cada vez maior a atenção 

dispensada ao controle automático de sistemas dinâ-

micos. Durante esse período, várias técnicas de con-

trole têm sido desenvolvidas, como controle robusto, 

controle ótimo, controle adaptativo, controle não 

linear, controle inteligente.  

Como alternativa ao controle convencional, nos 

tempos atuais, utilizam-se controles inteligentes, 

consistindo basicamente de três abordagens: sistemas 

especialistas baseados em conhecimento, controle 

por lógica fuzzy e controle por redes neurais (Paras-

kevopoulos,1995). 

Denomina-se Rede Neural Artificial (RNA) um 

processador paralelamente distribuído constituído de 

unidades de processamento simples, que têm a pro-

pensão natural para armazenar conhecimento expe-

rimental e torna-lo disponível para uso (Haykin, 

2001).  Ainda segundo o mesmo autor, a rede neural 
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se assemelha ao cérebro humano nos seguintes as-

pectos: 

O conhecimento é adquirido pela rede a partir 

de seu ambiente através de um processo de aprendi-

zagem; 

Forças de conexão entre neurônios, conheci-

das como pesos sinápticos, são utilizados para arma-

zenar o conhecimento adquirido. 

Na literatura, são encontrados inúmeros traba-

lhos com aplicação de redes neurais, seja na robótica 

(Zhao-Huietal, 2007; Zhao e Cheah, 2009), na medi-

cina (Yan et al., 2006) ou no ramo automotivo (Orte-

ga e Silva, 2008). 

O objetivo do presente trabalho é apresentar o 

desenvolvimento de um manipulador robótico, assim 

como realizar seu controle de posição e acompanha-

mento de trajetória por meio da aplicação de redes 

neurais. 

A estrutura de controle utiliza Redes Neurais Ar-

tificiais (RNA) com atualização de pesos sinápticos 

através do mecanismo de retropropagação e emula 

um controlador PD2, que é utilizado em sistemas que 

têm dois pólos dominantes e apresenta comporta-

mento integral (um terceiro pólo igual a 1). 

2 Descrição do Protótipo 

Para a realização da pesquisa foi construído um ma-

nipulador robótico de dois graus de liberdade (mo-

vimentos da base e do braço), conforme a Figura (1). 

A construção se justifica pelo fato de robôs para fins 

didáticos serem caros e limitados, visto que os sof-

twares de controle empregados em tais plataformas 

são proprietários, não permitindo acesso ao código 

inserido em bibliotecas previamente compiladas, 

bem como seu hardware não apresenta documenta-

ção acerca do circuito de controle (Medeiros, 1998).  

Os movimentos angulares do braço e da base fo-

ram realizados através de motores de indução trifási-

cos acionados por inversores de frequência. Cada 

motor está associado a um eixo sem-fim que por sua 

vez transmite o movimento à base ou ao braço atra-

vés de engrenagens As faixas de deslocamento do 

braço e da base são 100º e 120º, respectivamente. 

Desta forma, para a proteção do sistema, foram utili-

zadas chaves fim de curso. 

Os controladores neurais foram desenvolvidos 

no ambiente de programação LabVIEW®, residente 

em um microcomputador Core2Duo 2,5 GHZ equi-

pado com uma interface de aquisição de dados tipo 

NI-DAQ6008.  

Como transdutores de posição foram utilizados 

potenciômetros multivoltas (dez voltas) acoplados 

aos eixos dos motores através de engrenagens, que 

fornecem sinais de resposta proporcionais ao número 

de voltas de seus cursores. 

Os transdutores potenciométricos utilizados 

apresentam resistência elétrica de 10 k ±10% e são 

alimentados com uma tensão fixa de 10 V e o termi-

nal de saída está conectado ao canal de entrada ana-

lógica da placa de aquisição de dados. 

A relação entre a tensão de saída de cada trans-

dutor (em volts) e o deslocamento angular (em graus) 

da base e do braço são dadas por:  

43,5

4,407120 


V

base     (1) 

45,4

507100 


V

braço     (2) 

 

 

 
 

Figura 1. Manipulador Robótico 

 

O diagrama esquemático do sistema de controle 

do braço e da base do manipulador robótico é mos-

trado na Figura (2). 

 
 

Figura 2. Diagrama esquemático do sistema de controle 

3   Identificação do sistema e projeto do controla-

dor neural 

3.1 Identificação das funções de transferência dis-

cretas do manipulador robótico 

Os pesos sinápticos iniciais das redes neurais que 

compõem o sistema de controle do manipulador 

foram obtidos através de simulação no Matlab®. 

Para tal, foram obtidas as funções de transferência 

discretas da base e do braço. 
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O processo de identificação foi realizado utili-

zando-se sinais de entrada do tipo onda quadrada 

com amplitudes e larguras pré-determinadas. A partir 

das respostas de cada eixo foi utilizado o “Toolbox” 

de identificação do Matlab®, aplicando-se o modelo 

BJ (Box Jenkins Model). 

Nas Equações (3) e (4) são mostrados os mode-

los na forma de função de transferência no modo 

discreto do manipulador robótico para a base e o 

braço, respectivamente: 

 

2818.003939.0
2

321.1
3

05471.006349.0
2

03018.0

)(

)(






zzz

zz

zUbase

zYbase
    (3) 

zzzz

zz

zUbraço

zYbraço

729.0
2

426.2
3

697.2
4

01141.0020891.0
2

01147.0

)(

)(






 

(4) 

 

Para validação dos modelos adotados, os mode-

los e o sistema foram submetidos a uma mesma exci-

tação e suas respostas foram comparadas. As curvas 

de resposta simulada e experimental são mostradas 

nas Figuras (3) e (4). 
 

 
 

Figura 3. Curvas de Resposta Experimental e Simulada do Sistema 

Braço 

 

Figura 4. Curvas de Resposta Experimental e Simulada do Sistema 

Para a Base 

3.1 Projeto do controlador neural. 

Para o projeto dos controladores foram utilizadas 

Redes Neurais de Multicamada (RNMC) do tipo 

direto. Sua arquitetura consiste de três camadas: uma 

camada de entrada com quatro neurônios, uma ca-

mada oculta com dez neurônios e uma camada de 

saída com apenas um neurônio, a qual fornece o sinal 

de controle para os inversores de frequência.  

A Rede Neural foi testada com valores de 6, 8 e 

10 neurônios na camada oculta, sendo a arquitetura 

com 10 neurônios a que apresentou melhores resulta-

dos. Os neurônios da camada de entrada têm a fun-

ção apenas de ligação. Desse modo, as quatro liga-

ções entre os neurônios de entrada e os neurônios da 

camada intermediária ocorrem através de 40 pesos 

sinápticos, obtendo-se, portanto, uma matriz com 10 

linhas e 4 colunas denominada Win. Já as ligações 

entre os neurônios da camada intermediária e os 

neurônios da camada de saída ocorrem através de 10 

pesos sinápticos, obtendo-se uma matriz de pesos 

contendo 10 linhas e 1 coluna, denominada Whide, 

conforme ilustrado na Figura (5).  

 
 

Figura 5. Detalhe interno da Rede Neural utilizada como controla-

dor 

 

Os sinais da primeira camada, ou seja, os sinais 

da camada de entrada são determinados a partir de 

uma analogia com o controlador PD2 (Proporcional 

Derivativo Duplo), descrito em Buhler (1982). Essa 

estrutura é derivada de um controlador PD, ao qual é 

adicionada uma componente proporcional à derivada 

segunda do sinal do erro de posição. A equação dis-

creta do controlador PD2 é dada pela Equação (5): 

 

)
2

)2()1(2)(
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    (5) 

 

onde: 

)(ku : valor da saída discreta do controlador; 

kp : ganho proporcional do controlador; 
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kd : ganho aplicado ao sinal de erro; 

2
kd : ganho aplicado à derivada do sinal de erro; 

)(ke : erro no instante de amostragem k; 

)1( ke : erro no instante de amostragem k-1; 

)2( ke : erro no instante de amostragem k-2. 

 

Dessa forma, a matriz In, matriz das entradas do 

sistema, é constituída do erro, da derivada primeira 

do erro, da derivada segunda do erro e uma entrada 

pré-fixada em 1 (um), o bias. Na Figura (6) é mos-

trado o diagrama de controle aplicado ao braço ou à 

base do manipulador robótico. 

 

 
 

Figura 6. Controlador Neural aplicado ao manipulador robótico 

 

Para cada neurônio da camada oculta são totali-

zados todos os produtos entre os pesos sinápticos 

Win e as entradas In e o somatório desses produtos 

resulta na função de ativação vista na Equação (6). 

 

ninin IWV      (6) 

 

A função de ativação dos neurônios da camada 

oculta é do tipo tangente hiperbólica. Desta forma, 

obtém-se o sinal funcional do neurônio oculto, dado 

pela Equação (7). 

 

))Tanh(vin(i=Y )(i x 11      (7) 

onde: i = 1, 2, ..., 10;          

 

Aplicando-se a matriz Whide ao vetor Y(ix1) ob-

tém-se o sinal de entrada do neurônio da camada de 

saída: 

 

YWv hide
T

out      (8) 

 
A função de ativação do neurônio da camada de 

saída também é do tipo tangente hiperbólica. Desta 

forma, obtém-se o sinal de controle que é enviado ao 

inversor de frequência: 

 

)out=Tanh(vout
    (9) 

 

3.1.1 Algoritmo de retropropagação 

O sinal de erro é utilizado para treinamento da rede 

neural, conforme Figura (6). Os pesos sinápticos são 

ajustados de forma a minimizar o sinal de erro. Para 

tal, foi utilizado o algoritmo de backpropagation. 

De acordo com Beale e Jackson (1990), o algo-

ritmo de backpropagation pode ser visto como uma 

generalização do método Delta para redes neurais de 

múltiplas camadas. A regra Delta modifica os pesos 

de acordo com a variação entre a saída desejada e a 

observada no treinamento (Másson e Wang, 1990), 

reduzindo o erro continuamente até um determinado 

valor aceitável.  

A retropropagação é iniciada pelo gradiente lo-

cal da camada de saída (out), que é definido como 

o produto da derivada da função de transferência do 

neurônio de saída e do erro de posição no instante k 

(e(k)) com o Jacobiano (J): 

 

dk

)v(Tanh(d
J)k(e out

out
     (10) 

 

O valor do Jacobiano foi considerado igual à 

matriz identidade, com a finalidade de simplificar o 

esforço computacional por parte da rede neural. Co-

mo os resultados experimentais foram satisfatórios, 

tal consideração foi mantida. 

A partir da Equação (10), o processo de retro-

propagação segue conforme as equações a seguir: 

 

Youthide       (11) 

 

onde η é o fator de convergência do algoritmo 

hidehidehide WW      (12) 

 

1k

out)1k(in
y

)})y(g{Tanh(
whid






 

   (13) 

 

onde: k = 1, 2, ..., 10. 

n
T

inin
I     (14) 

 

ininin
WW      (15) 

 

Após o processo de retropropagação, o processa-

mento para frente é aplicado à RNMC, fornecendo os 

sinais de controle para o posicionamento do manipu-

lador robótico. 

4    Resultados Experimentais 

4.1 Ensaios de acionamento com excitações do tipo 

degrau 

Para a base foi aplicado um degrau de referência, 

provocando um deslocamento angular da posição de 

-56.26º para a posição de 41.84º. No gráfico da Figu-

ra (7) são apresentadas as curvas de resposta da base. 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           825

Já para o braço, foi aplicado um degrau que resul-

tou em um deslocamento angular total de 90.23º (da 

posição -43.71º para a posição 46.52°). Na Figura (8) 

são mostradas as curvas de resposta do braço. 

 

 

 

 
Figura 7. Curva de Resposta ao Degrau - Base 

 

 
Figura 8. Curva de Resposta ao Degrau – Braço 

 

A partir das Figuras (7) e (8), foram obtidos os 

seguintes índices de desempenho do sistema de con-

trole: tempo de assentamento Ts, ultrapassagem 

percentual %UP e o erro percentual de regime per-

manente ess(%). Esses dados são apresentados na 

Tabela (1). 
 

Tabela 1. Índices de desempenho experimentais extraídos das 

curvas de resposta do manipulador robótico 
 

Valor 

medido 

Figura (7) Figura (8) 

Sinal de Referência Sinal de Referência 

41.84º 46.52° 

Ts (s) 2.776 1.2 

UP (%) 0.88 2.83 

ess (%) 0 0.34 

 

5.2 Ensaios de acionamento com excitações do tipo 

seno e cosseno 

Para avaliar o desempenho do controlador neural 

quanto ao acompanhamento de trajetória, foram 

impostas referências do tipo senoidal com período 

T=160s e amplitudes de 44.9° e 56,7°, para o braço e 

a base respetivamente. Tais sinais foram aplicados 

simultaneamente e defasados de 90º entre si. Nas 

Figuras (9) e (10) são apresentadas as respostas da 

base e do braço, respectivamente. 

 

 
 

Figura 9. Curvas de resposta e de referência cossenoidalda 
base. 

 

 
Figura 10. Curvas de resposta e de referência senoidal do 

braço. 

 

Todos os ensaios foram realizados na bancada 

experimental apresentada na Figura (11), descrita na 

seção 2. 
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Figura 11. Bancada experimental utilizada no projeto. 

5    Conclusão 

Neste trabalho apresentou-se o desenvolvimento e 

controle por redes neurais de um manipulador robóti-

co de dois graus de liberdade, acionado por motores 

de indução trifásicos.  

Acionamentos de controle de posição e de acom-

panhamento de trajetória foram realizados para ava-

liar o desempenho da estratégia de controle. No con-

trole de posição, os resultados obtidos demonstram 

que o controlador neural apresentou erro de regime 

permanente apenas para o braço (0.34%) e uma ul-

trapassagem percentual máxima de 2,83%. 

Na situação de acompanhamento de trajetórias 

para referências senoidais e cossenoidais, o sistema 

apresentou um bom desempenho. Observa-se que a 

rede neural multicamadas, emulando um controlador 

do tipo PD2e com aprendizado realizado através da 

técnica de retropropagação do erro, apresentou resul-

tados satisfatórios no controle de um manipulador 

robótico acionado por motores de indução trifásicos. 

Por fim, o manipulador robótico construído para a 

realização das pesquisas ofereceu suporte para supe-

ração de obstáculos financeiros e de falta de docu-

mentação, proporcionando a realização não só do 

presente trabalho, mas de outros que se encontram 

em desenvolvimento. 
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Abstract— This paper presents the design of two Passivity-based controllers (PBC) to the problem of motion
control of a robot manipulator with a SCARA configuration, one called IDA-PBC (Interconnection and Damping
Assignment) and the other called Power-shaping. The first controller uses the system described as a Port-
controlled Hamiltonian (PCH) to apply balancing of energy. The second controller, uses Brayton-Moser equations
to implement balancing of power. Through these two methods, at the end, it is obtained the same controller
known as PD with gravity compensation, which is implemented in the SCARA manipulator robot.

Keywords— SCARA Robot, Passivity-based Control, Port-Controlled Hamiltonian Model and Power-shaping
Control.

Resumo— Este artigo apresenta o projeto de dois controladores baseados em passividade (PBC) para o pro-
blema de controle de movimento de um robô manipulador com uma configuração SCARA, um chamado IDA-PBC
(Atribuição por Interconexão e Amortecimento) e outro chamado Power-shaping. O primeiro controlador utiliza
o sistema descrito na forma do Hamiltoniano de Porta Controlada (PCH) para aplicar um balanceamento de
energia. O segundo controlador utiliza equações de Brayton-Moser para implementar o balanceamento de potên-
cia. Através destes dois métodos, ao final, é obtido o mesmo controlador conhecido como PD com compensação
de gravidade, que é implementado no robô manipulador SCARA.

Palavras-chave— Robô SCARA, Controle Baseado em Passividade, Modelo Hamiltoniano de Porta Contro-
lada e Controle via Power-shaping

1 Introduction

Control design problems have traditionally been
approached from a viewpoint of signal processing.
The control objectives are expressed in order to
keep the error signals small and reduce the effect
of certain disturbances, despite of the presence of
some unmodeled dynamics (Ortega et al., 2001).

According to (Ortega et al., 2001), the analy-
sis and design of controllers for nonlinear systems
is best suited when the plant to be controlled and
the controller are viewed as devices that transform
energy, breaking them down into simpler systems
whose energies, after their interconnections, are
added together to determine the behavior of the
system as a whole. The control problem can then
be redrafted in order to find the system dynamics
and standard interconnection, such that the to-
tal energy function takes the desired shape. This
approach, called energy-shaping, is the essence of
passivity-based controllers (PBC).

When it comes to fully actuated mechanical
system, the use of PBC methodology provides a
natural procedure to model the system only from
the potential energy, resulting in controllers with
a clear physical interpretation (Ortega, Spong,
Gomez-Estern and Blankenstein, 2002). However,
unfortunately, modeling the total energy of the
system destroys its physical structure, i.e., no
longer represents a Lagrangian system and the
storage function of the map is not a passive en-
ergy function with a physical meaning. Thus, the
IDA-PBC (Interconnection and Damping Assign-

ment) method was developed, which aims at mod-
eling the behavior of the energy of the closed loop
system through the manipulation of interconnec-
tion and damping arrays (Ortega, van der Schaft,
Maschke and Escobar, 2002).

On the other hand, there is a new approach
well suited to these types of systems, which takes
as an example the concepts applied in IDA-PBC
methodology, but shapes and designs controllers
based on the modeling of power instead of energy.
This method is called power-shaping and, recently,
the power-shaping methodology has been applied
to different fields as physical (Garćıa-Canseco
et al., 2010) and chemical systems (Favache and
Dochain, 2009).

This article aims at drawing parallels between
these two design methods of control of the sys-
tem described in section 2, IDA-PBC (section 5)
and Power-shaping Control (section 6), through
demonstrating the equivalence of the controllers
obtained under some design conditions. It is
made by comparing the models (sections 3 and
4) and the controllers (section 7), followed by ap-
plications of these controllers on a SCARA robot
manipulator (section 8). Finally, the section 9
presents the final considerations about the meth-
ods applied in the study case.

2 The SCARA Robot Manipulator

The system used to study the application of the
control techniques is the well known manipula-
tor robot in a SCARA (Selective Compliant Ar-
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Figure 1: Robotic manipulator.

ticulated Robot for Assembly) configuration. Its
physical prototype is shown in Fig. 1.

The problem of modeling the dynamics of this
type of robot has already been solved (Tsai, 1999).
The model used in this paper takes into account
three actuated joints, q1, q2 and d3. Thus, the ma-
nipulator’s end-effector moves in a 3-DOF trajec-
tory along the workspace. The robot’s dynamic
model with a fourth joint (revolute) and its pa-
rameters are described in (Vargas, 2005). Based
on this model, and removing the fourth joint, the
model takes the well known form:

M(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + G(q) = τ, (1)

where q = [q1 q2 d3]T are the joint space co-
ordinates, M(q) is the Inertia Matrix, C(q, q̇) the
Coriolis vector, G(q) the gravity vector and τ the
torque applied to each manipulator joint. From
this point, in order to simplify the notation, the
third joint coordinate d3 will be called q3, despite
being a prismatic joint. Note that the friction
forces are not taken into account in this model.

3 Port-controlled Hamiltonian Model

According to (Ortega et al., 2001), in order
to characterize a class of stabilizable systems
with energy balancing PBC and simplify the so-
lution of PDEs, we need to incorporate more
structure in the system dynamics, in particu-
lar, making explicit the damping terms and the
dependence of the energy function. Therefore,
the Port-controlled Hamiltonian (PCH) models,
which cover a large class of nonlinear physical sys-
tems, will be used. They have been considered an
alternative to the classical models and their stan-
dard form is expressed as:

Σ :
{

ẋ = [J(x) − R(x)] ∂H
∂x (x) + g(x)u

y = gT (x) ∂H
∂x (x) , (2)

where H(x) ∈ R is the energy function, J(x) =
−JT (x) ∈ R2n×2n represents the interconnection
structure, R(x) ∈ R2n×2n (R(x) = RT (x) ≥ 0) is the
matrix of dissipation, u, y ∈ Rn are respectively
the input and output of the system, g(x) is the
function that couples the control to the system
dynamics. Note that, since the system is fully
actuated, u (in the case of the SCARA manip-
ulator, τ) has the dimension of q, i. e., each

measured joint is actuated. For mechanical sys-
tems, the PCH model is written in terms of gen-
eralized coordinates x = [q p]T , which are com-
posed by the generalized coordinates of position
q = [q1, ..., qn]T and the generalized coordinates of
momentum p = [p1, ..., pn]T , where the relation-
ship between them can be expressed as

q̇ = M−1(q)p, (3)

where M(q) ∈ Rn×n (M(q) = MT (q) > 0) is the
generalized mass matrix or matrix of inertia of
the manipulator. The system Σ, represented in
(2), is passive from u to y, because it satisfies the
equation of energy balance

H[x(t)] − H[x(0)] =

∫ t

0
uT (t)y(t)dt − d(t), (4)

where d(t) is a non-negative function that repre-
sents the phenomenon which describes the energy
dissipation of the system. For the robotic manip-
ulator in question, the energy function (Hamilto-
nian) chosen for the system is represented as

H(q, q̇) = T (q, q̇) + V(q) =
1
2

q̇T M(q)q̇ + V(q), (5)

where T (q, q̇) ∈ R is the kinetic energy, V(q) ∈ R is
the potential energy. The energy function of the
system can also be written as

H(q, p) =
1
2

pT M−1(q)p + V(q). (6)

Thus, the PCH model of the manipulator gets the
following form:[

q̇
ṗ

]
=

{[
0 In

−In D

]
−

[
0 0
0 Rn

]} [
∇qH
∇pH

]
+

[
0
G

]
u

y = gT (x)∇H
, (7)

where u ∈ Rn is the vector of external inputs
(torques applied on the motors), OqH = ∂H

∂q , OpH =
∂H
∂p , G is the input matrix,and D ∈ Rn×n a damping
matrix. For our application, the system is fully ac-
tuated. Then, G = In and D = 0. Notice that the
system is affine in control, because g(x) = [0 In]T .
Thus, the output vector is precisely the general-
ized velocities (y = q̇).

In order to demonstrate the equivalence of the
PCH and dynamic models, the PCH model will
be rearranged so that the dynamic models can be
obtained. Thus, starting from the PCH system
model definition (7) and making some multiplica-
tions, we get:{

q̇ = OpH = M−1(q)p
ṗ = −OqH − R(q̇)OpH + u

. (8)

The introduction of the derivative of p (ṗ =
Ṁ(q)q̇ + M(q)q̈) in the second line of (8) and its
manipulation, yield:

M(q)q̈ + Ṁ(q)q̇ +
∂T (q, q̇)
∂q

+
∂V(q)
∂q

+ R(q̇)q̇ = u. (9)

Thus, the classical dynamic model of manipula-
tors, just as shown in equation (1), can be ob-

tained by using the relationships: Ṁ(q)q̇+
∂T (q,q̇)
∂q =

C(q, q̇), the Coriolis vector; ∂V(q)
∂q = G(q), the grav-

ity vector; and R(q̇)q̇ = Fat(q̇), the friction force
vector.
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4 Brayton-Moser Model

The introduction of models written in the form of
Port-controlled Hamiltonian allowed the descrip-
tion of a large number of nonlinear physical sys-
tems using a different view, which considers sys-
tems (plants, controllers, etc) as energy trans-
formers. Its popularity comes from its wide ap-
plicability with respect to the analysis and con-
trol systems. However, as mentioned in (Ortega
et al., 2001), energy-balancing control is stymied
by the existence of pervasive dissipation.

Several control methodologies have been de-
veloped to over-come this dissipation obstacle.
One of these methodologies, called power-shaping,
was originally introduced in (Ortega et al., 2003)
and later extended to general nonlinear systems in
(Garćıa-Canseco et al., 2010). The method relies
on the solution of a PDE, which allows us to write
the original dynamics in term of the Brayton-
Moser equations (Brayton and Moser, 1964), and
yields storage functions which have units of power.

In general, the BM models have the following
form:

Q(x)ẋ =
∂P(x)
∂x

+ B(x)u, (10)

where x ∈ R2n is the states vector of the sys-
tem, Q(x) ∈ R2n×2n a full rank symmetric ma-
trix, B(x) ∈ R2n×n the input matrix and P(x) ∈ R
a mixed potential function, which has the unity
of power, e.g., watt in SI. It has been shown in
(Jeltsema and Scherpen, 2007) that the BM model
of a mechanical system described by equation (10)
can be obtained from the PCH model making:

x = [q p]T ; (11)

Q(q, p) =

 ∂2V
∂q2 + 1

2
∂2(pT M−1(q)p)

∂q2
∂(pT M−1(q))

∂q
∂(M−1(q)p)

∂q −M−1(q)

 ; (12)

B(q, p) =

[
0

−M−1(q)G

]
; (13)

P(q, p) = ∂VT

∂q M−1(q)p + 1
2 pT M−1(q)DM−1(q)p

+ 1
2

(
∂(pT M−1(q)p)

∂q

)T
M−1(q)p

.

(14)

It is important to highlight that this trans-
formation demonstrated in (Jeltsema and Scher-
pen, 2007) is only applied to frictionless systems,
i.e. systems with R(q̇) = 0. Therefore, for sake of
simplicity, the frictions will be disconsidered.

5 IDA-PBC Control

5.1 Concepts Associated with the Method

Consider the nonlinear system as

ẋ = f (x) + g(x)u
y = h(x) . (15)

Assume the existence of g⊥(x), Jd(x) = −JT
d (x),

Rd(x) = RT
d (x) ≥ 0 and the function Hd : R2n → R

which satisfy the PDE

g⊥(x) f (x) = g⊥(x)[Jd(x) − Rd(x)]∇Hd, (16)

where g⊥(x) is a full rank annihilator of g(x), i.e.,
g⊥(x)g(x) = 0 and Hd(x) is such that

x? = arg min Hd(x), (17)

with x? ∈ R2n an equilibrium point to be stabi-
lized. Then, the closed loop system (15), where

u(x) = [gT (x)g(x)]−1gT (x){[Jd(x) − Rd(x)]∇Hd(x) − f (x)},
(18)

takes the PCH form

ẋ = [Jd(x) − Rd(x)]∇Hd(x), (19)

with x? a stable equilibrium (locally). It will be
asymptotically stable if, in addition, x? is an iso-
lated minimum of Hd(x) and the largest invariant
set inside the closed loop dynamics (19) contained
in

{x ∈ R2n | [∇Hd]T Rd(x)∇Hd = 0} (20)

is equal to x?. An estimation of the respective
domain of attraction is given by the highest level
of a limited set {x ∈ R2n | Hd(x) ≤ c}.

5.2 Implementation of IDA-PBC Method

The method used in this work does not consider
the friction forces applied at the joints of the sys-
tem. Thus, the model used for the controller de-
sign is the same as (7), but without the presence
of Rn matrix, which represents the friction applied
to the robotic system. Therefore, the system takes
the form:[

q̇
ṗ

]
︸︷︷︸

x

=

[
0 In

−In 0

] [
∇qH
∇pH

]
︸               ︷︷               ︸

f (x)

+

[
0
G

]
︸︷︷︸

g(x)

u

y = gT (x)∇H

. (21)

As shown previously, the total energy of this sys-
tem is given by (6). Similarly, we can naturally
define the desired energy function as:

Hd(q, p) =
1
2

pT M−1
d (q)p + Vd(q), (22)

where the index d indicates that this is the refer-
ence. Since the energy function of the system was
determined, the matrix of interconnection will be
also determined:

Jd(q, p) =

[
0 M−1(q)Md(q)

−Md(q)M−1(q) J2(q, p)

]
. (23)

Taking the control action given by (18), and in
order to make clear the role of each term of the
equation, we can divide the control action into
two terms: the energy-shaping term and damping
term (u(x) = ues(x) + udi(x)). In this case we have
that (Ortega and Canseco, 2004):

ues(x) =
[
gT (x)g(x)

]−1
gT (x)

{[
Jd(x)

]
∇Hd − f (x)

}
udi(x) = −KvgT (x)∇Hd

. (24)
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We can now make some assumptions to simplify
the control law and get a simpler law, but not nec-
essarily less efficient. The following simplifications
are made: it will only be done the energy-shaping
of the potential energy, which naturally implies
that Md(q) = M(q); the tuning parameter J2(q, p)
will not be used (J2(q, p) = 0).

The above simplifications lead to Jd = J, i.e.,
the desired interconnection matrix is not modified
and is equal to the interconnection matrix of the
system. Therefore, the part of the control related
to the energy-shaping is:

ues(x) =
[
0 In

] {[ 0 In

−In 0

] [
∇qHd

∇pHd

]
−

[
0 In

−In 0

] [
∇qH
∇pH

]}
.

(25)
Solving the equation (25), we obtain:

ues(x) = ∇qV − ∇qVd . (26)

We can now make an appropriate choice of Vd(q)
in order to find a control law. A smart choice of
Vd(q) can be done as follows:

Vd(q) =
1
2

(q − qd)T Kp(q − qd), (27)

considering a reference of position. Since we know
what is the desired potential energy of the system,
and that we defined the desired energy function,
we can go further and rewrite equation (26):

ues(x) = ∇qV − Kp(q − qd). (28)

In the same way, the control action responsible for
the damping can be calculated:

udi(x) =
[
0 −Kv

]
∇Hd = −Kvq̇. (29)

Finally, the whole control action is:

u(x) = ∇qV − Kp(q − qd) − Kvq̇. (30)

The controller of the equation (30) is the well
known PD (proportional with derivative action)
with gravity compensation (Wang and Goldsmith,
2008; Ortega et al., 2001; Takegaki and Ari-
moto, 1981), widely used in mechanical control
systems.

6 Power-shaping Control

The purpose of this section is to establish a control
signal to stabilize the system and to adjust the
mixed potential function P(x) into a function with
the desired shape Pd(x). Thus, it uses the same
idea as in IDA-PBC control, which also adjusts
the system into the desired shape. In this case,
the shaping does not happen in the total energy
function (Hamiltonian) of the system, but in the
mixed potential function (P(x)), which also results
in shaping the Q(x) matrix. These matrix changes
of the system lead to the desired shape

Qd(x)ẋ =
∂Pd(x)
∂x

, (31)

where the d index refers to ”desired” matrices.

The method used in this article is based on the
method described in (Garćıa-Canseco et al., 2010),
which takes into account the definition of the non-
linear system in state-space form as shown in
equation (15). With the system described in this
way, we can get the driver through the proposition
6.1 described below.

Proposition 6.1 Consider the general nonlinear
system (15). Given an equilibrium point x? ∈
X? ⊂ Rn, where X? := {x̄ ∈ Rn | g⊥(x̄) f (x̄) = 0},
and g⊥(x) is a full-rank left annihilator of g(x).
Assume

A.1 There exists a nonsingular matrix Q :
Rn → Rn×n that

(i) solves the partial differential equation

∇(Q(x) f (x)) = [∇(Q(x) f (x))]T , and (32)

(ii) verifies Q(x) + QT (x) ≤ 0 in neighborhood of x?.

A.2 There exists a scalar function Pa : Rn → R,
(locally) positive definite in a neighborhood of x?,
that verifies

(iii) g⊥(x)Q−1(x)∇Pa(x) = 0,

(iv) ∇Pd(x?) = 0, ∇2Pd(x?) > 0, with Pd(x) = P(x) +

Pa(x), and P(x) satisfies ∇P(x) = Q(x) f (x).

Then, the control law

u = [gT (x)QT (x)Q(x)g(x)]−1gT (x)QT (x)∇Pa(x) (33)

ensures x? is a (locally) stable equilibrium with
Lyapunov function Pd(x). Assume, in addition,

A.3 x? is an isolated minimum of Pd(x) and
the largest invariant set contained in the set

{x ∈ Rn | ∇T Pd(x)[Q−1(x) + Q−T (x)]∇Pd(x) = 0} (34)

equals {x?}.
Then, x? is an asymptotically stable equilib-

rium and an estimate of its domain of attrac-
tion is given by the largest bounded level set {x ∈
Rn | Pd(x) ≤ c}.

7 Linking IDA-PBC Control and
Power-shaping Control

Let us compare the two different ways used to
describe the system model, (10) and (15). By
multiplying (10) by Q−1(x), we notice that f (x) =

Q−1(x) ∂P(x)
∂x and g(x) = Q−1(x)B(x). Therefore, re-

placing Q(x)g(x) by B(x) in the control law (33),
one gets

u = [BT (x)B(x)]−1BT (x)∇Pa(x). (35)

To be able to obtain the Qd(x) and Pd(x) matrices,
and still put the expression of the control action
in a form that can be compared with the classic
controls, we must perform some manipulations of
the system. Thus, subtracting (10) from (31), we
get

Q̄(x)ẋ = [Qd(x) − Q(x)] ẋ =
∂Pa(x)
∂x

− B(x)u. (36)
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By (36), we notice that to obtain the expression
(35), it is necessary that Q̄(x) = 0. This can be
done with the following choice of Qd(x) and Pd(x)

Qd(q, p) =

 ∂2Vd
∂q2 + 1

2
∂2(pT M−1(q)p)

∂q2
∂(pT M−1(q))

∂q
∂(M−1(q)p)

∂q −M−1(q)

 , (37)

and

Pd(q, p) =
∂VT

d
∂q M−1(q)p + 1

2 pT M−1(q)Kv M−1(q)p

+ 1
2

(
∂(pT M−1(q)p)

∂q

)T
M−1(q)p

.

(38)
To show the equivalence of the control obtained
by this method with that obtained via IDA-PBC,
we must expand (36) as:

(
∂2Vd
∂q2 −

∂2V
∂q2

)
0

0 0

 ẋ =

 ∂Pa(x)
∂q

∂Pa(x)
∂p

−[ 0
−M−1(q)

]
u. (39)

Using equations (39), (38), (14), and taking into
account the assumption A.2 (iv), we obtain:

M−1(q)u =
∂P(x)
∂p

−
∂Pd(x)
∂p

(40)

M−1(q)u =

(
∂V
∂q
−
∂Vd

∂q
− M−1(q)Kv

)
M−1(q). (41)

Whereas the purpose of control is the same as the
IDA-PBC, i.e., perform an energy-shaping of the
potential energy plus a damping assignment, we
must use the desired mixed potential function as
Vd = 1

2 (q − qd)T Kp(q − qd), where qd is the desired
angular position. And finally, knowing that M(q)
and M−1(q) are symmetric matrices, q̇ = M−1(q)p
and q̄ = (q − qd), we get

u = ∇qV − Kpq̄ − Kvq̇. (42)

Note that the controller obtained is exactly the
one obtained by the IDA-PBC method, i.e., a PD
controller (proportional with derivative action)
with compensation of gravity. It is important
to highlight that, as demonstrated by (Garćıa-
Canseco et al., 2010) in proposition 6.1, we can
prove the asymptotic stability of the closed loop
system using the controller designed.

8 Simulations and Results

This section is responsible for presenting the sim-
ulation performed, along with the subsequent re-
sults. It was simulated the PD controller with
compensation of gravity in Simulink/Matlab envi-
ronment using the plant as the nonlinear dynamic
model, as shown in equation (1). In order to better
visualize the robot’s movements in its workspace,
it was used a trajectory in which the end-effector
moves along the plane x = y.

The Fig. 2 shows the desired and obtained
trajectories of the end-effector in the Cartesian
space, and the Fig. 3 shows the errors curves of
X, Y and Z axes separately for the same trajectory.
The desired trajectory has the ranges ∆x = 0, 3m,

Figure 2: Desired and obtained trajectories.

Figure 3: Error of the Final Efector’s Position.

∆y = 0, 3m and ∆z = 0, 3m, and the time to com-
plete the round trip is ∆t = 10s.

It can also be seen in sections 5.2 and 6 that
the controller design method of energy-shaping
and power-shaping provide a class of controllers
whose parameters should be calibrated accord-
ing to the final application and desired trajectory.
Thus, for the simulation results, the control sys-
tem was first calibrated with the aid of a Simulink
toolbox called Design Optimization, for the tra-
jectory defined in this section. This tool tunes
parameters in the controller to meet specified con-
straints in the closed-loop system. The constraints
include bounds on signal amplitudes and matching
of reference signals. The optimized values found
for K p and Kv were diagonal matrices with the el-
ements K p1 = 515, 5, K p2 = 2.562, K p3 = 87.051,
Kv1 = 9, 48, Kv2 = 3, 82 and Kv3 = 192, 1.

Although the method presented a satisfac-
tory result, once the speed for the trajectory
was increased, it became harder to optimize the
controller, even though the same optimization
method as described above was performed. There-
fore, it could be noticed that the robot motion is
degraded when the speeds and accelerations in-
crease or some disturbance is added. In this way,
in order to improve performance, another control
method should be implemented, involving an inte-
gral or adaptive action or even other control the-
ories.

9 Conclusion

It was presented in this article, the application
of one controller obtained through two different
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methods - one Passivity-based (PBC) and another
power-based - to the problem of motion control of
a manipulator robot with a SCARA configuration.
With the first method, called Interconnection and
Damping Assignment (IDA-PBC), it is possible
to modify the kinetic energy of mechanical sys-
tems by modeling its potential energy. This class
of controllers was used before by (Ortega, Spong,
Gomez-Estern and Blankenstein, 2002), seeking to
reach the global stability of an inverted pendulum
with an inertial disk and a ball-beam system, but
the methodology extends to a wider class of sys-
tems, nonlinear systems in general. With the sec-
ond method, called Power-shaping, the Brayton-
Moser equations are used to modify the mixed po-
tential energy function of the system, which has
the same unity as power.

Simulations of the controlled system were per-
formed using the classical dynamic model of the
robot (equation (1)) as the plant. It was imposed
one single trajectory in a number eight form, mov-
ing along the x = y plane. With a calibration of
the controller parameters, it was possible to ob-
tain satisfactory results. As the speeds and ac-
celerations increase, the robot points less preci-
sion, pointing the possibility of using other control
methods or adding new dynamics in the controller
to increase its performance, as friction compensa-
tion or integrative dynamics.

The control methodologies IDA-PBC and
Power-shaping consists of an alternative way in
the analysis and project of control systems. In-
stead of considering the signals involved in the
process, the energy of systems is manipulated.
The results showed in this paper indicate that
the controllers designed with these methodologies
are not always unique, i.e., they can be obtained
through other synthesis methods. However, en-
ergy based systems do not represent a simple con-
troller design technique, but a wider way of un-
derstanding systems. The role of energy and the
interconnections between subsystems provide the
basis for various control strategies. Thus, energy
can serve as a common language to facilitate com-
munication among scientists and engineers from
different fields (Jeltsema and Scherpen, 2009).
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Abstract— This paper compares two pattern recognition methods focusing on the recognition of isolated
speech in audio signals. The chosen methods to be compared are Artificial Neural Networks (ANN) and Hidden
Markov Models (HMM). When using the ANN it was used two convergence algorithms. The first one was the
backpropagation with gradient descent and a fixed learning rate, and the second one the backpropagation with
gradient descent and an adaptive learning rate. When using HMM it was used in modeling the linear prediction
coefficients. Here, It was assumed to be true the hypothesis of being possible to achieve a correct recognitions
rate greater than 90% by using HMM and linear prediction coefficients to the recognition task. Experiments
with two generated dataset were made and the results are compared and analyzed. The first dataset showed the
results in the recognition of speaker-dependent isolated words while the second dataset showed the results in the
recognition of speaker-independent isolated words.

Keywords— Neural Networks, Hidden Markov Models, Machine Learning.

1 Introduction

The oral language is the natural way of human
communication. This simple fact motivates the
study of speech recognition and to create a more
friendly interface human-machine simple to use
through oral communication. Many studies have
appeared showing novel techniques with the ob-
jective to obtain better results in this category of
algorithms. With the increasing of the computa-
tional power and embedded systems many more
algorithms can be tested and improved nowadays.
Nevertheless, it’s still far from existing a system
capable of comprehending a speech from any sub-
ject, spoken naturally, by any person in any envi-
ronment.

Many approaches such as (Yu, 2010) used
techniques based in Hidden Markov Models
(HMM). Here the author presented a novel ap-
proach called Hidden Semi-Markov Models used
to pattern recognition. In (Najkar et al., 2010) the
authors used HMM to do the sound recognition.
In this last paper the authors did not used the Vir-
tebi algorithm to find out the best alignment be-
tween the input speech and a given speech model.
Instead, they implemented a Particle Swarm Op-
timization algorithm.

Also using HMM approaches, the authors in
(Jiang et al., 2006) proposed a novel method
to estimate Continuous-Density Hidden Markov
Model (CDHMM) for speech recognition accord-
ing to the principle of maximizing the minimum
multiclass separation margin. The approach was
named Large Margin HMM and was superior
normal HMM implementations having an aver-
age accuracy of 99.8% in recognition of speaker-
independent isolated words. Nevertheless, it is

important to mention that the authors used a
dataset with 7800 recordings.

In (Wang et al., 2008), the authors used sound
recognition in home automation. For that pur-
pose, they had to use a signal-to-noise ratio aware
subspace-based signal enhancement and sound
recognition with independent component analy-
sis mel-frequency cepstral coefficients to treat the
signal and a frame-based multiclass support vec-
tor machine for training and recognition. Sup-
port Vector Machine (SVM) is also a well imple-
mented technique in sound recognition. The au-
thors in (Li et al., 2007) also used SVMto recog-
nize speaker-independent isolated words but using
Vector Space Models in the speech modeling.

Another famous technique used in pattern
recognition is the artificial neural networks. The
authors in (Dede and Sazli, 2010) used artifi-
cial neural networks to accomplish isolated speech
recognition. They investigated it in two steps con-
sisting of the pre-processing part with Digital Sig-
nal Processing (DSP) techniques and the post-
processing part with Artificial Neural Networks
(ANN). The authors briefly explained both parts
and speech recognizers using different ANN archi-
tectures implemented on Matlab. Three different
neural network models, multi layer back propa-
gation, Elman and probabilistic neural networks
were designed, showing considerable results of the
last one.

Finally, variations artificial neural networks
approach are also used such as the General Regres-
sion Neural Networks (GRNN) implemented by
(Amrouche et al., 2010) and applied to phoneme
identification and isolated word recognition in
clean speech. Here, the authors also extended
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this approach to Arabic spoken word recognition
in adverse conditions to analyze the algorithm’s
robustness. Another approach was implemented
by (Wade et al., 2010) where the authors im-
plemented the Spiking Neural Networks (SNN)
trained by a Synaptic Weight Association Train-
ing (SWAT) algorithm to recognize isolated words.

In this paper it was proposed a comparison be-
tween three different approaches: ANN using clas-
sical backpropagation with gradient descent algo-
rithm using a fixed learning rate, ANN with an
adaptive learning rate and the HMM approach.
The next section, the dataset construction is pre-
sented. In section 3 the theoretical approaches
are presented. The section 4 show the obtained
results finishing the paper with the conclusion in
section 5.

2 Dataset Construction

To analyze any pattern recognition algorithm, it
is always necessary an initial dataset to train and
to test the algorithm. It is important to remember
that this paper compares three approaches on su-
pervised machine learning algorithm, which needs
a training set to make the algorithms converge
to the desired classification. The dataset was di-
vided in two types. The first one was used to
speaker-dependent word recognition which used
only one male speaker to train and to test. The
second one was used to speaker-independent word
recognition which used one male speaker to train
and three persons, two male speakers and one fe-
male speaker, to test. The data acquisition was
made using the Data Acquisition Matlab Toolbox,
all numbers spoken in Portuguese.

3 The Used Methodology

To do the sound recognition three approaches were
experimented. The first two are based in Artificial
Neural Networks (ANN) and the third is based in
the Hidden Markov Models. The ANN is a struc-
ture composed by computational non-linear nodes
interconnected. These interconnected nodes have
N weighted entrances wi (with i=0,1,...,N − 1),
a threshold φ and a non-linearity f(.) to produce
the exit y.

These non-linear computational nodes are
called artificial neurons of the net, due to its neu-
robiological inspiration. The non-linearity f(.) is
called activation function (Haykin, 2001) and can
be a hyperbolic tangent function such as the used
bellow.

f(x) = tanh(φx), φ > 0 (1)

The topology of an ANN corresponds to the
way in which the neurons are connected. It is
possible to point three major topologies: single
layer, multiple layers and recurrent networks. The

Figure 1: Multiple layers topology

topology of multiple layers, chosen in this paper,
can be seen in Fig. 1.

Finally, the training of an ANN refers to the
process of weight self actualization of each neuron
according to an optimization criteria. The train-
ing is also called process of learning of an ANN in
which can be supervised or unsupervised. The su-
pervised ANN needs an external agent that shows
examples to the ANN while it is learning. This
process can be done by several approaches. This
paper uses two of these approaches (learning algo-
rithms): the backpropagation with descent gradi-
ent and a fixed learning rate, and the backpropa-
gation with an adaptive learning rate.

The third approach was done using the ap-
proach showed by (Nilson and Ejnarsson, 2002)
whose methodology consists in using the Hidden
Markov Models (HMM). In this paper, in order to
process the HMM in Matlab environment, it was
used the Hidden Markov Model Matlab Toolbox.
The HMM is a Markov chain with noise observa-
tion. In this case, the Markov chain stays hidden
in a HMM and what is reveled to the observer is
a stochastic process {Yn, n = 1, 2, ...} with a dis-
tribution which depends on the {Xn, n = 1, 2, ...}
of the Markov chain associated (also called state
of HMM). Therefore, inferences about the model
have to be made using only the observable set of
variables {Yn, n = 1, 2, ...}.

The used model was the Left-Right Model.
This model is well known for its behavior in vari-
ant sequential signals such as speech signals. This
model can be seen in Fig. 2.

The problem of sound recognition can be
solved, therefore, by the solution of the three prob-
lems of the HMM: evaluation, decoding and es-
timation. The first problem states that, given
a sequence of observations, the probability of a
given model have generated that sequence of ob-
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Figure 2: Left-Right Model

servations, given a sequence of observation O =
{o1, o2, ..., oT } of length T and a model λ =
(A,B, π), calculate P (O|λ), where A is the ma-
trix of state transition probability, B is the set
of emission probabilities of the symbol k in the
transition from state i to j and π is the initial
state probability. The decoding problem is de-
tect a hidden part of the model, or even, the se-
quence of states subjacent to the observations. In
other words, it corresponds to find the sequence
of states S = {s1, s2, ..., sT } which maximizes
P (O|λ), where λ = (A,B, π) is the model.

The final problem is the estimation, which is
the model training. Therefore, given the O se-
quence, estimates the parameters of the model
λ = (A,B, π) which maximizes P (O|λ).

3.1 Backpropagtion with Fixed Learning Rate

Backpropagation, or propagation of error, is a
common method of teaching artificial neural
networks how to perform a given task. It is a
supervised learning method, and is an implemen-
tation of the Delta rule. It requires a teacher
that knows, or can calculate, the desired output
for any given input. For better understanding,
the backpropagation learning algorithm can be
divided into two phases: propagation and weight
update. To update the weights, this algorithm
uses optimization methods.

Gradient Descent Algorithm
01: Do for each observation
02: Input the training example to the network
03: Compute the ANN outputs
04: Evaluate Network Performance
05: Calculate the Gradient 5E(wn)
06: Update weight with wn+1 = wn+η5E(wn)
07: While it does not converge

The most famous is the Gradient Descent
which is a first-order optimization algorithm. To
find a local minimum of a function using gradient
descent, one takes steps proportional to the nega-
tive of the gradient (or of the approximate gradi-
ent) of the function at the current point. The Gra-
dient Descent algorithm can be analyzed above.
Note that the value of the step size η is allowed
to change at every iteration. In this approach we
fixed its value in 0.01, for it must be between 0
and 1.

3.2 Backpropagtion with Adaptive Learning Rate

In order to improve the backpropagation al-
gorithm, a change was made in the gradient
descent optimization algorithm. An evaluation
performance parameter was created to analyze
the network convergence and compare with the
last weight update changing the learning rate η
to make the neural network converge faster. The
Gradient Descent with Adaptive Learning Rate
Algorithm can be seen below.

Gradient Descent Algorithm
01: Initialize Performance Parameter
02: Do for each observation
03: Input the training example to the network
04: Compute the ANN outputs
05: Evaluate Network Performance
06: Calculate the Gradient 5E(wn)
07: Update weight with wn+1 = wn+η5E(wn)
08: If(Perf/PerfInitial) > 1.04
09: η = η ∗ 0.7
10: Else
11: If Perf < PerfInitial
12: η = η ∗ 1.05
13: End;
14: PerfInitial = Perf ;
15: End;
16: While it does not converge

3.3 Hidden Markov Models

As mentioned before, to solve the problem of
sound recognition by HMM, it’s necessary to solve
all three problems of the HMM. For the first
problem (evaluation), the Forward Algorithm was
used. To solve the second problem (estimation)
it’s necessary to calculate the probability that a
model λ = (A,B, π) has to generate the sequence
O = {o1, o2, ..., oT } of length T . The most direct
approach to solve this problem is to consider all
the possible state sequences S with length T (NT

sequences) in the calculus of P (O|λ), which, un-
der the hypothesis of observations independence,
takes to the equation 2.

P (O|λ) =
∑
S

P (O|S, λ)P (S|λ) (2)

The use of the equation 2 is computationally
expensive, for it involves a great number of calcu-
lations. Therefore, instead it’s used the forward-
backward algorithm to solve this problem. It’s im-
portant to notice that this same algorithm is used
to solve the estimation problem. Therefore, for
the second problem, the Viterbi algorithm gives
the solution. This algorithm finds the sequence
of states with the maximum probability of gen-
erating the observable state sequence. Therefore,
besides estimate P (S,O|λ), it calculates the states
sequence.
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Finally, the solution of the third problem
(training) was solved by the use of the Baum-
Welch Algorithm.

4 Results

To analyze all the three approaches, the Mat-
lab software was used. The first phase of the
experiments collected the samples to build the
dataset. The implemented system is both speaker-
dependent, which means that all training and
test samples must be from the same speaker, and
speaker-independent, which means that all train-
ing samples comes from the same speaker while
the test samples comes from different speakers.
The used vocabulary is composed by the numbers
from 0 to 9, where 50 recordings from each word
were made (30 to be used in the training phase
and 20 to be used in the testing phase). As the
vocabulary has ten words, the dataset has, there-
fore, a total of 500 recordings. The detections
of the initial and final limits of the sound where
made in the recording using the Rabiner and Sam-
bur algorithm (Rabiner and Sambur, 1974). The
exception was the crossing with zero rate limit,
which was set in 45.

The recordings were made using the Data Ac-
quisition Matlab Toolbox. The used parameters
were: the signal energy of short time, the first
time derivative of the energy of short time, and
the frequency energy of short time. A filtering
with apre = 0, 95 was made for each sample and
the signal’s energy of short time in time domain
was calculated. Finally, the calculation of the en-
ergy of the short time of the frequency specter of
the signal was obtained by the Fast Fourier Trans-
form. The number of frames per sample was fixed
in 50, what implies that the time length of each
sample can’t vary much. This is necessary be-
cause there is only one ANN with a fixed number
of inputs was used for recognition.

4.1 ANN Results

What concerns the experiments with the ANN, a
multi-layer feed-forward was used to sound recog-
nition. The network was built with, as input,
a vector with 50 positions(for it was 50 samples
taken for each word), and, after several simula-
tions, 80 fixed hidden neurons. The output is a
vector with 10 positions where each output is asso-
ciated with a vocabulary word (number). There-
fore, it was set that if the output value of a neuron
is 1 the item associated to that vocabulary is rec-
ognized and all the other nine neurons have output
-1. Note that the output interval is [-1, 1]. That
is because here it is using a hyperbolic tangent
activation function.

4.1.1 Speaker-Dependent Dataset

The ANN experiments were made training the
ANN with two different approaches. The first one
used the backpropagation algorithm with gradient
descent using a fixed learning rate η = 0.01 and
the number of epochs equals 8000. The second ap-
proach used the backpropagation algorithm with
gradient descent using an adaptive learning rate.
The table 1 shows the training results for each
number as well as the total correct recognitions
percentage for a speaker-dependent dataset.

Table 1: RNA Results to Speaker-Dependent
Dataset

Average correct recognitions (%)

Word Sample Fixed η Adaptive

0 100 100

1 100 100

2 100 100

3 100 100

4 100 100

5 95 95

6 100 100

7 95 100

8 100 100

9 100 100

Total 99% 99.5%

The correct recognition rate was given as a
result of 30 experiments training and testing the
results of the ANN for each approach. Both algo-
rithms produced comparable recognition with the
adaptive approach being slightly superior. Never-
theless, the table 3 shows important factors to be
considered when comparing both approaches.

Table 2: RNA Training Results with Speaker-
Dependent Dataset

Fixed η Adaptive

Time (min) 2:15 0:10

Epochs 8000 483

Error (%) 1 0.5

Note that with the fixed learning rate the
ANN took much more time and much more epochs
to be trained. Also, the correct recognitions error
increase in the results.

4.1.2 Speaker-Independent Dataset

The ANN experiments were made using the same
configuration of the speaker-dependent experi-
ment. The difference was in the dataset. For this
experiments the speaker used to train the RNA
was not the same as anyone used to test the RNA.
The table 3 shows the training results for each
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number as well as the total correct recognitions
percentage for a speaker-independent dataset.

Table 3: RNA Results to Speaker-Independent
Dataset

Average correct recognitions (%)

Word Sample Fixed η Adaptive

0 50 50

1 100 100

2 50 65

3 50 55

4 100 100

5 75 100

6 45 50

7 100 100

8 50 50

9 50 50

Total 67.5% 72%

The correct recognitions rate was given as a
result of 30 experiments training and testing the
results of the ANN for each approach. Both algo-
rithms produced comparable recognition with the
adaptive approach being slightly superior. Again,
the table 4 shows important factors to be consid-
ered.

Table 4: RNA Training Results do Speaker-
Independent Dataset

Fixed η Adaptive

Time (min) 2:18 0:08

Epochs 8000 483

Error (%) 32.5 28

Note that this time with adaptive learning
rate the ANN took much less time to be trained.

4.2 HMM Results

The sequences of observation used to train the
continuous HMMs were the parameters vectors se-
quences of each signal. Each word had its own
HMM associated and, therefore, only observation
sequences associated to the recording of that par-
ticular word were shown as training examples.
Here, it was used 6 states and 7 Gaussian mix-
tures in each model.

After training the HMMs, using the solution
of the estimation problem with multiple obser-
vations sequences with HMM continuous, it es-
timates the probability that each model had gen-
erated that sequence using the forward algorithm.
The correspondent word to the HMM which pro-
duces the biggest probability is the recognized
word.

4.2.1 Speaker-Dependent Dataset

As a result of the experiment using the speaker-
dependent dataset, the overall performance of the
HMM approach gave an average correct recogni-
tions error of 4%. The average correct recogni-
tions for each word can be seen in the table 5.

Table 5: HMM Result for Speaker-Dependent
Dataset

Word Sample Average correct recognitions (%)

0 100

1 65

2 100

3 95

4 100

5 100

6 100

7 100

8 100

9 100

Total 96%

4.2.2 Speaker-Independent Dataset

As a result of the experiment using the speaker-
independent dataset, the overall performance of
the HMM approach gave an average correct recog-
nitions error of 33.67%. The average correct
recognitions for each word can be seen in the table
6.

Table 6: HMM Result for Speaker-Independent
Dataset

Word Sample Average correct recognitions (%)

0 86.67

1 0.00

2 96.67

3 53.33

4 100

5 83.33

6 43.33

7 96.67

8 46.67

9 56.67

Total 66.33%

5 Conclusion

In this paper was presented a comparison between
the ANN and the HMM approaches on sound
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recognition. In the ANN two different methods
were used, one with a fixed learning rate and the
second with an adaptive learning rate. Comparing
the results it was clear the superiority of the ANN
approach with adaptive learning rate. The experi-
ments were made with a dataset of 500 recordings,
50 from each number between 0 and 9. The ad-
vantage in using the ANN approach with adaptive
learning rate is stated in the time that the algo-
rithm took on the training, the minimum error in
the recognition and the low computational cost of
the approach.

However, it is important to observe that
the low correct recognitions results with speaker-
independent testing dataset were due to the also
low number of recordings. Usually, in the state of
the art the number of recordings that give much
better results is above 1400 recordings while in
this paper it was used only 500. This low number
of dataset was due to the difficulty in finding avail-
able for free download datasets. Nevertheless, it’s
clear by this paper the improvement made by the
RNA with Adaptive Learning Rate when compar-
ing with RNA with Fixed Learning Rate or Hid-
den Markov Models.

It is also clear that the proposed system can
be easily adjustable to a bigger vocabulary by ad-
justing the number of recordings of each word in
the vocabulary in the training set, the number of
inputs of the ANN (or the size of the analysis
frame) and the number of hidden neurons. An-
other comparison can be made in future work with
a much bigger dataset.
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Abstract— Breakout is the major problem in steel continuous casting process because it represents a big
danger to people and equipments. Therefore all continuous casting machine has a Breakout Detection System
(BDS). This paper shows a new breakout detection system based on computational intelligence methods. It uses
machine learning and finite-state automaton approaches. The system doesn’t differ the steel grade that machine
casts. This is the main system property because it minimizes the number of system inputs, enables the use of
unique rules to breakouts’s detection for all steel grades and eliminates the necessity of additional training to
add new steel grade in product mix.

Keywords— Continuous Casting, Breakout, Fault Detection, Learning Machine

Resumo— O breakout é o maior problema no processo de lingotamento cont́ınuo de aço devido ao alto risco
de dano às pessoas e aos equipamentos associado a ele. Por esse motivo, toda máquina de lingotamento cont́ınuo
deve ser dotada de um sistema de detecção de breakout (BDS). Este artigo apresenta um novo sistema de detecção
de breakouts baseado em técnicas de inteligência computacional, utilizando máquina de aprendizado e autômato
finito. A principal caracteŕıstica do BDS apresentado neste artigo é a não necessidade de diferenciação do tipo
de aço que a máquina está lingotando, o que reduz o número de informações que devem ser passadas ao BDS,
possibilita a utilização de regras únicas de detecção de breakouts para todos os tipos de aço e elimina a necessidade
de se treinar o BDS toda vez que um novo tipo de aço é incorporado ao mix de produtos.

Palavras-chave— Lingotamento Cont́ınuo, Breakout, Detecção de Falhas, Máquina de Aprendizado

1 Introdução

O lingotamento cont́ınuo é uma importante etapa
na produção de aço. No Brasil, 91,9% do aço
é produzido por lingotamento cont́ınuo, segundo
dados de 2003 (de Oliveira Cravo, 2006). Ele é o
processo responsável por transformar o aço ĺıquido
em lingotes sólidos. Para isso, o aço ĺıquido é va-
zado dentro de um molde de cobre ou de grafite
que é refrigerado por água (Machado et al., 2003).
Dentro do molde, devido ao contato com a parede
dele, o aço é solidificado, formando uma fina ca-
mada sólida chamada pele. Para evitar a abrasão
do aço ao molde, é utilizado óleo ou pó fluxante
pra lubrificar a interface entre eles. Além disso,
o molde é oscilante, o que ajuda ainda mais a
evitar o abrasamento. A medida que o aço vai
passando pelo molde, a espessura da pele vai cres-
cendo. Ao sair do molde, a pele deve ter uma
espessura tal que suporte a pressão ferrostática
do aço ĺıquido dentro do lingote, confinando as-
sim esse aço ĺıquido em seu interior. Se a pele
não suportar essa pressão, ela se rompe depois de
sair do molde e o aço ĺıquido presente no interior
do lingote vaza, danificando os rolos extratores da
máquina de lingotamento cont́ınuo e outros equi-

pamentos que possam estar próximos à máquina.
A esse fenômeno de rompimento da pele e vaza-
mento do aço ĺıquido do interior do lingote é dado
o nome de breakout.

A figura 1 apresenta o diagrama esquemá-
tico simplificado de uma máquina de lingotamento
cont́ınuo com dois veios que ilustra este processo.

Figura 1: Máquina de lingotamento cont́ınuo - (1)
Panela, (2) Distribuidor, (3) Molde, (4) Rolos Ex-
tratores e de Suporte e (5) Cortador.

Devido ao potencial de danos que o breakout
pode causar (perda de produção, danos em equi-
pamentos, risco à segurança dos operadores etc.),
toda a máquina de lingotamento cont́ınuo deve ser
dotada de um sistema de detecção de breakout ou
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BDS (Breakout Detection System), como são co-
mumente chamados.

O BDS proposto neste trabalho traz a vanta-
gem de ser autoadaptativo e de não diferenciar o
tipo de aço que está sendo lingotado. Ele analisa
o comportamento do aço que está sendo lingotado
pela máquina e a partir dessa análise define o com-
portamento normal do aço, se autoadaptando a
este comportamento. Dessa maneira, não é neces-
sário informar ao sistema o tipo de aço que está
sendo lingotado e nem as condições de operação
da máquina, pois ele vai se adaptar a esses dois
fatores automaticamente. Para isso, o sistema uti-
liza uma máquina de aprendizado para analisar o
comportamento do aço e definir o seu comporta-
mento normal, e utiliza um autômato finito para
determinar se uma novidade no comportamento
do aço (comportamento fora do normal) é ou não
um potencial breakout. Essas caracteŕısticas apre
sentam um avanço nos sistemas de detecção de
breakout, pois simplificam o funcionamento deles,
possibilitando a utilização de um menor número
de entradas e de regras únicas de detecção de bre-
akouts para todos os de tipos de aço.

2 Breakout

Há diversos tipos de breakouts, mas, para o con-
texto que o BDS proposto foi desenvolvido e tes-
tado, o único tipo que se está interessado em
detectar é o por agarramento de pele (sticker).
Estima-se que 79% dos breakouts que ocorrem no
mundo são desse tipo (Emling, 2003). Em ordem
cronológica, ele se caracteriza por:

1. um crescimento abrupto da temperatura no
ponto de agarramento da pele (ponto quente);

2. um crescimento da temperatura em regiões
vizinhas ao ponto de agarramento e no ponto
logo abaixo do ponto de agarramento;

3. um decrescimento da temperatura no ponto
onde ocorreu o agarramento;

4. um decrescimento da temperatura nas regiões
vizinhas ao ponto de agarramento.

A figura 2 mostra o padrão de temperatura
que seria medido por um termopar em um ponto
fixo do molde onde ocorreu o agarramento.

Este mesmo padrão de temperatura, após um
certo tempo, seria observado em termopares vi-
zinhos ao que onde primeiro apareceu o agarra-
mento e também no termopar logo abaixo dele.

O crescimento abrupto da temperatura se
deve ao fato da pele no ponto de agarramento
apresentar uma pequena espessura. Por isso, ao
sair do molde, esse ponto não suporta a pres-
são ferrostática e se rompe, provocando assim o
breakout. A temperatura cai após a passagem do
ponto de agarramento, pois na vizinhança dele a
pele se torna mais espessa.

Figura 2: Variação da temperatura no breakout
por agarramento de pele.

3 Sistema de Detecção de Breakout

Como cada tipo de aço apresenta um comporta-
mento diferente durante o lingotamento, a pri-
meira coisa que o sistema detecção deve fazer é
identificar o comportamento normal do aço. Dessa
maneira, o primeiro estágio do BDS proposto é
um analisador de comportamento. Esse analisa-
dor observa o comportamento das curvas tempe-
raturas dos termopares ao longo do molde e ob-
tém as componentes principais delas. A partir
das componentes principais, o sistema gera o mo-
delo de comportamento normal, definindo a região
de comportamento normal do sistema. Gerado o
modelo normal, o sistema passa a comparar os
valores das componentes principais de cada nova
amostra de temperatura com o modelo. Se a nova
amostra estiver dentro da região normal descrita
pelo modelo, a amostra é incorporada a ele. Se
não, a amostra é classificada como uma anorma-
lidade, ou seja, uma novidade no comportamento
do aço. Essa técnica de detecção de novidade uti-
lizada pelo sistema é chamada de Classificação de
Uma Classe (Lemos, 2007).

A figura 3 mostra um exemplo de análise
das componentes principais do comportamento da
temperatura para um lingotamento no qual ocor-
reu o breakout, evidenciando um dos modelos de
comportamento normal que podem ser gerados.
Nela se pode ver claramente a separação entre os
pontos de comportamento normal (pontos azuis)
e os do comportamento durante o breakout (cru-
zes vermelhas), além da definição da região de
comportamento normal (delimitada pelo retân-
gulo verde).

Como o comportamento normal do aço é di-
nâmico e variável no tempo, o modelo tem que se
adaptar às mudanças dele. Para isso, o sistema
utiliza janelas deslizantes. O tamanho da janela é
algo cŕıtico de se escolher, pois não pode ser pe-
queno demais de forma que o sistema tome como
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Figura 3: Análise de componentes principais para
um lingotamento no qual ocorreu o breakout.

normal um comportamento de potencial breakout
e nem grande demais de forma que o sistema con-
funda uma mudança normal de comportamento
com o de um breakout. Não há um regra definida
para a escolha do tamanho da janela, pois o tama-
nho ideal pode variar com o tipo de modelo esco-
lhido e com as particularidades de cada processo
de lingotamento (limite de velocidade de lingota-
mento, tipos de aços lingotados, tipo de lubrifi-
cante da interface molde-aço etc.) (Borba, 2011).
No caso do sistema desenvolvido, foram feitos tes-
tes do sistema com diversos tamanhos de janela
para determinar o tamanho ideal. O teste consis-
tiu em apresentar o conjunto de testes ao sistema,
determinando o número de alarmes verdadeiros e
falsos. Repetiu-se esse teste para cada um dos ta-
manhos de janelas avaliados, o que obteve o maior
número de alarmes verdadeiros com o menor nú-
mero de alarmes falsos foi definido como o tama-
nho ideal. Após os testes se chegou que, para o
conjunto de testes, o tamanho ideal da janela era
de 40 amostras.

Para atualizar o modelo, se uma nova amos-
tra for classificada como pertencente ao compor-
tamento normal do sistema, ela é incorporada ao
modelo e a amostra mais antiga no modelo é re-
tirada, através da geração de um novo modelo
com a janela de amostras mais recente. O mo-
delo é gerado com pequenas folgas, de forma a
comportar pequenas variações de comportamento
consideradas como normais. Dessa forma, mudan-
ças suaves no comportamento normal são incor-

poradas automaticamente ao modelo. No caso de
uma nova amostra ser considerada como uma no-
vidade no comportamento do aço, o modelo de
comportamento normal é mantido e o analisador
de comportamento fica esperando os estágios pos-
teriores do sistema definirem se essa novidade re-
presenta uma mudança normal do comportamento
do aço ou um potencial breakout. Se for definido
que as amostras consideradas como novidade são
uma mudança normal do comportamento do aço,
o analisador de comportamento analisa a janela de
amostras mais recente e gera um novo modelo de
comportamento normal. Para iniciar o analisador
de comportamento, a primeira janela de amostras
adquirida, ou seja, as 40 primeiras amostras, são
sempre definidas como normais, gerando assim um
primeiro modelo a partir do qual as amostras pos-
teriores serão avaliadas.

Como se pode ver, o analisador de comporta-
mento é uma a máquina de aprendizado. Essa má-
quina de aprendizado apresenta um aprendizado
por reforço (Ribeiro, 1999). O aprendizado pode
ser dito como por reforço, pois pois a máquina
só atualiza o modelo gerado, ou seja, aprende, se
o novo comportamento da temperatura identifi-
cado por ela for considerado como normal pelos
estágios posteriores do sistema de detecção, que
representam a resposta do ambiente. Como não
há nenhum treinamento inicial da máquina para
identificar o que é um comportamento normal e
nem pode haver, pois este comportamento é dife-
rente para cada tipo de aço, que não é conhecido
previamente, não se pode dizer que o aprendizado
é supervisionado. Sendo assim, as respostas dos
estágio posteriores representam o reforço necessá-
rio para o aprendizado da máquina, indicando o
quão bom é o modelo gerado por ela.

O segundo estágio do BDS proposto é um ana-
lisador de novidade ou anomalia. Esse analisa-
dor irá determinar se o comportamento anormal
da temperatura que está sendo observado em um
termopar é compat́ıvel com o comportamento da
curva caracteŕıstica de agarramento de pele e, se
sim, em que ponto da curva ele se encontra. Sendo
assim, o que esse classificador faz é identificar o
padrão da curva caracteŕıstica do agarramento de
pele.

Para conseguir determinar em qual parte da
curva caracteŕıstica um certo comportamento de
temperatura se encontra, o classificador a separa
em cinco regiões: ‘c’, ‘u’, ‘r’, ‘v’ e ‘e’ (Kempf and
Adamy, 2004). Essa separação é mostrada na fi-
gura 4.

Cada uma dessas regiões apresentam caracte-
ŕısticas próprias em relação à pertubação do com-
portamento (variação das componentes principais
em relação aos limites normais definidos pelo mo-
delo), sendo posśıvel assim, determinar em qual
dessas regiões se encontra um conjunto de da-
dos anormais. Para cada uma dessas regiões, o
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Figura 4: Associação entre a curva caracteŕıstica
de agarramento de pele e as suas respectivas re-
giões.

classificador associa um valor chamado breakou-
tability, que mede numericamente em qual região
da curva o comportamento se encontra e o quão
perto ou longe ele se encontrada das regiões vizi-
nhas. Ele varia entre 0 (ińıcio da curva caracteŕıs-

tica) e 1 (fim da curva caracteŕıstica). É impor-
tante destacar que um valor alto de breakoutabi-
lity neste trabalho não significa necessariamente
que um breakout está ocorrendo, ao contrário do
conceito original definido por Bhattacharya et al.
(Bhattacharya et al., 2004).

Para caracterizar um comportamento de
curva caracteŕıstica de agarramento, o conjunto
de dados apresentados em sequência ao analisa-
dor de novidade deve passar por todas as regiões
da curva, podendo permanecer por mais de um
peŕıodo de amostragem em uma mesma região e
caminhar por regiões vizinhas sem restrições. Es-
sas caracteŕısticas fazem com que a melhor escolha
para implementar o analisador seja uma autômato
finito.

Figura 5: Autômato finito para identificação do
comportamento de uma curva caracteŕıstica de
agarramento de pele.

Observa-se pela figura 5 que o autômato pos-
sui 6 estados. Quanto mais alto o número do es-
tado, mais perto do final da curva caracteŕıstica o
comportamento observado se encontra. Iniciando
sempre o autômato no estado 1, a cada interação
do sistema, a região da curva na qual a amostra
adquirida se encontra é determinada através da
pertubação dela e, de acordo com ela, o estágio do
autômato é definido, conforme as regras de transi-
ção apresentadas na figura 5. Por exemplo, se uma
série de amostras for associada a sequência de re-
giões ‘ccurrvve’, ela será identificada como uma
curva caracteŕıstica de agarramento completa, fa-
zendo o autômato alcançar o estado 6. Por ou-
tro lado, se uma série de amostras for associada

à sequência de regiões ‘cuurvr’, ela não será iden-
tificada como uma curva caracteŕıstica de agarra-
mento completa e o estado final alcançado pelo
autômato será o estado 1.

Como a pertubação do comportamento é dada
em forma de razão, as caracteŕısticas da curva fi-
cam independentes do comportamento normal do
aço, permitindo assim a definição de regras únicas
para a detecção dela.

O terceiro e último estágio do BDS proposto
é o detector de breakout. Ele é responsável por,
dada a região da curva caracteŕıstica de agarra-
mento em que cada um dos termopares do molde
se encontra, determinar se o arranjo dessas re-
giões ao longo do molde caracteriza ou não um
comportamento de breakout. Se sim, ele toma as
providências necessárias para evitar o breakout e
dispara um alarme de aviso para o operador.

O detector de breakout gera dois tipos de alar-
mes: de agarramento e de canto. O alarme de
agarramento pode ser gerado em qualquer parte
do molde e é disparado quando as caracteŕısti-
cas descritas anteriormente para o breakout por
agarramento de pele são verificadas. O alarme de
canto só pode ser gerado pelos pontos de medição
de temperatura localizados nos cantos do molde.
Ele se caracteriza por não esperar a propagação do
ponto quente para a parte inferior do molde. Isso
ocorre, pois os cantos são as partes onde a refrige-
ração do molde é menos eficiente, devido ao me-
nor contato do aço com o molde, então quando um
agarramento ocorre no canto do molde, a propaga-
ção do ponto quente para a parte inferior do molde
pode demorar muito, ou a temperatura pode subir
de forma tão lenta que o sistema pode não detec-
tar o breakout a tempo de evitá-lo.

Quando um alarme é acionado, o analisador
de comportamento e o analisador de novidade são
levados aos seus respectivos estados iniciais, rei-
niciando o seu funcionamento quando o alarme é
desacionado.

O diagrama resumo do sistema desenvolvido é
apresentado na figura 6 com os seus componentes
funcionais e as interações entre eles.

4 Resultados

O BDS proposto foi desenvolvido visando subs-
titui o BDS originalmente instalado nas máqui-
nas de lingotamento cont́ınuo da Usina Intendente
Câmara. A substituição do BDS original foi mo-
tivada por várias falhas apresentadas por ele na
detecção de agarramentos de pele.

Inicialmente, o BDS proposto foi desenvolvido
utilizando dados de sete corridas nas quais ocor-
reu o breakout. Posteriormente, foi realizado um
pré-teste no sistema. O pré-teste foi realizado com
dados históricos de um mês de três máquinas de
lingotamento da Usiminas. Deste peŕıodo, foram
separados os dados das corridas nas quais ocorre-
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Figura 6: Diagrama resumo do BDS proposto.

ram um alarme verdadeiro ou um falso no BDS
proposto ou no BDS original, cuja a veracidade
foi comprovada pelos especialistas da Usiminas.
Posteriormente, mais dados de corridas nas quais
houve breakout ou alarmes verdadeiros ou falsos
foram incorporados. O conjunto formado pelos
dados dessas corridas foi denominado conjunto de
testes e possui no total 38 corridas. Esse con-
junto possui corridas de aços peritéticos e não-
peritéticos, variando também bastante a veloci-
dade de lingotamento entre elas, mas por motivo
de sigilo, esses dados não podem ser divulgados.
Os resultados referentes aos testes realizados com
este conjunto, para o BDS original e para o BDS
proposto, são apresentados na tabela 1.

Tipo alarme BDS Original BDS Proposto

Verdadeiro 10 18
Tardio 3 0

Não acionado 5 0
Falso 1 6 6
Falso 2 1 0

Total falso 7 6
Total 25 24

Tabela 1: Comparação entre o número de alarmes
do BDS original e do proposto para o peŕıodo de
testes.

O alarme verdadeiro foi definido como aquele
cujo agarramento de pele foi confirmado pelos es-
pecialistas da Usiminas e o alarme foi acionado
a tempo de evitar o breakout. O alarme tardio
se refere àquele cujo o acionamento não ocorreu
a tempo de evitar o breakout. O não acionado
é referente às corridas nas quais o BDS não aci-

onou o alarme durante o agarramento de pele.
O alarme falso 1 foi definido como aquele cuja
placa referente ao instante do alarme não apre-
sentou nenhuma marca. O alarme falso 2 foi de-
finido como aquele no qual a placa referente ao
instante do alarme apresentou marcas, mas que
não eram marcas caracteŕısticas de agarramento
de pele. Além do agarramento de pele, marcas
na placa podem ser causadas por falta de lubrifi-
cação momentânea ou pelo aparecimento de uma
pequena trinca. Estes fatores podem causar vari-
ações na temperatura que podem ser confundidas
com um agarramento de pele.

Verifica-se uma clara vantagem do BDS pro-
posto sobre o BDS original. O BDS proposto
apresenta um número de alarmes verdadeiros bem
maior (80%) do que o BDS original. Além disso, o
BDS proposto conseguiu detectar todos os agarra-
mentos contidos no conjunto de testes, não apre-
sentando nenhum alarme tardio ou não acionado.
Quanto aos alarmes falsos, o BDS proposto apre-
sentou um alarme falso a menos do que o ori-
ginal, sendo importante notar que o BDS pro-
posto não teve nenhum alarme falso do tipo 2,
ou seja, ele não confundiu nenhum outro compor-
tamento comprovadamente anormal com um com-
portamento de agarramento de pele.

Comparando o horário de acionamento do
alarme no BDS original e no proposto para os alar-
mes verdadeiros, verificou-se que o BDS proposto
conseguiu detectar o agarramento de pele sempre
antes do que o original. Isso é uma grande vanta-
gem, pois quanto antes se detectar o agarramento,
maior a probabilidade de evitar o breakout. Estes
resultados são mostrados na tabela 2.

BDS Original BDS Proposto

Corrida Instante do alarme (s)

A 1550 1543
B 1207 1185
C 1960 1945
D 675 639
E 808 802
F 7761 774
G 2382 2367
H 298 295
I 1784 1769
J 1626 1615

Antecipação média BDS proposto 13,2 s

Tabela 2: Comparação entre o instante de aciona-
mento do alarme no BDS original e no proposto.

Em comparação com um BDS comercial, de

1Para a corrida F, o instante de disparo do alarme do
BDS original não foi fornecido, por isso, o instante defi-
nido como o máximo aceitável para o disparo do alarme
foi utilizado.
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três corridas analisadas, o BDS proposto detectou
o agarramento de pele mais rapidamente que o
BDS comercial em duas delas. Os resultados são
mostrados na tabela 3.

BDS Comercial BDS Proposto

Corrida Instante do alarme

L 2035 2029
M 1130 1122
N 1435 1442

Tabela 3: Comparativo entre o instante de acio-
namento do alarme em um BDS comercial e no
BDS proposto.

5 Conclusões

Pode-se ver através dos resultados que o BDS pro-
posto apresenta grandes vantagens em relação ao
BDS original da Usiminas. Ele têm um desempe-
nho semelhante ao do BDS original quanto ao nú-
mero de alarmes falsos, conseguiu detectar agar-
ramentos de pele que o BDS original não foi capaz
de detectar ou não detectou em tempo hábil para
evitar o breakout, e conseguiu detectar todos os
agarramentos de pele antes do que o original.

É importante ressaltar que um breakout, se-
gundo a Usiminas, tem o custo de aproximada-
mente um milhão de reais só em reparo de equi-
pamentos. A isso ainda se soma a perda de produ-
ção devido ao tempo de parada do veio, que pode
durar entre 8 e 24 horas. Já o alarme falso, custa
a perda de um ou dois lingotes devido a defeitos
pela parada da máquina e no máximo 30 minutos
de parada de produção. Assim, é melhor serem
gerados alarmes falsos do que ter breakouts não
detectados.

Em comparação com um BDS comercial, o
BDS proposto apresentou bons resultados. Ele foi
capaz de detectar o breakout antes que o BDS co-
mercial em duas das três corridas avaliadas, apre-
sentando uma antecipação média de 3,5 segundos.

Como a metodologia utilizada pelo BDS pro-
posto não necessita que o tipo de aço lingotando
seja conhecido previamente, a utilização de uma
regra única para detecção de breakouts se tornou
posśıvel. Isso é importante, pois simplifica a de-
tecção e facilita a configuração do sistema. Além
disso, por não precisar necessariamente ser trei-
nado toda vez que um novo tipo de aço é inclúıdo
no mix de produção, o sistema ganha em confia-
bilidade e reduz o seu tempo de indisponibilidade.

Então se pode concluir que a abordagem uti-
lizada para o BDS proposto, de detecção através
de máquina de aprendizado e classificação de novi-
dades através de autômato finito, se mostrou uma

maneira viável e eficiente de detectar e evitar bre-
akouts.
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Abstract— The Reinforcement Learning is a well-known technique for solving problems of control, which has
been increasingly used. However, it is not efficient enough to be used in applications with real-world requirements.
This article presents a way of accelerating the reinforcement learning with the use of a previously learned base
cases which will be used to generate heuristic functions. These features helped the agent to drive through several
rooms until their final goal, allowing a gain in the learning agent time. Experiments conducted show that this
technique allows a significant acceleration of learning.

Keywords— Reinforcement Learning, Case Based Reasoning.

Resumo— O Aprendizado por Reforço é uma técnica muito conhecida para a solução de problemas de controle,
que tem sido cada vez mais usada. Porém, ela não é eficiente o bastante para ser usada em aplicações com
exigências do mundo real. Este artigo apresenta uma maneira de aceleração o aprendizado por reforço com o
uso de uma base casos previamente aprendida, que foi utilizada para gerar funções heuŕısticas. Estas funções
ajudaram o deslocamento de um agente através de várias salas até seu objetivo final, permitindo um ganho no
tempo de aprendizado do agente. Experimentos realizados mostram que esta técnica permite uma aceleração
significativa do aprendizado.

Palavras-chave— Aprendizado por Reforço, Racioćınio Baseado em Casos.

1 Introdução

Aprendizado por Reforço (AR) é uma técnica
muito atraente quando se deseja solucionar uma
variedade de problemas de controle e planeja-
mento quando não existem modelos dispońıveis
apriori, já que seus algoritmos têm a convergên-
cia para uma situação de equiĺıbrio garantidas,
além de permitirem o aprendizado de estratégias
de controles adequadas.

Porém, aprender não é suficiente: o agente
precisa aprender rapidamente, pois o ambiente em
que ele esta localizado pode sofrer constantes mu-
danças. Infelizmente, o aprendizado por reforço
é muito lento, necessitando de milhares de ações
para que um agente aprenda corretamente, pois
a convergência dos algoritmos de AR só pode ser
atingida após uma extensiva exploração do espaço
de estados-ações.

O objetivo deste artigo é apresentar uma ma-
neira de aceleração o aprendizado por reforço com
o uso de uma base casos previamente aprendida,
que será utilizada para gerar funções heuŕısticas.
Estas funções ajudaram o deslocamento de um
agente através de várias salas até seu objetivo final
permitindo um ganho no tempo de aprendizado de
um agente.

O algoritmo utiliza do fato que durante o
aprendizado, um agente passa pelos mesmos lu-
gares inúmeras vezes, sendo que pode-se usar a

memória de ambientes conhecidos (casos adquiri-
dos) em que o agente já passou no passado, para
acelerar o seu aprendizado.

Este artigo é organizado da seguinte maneira:
na próxima seção são apresentadas, de forma su-
cinta, caracteŕısticas do algoritmo de aprendizado
por reforço, a seção 3 introduz a aceleração heuŕıs-
tica. A seção 4 e 5 descrevem o racioćınio baseado
em casos e a trabalhos relacionados. A seção 6
apresenta o algoritmo proposto e a seção 7 mostra
os experimentos e resultados obtidos e a última
seção apresenta a conclusão deste trabalho

2 Aprendizado por Reforço

No Aprendizado por Reforço, um agente sem co-
nhecimentos prévios aprende por meio de intera-
ções com o ambiente, recebendo recompensas por
suas ações e assim descobrindo a poĺıtica ótima
para a resolução de um determinado problema. A
suposição principal do Aprendizado por Reforço
é a existência de um agente que pode aprender a
escolher suas ações que resultarão em um melhor
resultado futuro na realização de uma tarefa.

O Aprendizado por Reforço funciona da se-
guinte maneira: em um ambiente, a cada intervalo
de tempo o agente executa uma ação at. Esta ação
é determinada pela poĺıtica já aprendida e faz o
agente ir para o estado st+1 e tendo em vista a
recompensa rs,a que irá ganhar. A recompensa
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pode ser dada por valores positivos ou negativos,
indicando se o agente está seguindo corretamente
para o objetivo ou não. A Fig. 1 apresenta um
esboço do funcionamento do aprendizado por re-
forço.

Figura 1: Aprendizado por Reforço.

Entre os diversos algoritmos de Aprendizado
por Reforços existentes, o mais conhecido é o Q-
Learning (Watkins, 1989; Watkins and Dayan,
1992) considerado por vários autores um algo-
ritmo de fácil implementação (Kaelbling et al.,
1996) e por este motivo, utilizado em uma grande
quantidade de domı́nios (Mitchell, 1997). No Q-
Learning, para cada ação realizada pelo agente é
computado sua recompensa e o valor esperado ao
seguir a melhor poĺıtica com um desconto. Esta
poĺıtica é aprendida por meio da interação com o
ambiente e, assim, aprendidos quais as melhores
ações para chegar a um objetivo. A informação
da poĺıtica é armazenada em uma matriz Q(s,a),
que guarda os valores estimados para cada par de
estado,ação (Uther and Veloso, 1997).

O algoritmo Q-Learning propõe que o agente
aprenda uma função Q de recompensa esperada
com desconto, conhecida como função valor-ação.
Ele aproxima iterativamente Q̂ a estimativa de
Q∗(s, a) no instante t utilizando a seguinte regra
de aprendizado:

Q̂(s, a)← Q̂(s, a)+α
[
r + γmax

a′
Q̂(s′, a′)− Q̂(s, a)

]
(1)

onde: s é o estado atual; a é a ação realizada
em s; r é o reforço recebido após realizar a em s ;
s′ é o novo estado; γ é o fator de desconto (0 ≤ γ
< 1); α é a taxa de aprendizagem (0 < α < 1).

Para a escolha das ações é utilizada uma es-
tratégia conhecida como exploração aleatória ε-
Greedy. O agente irá executar a ação que conte-
nha o maior valor Q e probabilidade 1-ε e escolhe
uma ação aleatória com probabilidade ε. A regra
de transição de estados será dada pela seguinte
equação:

π =

{
arandom se q ≤ ε,
arg maxaQ(s, a) caso contrario,

(2)

Apesar de ter sido aplicado em uma vasta
gama de problemas de maneira bem sucedida,
uma desvantagem do AR é o tempo que o agente
leva para aprender. Devido a esta demora, é co-
mum o uso de alguma forma de aceleração do
aprendizado.

3 Aceleração do Aprendizado por
Reforço

Um dos métodos de acelerar o algoritmo Q-
Learning é aplicar uma heuŕıstica que acelere o
aprendizado. Heuŕısticas são mêtodos ou princi-
pio de decisões, que indicam as melhores alternati-
vas de ações que levem a solução de um problema
mais facilmente (Pearl, 1984).

Utilizar uma heuŕıstica em um aprendizado
por reforço é fornecer uma ajuda ao agente para
que ele possa conseguir chegar a um objetivo mais
facilmente. Bianchi (Bianchi, 2004) define a heu-
ŕıstica como uma técnica que no caso médio me-
lhora a eficiência do algoritmo. Em seu trabalho,
a heuŕıstica é usada para que o agente seja influ-
enciado a escolher as ações durante o aprendizado.

Assim é obtida uma heuŕıstica definida por
H(s,a) no AR que irá indicar a importãncia de
executar em um estado st uma ação at. A poĺıtica
estará fortemente vinculada a sua função heuŕıs-
tica. Sendo assim podemos dizer que teremos uma
função heuŕıstica que é definida por uma “Poĺıtica
Heuŕıstica” (Bianchi, 2004).

Conhecendo as informações existentes no do-
mı́nio ou em estágios iniciais, pode ser definida
uma heuŕıstica que poderá ser usada para acele-
rar o aprendizado, porém devido as caracteŕısticas
do AR o uso de uma heuŕıstica inadequada pode
causar um atraso no sistema, mas não impede o
algoritmo de convergir para uma poĺıtica ótima
(Bianchi, 2004).

Bianchi (Bianchi, 2004) também propôs di-
versos algoritmos acelerados por heuŕısticas, en-
tre eles, o Q-Learning Acelerado por Heuŕısti-
cas (HAQL), baseado no conhecido algoritmo Q-
Learning. O HAQL utilizada uma modificação da
regra E-Greedy para a regra de transição de es-
tados, e incorpora a função heuŕıstica como uma
somatória simples ao valor da função valor-ação.
A regra de transição de estados é mostrada abaixo:

π =

{
arg maxa[Q̂(s, a) + ξH(s, a)] se q ≤ ε,
arandom caso contrario

(3)
aonde:

• H : S ×A → <: é uma função heuŕıstica que
influência a escolha da ação.

• ξ: é uma variável real usada para determinar
a influência da heuŕıstica.

• q: é uma variável randômica com probabili-
dade [0,1] e ε (0 ≤ p ≤ 1) é um parâmetro
que define a exploração/explotação: quanto
maior o valor de ε menor será a probabilidade
de uma escolha randômica.

• arandom :é uma ação randômica em um estado
s
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Como regra geral o valor de H(s, a) utilizado
no HAQL deve ser maior que a variação entre
Q̂(s, a) para valores iguais a s ∈ S de tal forma
que pode influenciar a escolha do ações, e deve ser
tão baixo quanto posśıvel, a fim de minimizar o
erro. H(s, a) pode ser definido como:

H(s, a) =

{
max

i
Q̂(s, i)− Q̂(s, a) + η if a = πH(s),

0 otherwise.
(4)

aonde η representa um valor real pequeno (geral-
mente 1) e πH(s) é ação sugestionada pela poĺıtica
heuŕıstica.

4 Racioćınio Baseado em Casos

Racioćınio Baseado em Casos (Aamodt and Plaza,
1994; de Mántaras et al., 2005) é uma técnica de
IA que mostra-se muito útil em uma grande di-
versidade de domı́nios. RBC usa o conhecimento
adquirido em situações anteriores (chamados ca-
sos) para resolver novos problemas. Isto é feito ao
comparar os casos aprendidos no passado com pro-
blema presente e reutilizando este caso aprendido
no novo problema. Na abordagem do racioćınio
baseado em casos, um caso geralmente descreve
um problema e sua solução, ou seja, o estado do
mundo em um dado instante e ação para executar
e resolver esse problema.

Resolver um problema em racioćınio baseado
em casos envolve a obtenção de uma descrição
do problema, similaridade entre o problema atual
com os problemas armazenados em uma base de
casos (que contenha soluções conhecidas), recupe-
ração dos casos semelhantes e tentativa da reutili-
zação da solução dos casos semelhantes e recupe-
rados da base de casos (adaptando a solução caso
necessite) (de Mántaras et al., 2005). Outras me-
didas que são normalmente encontrados em sis-
temas RBC são: avaliação da solução proposta;
revisão da solução, se necessário e caso o sistema
tenha aprendido a resolver um novo problema, re-
tenção deste novo caso aprendido na base de casos.

Basicamente RBC é composto de uma descri-
ção do problema (P ) seguido de sua correspon-
dendo solução (A). Portanto, a definição de caso
é descrito formalmente como uma tupla:

case = (P,A).

A descrição do problema P corresponde à si-
tuação em que o caso pode ser usado e a descrição
da solução A é composto pela ação (ou mesmo
ações) que deve ser executado para resolver o pro-
blema.

O processo de recuperação caso, consiste na
obtenção na base de casos o caso mais semelhante,
portanto, é necessário calcular a semelhança entre
o problema atual e os casos encontrados na base.

Geralmente uma função de similaridade é sufici-
ente para indicar a relevância entre o problema
atual e o caso mais parecido.

5 Trabalhos Relacionados

Provavelmente Drummond (Drummond, 2002) foi
o primeiro a utilizar o RBC para acelerar o apren-
dizado por reforço. Em seu trabalho, ele propôs
acelerar o AR usando transferência de partes de
soluções previamente aprendidas em um novo pro-
blema, explorando os resultados da aprendizagem
prévia para acelerar o processo. Sendo assim, o
método faz o uso das descontinuidades da função
valor aprendidas, como mostrado na figura 2 , e
conseguindo assim definir regiões correspondentes
a sub-tarefas do sistema. Ao encontrar estas sub-
tarefas o aprendizado Ő acelerado usando infor-
mações armazenadas em uma base de casos.

Figura 2: Descontinuidades da função valor

Outros trabalhos que seguiram a mesma li-
nha foram, Van Hessing and Goel (von Hessling
and Goel, 2005) combinaram o RBC e AR, criando
uma técnica que abstrai casos reutilizados em AR,
permitindo a transferência de conhecimentos ad-
quiridos para outras instâncias do mesmo pro-
blema. Stone and Liu (Liu and Stone, 2006) usam
conhecimento aprendido em uma tarefa para me-
lhorar o aprendizado em uma outra tarefa seme-
lhante com a aprendida. Croonenborghs, Dries-
sens and Bruynooghe (Croonenborghs et al., 2008)
usam uma árvore de probabilidades para aprender
um mapeamento automático a partir das intera-
ções com o ambiente.

6 Algoritmo Proposto

Para trabalhar com os casos foi proposto o uso
do algoritmo CB-HAQL (Case Based Heuristically
Accelerated Q-Learning) (Bianchi et al., 2009),
este algoritmo funciona em duas fases: Contrução
de casos e transferência dos casos aprendidos para
acelerar o aprendizado. Na primeira fase, o algo-
ritmo utiliza as imagens de ambientes e das tabe-
las dos valores V(s) computada pelo algoritmo Q-
Learning destes ambientes, para gerar casos. Esta
tabela é uma imagem cujos valores dos pixeis cor-
respondem aos valores V(s). Esta imagem é reti-
rada depois que o agente aprendeu a andar pelo
ambiente. Um exemplo da imagem criada é mos-
trado na figura 3.

O domı́nio que o agente necessita aprender é
conhecido como mundo de grades, sendo utilizado
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Figura 3: Imagens dos valores V(s).

em diversos trabalhos como os de (Drummond,
2002), (Kaelbling et al., 1996) e (Bianchi, 2004),
ele é discretizado em uma grade com N x M po-
sições posśıveis e pode executar uma entre quatro
ações: N, S, E e W (Norte, Sul, Leste e Oeste, res-
pectivamente). O ambiente deste domı́nio possui
paredes, que são representadas por posições para
as quais o agente não pode se mover.

O algoritmo, utilizando a imagem do ambi-
ente, detecta as linhas que formam as paredes e
as passagens que ligam os ambientes, foi conside-
rado passagem qualquer espaço sobre a linha que
marca a separação entre dois ambientes com ta-
manho até 30 pixels. Além da passagem, este al-
goritmo detecta também se esta passagem está na
horizontal ou na vertical.

O próximo passo do algoritmo é calcular a di-
reção para qual o agente deve seguir a partir do
gradiente sobre uma linha localizada perpendicu-
larmente ao centro da passagem, na imagem ori-
ginal de valores V(s), permitindo assim definir da
onde o agente está saindo ou entrando.

Por último, todas as passagens detectadas são
fechadas e é aplicado o algoritmo Blob Coloring
(Ballard, 1982) que destaca cada sub-região den-
tro da imagem, fornecendo a área de cada sala.

Sendo assim estas informações seram coleta-
das de cada ambiente e cada caso será definido
formalmente pela tripla:

caso = (A,P, F ).

Sendo o caso formado com as informações da
área da região encontrada A, com a posição da
porta (vertical ou horizontal) P e o sentido de
movimentação do agente, que neste trabalho será
designado como fluxo F .

Os passos realizados para a obtenção dos casos
na primeira fase do algoritmo podem ser vistos em
detalhes na figura 4. A base de casos usada foi
formada de 40 salas de diferentes tamanhos.

Na segunda fase, os casos armazenados são
usados para acelerar o aprendizado. Durante o
aprendizado da segunda fase, os casos são recu-
perados e adaptados para situação e uma função
heuŕıstica que corresponde ao caso é constrúıda e
usada. Os casos são recuperado através da simila-
ridade entre o problema e o caso (Ros et al., 2009),
computada usando distância gaussiana entre eles.
Depois que o caso é recuperado, a heuristica é
computada usando a equação 4 e a ação a ser to-
mada é sugerida pelo caso selecionado. Se a base

(a) Ambiente (b) V(s)

(c) Portas (d) Salas (e) Fluxo

Figura 4: Passos realizados para obtenção dos ca-
sos.

Tabela 1: Algoritmo CB-HAQL.

Inicialize Q̂t(s, a) e Ht(s, a) arbitrariamente.
Repita:

Inicialize s.
Para cada passo:

Compute Similaridade
Se houver um caso que possa ser utilizado:

Compute Ht(s, a) usando a equação 4
com a ação sugerida pelo caso selecionado.

Selecione uma ação a usando a equação 3.
Se não:

Selecione uma ação a usando a equação 2.
Execute a ação a, observe r(s, a), s′.
Atualize os valores de Q(s, a).
s← s′.

Até s for terminal.
Até algum critério de parada seja atingido.

de casos não conter nenhum caso similar, o algo-
ritmo terá um comportamento igual á um tradicio-
nal algoritmo Q-learning. O algoritmo CB-HAQL
é apresentado na tabela 1.

7 Experimentos e Resultados Obtidos

Os experimentos foram realizados com 4 ambien-
tes, totalmente diferentes de qualquer outro am-
biente feito para a obtenção dos casos. Os 4 am-
bientes testados encontram-se na figura 5.

Antes de aplicar a segunda fase do algoritmo,
foi acionado um algoritmo similar descrito ante-
riormente em 6, que detecta as salas e as portas,
gerando um mapa que contém as informações de
posição do agente, tamanho da sala que se en-
contrada naquela posição e tipo de porta. Sendo
assim, ao aplicar a segunda fase do algoritmo CB-
HAQL, em cada passo, utilizando o mapa gerado,
foi comparado o tamanho da sala e a localização
da porta, aonde o agente se localiza, com a base



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           849

(a) Ambiente 1 (b) Ambiente 2

(c) Ambiente 3 (d) Ambiente 4

Figura 5: Ambientes utilizados.

de casos existente. Quando encontrado um caso
semelhante, a heuŕıstica é definida pelo sentido de-
terminado pelo fluxo contido no caso. Esta heuŕıs-
tica funciona como se fosse definida macro-ações a
serem tomadas em cada sala, que leva o agente de
um ponto qualquer em uma sala para a sua sáıda.

Para cada ambiente foi-se realizado um total
de 30 treinamentos, cada treinamento composto
de 1750 episódios (cada episódio termina quando
agente chega em seu objetivo, localizado no canto
superior direito ) com o uso de casos e somente
com o algoritmo Q-Learning. Os parâmetros usa-
dos para os experimentos foram iguais para todos
os algoritmos: α = 0, 9, exploração/explotação
= 0.2, γ = 0.9 e η = 1. Os valores na tabela
Q foram iniciados aleatoriamente. O resultado da
média total do aprendizado dos 4 ambientes pode
ser visto na figura 6.

É posśıvel analisar que a performance do algo-
ritmo CB-HAQL é melhor que o Q-Leaning em sua
fase de aprendizado inicial, tornando-se depois no
final praticamente similares, como esperado. Mos-
trando que o uso de casos aplicados como heuŕıs-
tica pode realmente resultar em uma aceleração
do aprendizado.

Figura 6: Comparação entre o funcionamento dos
algoritmos Q-Learning e CB-HAQL.

Foi utilizado o teste t de Student (Spiegel,

1998), para verificar se a hipótese de que o uso
do algoritmo do CB-HAQL, acelera o aprendizado
em relação ao algoritmo Q-Learning é válida. De
acordo com Nehmzow (Nehmzow, 2006), o t de
Student, pode ser usado para decidir se há uma
diferença significativa entre as duas sáıdas, a fim
de determinar se um dos dois programas produ-
zem um resultado melhor do que o outro.

Para o experimento, com t de Student, o valor
do módulo T foi computado para cada episódio,
usando os mesmo dados apresentados na figura 6.
Quanto maior o valor de T, mais significante é
a diferença entre os resultados. O resultado do
teste é mostrado na figura 7, é posśıvel observar
realmente que o algoritmo CB-HAQL tem um me-
lhor resultado que o Q-Learning, tornando-se mais
próximos no final do gráfico, porém ainda diferen-
ciados.

Figura 7: Teste t de Student entre os algoritmos
Q-Learning e CB-HAQL.

8 Conclusão

Pelos resultados é posśıvel afirmar que uso de ca-
sos aplicados como heuŕıstica acelera a convergên-
cia do algoritmo quando comparado ao algoritmo
Q-Learning.

O uso de uma base de casos é uma ferramenta
muito importante, pois torna mais rápido e útil
para acelerar algoritmos de aprendizado por re-
forço como o Q-Learning. É importante notar que
esta convergência para a otimalidade mais rápida
é causada pela menor necessidade de explorar todo
o espaço de busca.

Trabalhos futuros irão incluir o uso de outros
algoritmo de AR, além de testes em outros domı́-
nios.
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Abstract— Reinforcement Learning is a well known method for solving problems in which an agent must learn through direct
interactions with the environment. However, this technique is not efficient enough, due to its high computational cost.This article
proposes and tests the Heuristically Accelerated Reinforcement Learning algorithm with heuristics obtained throughDemonstra-
tions, in the mobile robotics domain. This algorithm was tested in a simulated environment programmed in C language, where
the agent must learn how to find the exit of a maze, after some examples are shown to him. The experimental results allow us to
conclude that using heuristics obtained through demonstrations is a way to speed up a Reinforcement Learning algorithm.

Keywords— Reinforcement Learning, Learning from Demonstration, Machine Learning

Resumo— O Aprendizado por Reforço é um método bastante conhecido para resolução de problemas em que o agente precisa
aprender em interação direta com o ambiente. Porém esta técnica tem o problema de não ser eficiente o bastante, devido ao
seu alto custo computacional. Este artigo tem como objetivopropor e testar o algoritmo de Aprendizado por Reforço Acelerado
por Heurísticas obtidas por meio de demonstrações, no domínio da robótica móvel. Este algoritmo foi testado em um ambiente
simulado programado em linguagem C, onde o agente deve aprender a encontrar a saída de um labirinto, sendo que alguns caminhos
são demonstrados a ele. Os resultados experimentais permitem concluir que usar heurísticas obtidas por meio de demonstrações
são uma maneira de acelerar o Aprendizado por Reforço.

Palavras-chave— Aprendizado por Reforço, Aprendizado por Demonstração, Aprendizagem de Máquina

1 Introdução

A capacidade de um agente robótico móvel apren-
der tem sido buscada por pesquisadores de Inteligên-
cia Artificial há vários anos. Dentre as diversas formas
de aprendizados desenvolvidos com este intuito, pode-
se citar o aprendizado por interação com o ambiente
como uma das técnicas mais usuais.

O Aprendizado por Reforço (AR) é uma técnica
de aprendizado bastante interessante, pois o agente
aprende por meio de interação direta com o ambiente
e seu algoritmo sempre converge para uma situação
de equilíbrio (Sutton and Barto, 1998). No AR, um
agente pode aprender em um ambiente não conhe-
cido previamente, através de experimentações. De-
pendendo de sua atuação, o agente recebe uma recom-
pensa ou uma penalização e, desta forma, o algoritmo
encontra um conjunto de ações que levam o agente a
percorrer o caminho ótimo. A este conjunto, formado
pelas melhores ações, dá-se o nome de política ótima.

O principal problema encontrado no AR é a quan-
tidade de iterações necessárias para a convergência do
algoritmo, ou seja, o AR tem alto custo computaci-
onal, o que o torna um processo bastante lento. As-
sim, são necessárias algumas técnicas para acelerar
este tipo de aprendizado.

A principal motivação deste trabalho é tornar
mais rápida e mais eficiente a programação de robôs
móveis, uma vez que os métodos convencionais de AR
requerem um grande número de iterações para que o
aprendizado seja feito de maneira correta.

O objetivo deste trabalho é propor, analisar e tes-
tar o aprendizado por reforço acelerado por heurísticas

obtidas por meio de demonstrações, aplicado ao do-
mínio da robótica móvel. Este estudo utiliza um labi-
rinto simulado programado em linguagem C, do qual o
agente deve aprender a sair. O aprendizado utiliza o al-
goritmoQ-LearningAcelerado por Heurísticas (Heu-
ristically Accelerated Q-Learning- HAQL) proposto
por Bianchi (2004), porém a obtenção das heurísticas
é feita por meio de exemplos dados ao agente robótico.

Este trabalho está organizado da seguinte ma-
neira: a seção 2 mostra uma visão geral do AR,
apresentando sucintamente três métodos importantes
para o entendimento desta técnica e o algoritmoQ-
Learning. Na seção 3 é apresentado o método de ace-
leração do AR através de heurística. A seção 4 traz
uma breve introdução ao Aprendizado por Demons-
tração. Na seção 5 é demonstrada a técnica utilizada
para obtenção das heurísticas. A seção 6 mostra os ex-
perimentos realizados e os resultados alcançados e a
seção 7 apresenta a conclusão deste trabalho.

2 Aprendizado por reforço

O Aprendizado por Reforço é um método de
aprendizagem de máquina que consiste na técnica
pela qual um agente, sem conhecimento prévio, possa
aprender através de interações com o ambiente, ativa-
mente, por experimentação e, desta forma, descobrir
uma política ótima de atuação.

Este algoritmo funciona através do uso de um si-
nal escalar de reforçors,a, que pode ser uma recom-
pensa ou uma penalização, recebido em cada alteração
no estadost. Cada açãoat do agente é determinada
pelo conhecimento obtido até então e indica qual ação
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dever ser tomada visando obter a maior recompensa
possível.

Uma maneira de se formalizar o AR é atra-
vés do conceito do Processo Markoviano de Decisão
(Markov Decision Process- MDP) definido por qua-
tro variáveis< S,A, T ,R > (Littman, 1994; Kael-
bling et al., 1996; Mitchell, 1997).

Um MDP é definido como:

• Um conjunto finito de estadosS;

• Um conjunto finito de açõesA;

• Uma função recompensaR : S x A → ℜ

• Uma função de transição de estadosT : S x A →

Π(S), ondeΠ(S) é um mapeamento da transição
de estados em probabilidade.

A resolução de um MDP consiste em gerar uma
política que maximiza uma função, logo um MDP pos-
sibilita a modelagem matemática de um agente de AR.

Três classes de métodos são fundamentalmente
importantes no estudo do AR: Programação Dinâmica
(Bertsekas, 1987), Métodos de Monte Carlo (Robbins
and Monro, 1951) e Aprendizado por Diferença Tem-
poral (Sutton, 1988).

A Programação Dinâmica é um conjunto de algo-
ritmos que podem encontrar a política ótima de atua-
ção através da iteratividade, porém ela precisa de um
modelo completo de mundo e tem alto custo computa-
cional.

Os métodos de Monte Carlo precisam somente
da experiência para resolver um problema. Eles uti-
lizam a média das amostras de uma sequência de esta-
dos obtidos na interação com o ambiente para apren-
der. Contudo, estes métodos não são normalmente
usados em políticas aprendidas de maneira iterativa,
ou seja, aprendidas passo a passo, uma vez que ne-
cessitam chegar ao final do episódio para realizar o
aprendizado.

O algoritmo mais importante para o estudo do AR
é o Aprendizado por Diferença Temporal. Este mé-
todo é inspirado por uma combinação entre a Progra-
mação Dinâmica e os Métodos de Monte Carlo, isto
é, ele é iterativo e não precisa de conhecimento prévio
do ambiente.

Utilizando o método do Aprendizado por Dife-
rença Temporal,Watkins (1989) propôs o algoritmo
Q-Learning, que é considerado como o mais popu-
lar de AR, com o propósito de aprender iterativamente
uma política ótimaπ∗ em situações em que o modelo
do sistema é desconhecido.

O algoritmoQ-Learningtem como objetivo maxi-
mizar os valores da função de estimaçãoQ para cada
estado e, desta forma, também encontrar o valor de
custo de um estadoV (s), uma vez que o custo de um
estado é o valor máximo deQ(s, a).

A funçãoQ é definida como sendo a soma do re-
forço recebido pelo agente por ter realizado a açãoat

no estadost em um momentot, mais o valor de seguir
a política ótima (Sutton and Barto, 1998).

A fórmula de atualização doQ é:

Q(s, a) = Q(s, a)+α[r(s, a)+

γmaxQ(st, at) − Q(s, a)]
(1)

Onde:

• s é o estado atual;

• a é a ação realizada ems;

• r(s, a) é o reforço recebido após realizara ems;

• st é o próximo estado;

• at é a ação realizada emst;

• γ é o fator de desconto (0 ≤ γ < 1);

• α é a taxa de aprendizagem (0 < α < 1).

Como oQ é definido por uma função recursiva, o
algoritmo tem a base para iterativamente aproximar o
próprioQ (Watkins, 1989). As ações usadas durante
este processo de aproximação são geralmente defini-
das por meio de uma estratégia de exploração.

Uma das estratégias mais comuns pode ser
a exploração aleatória gulosa, conhecida como
ε – Greedy. A ideia central desta exploração é fa-
zer o agente executar a ação que tenha o maior valor
deQ com probabilidade1−ε e escolher uma ação ale-
atória com probabilidadeε. Desta forma, a estratégia
gulosa determina uma políticaπ que tira proveito das
iterações anteriores do algoritmo.

A transição de estados é dada pela regra:

π(st) =







arandom se q6 ε,
arg maxat

Qt(st, at)
caso contrário.

(2)

Onde:

• q é um valor aleatório com distribuição uniforme
sobre [0,1];

• ε é o parâmetro que define a taxa de explora-
ção/explotação (0 6 ε 6 1): quanto menor o
valor deε, menor a probabilidade da escolha ale-
atória;

• arandom é a ação aleatória selecionada dentre as
ações possíveis emst.

O Q-Learningcompleto é apresentado no algo-
ritmo 1.

Por ser um método iterativo, o Aprendizado por
Reforço tem alto custo computacional. Portanto, algu-
mas técnicas são usadas para acelerar a convergência
do AR.
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Inicialize Q(s, a) arbitrariamente.

Repita:

Visite o estados.

Selecione uma açãoa de acordo com a regra de transição de

estado.

Receba o reforçor(s, a) e observe o próximo estados′.

Atualize os valores deQ(s, a) de acordo com regra de

atualização:

Q(s, a)← Q(s, a)+

α[r(s, a) + γmaxQ(s′, a′) −Q(s, a)].

Atualize o estados← s′.

Até quealgum critério de parada seja atingido.

Ondes′ é o próximo estado ea′ é a ação realizada ems′.

Algoritmo 1: Q-Learning(Watkins, 1989)

3 Uso de heurísticas para aceleração do
aprendizado por reforço

O uso de heurísticas pode ser bastante interes-
sante para acelerar o aprendizado por reforço. Se-
gundo Russell and Norvig (2004), a Heurística é uma
técnica que melhora a eficiência na solução de proble-
mas, sendo, desta maneira, uma forma de se generali-
zar o conhecimento do domínio.

Os algoritmos de aceleração do aprendizado atra-
vés de heurísticas podem ser definidos como uma ma-
neira de se resolver um problema MDP utilizando a
função heurística para influenciar, durante o aprendi-
zado, a seleção das ações.

A classe de algoritmos denominada como
Aprendizado por Reforço Acelerado por Heurísticas
(Heuristically Accelerated Reinforcement Learning-
HARL) proposta por Bianchi (2004) pode tornar mais
eficientes os algoritmos existentes através da limitação
do espaço de busca que o agente deve explorar.

Na aceleração do aprendizado por reforço, a fun-
ção heurísticaHt(st, at) estabelece o quanto a açãoat

é desejada no estadost, ou seja, através da função heu-
rística é possível direcionar o agente até o seu objetivo
selecionando a açãoat.

As heurísticas podem ser definidas através de di-
versas maneiras, como, por exemplo, pela utilização
de métodos para extrair o conhecimento sobre o do-
mínio (Bianchi, 2004), denominado de “Heurística a
partir de X” ou através do conhecimento de um espe-
cialista sobre o domínio.

Uma importante característica encontrada no uso
de heurísticas é que, se ela for utilizada adequada-
mente, poder acelerar o aprendizado, porém se não
for, causará um atraso na resolução do sistema, mas
não o impedirá de convergir para um estado ótimo
(Bianchi, 2004).

Podem-se criar algoritmos da classe HARL a par-
tir de qualquer algoritmo de aprendizado por reforço.
Um algoritmo interessante, apresentado por Bianchi
(2004), é o “Q-Learning Acelerado por Heurísticas”
(Heuristically Accelerated Q-Learning- HAQL), que
é uma extensão do algoritmoQ-Learningque permite

o uso de heurísticas para indicar o melhor caminho
para um agente aprendiz em cada estado do ambiente.

O HAQL utiliza uma modificação da regra de
transição do algoritmoQ-Learning, isto é, da regra
ε – Greedy padrão.

Desta maneira, a transição de estados do HAQL é
dada por:

π(st) =







arandom se q6 ε,
arg maxat

[Qt(st, at) + ξHt(st, at)]
caso contrário.

(3)
O algoritmo HAQL tem a regra de atualização

idêntica à regra doQ-Learningconvencional.
Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos se-

guindo esta linha de estudo, como, por exemplo, o
trabalho apresentado por Celiberto (2007) que propõe
o uso das heurísticas como uma forma de se acelerar
o aprendizado por reforço, no domínio do futebol de
robôs simulados; Martins (2007) que também propõe
o uso das heurísticas para acelerar o aprendizado, mas
no domínio do futebol de robôs no mundo real e Bian-
chi et al. (2009) com o estudo do uso de uma base de
casos como heurística para acelerar o AR.

4 Aprendizado por demonstração

O Aprendizado por Demonstração (Learning
from Demonstration- LfD) (Schaal, 1997), que tam-
bém é conhecido como “Programação por Demons-
tração” (Programming by Demonstration- PbD),
“Aprendizado por Imitação” (Imitation Learning) e
“Ensino por Exposição” (Teaching by Showing), pode
ser considerado um método supervisionado de apren-
dizado que consiste na técnica de se desenvolver po-
líticas através de exemplos de sequências de estado-
ação, que são gravados durante a demonstração.

Este aprendizado necessita de um professor,
ou seja, alguém precisa transmitir conhecimento ao
agente para que este possa aprender a partir de alguns
comportamentos previamente demonstrados.

Segundo Argall et al. (2009) o LfD tem sido apli-
cado a uma grande variedade de problemas no domí-
nio da robótica, contudo as discrepâncias entre as pes-
quisas ainda são grandes, devido ao fato dos detalhes
de implementação no mundo real serem muito dife-
rentes de pesquisador para pesquisador.

Em contraste com o Aprendizado por Reforço,
que necessita da exploração para aprender, o LfD nor-
malmente é derivado a partir da política reproduzida
pelos exemplos dados.

O LfD pode ser usado em junção com outros mé-
todos de aprendizado já conhecidos, como o apren-
dizado composto por duas fases, demonstração e ex-
ploração, proposto por Smart and Kaelbling (2002).
Na primeira fase o agente é controlado por uma polí-
tica fornecida diretamente por um humano (fase da de-
monstração), ou seja, o algoritmo de aprendizado não
controla o agente, apenas observa os estados, ações
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e recompensas geradas pela política fornecida. Já na
segunda fase, o robô passa a ser controlado pelo algo-
ritmo de aprendizado através da interação com o am-
biente (fase de exploração), mas possui um conheci-
mento, obtido na primeira fase, sobre a política a se-
guir.

5 Obtenção das heurísticas através do uso de
demonstrações

O aprendizado proposto neste trabalho funciona
em duas fases. A primeira fase é responsável pela ob-
tenção das heurísticas, por meio de demonstrações. Já
a segunda fase é encarregada de realizar o aprendizado
com o uso do algoritmo HAQL, utilizando as heurísti-
cas obtidas na primeira fase.

Durante o período de demonstrações, a função
heurística é criada através da atualização da função
H em cada estado-ação percorrido. Para cada ação
tomada, um valor máximo pré-determinadoX é atri-
buído aH(s, a).

Para deixar o sistema mais eficiente, uma genera-
lização espacial é realizada e as funçõesH(s, a) dos
estados periféricos também são atualizadas de acordo
com a regra demonstrada na tabela 1.

H(l-1,c-1;a)=X/4 H(l-1,c;a)=X/2 H(l-1,c+1;a)=X/4

ação:a ação:a ação:a

H(l,c-1;a)=X/2 H(l,c;a)=X H(l,c+1;a)=X/2

ação:a ação:a ação:a

H(l+1,c-1;a)=X/4 H(l+1,c;a)=X/2 H(l+1,c+1;a)=X/4

ação:a ação:a ação:a

Tabela 1: Mundo de grades demonstrando a atualiza-
ção espacial das heurísticas. O estados é composto
pela linhal e pela colunac, logo H(l, c; a) indica o
valor da heurística no estadol e c para a açãoa. O par
estado-ação que recebe o valor máximoX é o atual.

O HAQL proposto completo pode ser verificado
no algoritmo 2. Nota-se que as únicas modifica-
ções em comparação com oQ-Learningproposto por
Watkins (1989) são referentes ao uso da função heu-
rística para escolha da ação a ser tomada e a obtenção
da funçãoH(s, a) com o uso das demonstrações.

Os resultados da implementação deste algoritmo
serão apresentados na próxima seção.

6 Experimentos com o uso de heurísticas obtidas
por meio de demonstrações para acelerar o AR

O objetivo dos experimentos é verificar o com-
portamento do aprendizado por reforço acelerado por
heurísticas obtidas por meio de demonstrações em
comparação com o aprendizado por reforço conven-
cional.

Para a realização dos experimentos, foi imple-
mentado um labirinto por onde o robôR deve aprender
a encontrar a saídaS, independentemente do lugar que
ele esteja (figura 1).

Inicialize H(s, a) = 0, 0.

Repita N vezes:

Crie os valores deH(s, a) utilizando a demonstração.

Até terminar a fase de demonstrações.

Inicialize Q(s, a) arbitrariamente.

Repita:

Visite o estados.

Selecione uma açãoa de acordo com a regra de transição de

estado.

Receba um reforçor(s, a) e observe o próximo estados′.

Atualize os valores deQ(s, a) de acordo com a regra de

atualização:

Q(s, a)← Q(s, a)+

α[r(s, a) + γmaxQ(s′, a′) −Q(s, a)].

Atualize o estados← s′.

Até queo critério de parada seja atingido.

Ondes′ é o próximo estado ea′ é a ação realizada ems′.

Algoritmo 2: HAQL proposto - atualização das heu-
rísticas realizada por meio de demonstrações.

Figura 1: Labirinto por onde o robôR deve aprender
a encontrar a saídaS.

O labirinto tem dimensão de 9 linhas x 19 co-
lunas, tem obstáculos em seu interior e é totalmente
cercado por paredes, exceto na saídaS. O robô pode
executar quatro ações: para cima, para baixo, para es-
querda e para direita.

O experimento utiliza três demonstrações de ca-
minhos ótimos. As demonstrações consistem em guiar
o robô a partir de uma posição inicial aleatória até a
saídaS do labirinto. Este procedimento deve ser re-
alizado por um humano, através das setas direcionais
do teclado. O valor máximo atribuído paraH(s, a) é
6, 0.

Passada a fase das demonstrações, o aprendizado
é feito com o uso do algoritmo HAQL, considerando-
se os seguintes parâmetros:

• Taxa de Aprendizadoα : 20%;

• Fator de Descontoγ : 90%;

• Porcentagem de exploraçãoε : 20%;

• Reforço de−1 a cada passo dentro do labirinto
que não resultar no encontro da saída;

• Reforço de−5 se bater em uma parede;
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• Reforço de1000 quando a saída for encontrada;

• Quantidade de Episódios:500.

O procedimento total do aprendizado é realizado
30 vezes, de forma que as comparações possam ser fei-
tas com os valores médios obtidos destes treinamen-
tos.

Os resultados encontrados nas figuras 2 e 3 mos-
tram que, enquanto oQ-Learning leva muitos pas-
sos para atingir a meta nos episódios iniciais, oQ-
LearningAcelerado por Heurísticas obtidas por meio
de Demonstrações leva uma quantidade muito menor
de passos, pois, neste caso, o agente robótico já tem
um conhecimento prévio da política.

Figura 2: Gráfico da quantidade de passos necessários
para se atingir a meta por Episódios, nos casos com e
sem heurística. Foco no início do aprendizado, no qual
a diferença entre as quantidades de passos é maior.

Figura 3: Gráfico da quantidade de passos necessários
para se atingir a meta por Episódios, com desvio pa-
drão, nos casos com e sem heurística. Foco no início
do aprendizado, no qual a diferença entre as quantida-
des de passos é maior.

A figura 4 mostra as ações a serem tomadas em
cada estados, ou seja, a política de ações. Conforme
pode ser verificado, o agente aprendeu a não bater nas
paredes, a desviar dos obstáculos e, a partir de qual-
quer local do labirinto, a seguir o caminho até a saída
S.

Foi realizado o teste t de Student (Spiegel, 1984)
para verificar a hipótese de que o uso da heurística ob-
tida por meio de demonstrações realmente acelera o
aprendizado.

O módulo de T foi calculado para cada episódio a
partir dos mesmos dados que foram utilizados para a
criação das figuras 2 e 3, o que permitiu a comparação
entre oQ-Learninge o HAQL proposto.

A figura 5 apresenta o resultado do teste t, mos-
trando que até o170 episódio os algoritmos são signi-
ficativamente diferentes, com nível de confiança maior
que99, 99%. Até o 400 episódio a diferença entre os
algoritmos se revela com nível de confiança maior que
95, 00%.

Figura 4: Política aprendida através do aprendizado
por reforço acelerado com heurísticas obtidas por
meio de demonstrações.

Figura 5: Resultado do teste t de Student entre os algo-
ritmosQ-Learninge HAQL com as heurísticas obtidas
por meio de demonstrações.

Todos os experimentos apresentados foram codi-
ficados em linguagem C, com o uso da IDE DEV C++
e executadas em um notebook com processador Intel
Core i3, 2 GB de memória RAM e sistema operacional
Windows 7.

Os resultados demonstrados nesta seção indicam
que o algoritmoQ-LearingAcelerado por Heurísiticas
obtidas por meio de Demonstrações apresenta vanta-
gens quando comparado aoQ-Learingconvencional,
no domínio da robótica móvel.
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7 Conclusão

Este trabalho propôs o uso de Demonstrações
para a obtenção das Heurísticas utilizadas na Acelera-
ção do Aprendizado por Reforço. Quando as demons-
trações foram utilizadas para a criação das heurísticas,
os resultados apresentaram uma melhora significativa
quando comparado ao AR sem aceleração, pois, com
o espaço de busca limitado, o agente precisa explorar
menos para encontrar a política.

O HAQL proposto demonstrou melhor desempe-
nho principalmente no início do aprendizado, no qual
a quantidade de passos para o encontro do objetivo foi
significativamente menor.

A proposta apresentada é bastante útil no domínio
da robótica móvel, uma vez que a convergência dos al-
goritmos de aprendizado existentes é complicada para
este campo de aplicação, devido ao grande número de
possíveis variáveis e de detalhes para a implementação
em robôs reais.

Um ponto a ser melhorado neste estudo diz res-
peito à quantidade de demonstrações utilizadas no ex-
perimento. Três exemplos de caminhos ótimos foram
utilizados, pois, como o estado inicial do agente é ale-
atório, uma quantidade menor de demonstrações po-
deria acarretar na não geração das Heurísticas, como,
por exemplo, quando o estado inicial do robô é adja-
cente a SaídaS.

No intuito de diminuir esta quantidade de exem-
plos, sem prejudicar a geração das Heurísticas, pode-
se, como um trabalho futuro, melhorar a generaliza-
ção espacial. Isto deve ser possivelmente alcançado
com o uso do algoritmoQS (Ribeiro, 1998), que é
a junção entre o algoritmoQ-Learninge o espalha-
mento espacial da função valor-ação. Com esta me-
lhora, espera-se conseguir acelerar ainda mais o apren-
dizado e, assim, conseguir utilizar menos exemplos na
fase de demonstração e menos episódios na fase de
aprendizagem para, então, ampliar o uso do algoritmo
proposto para o domínio dos agentes robóticos móveis
no mundo real.
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Resumo Este artigo descreve um simulador desenvolvido para o treinamento de operadores de sistemas elétricos, o qual se adé-
qua ao treinamento tanto em painéis quanto em supervisório. Ele aborda a representação do supervisório no ambiente do simula-

dor (SimuLIHM), e a construção de um módulo de apoio ao tutor responsável pelo treinamento nas etapas de: planejamento, exe-

cução e avaliação das sessões de treinamento. O simulador oferece recursos tanto para o treinamento na operação de subestações 
quanto na operação de centros de operação. Os ambientes do supervisório e do tutor foram submetidos a uma avaliação funcio-

nal, com a participação de usuários, a qual também é descrita neste artigo. 

Palavras-chave Aprendizagem em máquinas, Sistemas adaptativos e de aprendizagem, Sistemas a eventos discretos. 

Abstract This paper describes a simulator developed for training electric systems operators, which allows for training on the op-
eration of panels as well as on supervisory systems. It addresses the representation of a supervisory system into the simulator’s 

environment (SimuLIHM), as well as the development of a module to support the tutor when planning, implementing and evalu-

ating training programs. The electrical system simulator offers features which apply to the training of operator’s for operating: 
substations and regional control centres (system operators). The Simulator underwent a functional evaluation, with the participa-

tion of users, representing both the tutor and the operator under training, which is also described in this paper. 

Keywords machine learning, adaptive systems for learning, discrete event systems. 

1 Introdução 

Assim como em outras áreas da indústria, na última 

década as salas de controle em subestações elétricas 

evoluíram da operação através de painéis de controle 

para os sistemas supervisórios, os quais coletam 

dados do processo, e os disponibilizam em diferentes 

formatos para os operadores do sistema (Mamede 

Filho, 2007). No ambiente de um supervisório, as 

variáveis do processo industrial são apresentadas ao 

operador de forma condensada, proporcionando um 

aumento na eficiência da operação. Por outro lado, a 

concentração de informações e o aumento da carga 

cognitiva sobre o usuário demandam treinamentos 

mais eficazes, de modo a evitar a ocorrência do erro 

humano.  

A tendência nos ambientes automatizados, tais 

como sistemas elétricos (SE), é implantar a supervi-

são e controle a partir destes sistemas, os quais po-

dem estar instalados no ambiente das subestações ou 

remotamente localizados em centros de operação. 

Por outro lado, na rotina de operação de uma 

subestação mais antiga os operadores devem estar 

preparados para atuar tanto através de painéis quanto 

de supervisórios. Havendo situações de transição nos 

níveis de automação destas instalações que deman-

dam a realização de uma tarefa utilizando os dois 

níveis de controle (painéis e supervisório).  

Nos sistemas cuja complexidade das tarefas é e-

levada, tal como no SE, cresce o risco de acidentes 

causados pelo erro humano, levando à necessidade 

de investir esforços no treinamento mais eficaz des-

ses profissionais. Nesse contexto, o recurso da simu-

lação vem sendo cada vez mais adotado, recriando 

uma variedade de cenários de treinamento, nos quais 

o treinando pode exercitar seus conhecimentos na 

solução de problemas típicos da operação do sistema. 

Em geral, os casos simulados consistem na realiza-

ção de manobras no sistema, através de interfaces 

que reproduzem aquelas do sistema real. 

Os simuladores disponíveis para treinamento nos 

SE tipicamente apóiam o treinamento apenas no uso 

de sistemas supervisórios. No entanto, para que o 

treinamento seja mais realista e completo, o ambiente 

simulado deve abranger também o treinamento nos 

painéis de comando e permitir a operação integrada 

nestes dois níveis de controle (painéis e supervisó-

rio).  

Além de um ambiente de simulação mais com-

pleto, destaca-se a necessidade de oferta de recursos 

aos tutores
1
, que apóiem a gestão e a análise do im-

pacto causado pelo treinamento. A função do tutor é 

apoiar o processo de ensino-aprendizagem, facilitan-

do a aquisição de conhecimentos por parte dos a-

                                                           
1 Neste trabalho os termos tutores e instrutores são usados indistin-

tamente para designar os indivíduos responsáveis por elaborar e 

aplicar os treinamentos. 

mailto:flavio@lihm.ufcg.edu.br
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prendizes. Nesse processo, um módulo tutor, acopla-

do a um simulador, deve oferecer recursos para auxi-

liar o tutor humano ou até substituí-lo em algumas 

etapas do treinamento, como nos Sistemas Tutores 

Inteligentes (STI). Os STIs constituem um ambiente 

de ensino e aprendizagem assistidos por computador. 

O trabalho aqui descrito se insere no contexto de 

desenvolvimento de um simulador para o treinamen-

to de operadores de sistemas elétricos, o qual oferece 

a opção de treinamento tanto em painéis quanto em 

supervisório. Ele descreve a representação do super-

visório no ambiente do simulador (SimuLIHM), e do 

módulo tutor; ambos desenvolvidos para apoiar o 

planejamento, a execução e avaliação das sessões de 

treinamento.  

As premissas do trabalho foram: disponibilizar o 

treinamento em uma representação do supervisório 

no ambiente do simulador, com fidelidade em rela-

ção ao recurso utilizado no ambiente real de opera-

ção, integrado à representação da IHM nos painéis de 

controle. Por outro lado, a concepção do módulo 

tutor visou apoiar as fases de: planejamento, execu-

ção e avaliação dos treinamentos.  

Este artigo está organizado da seguinte forma. 

Na seção 2, é apresentada uma revisão sobre o trei-

namento apoiado por simuladores. Na sessão 3 é 

apresentado o ambiente de simulação SimuLIHM e 

os módulos que compõem sua arquitetura, com des-

taque para o módulo de apoio ao tutor e para o ambi-

ente do supervisório. Na seção 4, é descrito o proce-

dimento de teste funcional do simulador. E, na sessão 

6 são apresentadas as considerações sobre os resulta-

dos preliminares e as propostas de continuidade. 

2 Treinamento apoiado por simuladores  

Dada a crescente preocupação das empresas do 

setor elétrico com a capacitação de seus operadores, 

ferramentas específicas para treinamento vêm sendo 

desenvolvidas, sobretudo simuladores (Silva et al., 

2009). A adoção dessas ferramentas facilita a assimi-

lação dos procedimentos de operação e permite que o 

treinando possa exercitar com uma réplica do siste-

ma, sem a preocupação de interferir no sistema real. 

Assim, permite-se sua familiarização com situações 

realistas resguardando-se sua segurança e a integri-

dade do sistema real. 

Várias empresas do setor elétrico, no Brasil e no 

exterior, utilizam simuladores no processo de treina-

mento e certificação de operadores. Dentre estas 

estão: Operador Nacional do Sistema – ONS (Loren-

zo et al., 2008), ELETRONORTE (Moutinho, 2008), 

ITAIPU Binacional (Isasi et al., 2007), Swedish 

National Grid (Walve; Adstrom, 1999), Electricité de 

France – EDF (Kostic et al., 1997) e na China Henan 

Electic Power (Hua; Zhou; Yu, 2004).  

Em sua maioria, os simuladores são voltados pa-

ra o treinamento no ambiente do software supervisó-

rio. Neles, os operadores em treinamento interagem 

com uma representação do sistema supervisório, que 

simula a operação real do sistema elétrico. Nesses 

sistemas o treinamento de operadores de subestações 

torna-se incompleto, uma vez que, não permitem a 

realização de manobras em painéis de controle.  

Por outro lado, para atingir os objetivos do trei-

namento em um ambiente simulado, é necessário 

assegurar um nível de realismo capaz de imergir o 

operador na atividade de modo a capacitá-lo a repro-

duzir no ambiente real, o aprendizado adquirido no 

treinamento (Silva et al., 2009). Nesse sentido, os 

recursos representados e ações possíveis devem cor-

responder àquelas disponíveis no ambiente real; tais 

como a operação sobre botoeiras em painéis e equi-

pamentos, visualização de mostradores analógicos e 

digitais, interação com um software supervisório, 

consulta a manuais de operação, comunicação com 

centros de operação, etc.  

A partir do estudo realizado sobre simuladores 

foi elaborada uma lista de requisitos que o trabalho 

aqui apresentado procura atender, e as quais passa-

mos a discutir.  

Nos ambientes simulados é necessário disponibi-

lizar recursos para o instrutor, de modo a apoiá-lo na 

construção de cenários de treinamento com diferen-

tes propósitos (instrução, certificação e reciclagem), 

de acordo com as necessidades de competências do 

ambiente de operação (Leite; Rodrigues; Oliveira, 

2007). O treinamento pode focalizar: situações de 

rotina, situações complexas e raras, ou novos proce-

dimentos resultantes de modificações no sistema. 

Simuladores também podem usados no processo de 

certificação de operadores.  

Uma vez que o sistema elétrico é geografica-

mente distribuído, um requisito importante para um 

simulador é permitir a realização de treinamentos à 

distância (Bezerra et al., 2007). Esta característica 

dispensa operadores e instrutores de se ausentarem 

de seus ambientes de trabalho durante os treinamen-

tos, enquanto assegura que as sessões de treinamento 

possam ser acompanhadas em tempo real pelo instru-

tor, permitindo-lhe inclusive o disparo de eventos 

durante a simulação.  

O ambiente de treinamento também deve ofere-

cer recursos para apoiar a avaliação do desempenho 

do operador durante a simulação. O registro do trei-

namento permite uma discussão sobre quais falhas 

operacionais devem ser eliminadas, esclarecendo 

dúvidas que poderão melhorar a qualidade de seu 

desempenho. Do ponto de vista do tutor, estas infor-

mações permitirão avaliar o progresso de cada trei-

nando, e apoiar a criação de novos cenários de trei-

namento.  

Nesta próxima seção é descrito o projeto simu-

lador para treinamento de operadores de sistemas 

elétricos SimuLIHM, atualmente em desenvolvimen-

to no Laboratório de Interfaces Homem-Máquina 

(LIHM), do DEE-CEEI-UFCG. 

3 O projeto SimuLIHM  

O SimuLIHM consiste de um conjunto de fer-

ramentas para apoiar a realização de treinamentos e a 
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avaliação de seus resultados. Sua arquitetura é modu-

lar e distribuída e oferece dois ambientes: um ambi-

ente voltado para os treinandos (operadores) e outro 

para o usuário tutor. Os ambientes podem ser acessa-

dos via internet ou intranet, permitindo a realização 

de treinamentos à distância e a participação simultâ-

nea de grupos de operadores, os quais podem intera-

gir entre si e com o tutor.  

As ferramentas de apoio ao tutor auxiliam na e-

dição de cenários de treinamento concebidos para 

diferentes propósitos (treinamento introdutório, reci-

clagem, e certificação); no acompanhamento do 

treinamento (monitoramento das atividades dos ope-

radores); e na avaliação de seus resultados (oferecen-

do recursos para playback e geração de relatórios a 

partir do armazenamento de dados). Dado o nível de 

realismo da representação é possível imergir o ope-

rador em situações da rotina de operação ou contin-

gências. As contingencias podem ser apoiadas pela 

análise do histórico de falha humana na empresa. 

 

3.1 Sala de controle virtual 

Na versão atual, o SimuLIHM oferece aos usuá-

rios um ambiente de simulação, baseado em realida-

de virtual, que reproduz uma típica sala de controle 

de uma subestação distribuidora de energia elétrica 

(Figura 1).  

 

Figura 1. Sala de controle virtual de subestação de um sistema 

elétrico 

Nesse ambiente virtual tridimensional (3D), os 

operadores, em treinamento, podem deslocar-se, 

interagindo a partir de um mouse ou teclado; e reali-

zar suas tarefas de forma semelhante ao que fariam 

no ambiente real. Para isso, interagem com represen-

tações virtuais dos painéis de controle e com um 

sistema supervisório real, cujo acesso é feito através 

do ambiente virtual (Ver seção 4). 

O mundo virtual é descrito na linguagem X3D 

(Brutzman; Daly, 2007), baseada no padrão XML 

(eXtensible Markup Language) e considerada a evo-

lução da linguagem VRML. O X3D(eXtensible 3D) 

é um padrão aberto, reconhecido pela norma I-

SO/IEC 19776 e desenvolvido pelo Web3D Consor-

tium (2011). Ele permite descrever em um arquivo as 

formas e comportamentos dos elementos que com-

põem um ambiente virtual.  

A visualização do ambiente virtual descrito em 

X3D é realizada com o auxilio de browsers, que 

processam os arquivos x3d e apresentam os modelos 

tridimensionais. Os browsers possibilitam também a 

navegação no espaço virtual e a interação com os 

elementos que o compõem. No projeto do simulador 

foi adotado o browser Xj3D (Brutzman; Daly, 2007), 

que é um software de código aberto, desenvolvido na 

linguagem Java, o qual oferece uma API SAI (Scene 

Access Interface). Esta API, especificada pela Web 

3D (implementada na linguagem Java), oferece um 

conjunto de métodos que permitem acessar a cena e 

definir o comportamento dos objetos representados. 

3.2 Ambiente do treinando 

Este ambiente consiste de uma aplicação JAVA 

com o visualizador Xj3D integrado, a qual permite 

ao usuário navegar e interagir com objetos tridimen-

sionais representados na sala de controle virtual (Fi-

gura 2). Completando o ambiente do simulador foi 

desenvolvido um módulo, que comunica o simulador 

com um software supervisório real, o qual pode ser 

acessado a partir do mundo virtual. Classes Java 

gerenciam a comunicação do ambiente do operador, 

(supervisório e mundo virtual), com o ambiente do 

tutor. 

 

Figura 2. Ambiente do operador no SimuLIHM 

3.3 Ambiente do tutor 

Neste ambiente, são cadastrados treinamentos, 

criados cenários de treinamento ou editados cenários 

que já se encontram armazenados em um banco de 

dados. O tutor acompanha o treinamento em tempo 

real, podendo disparar eventos durante a simulação, e 

pode avaliar treinamentos realizados a partir de re-

curso de playback, gerando relatórios de desempe-

nho.  

O visualizador Xj3D permite que o tutor nave-

gue no ambiente virtual para configurar o estado 

inicial dos objetos nos painéis e no supervisório, para 

configurar um cenário de treinamento específico. 

Opcionalmente, o tutor poderá configurar o estado 

desses objetos através de um menu lateral (Figura 3).  

Uma vez configurado o ambiente, o tutor pode salvar 

o cenário no banco de dados do simulador. 

Durante a sessão de treinamento, o tutor pode 

navegar no ambiente virtual no qual o operador está 

inserido e visualizar, em tempo real, as ações sobre 

os objetos nos painéis ou na tela do supervisório. 
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Todas as ações do operador durante o treinamento 

são registradas. Classes Java gerenciam a comunica-

ção do ambiente do operador, com o banco de dados 

e com o motor de simulação do sistema.  

 
Figura 3. Ambiente do tutor no SimuLIHM 

3.4 Banco de dados 

O banco de dados (BD) é o componente do Si-

muLIHM, que armazena informações sobre a confi-

guração das instalações simuladas, eventos associa-

dos a cenários, e histórico das interações do operador 

com o ambiente virtual durante um treinamento. O 

BD também é o elemento integrador dos módulos do 

simulador. Ao salvar o estado do ambiente represen-

tado, no final de uma sessão de simulação, e permitir 

sua recuperação no início da próxima sessão, o simu-

lador flexibiliza a realização do treinamento, do 

ponto de vista de duração e complexidade. 

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) adotado é o SQL Server 2008. Este SGBD 

oferece uma plataforma segura, confiável, escaloná-

vel e gerenciável. Outros fatores que influenciaram 

esta decisão de projeto foram a facilidade de integra-

ção com sistemas supervisórios e recursos para tratar 

dados no formato XML. 

3.5 Motor de simulação 

Uma característica do simuLIHM, que distingue 

seu projeto dos demais, é o motor de simulação, 

construído a partir de modelos formais que descre-

vem o comportamento dos objetos representados no 

mundo virtual (Torres Filho, Vieira; 2010).  

Os modelos foram construídos utilizando o for-

malismo de Redes de Petri Coloridas – CPN, e cons-

tituem uma biblioteca de modelos. Os modelos re-

presentam o comportamento dos objetos tipicamente 

encontrados nos ambientes de uma subestação de um 

sistema elétrico e manipuláveis a partir de um soft-

ware supervisório e painéis de controle (chaves, 

botoeiras, mostradores, painéis de alarme, entre ou-

tros). Foi também modelado o comportamento do 

sistema, em uma versão ainda simplificada. Os mo-

delos integrados e uma vez executados pela ferra-

menta CPN Tools compõem o motor de simulação. 

O formalismo adotado possibilitou a representa-

ção de comportamentos concorrentes e paralelos dos 

eventos no mundo virtual e a verificação e a valida-

ção de seu comportamento. A biblioteca de modelos 

minimizou o esforço de modelagem do ambiente de 

simulação. Por sua vez, o uso de modelos verificados 

e validados, minimizou a ocorrência de erros de 

modelagem. 

4 O módulo supervisório no SimuLIHM  

O ambiente virtual do SimuLIHM reproduz o ambi-

ente de uma sala de controle de subestação. No am-

biente real, estações de trabalho executam o sistema 

supervisório SAGE - Sistema Aberto de Gerencia-

mento de Energia, desenvolvido pelo CEPEL. No 

desenvolvimento do ambiente supervisório no proje-

to SimuLIHM, as telas reais do ambiente SAGE 

foram replicadas em um supervisório comercial.  A 

execução deste supervisório é iniciada a partir da 

interação com o ambiente virtual da sala de controle. 

Ao interagir com o simulador, de acordo com os 

normativos, os treinandos podem realizar parte dos 

procedimentos de uma tarefa interagindo com obje-

tos representados nos painéis de controle (ambiente 

virtual) e com o software supervisório. Os dois níveis 

de controle estão integrados de modo que as ações 

realizadas sobre um deles repercutem no outro. As-

sim, durante uma sessão de treinamento, pode-se 

utilizar indistintamente quaisquer dos dois níveis de 

controle na execução de manobras no simulador. O 

desenvolvimento e a integração do módulo supervi-

sório ao SimuLIHM seguiu as etapas descritas a 

seguir: 

Construção das Telas que compõem a interface 

do supervisório: (a) tela de acesso, que permite o 

login do usuário e a navegação para outras telas; (b) 

a tela do diagrama unifilar, que resume o estado do 

sistema elétrico supervisionado; e (c) tela de alarmes, 

que reúne os alarmes gerados em decorrência de 

eventos no sistema. 

A Figura 4 ilustra a tela de login no ambiente 

supervisório do simulador. Esta tela é ativada a partir 

do clique do mouse sobre a representação da estação 

de trabalho na sala de controle virtual.   

A tela que acessa o supervisório foi implemen-

tada a partir de classes na linguagem Java. Enquanto 

as telas que representam o diagrama unifilar e a tela 

de alarmes, foram concebidas no InTouch (Wonder-

ware, 2011), sistema supervisório acoplado nesta 

versão do simulador. 

O software supervisório InTouch oferece os re-

cursos típicos para a construção de telas de operação 

e supervisão de processos industriais, tais como telas 

de sinóticos, gráficos de tendência, dados históricos, 

telas de alarmes, relatórios, etc. A Figura 5 ilustra 

uma das telas do SAGE replicada no InTouch, com 

um diagrama unifilar representando linhas de trans-

missão de 230 kV de uma subestação. Nesta tela o 

operador pode monitorar e controlar o estado dos 

equipamentos do ambiente representado. O código de 

cores associado ao estado dos equipamentos segue 

padrões adotados no setor elétrico. 
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Figura 4. Ambiente do tutor no SimuLIHM 

Para efetuar o comando sobre um equipamento, 

e modificar seu estado, o operador deve selecioná-lo 

na tela, com um clique do mouse. Uma janela do tipo 

pop-up é exibida no monitor na qual o operador deve 

confirmar o estado pretendido para o equipamento/ 

dispositivo. 

 

Figura 5. Tela com o diagrama unificar da subestação, concebida 
no InTouch 

Integração com o Banco de Dados: associação 

dos pontos dinâmicos nas telas do supervisório com a 

base de dados do simulador, permitindo que o ambi-

ente supervisório represente os cenários de treina-

mento configurados e armazenados pelo tutor.  

Driver de comunicação: para permitir a troca de 

mensagens com o supervisório, foi desenvolvido um 

driver de comunicação baseado no protocolo DDE 

(Dynamic Data Exchange), nativo dos sistemas ope-

racionais da Microsoft e suportado pelo InTouch na 

leitura/escrita de dados em aplicações externas. 

Integração com os demais módulos do simu-

lador: no diagrama exibido na Figura 6 é ilustrada a 

comunicação do supervisório com os demais módu-

los da arquitetura do simulador. 

Durante uma sessão de treinamento, o usuário 

(tutor ou treinando) pode interagir com os objetos 

representados nos painéis de controle e no supervisó-

rio. A interação resulta no envio de uma mensagem a 

um módulo de comunicação.  

No ambiente do tutor, as mensagens de comando 

que chegam ao módulo de comunicação são enviadas 

diretamente ao motor de simulação do sistema. E, no 

ambiente do operador, o módulo de comunicação 

transmite a mensagem à aplicação do tutor, a qual 

encaminha ao motor de simulação.  

 

Figura 6. Integração do supervisório com o ambiente de simulação 

Se a mensagem foi originada de uma interação 

com o supervisório, ela será transmitida diretamente 

ao modelo do campo. Entretanto, se a mensagem 

originou de uma interação com um painel, ela será 

enviada ao modelo CPN dos painéis, o qual muda de 

estado e, só então, é enviada uma solicitação ao mo-

delo do campo. Por sua vez, ao receber a mensagem, 

o modelo do campo poderá executar o comando 

solicitado pelo operador ou não (no caso de simula-

ção de uma falha). Sendo o comando executado com 

sucesso, uma mensagem de resposta é transmitida ao 

módulo de comunicação. Em seguida, esse módulo 

realimenta o supervisório e os painéis de controle, 

atualizando suas representações visuais de acordo 

com as mensagens recebidas do motor de simulação, 

finalizando a operação. 

5   Avaliação funcional do ambiente  

Com o objetivo de avaliar o módulo supervisório, o 

módulo tutor e sua integração com os demais módu-

los do SimuLIHM, foram realizados testes funcio-

nais. Durante os testes usuários desempenharam os 

papéis de um operador e de um tutor durante uma 

sessão de treinamento. 

Alunos de Engenharia Elétrica participaram do 

ensaio de avaliação, o qual foi realizado no Laborató-

rio de Interfaces Homem-Máquina (LIHM), do De-

partamento de Engenharia Elétrica da UFCG. No 

LIHM há infra-estrutura para gravação (em áudio e 

vídeo) das sessões de teste. 

Durante o teste, o representante do tutor realizou 

as atividades: configurar o ambiente do simulador 

para o cenário de treinamento, provocar a ocorrência 

de um alarme e acompanhar as ações do treinando. 

Nesta etapa, foi dada a opção de utilizar os painéis de 

controle no ambiente virtual ou o menu de configu-

ração disponível na interface do tutor. O usuário no 

papel de operador simulou a realização da manobra 

no sistema elétrico, que foi planejada pelo tutor, a 

partir da interação com os painéis de controle e com 

o supervisório. 

No experimento foram avaliadas: a correção das 

informações apresentadas nas telas do supervisório, e 

a consistência dos dados apresentados nos ambientes 

do tutor e dos treinandos. A partir da análise das 

sessões e as respostas dos participantes ao questioná-

rio pós-teste foi constatado, em caráter preliminar:  
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 os recursos e funcionalidades oferecidos pe-

lo módulo tutor são adequados e suficientes 

à realização da atividade de planejamento e 

execução do treinamentos; 

 a configuração de um cenário é simples; 

 a manipulação na tela do sinótico foi execu-

tada correta executados pelo simulador; 

 os alarmes na tela de alarmes correspondem 

aos eventos observados nos painéis; 

 o estado dos dispositivos representado nos 

painéis e no supervisório são equivalentes; 

 a comunicação entre o supervisório e o am-

biente virtual se deu de forma correta.  

Os usuários concluíram todas as tarefas propos-

tas com sucesso e as intervenções dos observadores 

objetivaram apenas esclarecer dúvidas relacionadas à 

compreensão das tarefas propostas. 

6   Conclusões 

Tanto o módulo tutor, nesta versão preliminar, 

quanto o módulo supervisório constituem elementos 

essenciais na composição do ambiente simulado para 

o treinamento de operadores.  

Diferenciando-se dos sistemas disponíveis atu-

almente com o mesmo propósito de treinamento, o 

SimuLIHM, como resultado desse trabalho, permite 

simulações envolvendo a operação em painéis de 

controle e supervisório.  

Além disso, o desenvolvimento de um módulo 

específico para o usuário tutor facilitou suas ativida-

des de gestão do treinamento. 

Por outro lado, apesar dos participantes do expe-

rimento terem considerado a simulação realista, ain-

da é necessária a realização de testes com a partici-

pação de operadores de sistemas reais. Assim, como 

proposta de continuidade deste trabalho sugere-se a 

realização de testes com operadores. Propõe-se tam-

bém a representação no ambiente virtual dos equi-

pamentos localizados fora da sala de controle, no 

pátio da subestação, aumentando o realismo e abran-

gência do treinamento. Finalmente, outro aspecto a 

ser explorado é a evolução do módulo de apoio ao 

tutor de modo na direção de um sistema tutor inteli-

gente. 
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Abstract - This work describes early stagaes the development of a flow meter based on the principle of forced convection (thermal) non-
intrusive smart. The meter uses two commercial-type sensors LM35, a heated, which is responsible for measuring the flow velocity, and the 
other used as a reference temperature of the heated sensor. By varying the amount of flow passing through the meter, the difference in 
temperature also varies inversely. An Artificial Neural Network is trained to identify a pattern that correlates to flow through the 
temperature difference between heated sensor and unheated.  
 

Keywords: RNA, non-intrusive meter, flow.  

Resumo: Este trabalho  descreve estágios iniciais do desenvolvimento de um  medidor de vazão baseado no princípio de convecção forçada 
(termal) não-intrusivo e inteligente. O medidor utiliza dois sensores comerciais do tipo LM35, um aquecido, que é responsável pela 
medição da velocidade de escoamento, e o outro utilizado como referência de temperatura do sensor aquecido. Ao variar a quantidade de 
fluxo passante pelo medidor, a diferença de temperatura também varia de forma inversamente proporcional. Uma Rede Neural Artificial é 
treinada  para  identificar um padrão que correlacione a vazão através da diferença de temperatura entre o sensor aquecido e o não 
aquecido.  
 

Palavras Chaves: RNA, medidor não intrusivo, vazão. 
 
 

1. INTRODUÇÃO  
 

O uso de medidores de vazão tem crescido 
muito nos últimos anos em razão da sua aplicação nas 
mais diversas áreas. Estão presentes no nosso dia-a-
dia, desde postos de combustíveis, residências, e  até 
em equipamentos hospitalares como  máquinas de 
hemodiálise.  Dependendo do uso a que se destinam 
podem ter característica  específicas, e a escolha 
deste  medidor dependerá de fatores tais como: tipo 
de fluido (e de suas condições físicas),da exatidão 
exigida, da faixa de operação, do custo, da 
complexidade, da facilidade de leitura e da sua vida 
útil. Estes  medidores podem ser classificados 
também de acordo com a perturbação que seu 
elemento transdutor introduz na medida. De um 
modo geral, eles podem ser intrusivos e não-
intrusivos. 

Nos medidores intrusivos, o elemento 
transdutor entra em contato com o fluido tornando-se  
um obstáculo ao mesmo, acarretando  perda de carga 
do fluido. Outra desvantagem é a contaminação do 
escoamento, o que impede a utilização desses 
medidores em alguns processos. No caso dos 
medidores não-intrusivos  não existe nenhum  contato 
entre o fluido e o equipamento de medição, o que 
proporciona uma série de vantagens em comparação 
com os medidores intrusivos, tais como: ausência de 
perda de carga, facilidade de instalação e maior vida 
útil. Estas vantagens têm aumentado o interesse por 

medidores não-intrusivos, com destaque para os 
medidores por indução magnética e por ultra-som.  
Entretanto, estes medidores também apresentam 
algumas desvantagens. As limitações observadas nos 
medidores por indução magnética e por ultra-som 
sugerem a necessidade de pesquisar outras técnicas 
de medição não-intrusivas.  
 Portanto, como alternativa para diminuição 
e até extinção das limitações observadas nos 
medidores  anteriormente descritos, este trabalho se 
propõe apresentar um medidor de vazão inteligente 
que faz uso da técnica de  convecção forçada ou 
térmica. Este  medidor apresentará as  seguintes 
características: não ser intrusivo à medida,  possuir 
precisão melhor que 5% do valor lido, robusto, 
garantindo ainda os fatores de reprodutibilidade e 
repetitividade à medida tomada. 
 Este medidor através de uma rede neural 
treinada tomará as medidas de vazão com vantagem 
de poder fazer ajustes automáticos do 
medidor(corrigindo sua deriva), através da 
identificação de padrões das características do 
líquido medido,. 
 Estes tipos de medidores inteligentes  trabalham em 
conjunto com microcontroladores e podem ser 
classificados como sensores inteligentes. Com a 
crescente utilização desses sensores inteligentes, 
houve a necessidade do IEEE produzir um conjunto 
de normas denominadas IEEE 1451 (“Standart for 
Transducer Interface for Sensor and Actuators”) que 
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descreve os padrões para a implementação de 
sensores inteligentes; Oliveira (2008).   
São partes principais de um sensor inteligente: 

• Um transdutor ou elemento primário que 
mede um ou mais parâmetros físicos; 

• Um elemento computacional que analisa a 
medição(ou medições) obtida(s) pelo 
elemento sensor, e realiza os cálculos e 
operações necessárias; 

• Interface de comunicação que permite que o 
mundo exterior troque informação com os 
outros componentes do sistema; 

2. TIPOS DE MEDIDORES DE VAZÃO  
 

2.1. Medidor de vazão do tipo eletromagnético 

Esses instrumentos constituem uma família 
de medidores não-invasivos e utilizados para medir a 
velocidade média em função da área da seção de 
diversos líquidos condutivos. Nos medidores de 
vazão eletromagnéticos (Figura 1), o fluido tem suas 
linhas de velocidade perpendiculares ao campo 
magnético. Logo o movimento do fluido 
atravessando o campo magnético de intensidade B, 
com a velocidade V, produz uma fem. (força 
eletromotriz) que pode ser medida pelos eletrodos 
distantes de D, em contato com o fluido; Balbinot 
(2007).  A fem  é relacionada à vazão da seguinte 
forma: 

e = B . D . V   (1) 
 

 sendo a vazão volumétrica  relacionada à velocidade 
pela equação  

Q = (�D2/4) . V   (2) 
então teremos: 

    (3) 

Onde: 

Q: vazão em (m3/s); 

e : tensão em volts (V); 

D:  comprimento em metros (m); 

B:  campo magnético em (weber/m2); 

V: velocidade do fluido em (m/s); 
 
O princípio de funcionamento implica que o fluido 
seja condutivo o que reduz as aplicações deste tipo 
de medidor. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Medidor de vazão do tipo ultra-som 

Os principais medidores de fluxo por ultra-
som encontrados no mercado são aqueles que operam 
por tempo ou por freqüência (efeito Doppler). O 
princípio de funcionamento deste medidor por tempo 
está relacionado à diferença no tempo de duração 
para um pulso ultra-sônico alcançar uma distância 
fixa. Este tempo percorrido pelo sinal ultra-sônico no 
meio é medido entre dois transdutores, cuja diferença 
de tempo determina a velocidade do fluxo. 
Melhor que o feixe de luz, o ultra-som propaga-se em 
meios sólidos, líquidos e gasosos. Podem medir a 
vazão de maneira não intrusiva; Balbinot (2007). A 
Figura 2 mostra um medidor ultra-sônico 
 

Entretanto, o sinal é amortecido por meios 
macios, como líquidos muito viscosos, entre outros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         a1 = a + Vcos�   (4) 

 
  a2 = a – Vcos�   (5) 

  
 
Onde: 

a1:  velocidade  de propagação do som de A 
para B;  

a2:  velocidade de  propagação do som de B 

  para A; 

a:  velocidade do som fluído  estacionário; 

V:  velocidade do fluído  onde V<< a (m/s); 

�:  ângulo de incidência; 
 

2.1. Medidor de vazão por convecção forçada 

Um dos métodos mais simples de medição 
térmica de fluxo de massa é feito através de um 
anemômetro de filme ou fio quente. Estes 
instrumentos são utilizados para medição de 
velocidade de ar e fluidos, seu funcionamento se 
baseia nas trocas de calor entre sensor aquecido e o 
fluido, provocando alteração da resistência elétrica 
do sensor, que pode ser correlacionada à velocidade 
do fluido; Sampaio et al (1998). 

 Um fio é aquecido eletricamente e 
posicionado na trajetória do fluxo. A transferência de 
calor do fio ao fluido P é dada por: 

Figura 1- Medidor de vazão tipo eletromagnético 

Figura 2 – Medidor ultra-sônico do tipo doppler 
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( )[ ]01022 TTfRiRfiP −+⋅=⋅= α

( ) ( )∞−⋅⋅+= TTfvbaP 5,0          (6) 
Onde: 
 
Tf : temperatura do fio(ºC); 

T�: temperatura do fluido(ºC); 

v: é a velocidade do fluido (m/s); 

a e b: as constantes obtidas da calibração 
do anemômetro. 
 

Essa razão de transferência de calor P também  
pode ser determinada pela expressão abaixo: 

                                                        
        (7) 

        
Onde: 
 
i :  corrente elétrica (A); 

R0:  resistência do fio à temperatura T0 (W); 

Rf:  resistência do fio a temperatura de     

 referência Tf (W); 

T0: temperatura inicial (ºC); 

� : coeficiente de temperatura da resistência 
(�/ºC/�);  

 

Esse tipo de medidor possui  alta sensibilidade, baixa 
velocidade de partida e rápido tempo de resposta. 
Assim  como os demais medidores descritos,  não são 
intrusivos; Sampaio et al (1998). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Comparação entre os medidores de vazão 

A tabela 1 mostra as características básicas de 
medidores de vazão, nesta tabela o medidor de vazão 
térmico está representado pelo medidor de fluxo do 
tipo Massa Térmica; Balbinot (2007). 
 

Tabela 1 – Características básicas para seleção de 
medidores de fluxo 

Medidor  

de Fluxo 
Escolha Perda de 

Pressão 

Precisão 
Típica 

(%) 

Contato 
com o 

Líquido 

Turbina 
Líquidos 
limpo e 
viscosos 

Alta +/- 0,5 Invasivo 

Eletromag-
nético 

Líquidos 
condutivos 

limpos e 
sujos 

Nenhuma +/- 0,5  Não 
invasivo 

Ultra 

Sônico 

Líquidos 
sujos e 

viscosos 
Nenhuma +/- 5  Não 

invasivo 

Massa  

Térmica 

Líquidos 
limpos, 
sujos e 

viscosos 

Nenhuma +/- 1  Não 
invasivo 

 

3. CONSTRUÇÃO  DO MEDIDOR  DE 
VAZÃO INTELIGENTE 

 
3.1. Construção do medidor de vazão térmico  

Utilizando como base para este trabalho o 
medidor desenvolvido por Oliveira et al (2008), 
foram feitas modificações para  se obter um medidor 
de vazão inteligente não-intrusivo para líquidos. 

No desenvolvimento do medidor de vazão 
proposto, o sensor aquecido é composto por um  tubo 
de cobre tendo uma de suas extremidades envolta  
por  uma resistência elétrica constituída por um fio de 
cobre esmaltado (AWG 30) ,  conectado também a 
um sensor de temperatura (LM35). Na outra 
extremidade do medidor existe outro tubo de cobre 
sem resistência de aquecimento, também conectado a 
outro sensor térmico (LM35), este com a função de 
referenciar a temperatura de entrada do fluido no 
medidor. Os dois tubos de cobre estão separados por 
um material  isolante . O conjunto que forma o 
medidor de vazão é mostrado na Figura 4. 

O medidor proposto destina-se a medir 
valores de vazão de forma não intrusiva de fluidos 
líquidos com viscosidades próximas a da água (H2O).  
A resistência de aquecimento, constituida por um fio 
de cobre esmaltado com 67 espiras fornecerá uma 
energia térmica de 15W aproximadamente. 

Devido à sensibilidade dos sensores LM35 à 
temperatura ambiente, foi necessário a utilização de 
um isolante térmico para evitar interferência do meio 
ambiente às leituras dos sensores. Todo o conjunto 
foi envolto  por uma manta de amianto, que entre os 
isoladores térmicos pesquisados foi o que  apresentou 
características de isolação térmica mais satisfatória às 
necessidades do projeto. 

Figura 3 – Medidor de vazão por convecção 
forçada  com sensores térmicos acoplados 
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3.2. Descrição do sistema para aquisição de 

dados 
 
Foi construida uma planta (Figura 5) 

visando o teste do medidor de vazão inteligente 
proposto. Nesta planta o fluxo líquido é 
impulsionado por uma bomba de 3,3 bar, sendo 
acondicionado em  uma caixa  plástica com a  função 
de tornar o fluxo líquido laminar  logo após a saída 
da bomba. A  saída deste condicionador foi 
conectada a um medidor de vazão tipo turbina, 
calibrado segundo ABNT, objetivando adquirir 
informações sobre a vazão. A diferença de 
temperatura(�T)  entre a parte ativa(tubo aquecido) e 
passiva(tubo não aquecido) do medidor de vazão 
térmico é correlacionado as medidas  tomadas pelo 
medidor de vazão tipo turbina. 

Os dados são colhidos através da placa de 
aquisição da National Instruments (NI USB-6009) 
são processados pelo aplicativo LabView(ver 8.0)  de 
modo a gerar  um banco de dados.  

O aplicativo LabView  mostra através de 
uma  supervisória  a vazão medida, resultado da 
correlação entre o medidor vazão tipo  turbina e o 
medidor de vazão térmico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foi escolhido para controle da planta um 

computador físico de hardware livre (ARDUINO 
UNO), baseado no micro-controlador ATmega328P 
fabricado pela ATMEL. Esta CPU faz o  controle da 
bomba usando um sinal PWM, além de interfacear 
com o LabView através de um canal serial. Na Figura 
6 é mostrado o diagrama em blocos do sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Também foi introduzida uma rede neural artificial 
(RNA),  com a finalidade de fazer auto-ajustes (self-
calibration) no medidor de vazão inteligente. Esta 
rede neural artificial depois de treinada poderá 
substituir o medidor de vazão tipo turbina. 

4. EXPERIMENTOS 
 

Condições iniciais 
• Temperatura ambiente e da água a 23°C 

(medida com termômetro do multímetro); 
• Temperatura no tubo do medidor com a 

bobina desligada: 27°C; 
• Tensão da bobina: 5V; 
• Corrente da bobina: 3,2 A; 
• Tempo de amostragem: 120s; 

 
Os testes foram  realizados com objetivo de 

verificar a variação de temperatura(�T) entre os 
sensores ativo(tubo aquecido) e o sensor 
passivo(tubo sem aquecimento) diante da variação de 
vazão. A bomba foi submetida a variações de tensão 
a fim de obter condições de vazão diferenciadas, e 
por conseqüência uma variação da temperatura na  
saída do medidor térmico. 

A tabela 2 apresenta os valores de tensão em 
que a bomba foi submetida com suas respectivas 
correntes. 

 
Tabela 2 – condições iniciais de teste 

Condições 1ª 2ª 3ª 4ª 

Tensão (V) 3,0 5,0 7,5 10,0 

Corrente (A) 1,0 1,26 2,0 2,93 
 

Com os resultados obtidos comprovou-se o principio 
de funcionamento do medidor térmico onde é 
percebida uma variação do �T com relação a 
variação da velocidade em que o fluido passa pelos 
tubos do medidor,  proporcionando um resfriamento 
ou um aquecimento na versão ativa do sensor. 

O Gráfico 1 mostra a variação de 
temperatura(�T) entre os sensores ativo(tubo 

Figura 6 - Diagrama em blocos do funcionamento geral  
da planta 
 

Figura 4 – Montagem do medidor de vazão 
proposto com  sensores térmicos acoplados 

Figura 5 – Planta construída para teste do medidor de 
vazão  inteligente 
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aquecido) e passivo(tubo sem aquecimento)  em 
relação ao escoamento do fluido no medidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os eixos x dos Gráficos 1 e 2  representam a variação 
da tensão sobre a  bomba, consequentemente a 
variação do fluxo no medidor. Nos testes, partiu-se 
da tensão máxima aplicada a bomba até a menor 
tensão de funcionamento possível sobre a mesma. 
Portanto, o range de tensão aplicado à  bomba foi de 
12 volts até 4 volts. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Os dados  colhidos durante os teste também 
podem ser vistos  em tempo real através da  
supervisória criada no Labview , mostrando a 
situação dos valores de vazão extraidos do medidor 
Turbina (Figura 7).  

A Figura 8 mostra situação variação  da  
temperatura(�T) nos sensores para o mesmo intervalo 
de tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Também pode ser observado  nas Figuras 7 

e 8 que a vazão é inversamente a proporcional a 
diferença de temperatura(�T),  é visto aqui, que a  
vazão diminui enquanto  a diferença térmica entre os 
sensores do medidor térmico aumenta. 

O treinamento de uma RNA (rede neural 
artificial) foi feito através do aplicativo MatLab e por 
serem conhecidas suas  saídas optou-se por um 
treinamento supervisionado, sendo um algoritmo de 
retropropagação (BackPropagation) o indicado.  

Os dados colhidos e armazenados são 
utilizadas para treinamento da rede neural, da 
seguinte forma:  
 Foram  utilizados 70%  dos dados  para treinamento, 
para validação foram utilizados 15% dos dados e na 
curva de teste utilizados 15% dos dados.  

A melhor performance da rede foi obtida 
com uma configuração de 2 neurônios  na camada 
escondida.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. RESULTADOS DO MEDIDOR DE 
VAZÃO TÉRMICO  INTELIGENTE 

 

 A Figura 10 mostra uma  tela supervisória 
da vazão obtida através das leituras do medidor de 
vazão térmico inteligente depois de treinada rede, 
este  pode ser comparado com a Figura 11 que 
mostra uma supervisória com o valor da  vazão média 
obtida com as leituras do medidor de vazão tipo 
turbina. 

 

Gráfico 1 – Diferença de temperaturas entre os  
sensores (�T) 

Figura 7 – Vazão no medidor turbina lido através do 
LabView 

Figura 8 – Diferenças de temperaturas nos sensores, 
usando a ferramenta LabView 

Figura 9 – Rede neural projetada 

Gráfico 2 – Variação da vazão no medidor turbina 
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6. CONCLUSÃO 
 

Este trabalho apresentou os estágios iniciais 
de desenvolvimento de um medidor de vazão 
inteligente. Foi desenvolvido um protótipo de um 
medidor  cuja característica principal é ser  não 
intrusivo, isto é, não ter contato com fluido e 
conseqüentemente evitando que o mesmo tenha 
alteração em sua pressão, possuindo ainda boa 
precisão e baixo custo de implementação.  

Foi construída uma bancada de teste que 
permitiu obter informações sobre as relações entre a 
temperatura no medidor  e a vazão do fluido.  

 Os resultados encontrados foram bastante 
promissores. O medidor mostrou-se robusto em 
comparação a outro medidor normalizado incluso na 
linha de escoamento do fluido. A rede neural aqui 
utilizada, depois de  treinada foi capaz de aprender a 
relação existente entre a temperatura e a vazão e foi 
capaz de obter  resultados  bastante competitivos 
quando comparado com o o medidor normalizado.  
Os próximos passos deste trabalho irão se concentrar 
na investigação e comparação de métodos de 
identificação de sistemas tradicionais com aqueles 
baseados em redes neurais e lógica fuzzy. 
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Figura 11 – Tela supervisória da vazão média 
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Abstract In industrial plants the analysis of signals from sensors that monitor a plant is a difficult task due to the high-

dimensionality of data. Therefore, an on-line strategy for monitoring and correcting multiple sensors is required. This work pro-

poses the use of Auto-Associative Neural Networks with a Modified Robust Training and the Sequential Probability Ratio Test 

(SPRT) in an on-line monitoring system for self-correction and anomalies detection in the measurements generated by a large 

number of sensors. The model is evaluated with a database containing measurements of industrial sensors that control and carry 

out the monitoring of an internal combustion engine installed in a mining truck. The results show the ability of the proposed 

model to map and correct signals, with a low error, from faulty sensors. 

Keywords Sensors, Auto-Associative Neural Networks, Fuzzy Inference Systems, Self-calibration, Validation 

Resumo  Em plantas industriais, a análise dos sinais fornecidos pelos sensores que monitoram os processos de produção é uma 

tarefa difícil em virtude da grande dimensão dos dados. Portanto, uma estratégia de monitoramento e correção on-line para múlti-

plos sensores é necessária. Este trabalho propõe a utilização de Redes Neurais Auto-Associativas com Treinamento Robusto Mo-

dificado e do Teste Seqüencial da Razão de Probabilidade (SPRT) em um sistema de monitoramento para auto-correção on-line e 

detecção de anomalias nas medidas geradas por um grande número de sensores. O modelo é avaliado com uma base dados que 

contém as medidas de sensores industriais que controlam e realizam o monitoramento de um motor de combustão interna, instala-

do em um caminhão de mineração. Os resultados obtidos mostram a capacidade do modelo proposto de mapear e corrigir, com 

um baixo nível de erro, os sinais dos sensores que apresentam falhas. 

Palavras-chave Sensores, Redes Neurais Auto-Associativas, Sistemas de Inferência Fuzzy, Auto-correção, Validação. 

 

1    Introdução 

A seleção, distribuição, instalação e controle da ins-

trumentação são partes importantes e críticas na en-

genharia de uma empresa. Os atuais protocolos de 

barramento de campo, também denominados redes 

industriais (Profibus, Modbus, Hart, ASI), permitem 

uma melhor comunicação e interação dos operadores 

e engenheiros com os equipamentos de campo, resul-

tando em medidas confiáveis e informações de pos-

síveis falhas nos sistemas (Tian et al., 1999).  Não 

obstante, é comum que alguns sensores, às vezes os 

mais críticos, apresentem uma degradação não per-

cebida pelo operador e levem a uma parada indeseja-

da da produção (Afonso et al., 1998). 

Nas últimas décadas têm sido desenvolvidas tecnolo-

gias que monitoram a condição dos processos indus-

triais durante a operação da planta (Monsef e Fayez, 

2007). Com isto, as indústrias procuram substituir a 

manutenção preventiva por estratégias baseadas nas 

condições atuais, obtendo potencialmente um método 

on-line mais eficiente.  

A Inteligência Computacional tem sido utilizada 

para desenvolver metodologias de detecção de falhas 

(García et. alii., 2009; Koscielny e Syfert, 2006; 

Theilliol et alii, 2002). Estas metodologias, em que 

um modelo computacional é projetado para predizer 

a saída do sistema real, não são adequadas para exe-

cutar um diagnóstico de sensores, uma vez que se 

baseiam em dados de entrada (medições via senso-

res) corretos e pressupõem que as entradas para o 

sistema real e para o modelo estejam livres de falhas. 

Quando existe uma diferença notável entre as saídas 

do sistema real e do modelo, supõe-se que exista um 

problema no sistema real. No monitoramento e diag-

nóstico de sensores, o objetivo é encontrar sensores 

disfuncionais (entradas do sistema) que causam tais 

problemas (Najafi et alii, 2004). 

A motivação deste trabalho é desenvolver um 

modelo que possa realizar monitoramento on-line e 

auto-correção de medidas de múltiplos sensores, com 

o objetivo de reduzir os custos de manutenção e o 

risco de manter sensores defeituosos, e, consequen-

temente, reduzir o tempo de inatividade do equipa-

mento. O modelo de monitoramento on-line de sen-

sores, proposto neste trabalho, é constituído por um 

módulo de auto-correção, baseado em Redes Neurais 

Auto-Associativas (Kramer, 1991) com um treina-

mento modificado (RNAAM), e por num módulo de 

lógica de decisão, que diagnostica o estado do ins-

trumento, baseado no Teste Seqüencial da Razão de 

Probabilidade (SPRT) (Hines et al., 2000).  

2    Redes Auto-Asociativas   

As redes neurais auto-associativas são inspiradas em 

nonlinear principal components analysis (NPCLA) 
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(Coura et al., 2004). Simplificadamente, nesta 

metodologia, dados de entrada de um sistema são 

mapeados na saída por meio de uma função não 

linear G. A reconstrução dos dados originais é 

efetuada por um “desmapeamento”, expresso por 

uma função H, também não linear. As funções G e H 

são escolhidas de forma a se minimizar a perda de 

informação no mapeamento-desmapeamento.  

O processo de mapeamento-desmapeamento pode ser 

implementado por uma rede neural auto-associativa 

(RNAA), cuja arquitetura é composta por duas redes 

neurais conectadas em série, responsáveis pela 

implementação do mapeamento, G, e do 

desmapeamento, H, dos sinais, conforme mostrado 

na Figura 1. 
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Figura 1. Rede neural auto-associativa 

 

As RNAAs já foram utilizadas para a correção 

de sinais fornecidos por um único sensor (Kramer, 

1991; Kramer, 1992). Neste trabalho, propõe-se o 

uso de RNAAs, com treinamento modificado, para a 

correção de sinais de múltiplos sensores. 

3    Modelo de Monitoramento   

A Figura 2 mostra o diagrama de blocos do modelo 

proposto de um sistema de monitoramento on-line. O 

vetor de medidas dos sensores x é a entrada para o 

modelo de auto-correção, que calcula a melhor esti-

mativa do vetor de entrada. O vetor estimado é com-

parado com o vetor de entrada, criando o vetor de 

resíduos r, que será a entrada do modelo de lógica de 

decisão. Este determina se o resíduo é estatisticamen-

te diferente de zero e se está dentro da faixa de tole-

rância; sua saída é uma indicação do estado de cada 

sensor. As seções a seguir detalham cada um desses 

dois modelos. 

MODELO DE 

AUTO-CORREÇÃO 

MODELO DE 

LÓGICA DE 

DECISÃO

1x

2x

mx

1x̂

2x̂

mx̂

1r

2r

mr

Estado dos 

sensores

 Figura 2.  Modelo de monitoramento on-line 

3.1 Módulo de Auto-Correção 

O objetivo deste módulo é corrigir as medidas de um 

conjunto de instrumentos quando estes apresentam 

alguma degradação no seu estado, devido a uma ins-

talação inadequada, ao envelhecimento do sensor ou 

a uma deformação do sensor originada por uma ex-

posição em ambientes inadequados. 

O modelo de auto-correção tem como elemento 

principal a Rede Neural Auto-Associativa (RNAA), 

que realiza a reconstrução dos sinais. A RNAA atua 

como uma matriz identidade quando não há indica-

ção de falha, e como uma função não linear que re-

constrói os sinais quando estes apresentam alguma 

degradação. O desenvolvimento do modelo de auto-

correção compreende os seguintes passos. 

Passo 1 - Correlação dos sensores: o grau de corre-

lação entre as variáveis é um aspecto significativo 

para que uma RNAA trabalhe como um sistema de 

monitoramento (Wrest et al., 1996; Kramer, 1991). 

Em situações de correlação alta, desvios, offset ou 

ruídos em um dos sensores não afetam significativa-

mente a resposta da RNAA, pois a saída está relacio-

nada com todas as entradas através de um grande 

número de pesos e padrões. Neste estudo, verificou-

se que, apesar de os sensores realizarem o monitora-

mento de uma mesma planta, nem sempre todas as 

medidas apresentaram correlações altas. Quando a 

quantidade de sensores é grande e as correlações das 

medidas não são uniformes, propõe-se reunir em 

diferentes grupos aqueles sensores cujas medidas 

apresentam correlações similares, para assim obter 

uma melhor aproximação dos sinais. 

Passo 2 - Pré-processamento de dados: um trata-

mento da base de dados deve ser realizado, retirando-

se dados inconsistentes ou incompletos antes do trei-

namento da RNAA. Em seguida, realiza-se uma 

normalização dos dados. No caso deste trabalho, em 

que a função de ativação dos neurônios nas camadas 

escondidas é do tipo tansig (tangente sigmóide), as 

medidas foram mapeadas em uma faixa de [-1, 1] 

para simplificar o treinamento.  

Passo 3-  Estimativa de número de neurônios: A 

complexidade da RNAA é definida pelo número de 

neurônios na camada de estrangulamento (Kramer, 

1991; Hines e Garvey, 2007); embora o número de 

neurônios nas camadas de mapeamento e desmapea-

mento afete o desempenho da rede, alterações nos 

neurônios na camada de estrangulamento têm efeito 

mais significativo na qualidade da resposta. Treinam-

se e testam-se distintas topologias com a finalidade 

de colher informações para avaliar o número de neu-

rônios que forneça à RNAA a capacidade de corrigir 

as medidas de um sensor. A RNAA deve ser treinada 

com uma base de dados que apresente perturbações. 

O número de neurônios nas camadas de mapeamento 

e desmapeamento são então escolhidos com a finali-

dade de se obter a resposta desejada livre de ruídos. 

A rede terá, então, a capacidade de reconstruir os 

sinais de um sensor com o auxílio da correlação exis-

tente com os outros sensores. 
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Passo 4- Treinamento Robusto Modificado (RNAAM) 

Neste passo, almeja-se fornecer à rede a capacidade 

de reconstrução de sinais que apresentam erros súbi-

tos ao mesmo tempo.  O treinamento robusto propos-

to por Kramer (1992) é capaz de reconstruir as medi-

das dos sensores que apresentam falhas, desde que 

estas não sejam simultâneas, utilizando uma ou mais 

redes neurais auto-associativas (Marseguerra e Zoia, 

2005; Hines et al., 2000). A RNAA robusta consegue 

realizar a reconstrução das medidas dos sensores 

quando um único sensor do grupo apresenta falha, 

mas, no momento de reconstruir o sinal com falha, 

observam-se desvios nas saídas correspondentes aos 

sensores que não apresentaram falhas.  

Com o objetivo de melhorar a resposta da 

RNAA no caso de múltiplas falhas e de desenvolver 

uma metodologia passível de ser empregada em sis-

temas reais, propõe-se uma modificação do treina-

mento robusto. Considere-se um conjunto de treina-

mento X= [X1 x n, X2 x n,... Xm x n], onde Xi x n repre-

senta o vetor de n amostras do sensor i. Inserindo-se 

ruído apenas nas medidas de um sensor i, por exem-

plo, observa-se, na saída da rede neural, como se dá a 

reconstrução dos sinais de todos os sensores. Supon-

do que as medidas de outros dois sensores (i+2 e i+4, 

por exemplo) não tenham sido reconstruídas satisfa-

toriamente, inserem-se, na entrada da rede, em uma 

etapa seguinte, ruídos aleatórios nas medidas destes 

dois sensores. Repete-se este procedimento para ou-

tros dois sensores, até que os dados de todos eles, 

sempre dois a dois, tenham sido apresentados de 

forma corrompida à rede. A rede com tal treinamento 

recebe o nome de RNAAM (Rede Neural Auto-

Associativa Modificada). 

3.2 Auto-Validação 

Tem-se como objetivo neste módulo detectar falhas 

em sensores o mais rapidamente possível, com uma 

probabilidade pequena de tomar uma decisão errada.  

O modelo usado neste trabalho para atingir tal obje-

tivo faz uso do teste de probabilidade de relação se-

qüencial (SPRT) (Hines et al., 2000). Esta metodolo-

gia detecta a região de operação do sensor com base 

nos tempos de falha. O algoritmo usa o resíduo como 

entrada para avaliar o estado do sensor. Ao contrário 

de testes com comprimentos fixos de tempo que cal-

culam uma nova média e variância em cada época de 

amostragem, o algoritmo monitora continuamente o 

desempenho do sensor através do processamento do 

resíduo. Devido à sua natureza seqüencial, necessita 

de um número mínimo de amostras para calcular o 

erro de tolerância nos procedimentos de detecção. 

 No SPRT, considera-se que o resíduo obtido a-

presenta uma distribuição de probabilidade normal 

com média (μ) zero e variância (σ2), igual às peque-

nas variações características de um sinal de campo 

produto de um ruído atenuado. O SPRT é usado para 

decidir entre duas hipóteses, H0 e H1. H1 corresponde 

às regiões de taxa decrescente da falha (TDF) ou à 

taxa de aumento da falha (TAF), e H0 denota uma 

região de taxa de modo normal (TMN). Isto permite 

a detecção quando o resíduo ultrapassa a região 

TMN, tanto para a região TDF como para a região 

TAF.  Para calcular o SPRT, é necessário primeira-

mente computar a razão de verossimilhança, repre-

sentada pela equação (2). 
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onde Xn é uma seqüência de n observações consecu-

tivas de X. A razão de verossimilhança é, então, 

comparada com o limite inferior A e o limite superior 

B, (cf. equação (2)) definidos pela probabilidade de 

alarme falso (α) e probabilidade de ausência de alar-

me (β): 
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Se a razão de verossimilhança for menor do que A, 

ela pertence à região TNM do sistema; se for maior 

do que B, pertence à região degradada do sistema 

(TDF ou TAF), e uma falha é registrada (Figura 3).  

Condição de 

contorno A

Condição de 

contorno B

Limiar 

violado

0

Condição de 

contorno B

nL

 Figura 3. Comportamento do resíduo frente ao SPRT 

 

4    Estudo de Caso e Resultados do Modelo de 

Monitoramento  

O estudo de caso foi escolhido com o objetivo 

de mostrar que a RNAAM realiza uma reconstrução 

on-line das medidas dos sensores quando estas apre-

sentam desvio, offset e ruído. O modelo foi avaliado 

com uma base dados de medidas de sensores que 

controlam e realizam o monitoramento de um motor 

de combustão interna acoplado a um alternador, que 

gera a energia necessária para alimentar dois motores 

elétricos encarregados da tração das rodas traseiras 

de um caminhão de mineração da empresa Barrick, 

no Peru. A base de dados fornecida apresenta valores 

previamente calibrados e filtrados na etapa de aquisi-

ção de sinal no ECM (Engine Control Module) 

(Cummins, 2004). Das 40 variáveis de medidas for-

necidas, foram selecionadas 32, correspondentes às 

medidas de distintos sensores de pressão e tempera-

tura instalados exteriormente ao motor. Foram des-

consideradas as variáveis produto de cálculos feitos 

no ECM, medições do tipo PWM (Pulse Width Mo-

dulation) e sensores com saída do tipo ON-OFF.  
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Diferentemente de outros estudos, os sinais pro-

duzidos pelos sensores não são ideais, ou seja, apre-

sentam variações resultantes do esforço do motor 

durante o translado de material. Das 2000 amostras 

geradas pelo sistema de monitoramento do cami-

nhão, utilizaram-se 800 para a etapa de treinamento, 

200 para validação, e 1000 para a etapa de teste. De 

forma a evitar o super-treinamento (overfitting), foi 

utilizada a técnica de parada antecipada ou prematura 

(early-stopping) para o treinamento de todas as redes 

neurais testadas.  

Com base na metodologia descrita na seção 3, 

que leva em conta as correlações das medidas dos 

sensores, estes foram divididos em três grupos, asso-

ciando-se a cada um deles uma RNAAM. A Figura 4 

apresenta um diagrama de blocos do modelo de auto-

correção previsto.  Detalham-se, a seguir os testes 

efetuados com cada um dos grupos. 
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Figura 4. Modelo de Auto-Correção 

4.1 Resultados do Modulo de Auto-Correção 

Grupo I - os 16 sensores selecionados para formar 

este grupo medem a temperatura na câmara de com-

bustão interna dos oito cilindros do motor e suas 

medidas apresentaram uma correlação acima de 0,87.  

Testaram-se distintas topologias para a 

RNAAM, variando-se o número de neurônios nas 

camadas escondidas e inserindo-se ruído nas medi-

das. Com base nos erros obtidos na etapa de valida-

ção, a rede com maior capacidade de generalização 

foi escolhida via validação cruzada. Neste caso, fo-

ram escolhidos 6 neurônios para a camada de estran-

gulamento.  

O passo seguinte foi treinar a RNAAM para re-

construção de medidas quando estas apresentam ruí-

dos, desvios ou offset nos vetores de entrada. Para 

tal, foi usado o treinamento robusto modificado (se-

ção 3.1) com ruído aleatório de 10% da faixa de me-

dição. O número de neurônios nas camadas de mape-

amento e desmapeamento foi aumentado até se obter 

uma resposta com MAPE (mean absolute percentage 

error) máximo de 2%.  

Foi testada, a seguir, a capacidade da rede de 

corrigir falhas em três ou mais sensores defeituosos. 

Dados correspondentes a medidas de três sensores 

com falhas, selecionados aleatoriamente, foram apre-

sentados à RNAAM1 (com desvio idêntico ao anteri-

or). A Tabela 1 resume os resultados para todos os 

sensores, considerando-se os sensores 1, 5 e 11 como 

aqueles com falhas. A Figura 5 apresenta a resposta 

da RNAAM1 para os sensores 1 e 2 frente aos desvi-

os nos sensores 1, 5 e 11 (em negrito na Tabela 1). 

Pode-se perceber que a RNAAM1 consegue efetuar a 

auto-correção das medidas dos sensores que apresen-

taram desvios com um MAPE inferior a 1%.  
 

Tabela 1.  Desvio em 100 unidades dos sensores 1, 5 e 11 

Grupo I 16-18-6-18-16 

Sensor MSE MAPE (%) RMSE 

1 0,0019 0,655 6,4436 

2 0,0002 0,255 3,7725 

3 0,0002 0,2366 3,245 

4 0,0004 0,2622 4,01 

5 0,0021 0,7299 7,9174 

6 0 0,088 1,4911 

7 0,0006 0,3436 4,4874 

8 0,0003 0,2727 3,7162 

9 0,0005 0,3862 5,2263 

10 0,0008 0,4989 6,6872 

11 0,0003 0,2991 4,5121 

12 0,0006 0,4446 6,0273 

13 0,0003 0,2389 3,6136 

14 0,0004 0,4016 5,688 

15 0,001 0,5091 6,5595 

16 0,0006 0,4262 6,1295 
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Grupo II – as medidas dos sete sensores deste gru-

po apresentaram uma correlação de aproximada-

mente 0,6. Seguindo a metodologia proposta, fo-

ram testadas distintas topologias. Consideraram-se 

de 9 a 16 neurônios para as camadas de mapeamen-

to e desmapeamento, e de 1 a 6 neurônios para a de 

estrangulamento. A seguir, realizou-se o treinamen-

to modificado, mediante a inserção de erros equiva-

lentes a 20% da faixa de medição dos sensores. O 

número de neurônios nas camadas de mapeamento 

e desmapeamento foi aumentado até se obter uma 

resposta com erro MAPE máximo de 2%. Ao final 

do aprendizado, a topologia apresentou 15 neurô-

nios na camada de mapeamento e desmapeamento 

e 3 neurônios na camada de estrangulamento.  

A RNAAM2 foi testada para múltiplas falhas 

do tipo offset. As medidas dos sensores 2, 4, 5, 6 e 

7 (escolhidos aleatoriamente) foram corrompidas 

com um offset de 4 unidades ao mesmo tempo. A 

Tabela 2 resume os erros obtidos (MAPE) para os 

casos sem e com perturbações. A média da diferen-

ça entre os dois casos apresenta um aumento de 

0,51% para 0,85% (MAPE). Portanto, os erros es-

tão dentro do limite estabelecido para o conjunto de 

sensores analisado. 
 

Tabela 2. Resposta da RNAAM2 para falhas nos sensores 2, 4, 5, 

6 e 7 (offset=4 unidades) 

Grupo II 7-15-3-15-7 

Sensor 

MAPE (%) 

Sem perturbações 

MAPE (%) 

Com perturbações 

1  0,5881 1,7353 

2 0,5901 1,2726 

3 0,4154 0,3847 

4 0,3233 0,4628 

5 0,6845 0,8208 

6 0,4406 0,6704 

7 0,5917 0,6408 

 

Grupo III - os nove sensores deste grupo apresen-

tam uma média de 0,33 nas correlações de suas 

medidas; como existem sensores com correlações 

inferiores a 0,2, este grupo se constitui em um forte 

teste no que diz respeito à reconstrução dos sinais 

frente a erros súbitos nos sensores. A mesma meto-

dologia foi novamente utilizada no treinamento da 

rede RNAAM3. A RNAAM3 foi testada para falhas 

simultâneas nos sensores 1, 3, 7 e 9, com um offset 

de 5 unidades ao mesmo tempo. A Tabela 3 apre-

senta os resultados para estas falhas. Verifica-se 

que a RNAAM3 consegue reconstruir os sinais dos 

sensores com um MAPE menor do que 2%. Além 

disso, a média da diferença entre esses casos e 

quando não existem perturbações nos sensores é de 

0,34%. Portanto, os erros estão dentro do limite 

estabelecido para o conjunto de sensores analisado. 

Uma conclusão fundamental, e que atesta a valida-

de da proposta deste trabalho, é que as três redes 

apresentaram excelente capacidade de generaliza-

ção. Quando treinadas com perturbações em medi-

das de apenas dois sensores, por exemplo, foram 

capazes de reconstruir, na fase de testes, os sinais 

de todos os sensores, com erro mínimo. 
 

Tabela 3. Resposta da RNAAM3 a falhas nos sensores 1, 3, 7 e 9 

(offset=5 unidades ) 

Grupo III 9-15-7-15-9 

Sensor MSE (e-3) 

MAPE 

(%) RMSE 

1 0,0063 0,0118 0,0357 

2 0,0058 0,052 0,0055 

3 0,1267 0,1596 0,1647 

4 0,2235 0,2087 0,2087 

5 0,016 0,0504 0,0039 

6 0,0188 0,0553 0,1489 

7 0,0217 0,0277 0,0699 

8 0,2588 0,2309 0,2011 

9 0,0165 0,065 0,141 

4.2 Resultados do Modelo de Lógica de Decisão 

(MLD) 

De acordo com a seção 3.2, quando um sensor está 

operando corretamente, o resíduo deve ter uma 

média aproximada de zero e uma variância compa-

rável à dos resíduos para os dados de treinamento. 

Se houver um desvio nas medidas do sensor, a mé-

dia residual apresentará uma mudança e, assim, a 

razão de verossimilhança aumentará. Se este au-

mento for superior ao limite definido pelo usuário, 

os resíduos serão mais propensos a pertencer ao 

modo de falha do que ao modo normal (sem falha); 

o sensor é, então, classificado como com falha. As 

probabilidades de falso alarme e de ausência de 

alarme devem ser definidas pelo especialista. As-

sim, os limites A e B da equação (2) devem ser es-

colhidos em função da faixa de trabalho e do tipo 

de sensor (Hines e Garvey, 2007). 

Para testar a metodologia, foram consideradas 

perturbações nas medidas do Grupo 1. Os resíduos 

entre as respostas geradas pelo modelo de auto-

correção e as entradas foram inseridos no MLD. 

Considerou-se um desvio de 0,2 ºF por minuto no 

Sensor 1/Grupo 1 (Temperatura de escape no cilin-

dro 1LB) a partir do instante 500. A probabilidade 

de falso alarme neste sensor foi fixada em 0,05, e a 

de ausência de alarme, em 0,01. A Figura 8 mostra 

o desvio no sinal medido e a resposta da RNAAM1, 

o resíduo nos sinais e a saída do MLD. Como se 

observa, o modelo responde corretamente no mo-

mento em que o desvio ocorre. 
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Figura 8. Resposta do MLD frente ao desvio no sensor 1/Grupo1 (5ºF por minuto) 

 

 

5. Conclusões 

Este artigo apresentou em detalhes a proposta de 

um modelo de monitoramento on-line para senso-

res industriais baseado no uso de redes neurais au-

to-associativas. O modelo propõe a divisão, em 

diferentes grupos, de sensores cujas medidas apre-

sentam graus de correlação similares e atribui a 

cada um desses grupos uma rede, a qual efetua a 

auto-correção das medidas de sensores com falhas. 

Com o treinamento modificado proposto, o modelo 

generaliza e reconstrói medidas quando o sistema 

de monitoramento detecta falhas simultâneas em 

distintos sensores de um mesmo grupo.  Na avalia-

ção, utilizaram-se medidas de três grupos de senso-

res instalados num motor real. As três RNAAMs 

mostraram-se capazes de realizar auto-correções 

com erros MAPE inferiores a 2%, mesmo quando a 

medida do sensor apresentava erros de até 100 uni-

dades. 
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Abstract This article describes a location system devoted to indoor environments based on the received strength signal informa-

tion (RSSI). The approach consists in generating a map with the signal strength (fingerprinting) in different locations (coordinates) 

of the environment. The signal strength measurements from a mobile device are obtained with regard to the fixed devices in a Zig-

bee® wireless network. A significant set of experiments has been carried out considering different number of fixed devices and 

classification methods. The experiments of the proposed system with only three fixed devices achieved a location error from zero to 

two meters in 92% of the tests against 80% of the testes using only two fixed devices, i.e., we obtained a low location error with 

few fixed devices. A performance improvement of 10% was achieved when the information of previous location was employed in 

the final decision. 

Keywords Location Systems, RSSI, ZigBee®  

Resumo Este artigo apresenta o estudo e implementação de um sistema de localização para ambientes fechados baseado na in-

formação de intensidade de sinal recebido (RSSI). A técnica consiste em criar um mapa de propagação (fingerprinting) que repre-

senta as intensidades de sinal recebidas em diversas coordenadas do cenário de testes. As medidas de intensidade de sinal recebido 

do móvel se dão em relação a dispositivos instalados em pontos fixos do ambiente em uma rede sem fio baseada na tecnologia 

ZigBee®. Um conjunto significativo de experimentos foi realizado em um ambiente de 100m² considerando diferentes arranjos de 

dispositivos fixos e técnicas de classificação. Os experimentos do sistema alcançaram um erro de localização de até 2 metros em 

92% dos testes usando apenas três dispositivos fixos contra 80% usando dois dispositivos fixos, ou seja, foi possível atingir um e-

levado desempenho para o conjunto reduzido de dispositivos fixos. Vale destacar a proposta de uma estratégia de localização por 

cômodo que leva em consideração a memória das localizações anteriores na decisão, produzindo uma melhoria de 10% no desem-

penho do sistema.  

Palavras-chave Sistemas de Localização, RSSI, ZigBee® 

1    Introdução 

Em problemas de localização existem dois tipos 

de cenários: a localização em espaço aberto (outdoor) 

e em espaço fechado (indoor). Um sistema de locali-

zação em espaço aberto destina-se à localização de 

pessoas e objetos em ambientes exteriores, ao passo 

que um sistema de localização em espaço fechado 

tem como objetivo a localização no interior de edifi-

cações. Cada um destes sistemas apresenta caracterís-

ticas e desafios diferentes, sendo que os sistemas de 

localização em espaço fechado são os que, segundo 

(Gomes, 2008) se mostram mais difíceis de imple-

mentar devido aos complexos efeitos de propagação 

de sinal nesses ambientes. 

O projeto de um sistema de localização em ambi-

ente fechado normalmente deve levar em conta a área 

de cobertura, a tecnologia de comunicação sem fio, o 

número de dispositivos fixos, e a estratégia de esti-

mação da localização. Em (Figueredo, 2009), é apre-

sentada uma solução usando medições de intensidade 

do sinal de RF recebido (RSSI) em relação a quatro 

estações fixas em um ambiente de 22,5m². São desen-

volvidos dois algoritmos diferentes para o cálculo de 

localização: um que faz uso de um modelo de propa-

gação e outro que cria um mapa de RSSIs do ambien-

te e utiliza uma rede neural para inferir a posição. Em 

(Awad, 2007), também é realizada uma abordagem 

utilizando RSSI com 4 estações fixas em um ambiente 

de 17,5m² e uma rede neural na fase de inferência. 

Por outro lado, em (Sugano, 2006), é apresentada 

uma solução que utiliza RSSI em relação a 20 esta-

ções fixas em um ambiente de 75,0m². O algoritmo de 

inferência de posição também se baseia nos modelos 

de propagação para o ambiente.  



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           876

Neste trabalho, o problema da localização é a-

bordado considerando um ambiente domiciliar inteli-

gente capaz de informar a localização de um indiví-

duo em uma área de 100m². A localização do disposi-

tivo móvel se dá através da informação da potência 

do sinal recebido (RSSI) pela estação móvel de cada 

uma das estações base, utilizando uma rede de comu-

nicação ZigBee
®
. O objetivo principal é investigar 

uma solução de complexidade reduzida e baixo custo. 

Consequentemente, a metodologia implementada 

contou com um conjunto significativo de experimen-

tos buscando avaliar o desempenho do sistema para 

um número reduzido de estações fixas. A técnica de 

inferência da posição baseada na rede neural é com-

parada com a técnica dos k-vizinhos mais próximos 

fazendo uso do erro de localização percentual. Vale 

destacar a avaliação de uma estratégia de localização 

por cômodo do domicílio que leva em consideração a 

memória das localizações anteriores na decisão final. 

2   Materiais e Métodos  

2.1 Tecnologia ZigBee
® 

 

A tecnologia ZigBee
®

 surgiu a partir de um con-

sórcio de oito empresas com o propósito de criação 

de um protocolo para redes de sensores wireless ba-

seado no padrão IEEE 802.15.4 (Heile, 2005). Este 

protocolo foi desenvolvido especialmente para ser 

utilizado em aplicações de controle e acionamento de 

dispositivos. O fator decisivo para a escolha de dispo-

sitivos ZigBee
®

 para o projeto desenvolvido está no 

fato dos módulos permitirem acesso facilitado à in-

formação de RSSI e no fato deste padrão ter sido 

desenvolvido focado para aplicações de controle e 

automação, sendo assim, a utilização desta tecnologia 

facilita a integração com outros projetos de automa-

ção residencial e controle. A tabela 1 apresenta uma 

comparação entre algumas características das tecno-

logias ZigBee
®

 com a Bluetooth
®

 e permite verificar 

importantes aspectos que justificam a escolha. 

 
Tabela 1. Comparação entre algumas características das tecnologi-

as ZigBee® com a Bluetooth® 

Características Bluetooth
®
 ZigBee

®
 

Arquiteturas de 

Rede 
Estrela 

Árvore, estrela, 

malha 

Tempo de acesso à 

rede 
3s 30ms 

Corrente de trans-

missão 
40mA 30mA 

 

A rede foi construída de modo a apresentar 3 es-

tações base (dispositivos ZigBee
®

  fixos em posições 

predeterminadas do cenário) e uma estação móvel, 

conectada a um computador portátil por meio de uma 

placa específica. 

Existem três topologias de rede que podem ser 

utilizadas em dispositivos ZigBee
®

, que são: árvore, 

estrela e malha (Daintree, 2008). A topologia utiliza-

da foi a estrela devido à sua simplicidade e ao fato de 

não haver necessidade de roteamento das estações 

base, conforme apresenta  a figura 1. Para este traba-

lho, o dispositivo da estação móvel foi configurado 

como coordenador da rede e os das estações base 

como dispositivos finais.  

Figura 1. Topologia de rede utilizada no projeto  

O Coordenador é o dispositivo responsável por 

iniciar, controlar, distribuir endereços, reconhecer 

todos os nós e armazenar informações sobre a rede. 

Já os dispositivos finais podem transmitir ou receber 

mensagens, mas não podem realizar as operações de 

roteamento. 

 

2.2 Cenário de testes 

Os algoritmos de inferência de localização imple-

mentados neste projeto enquadram-se na classe dos 

que utilizam fingerprintings, ou seja, eles criam uma 

“impressão digital” do cenário escolhido (Kaema-

rungsi, 2004). Por este motivo, é necessário que seja 

pré-estabelecido um ambiente para que sejam realiza-

das aquisições experimentais das intensidades de sinal 

recebido. O cenário de teste escolhido, ilustrado na 

figura 2, corresponde a uma residência com aproxi-

madamente 100m² de área total edificada. Estabele-

ceu-se, então, um ponto de coleta por metro quadra-

do de área do ambiente. Estes pontos de coleta cor-

respondem às interseções do grid (malha) de aquisi-

ção conforme ilustrado na figura. É apresentando 

ainda o posicionamento escolhido para as Estações 

Base e as identificações (etiquetas) de cada um dos 

11 cômodos. Em alguns pontos do ambiente, não foi 

possível realizar a aquisição de sinal devido à presen-

ça de obstáculos, como camas, armários, etc.  

 

Coordenador 

Dispositivo final 

Dispositivo final 

Dispositivo final 
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Figura 2. Cenário de testes  

3.4 Aquisição dos dados 

Foi desenvolvido, em linguagem C, um software para 

aquisição e armazenamento das informações de RSSI 

lidas. Este software é executado no computador por-

tátil ligado ao dispositivo móvel. Seu princípio de 

funcionamento é ilustrado na figura 3, onde, um co-

mando de solicitação de leitura de intensidade de sinal 

(comando ATND) é enviado pela estação móvel a 

todas as estações base que, por sua vez, respondem 

com a informação de RSSI, endereços e identificado-

res dos módulos. 

 

 

Figura 3. Representação do fluxo de dados entre a estação móvel e 

as estações base 

Com o intuito de se obter uma expressiva repre-

sentação da potência do sinal recebido, determinou-se 

um número de 50 amostras por ponto de coleta. Pos-

teriormente, estas amostras são divididas em conjun-

tos de treinamento e de testes. 

 

3.5 Estratégias de Estimativa de Localização 

 

A técnica adotada nesse trabalho, chamada fin-

gerprinting, utiliza características eletromagnéticas 

observadas a partir de um determinado ponto para 

inferir a localização de um nó (Kaemarungsi, 2004). 

Sistemas de localização desse tipo possuem duas fa-

ses: uma offline e outra online. Na fase offline, é 

construído um mapa com as intensidades dos sinais 

recebidos (RSSI) de uma determinada área, esta fase 

também é conhecida como fase de calibragem. Na 

fase online, um dispositivo captura o RSSI em uma 

determinada localização e compara com os valores 

contidos no mapa criado na fase anterior. A figura 4 

ilustra as fases envolvidas no processo. 

 

 
 

Figura 4. Representação da técnica de localização por fingerprin-

ting 

Para este projeto foram implementadas duas 

técnicas distintas para a inferência de localização: o 

algoritmo dos K-Vizinhos Mais Próximos (do inglês, 

KNN) e o das Redes Neurais Artificiais (Bahl, 2000). 

 

K-Vizinhos Mais Próximos (KNN) 

Para o algoritmo KNN escolhe-se um valor esca-

lar para ser utilizado como representante das intensi-

dades de sinal nos pontos de coleta, usualmente é 

selecionado a média ou a mediana. Em seguida, é 

calculada a “distância” entre o vetor de RSSI medido 

na fase online e cada fingerprinting armazenado na 

base de dados. A localização é, então, estimada base-

ada nos fingerprintings que possuírem as menores 

distâncias. Neste caso, o termo “distância” refere-se a 

diferenças entre intensidades de sinal e não propria-

mente a uma distância física. Duas funções comumen-

te utilizadas para cálculos de distância são a Euclidia-

na e a Manhattan (Nunes, 2006). Este trabalho utiliza 

o cálculo da distância euclidiana baseado na média 

como representante escalar dos valores de RSSI li-

dos. Devido à proximidade entre os pontos de coleta, 

optou-se pela utilização do método com apenas um 

vizinho. Sendo assim, para a estimativa será conside-

rado somente o ponto de coleta que apresentar menor 

distância euclidiana. O cálculo da Distância Euclidia-

na é feito pela seguinte equação: 

  

   (1) 

 

onde “i” identifica a Estação Base e “k” identifica o 

Ponto de Coleta 

Além do cálculo da distância euclidiana utilizan-

do três estações base, o procedimento foi repetido 

considerando apenas duas estações base. Testes com 

duas estações bases apresentaram taxas de acerto 

inferiores aos testes com três estações base. Com o 

intuito de aumentar o desempenho do sistema, desen-

volveu-se um classificador com memória. Dessa for-

ma, a inferência de localização realizada pelo classifi-

     22

22

2

11 '...'' ikkiii IIIIIId 

Estações base Estação móvel 

Endereços 

RSSIs 

Identificadores 

Comando ATND 
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cador passou também a levar em consideração a esti-

mativa de localização da estação móvel no instante 

anterior. Por exemplo, suponha que, em determinada 

experimentação, o cômodo que apresentou menor 

distância euclidiana para os RSSIs de teste tenha sido 

o banheiro. Considere ainda que a segunda menor 

distância euclidiana tenha sido para a cozinha e que a 

inferência anterior para a posição do indivíduo tenha 

sido a copa. Um classificador sem memória logo de-

cidiria pelo cômodo com menor distância, neste caso 

o banheiro. Entretanto, um classificador com memó-

ria irá considerar o fato de que, tendo estado anteri-

ormente na copa, é impossível chegar-se ao banheiro 

sem antes passar pela sala. Assim, o classificador 

com memória decidiria pelo cômodo com segunda 

menor distância euclidiana, neste caso a cozinha. Vis-

to que um sistema com memória de percurso requer 

que a informação da localização anterior esteja dispo-

nível, considerou-se que, para a realização da primei-

ra estimativa de localização, o dispositivo móvel este-

ja localizado próximo a uma das estações base, redu-

zindo-se assim os erros na estimativa inicial. 

A utilização de memória de percurso, além de ser 

utilizada para aprimorar os resultados, pode ser utili-

zada para a geração de um registro do histórico do 

posicionamento do dispositivo móvel. Diversas apli-

cações práticas podem fazer uso deste histórico, por 

exemplo, para análises de padrões de movimentação 

de um paciente monitorado remotamente. 

Para criação do sistema com memória elaborou-

se uma matriz de pesos que considera o cômodo no 

instante anterior para ponderar as distâncias euclidia-

nas calculadas. Para ajuste dos pesos dessa matriz, 

foram avaliadas as distâncias entre todos cômodos. 

Ou seja, primeiramente o algoritmo calcula a distância 

euclidiana entre os RSSIs medidos e os armazenados 

no mapa. Em seguida, para o sistema sem memória o 

cômodo estimado é o com menor distância euclidiana. 

Já para o sistema com memória, cada uma destas dis-

tâncias euclidianas calculadas é multiplicada pela ma-

triz de pesos, fazendo com que os cômodos vizinhos 

à localização anterior, tenham maior influência na 

decisão. 

Com base no mapa de radiação levantado expe-

rimentalmente, foram criados 10 percursos para tes-

tes, simulando trajetórias cotidianas de um indivíduo 

em sua residência. A figura 5 ilustra uma dessas traje-

tórias.  

 

Rede Neural Artificial (RNA) 

O classificador RNA desenvolvido utiliza uma 

Rede Neural que busca associar um conjunto de RS-

SIs de entrada com coordenadas de localização. Por-

tanto, esta rede possui entradas, correspondentes aos 

valores de RSSIs medidos e duas saídas associadas às 

coordenadas x e y. Criou-se uma rede do tipo feed-

forward de duas camadas com três entradas e duas 

saídas. Redes do tipo feed-forward são redes de múl-

tiplas camadas nas quais as saídas dos neurônios se 

conectam somente com unidades da próxima camada 

(Neves, 2006). O algoritmo de treinamento utilizado 

foi o de Levenberg-Marquardt backpropagation 

(Hagan, 1994). As amostras de testes e validação 

foram particionadas respeitando-se a proporção de 

20% e 80% respectivamente. Foram realizados testes 

com 50, 100, 200 e 300 neurônios na camada escon-

dida. Também foram realizados testes com três e com 

apenas duas estações base. 

 

 

Figura 5. Representação gráfica de um dos percursos criados para 

testes do classificador com memória 

3  Experimentos e Resultados 

A figura 6 permite analisar visualmente o mapa 

de intensidades de sinal do ambiente. Ela apresenta 

uma representação cromatográfica, o que permite 

analisar visualmente o mapa de intensidades de sinal 

do ambiente.  

 

Figura 6. Representação cromatográfica de mapa de RSSI em 

relação à Estação Base “B” 

Para cada metro quadrado do ambiente foi atri-

buída uma cor correspondente à média de intensidade 

de sinal recebido naquele ponto de coleta em relação 

à estação base B. Pontos com maiores intensidades de 

sinal apresentam cores mais amareladas enquanto 

pontos com menores valores apresentam cores mais 

avermelhadas. Dessa forma, é fácil observar que pon-

tos mais próximos da Estação Base B possuem maio-
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res valores de RSSI, como é o caso da coordenada 

(3,6) (mais amarelado), e pontos mais distantes ou 

com muitos obstáculos tem menores valores de RSSI 

(mais avermelhados). Os locais de cor preta represen-

tam pontos fisicamente inacessíveis onde não foi pos-

sível realizar aquisições de RSSI. A posição da Esta-

ção Base B está assinalada por um círculo. 

Para se realizar uma representação cromatográfi-

ca, em um único mapa, das intensidades de sinal rece-

bido em cada ponto em relação às três estações base, 

desenvolveu-se um algoritmo onde, a cor de determi-

nado ponto de coleta é composta por diferentes inten-

sidades das cores primárias: vermelho, verde e azul 

(sistema RGB). Então, atribuiu-se a cor vermelha às 

intensidades de sinal em relação à estação base B, a 

cor azul em relação à estação base C e a cor verde em 

relação à estação base D. A figura 7 apresenta a re-

presentação cromatográfica obtida.  

 

 
Figura 7. Representação cromatográfica do fingerprin-

ting do cenário. 

 

Esta figura é uma adequada representação visual do 

fingerprinting do cenário. Cores semelhantes em co-

ordenadas distintas indicam que os fingerprinting 

desses dois pontos são parecidos. Assim, durante a 

fase de estimativa de localização, o algoritmo de infe-

rência apresenta maior probabilidade de confundir-se 

entre estes pontos devido às suas similaridades. 

A avaliação da precisão do sistema foi realizada 

calculando-se o erro na estimativa de localização. 

Este erro consiste na distância (em metros) entre a 

coordenada estimada e a posição real da estação mó-

vel.  

A figura 8 ilustra a frequência de ocorrência do 

erro (normalizada) para os algoritmos KNN com duas 

e três estações base. Percebe-se que, aproximadamen-

te 85% das estimativas apresentaram erros menores 

ou iguais a 1 metro, quando se utiliza 3 estações base, 

contra aproximadamente 70% quando se utiliza 2 

estações base. 

 

 

 
 

Figura 8. Histograma normalizado do erro na estimativa de locali-

zação com o classificador (a) KNN com 3 estações base e (b) KNN 

com 2 estações base 

 

A frequência de ocorrência do erro para os algo-

ritmos RNA com duas e três estações base é apresen-

tada na figura 9. Os resultados referem-se à rede com 

200 neurônios na camada escondida. Percebe-se que, 

aproximadamente 80% das estimativas apresentaram 

erros de até 1 metro, quando se utiliza 3 estações 

base, contra aproximadamente 55% quando se utiliza 

2 estações base. A utilização de duas estações base é 

importante pois reduz o custo de implantação do sis-

tema.  

 

 

 
 

Figura 9. Histograma normalizado do erro na estimativa de locali-

zação com o classificador (a) RNA com 3 estações base e (b) RNA 

com 2 estações base 

 

O gráfico da figura 10 apresenta as funções de 

distribuição cumulativas do erro na estimativa de lo-

calização para os classificadores do tipo RNA e KNN 

com duas e três estações base. 
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Este gráfico pode ser analisado da seguinte ma-

neira: por exemplo, para o classificador RNA com 2 

estações base, erros de estimativa menores que 2 me-

tros são apresentados em 80% dos testes. Por outro 

lado, para o mesmo classificador, porém com 3 esta-

ções base, erros menores que 2 metros foram obtidos 

em 92% dos testes. Isso mostra a influência do núme-

ro de estações base em um sistema de localização. Se 

forem analisados algoritmos diferentes, mas com o 

mesmo número de estações base, é possível perceber 

que, para erros menores que 1,75m, o algoritmo 

KNN apresentou melhor desempenho, por outro lado, 

se forem admitidos erros maiores que 1,75m os resul-

tados para Rede Neural foram melhores. É importan-

te ressaltar que estes resultados estão associados ao 

fato de os pontos de coleta estarem distanciados de 1 

metro. Diferentes espaçamentos entre os pontos de 

coleta poderiam levar a diferentes resultados. 

Figura 10. Distribuição cumulativa de probabilidade de 

erro na estimativa de posição 

 

Por fim, a tabela 2 apresenta os resultados do sis-

tema para duas e três estações base após ter sido im-

plementado o algoritmo com memória de percurso 

para o algoritmo KNN. Os valores na tabela corres-

pondem à taxa de acerto do cômodo, ou seja, o nú-

mero de vezes que o algoritmo identificou correta-

mente o cômodo dividido pelo número de testes rea-

lizados. 

 Tabela 2. Comparação das taxas de acerto entre o sistema com e 

sem memória 

Taxas de Acerto do Cômodo 
3 Estações Base 2 Estações Base 

Sem 

memória 

Com 

memória 

Sem 

memória 

Com 

memória 

87,63% 95,13% 70,13% 78,92% 

 

4   Conclusão 

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvi-

mento de um sistema de localização para ambiente 

fechado baseado na informação de intensidade de 

sinal recebido em uma rede ZigBee
®
. A técnica de 

estimativa de localização adotada consiste na análise 

de fingerprinting. Foram realizados testes em um 

ambiente fechado com 100m² usando tanto três quan-

to duas estações base (dispositivos fixos).  

Para a realização da inferência de localização do 

dispositivo móvel, foram implementados dois tipos de 

algoritmos: o KNN e o com Redes Neurais Artifici-

ais. Estes algoritmos objetivam determinar a localiza-

ção da estação móvel, pela comparação entre o fin-

gerprinting armazenado e os valores de intensidade 

de sinal medidos na fase online. Com o intuito de 

aumentar a taxa de acerto, foi adicionada ao sistema 

desenvolvido a chamada “memória de percurso”. Isso 

significa que a estimativa de localização feita pelo 

algoritmo considera, além dos valores de RSSI medi-

dos, a avaliação da posição anterior da estação mó-

vel.  

Os resultados comprovaram que, mesmo com a 

redução do número de estações fixas, a utilização de 

memória de percurso, permitiu uma considerável taxa 

de acerto.  
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Abstract. The AT-manoid kid size humanoid soccer team is described in this 

paper. AT-manoid intends to develop an intelligent team of humanoid robots, which 

are able to play soccer. The project is described in two main parts: robot Hardware and 

robot Software. At first, mechanical structure of the 583 mm tall, autonomous 

humanoid robot with 21 degrees of freedom is described. Then, electronic architecture 

and electronic components such as processor, sensors and actuators are presented, and 

finally the software design including image processing system, walking and stability 

and ball decision making will be described. 

Keywords: Humanoid Robot, MLP, ZMP, Artificial Neural Network 

  Resume 

The goal of RoboCup organizers and competitors is for “a team of robots to be able 

to defeat a world champion team of human soccer players by the year 2050”. In order 

to achieve this goal and attraction of this scientific field for researchers, studying and 

research for building a humanoid robot have been started in AT-manoid  technical and 

vocational training School since 2008. 

AT-manoid team is developed by a group of faculty members and students of Almme 

Tabarsi Univercity, Iran. Team members have done research on industrial Rescue 

robots and specially artificial intelligence of these robots, 2D and 3D soccer 

simulation and deminer robots in recent years. Several team members have already 

contributed in the past RoboCup competition. (Awarding 5
th

 place in 2D league of 

Iran open 2007, 1
st
 place in 2D league of Brazil open 2008, 2

nd
 place in 2D league of 

Iran Khwarizmi 2009, 6
th

 place in Rescue real league of Iran open 2010, 1
st
 place in 

Rescue league of Iran Khwarizmi 2010, 4
st  

in 2D league place Iranopen 2011 

According to skills and experience of team members .we have started building Our 

first kid-size two-legged humanoid robot, AT-manoid, since 2010. 

 

1 instruction    
AT-manoid robot has significant and powerful computational capabilities include 

image processing system, walking and stability and ball decision making. 

1.1   Image Processing System 

Real time image processing plays an important role in overall efficiency of 

humanoid soccer robots. Faster process of captured image from the camera includes 

finding of ball, lines, cross-lines and goals in the game-fields. In this section 

architecture of the developed image processing system is described. The vision 

system is divided in two parts: Low level and High level. In low level part, output of 

the camera module which contains a JPEG stream is transferred to the main processor 

via RS232. Because the RGB color space is not reliable in different lighting 
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conditions, captured images are transferred from RGB to YUV color space. The 

Second step is image segmentation. Here we have developed a segmentation 

algorithm for color images based on a multi layer neural network (MLP) that is 

trained with back propagation algorithm (BP) .In this step the main feature of the 

image are fed to the network for training in offline mode. Then we create a look-Up 

table (LUT) based on the result of neural network. 

Training the images and extracting main features of the image both are done in off-

line mode that considerably decrease the process time in on-line mode. Also results 

and experiments have been shown that proposed algorithm for segmentation 

outperforms the traditional theresholding algorithm. In the high level stage, binary 

image analysis is used for blob formation. Using blobs important information such as 

ball and goal position and lines can be determined for each robot. The implemented 

vision system is capable of processing 320*240 images with the speed of 40fps. 

1.2   Walking and Stability 

One of the main challenges in implementation of the humanoid robot is finding a 

suitable walking-pattern model, so that the robot will be able to execute and run the 

issued command without falling down. Several walking-pattern methods have been 

studied, including Zero Moment Point (ZMP) walking, rhythmic walking, ballistic 

walking.  

The first step in the method that has been used in our robot is implementing a 

walking pattern based on ZMP .In ZMP method, the aim is finding the point, where 

the center of gravity is maintained over the continues movement of robot in all times 

[1,2,4].This method can be developed by  mathematic model of kinematics of each 

part that have a degree of freedom. In this model for each degree of freedom a          

3-dimension rotation matrix is considered and for each joint a translation vector can 

be used. Using the mentioned method can impose a huge calculations load on CPU 

for each step. We can decrease this calculation load by using a learning procedure. An  

 

 

 
 

Fig.3. ZMP Extracting Parameters for the next position parameters. 

 

 

artificial neural network is utilized for realizing this idea. After training the neural 

network with the extracted parameters from ZMP method, the robot will be able to 

calculate the next step parameters without using the ZMP method.  

 It can be shown that the problem of calculating the next step parameters using 

ZMP method is a structured problem and can be learned to a machine by a learning 

process. Fig.3 shows the method of extracting the ZMP parameters. After initial 

modeling of the robot different movement and walking patterns that is needed for 

robot in playing environment, is applied to it. Then the next step parameters for each 

movement and walking patterns is calculated using ZMP and stored in a database. 

The next step is training a neural network with the available inputs (movement 

command) and outputs (ZMP parameters) in database. After applying the new 

correction on error the system is trained again. This procedure is repeated until we 

reach to a desirable error value. 
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By developing a trained neural network now, it’s possible to apply the movement 

command directly to the trained network. As it can be seen in figure 4 ,when a 

movement command is issued ,first this command is analyzed by the trained network 

and then the required movement parameters for the next step is extracted and given to 

the robot. 

Considering the fact that the problem is an interpolation of  current position and the 

next position in one step a RBF (Radial Basis Function) is developed for the system 

as the neural network [3]. 

 

 
Fig. 4. Using Trained network for direct estimating of the ZMP parameters 

 

1.3   Ball Decision Making 

One of the main challenges in implementation of the humanoid robot in soccer 

game is ball decision making. In AT-manoid ball decision making is being developed 

based on Learning Classifier Systems. Figure 5 shows AT-manoid Kicking the ball. 
Learning classifier systems learn to solve a problem by interacting through an on-

line adaptation process that is very much similar to the trial-and-error interaction. At 

discrete time steps, a classifier system perceives the current state of the problem 

through its detectors and based on its current knowledge (on the classifiers in the 

population) it selects an action to perform on the problem through its effectors. 

Depending on the effect that the performed action has on the problem, the system 

receives a numerical feedback which can be either interpreted as the fuel of a 

motivational reservoir or as the incoming reward signal [5, 6, and 7]. 

Many learning classifier system (LCS) implementations are restricted to the binary 

problem realm (XCS). Recently, the XCS classifier system was enhanced to be able to 

handle real-valued inputs among others. In the real-valued enhancement, XCSF 

applies as a function approximation system that partitions the input space in 

subspaces specified in the classifiers [8].Everything in a learning classifier system 

revolves around the population of classifiers which identifies what the system knows 

about the problem solution. Each classifier represents a nugget of such knowledge. In 

XCS and XCSF, a classifier consists of (i) a condition, which identifies an area of the 

problem domain; (ii) an action, which represents a decision on the sub problem 

identified by its condition; (iii) the prediction, which estimates the return that the 

system expects when the classifier is used; (iv) the error, which estimates the average 

error of the prediction; and (iv) the fitness, which estimates the relative accuracy of 

the prediction and it is a function of the error [7]. The simplified architecture of a 

learning classifier system is shown in Figure 6. At each time step, the classifier  

 

 

 

 

 

Fig.6. Simplified architecture of a learning classifier system 
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system perceives the current state of the problem through The simplified 

architecture of a learning classifier system is shown in Figure 6. At each time step, the 

classifier system perceives the current state of the problem through its detectors; it 

builds a match set containing all the classifiers in the population whose condition 

matches the current sensory input. The match set typically contains classifiers which 

advocate contrasting actions; accordingly, the classifier system evaluates each action 

in the match set and selects an action to be performed balancing exploration and 

exploitation. The classifiers that advocate the selected action are put in the action set 

and the selected action is sent to the effectors to be executed [7]. 

Depending on the effect that the action has in terms of problem solution, the 

system receives a scalar reward. The incoming reward is distributed to the classifiers 

that are accountable for it through the credit assignment component. In the early 

classifier system models, this step was implemented by Holland’s bucket brigade 

algorithm, a kind of temporal difference learning [9]. In XCS and XCSF [5, 6], credit 

assignment is implemented by a modification of Q-learning. On regular basis, the rule 

discovery mechanism is activated with the goal of improving the current solution, 

which is finding better classifiers, by recombining and mutating the classifiers in the 

population. For this purpose, a genetic algorithm is applied to the classifiers in the 

action set. Two classifiers are selected, recombined, and mutated. The resulting 

offspring classifiers are inserted in the population while other two are deleted to keep 

the number of classifiers in the population constant [7]. 

Applying new genetic programming approach for classifier population mutation 

and improve XCSF credit assignment mechanism are the related works to classifier 

systems that we are considered. 
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Abstract— This paper addresses stability analysis of continuous-time Takagi-Sugeno (TS) fuzzy systems via
Fuzzy Lyapunov Functions (FLF). New sufficient and more relaxed stability conditions using FLF, for the asymp-
totic stability of these systems in the sense of Lyapunov are proposed. These new procedures are based on LMIs
(Linear Matrix Inequalities).

Keywords— Linear matrix inequalities (LMIs), fuzzy Lyapunov function, Lyapunov stability.

Resumo— Este artigo analisa a estabilidade de sistemas fuzzy Takagi-Sugeno (TS) cont́ınuos no tempo, através
de Funções de Lyapunov Fuzzy (FLF). São propostas novas condições suficientes mais relaxadas para sistemas
fuzzy TS que asseguram a estabilidade assintótica no sentido de Lyapunov. Os resultados apresentados são
baseados em desigualdades matriciais lineares (LMIs, do inglês Linear Matrix Inequalities).

Keywords— Desigualdades matriciais lineares (LMIs), Funções de Lyapunov Fuzzy, Estabilidade segundo
Lyapunov.

1 Introdução

Atualmente, há um crescente interesse em
pesquisas sobre sistemas fuzzy, devido à grande
similaridade destes sistemas com o comporta-
mento humano na solução de problemas com-
plexos. Com sua teoria e aplicações, a lógica
fuzzy (também conhecida como lógica nebulosa),
teve ińıcio nos anos 60 quando Lotfi A. Zadeh e
outros pesquisadores, ao analisarem o comporta-
mento humano diante de problemas, viram que
esses conhecimentos poderiam ser utilizados para
completar a descrição e compreensão de sistemas
reais complexos.

Os modelos Fuzzy Takagi-Sugeno (TS)
(Takagi and Sugeno, 1985) ou Takagi-Sugeno-
Kang (TSK) (Sugeno and Kang, 1988) são de
grande importância quando há um aumento da
complexidade dos sistemas e as técnicas mais
tradicionais de projetos de sistemas não forem su-
ficientes para resolverem problemas com critérios
cada vez mais restritivos. Os sistemas TS são ca-
pazes de representar, de forma aproximada ou exa-
ta, certas classes de dinâmicas não lineares como
combinação de modelos lineares locais invariantes
no tempo, descrevendo aproximadamente o com-
portamento destes sistemas em diferentes pontos
no seu espaço de estados. Desta forma, pode-se in-
terpretar a técnica tradicional de linearização em
apenas um ponto de operação como um caso par-
ticular dos modelos fuzzy TS, consistindo apenas
de um modelo local.

A partir dos anos 90, em diversas áreas
da teoria de controle, novas metodologias foram
pesquisadas para solucionar problemas de análise
da estabilidade e projeto de sistemas de contro-
le. Entre várias abordagens, foi constatado que
inúmeros problemas podem ser resolvidos através
da solução de desigualdades matriciais lineares,
também conhecidas por LMIs (do inglês Linear

Matrix Inequalities) (Boyd et al., 1994; Wang
et al., 1996). Essas ferramentas são muito efi-
cientes e poderosas na literatura de programação
matemática (Gahinet et al., 1995; Peaucelle et al.,
2002) sendo que em muitos casos, uma solução en-
contrada para um conjunto de LMIs é equivalente
a encontrar uma solução para o problema origi-
nal. Em certas classes de sistemas não-lineares,
os modelos fuzzy TS permitem uma modelagem
exata. Assim os projetos baseados em LMIs são
rigorosos e ainda estão sendo aprimorados. Re-
sultados pioneiros neste tema foram propostos em
(Wang et al., 1996) e condições mais relaxadas
em (Teixeira et al., 2003; Johansson, 2003; Tanaka
et al., 2003).

Nos últimos anos, há muitas aplicações sobre
controle fuzzy, como por exemplo, na análise de
novos sistemas de controle para automóveis (Will
et al., 1997) e controle de elevadores de alta ve-
locidade (Tanaka, Nishimura and Wang, 1998).
Muitos esforços tem sido feitos na área de análise
da estabilidade (Tanaka and Sugeno, 1992; Tanaka
and Sano, 1994; Cao et al., 1997a; Cao et al.,
1997b; Tanaka, Ikeda and Wang, 1998; Kim and
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Lee, 2000), já que esta, é o requisito mais impor-
tante em sistemas de controle fuzzy.

Neste trabalho são abordados métodos basea-
dos em LMIs que são constrúıdos utilizando a
Função de Lyapunov Fuzzy (FLF), que garantem
a estabilidade assintótica do sistema fuzzy TS e
também uma nova condição mais relaxada de es-
tabilidade.

2 Modelos Fuzzy Takagi-Sugeno

Um modelo fuzzy é um procedimento de mode-
lagem simples. Sua principal caracteŕıstica é a
descrição das dinâmicas locais de cada regra fuzzy
por um modelo de sistema linear. Mais especifica-
mente, é um conjunto de regras SE-ENTÃO que
representam localmente relações lineares entre a
entrada e a sáıda de um sistema. Considerando o
modelo fuzzy Takagi-Sugeno (não forçado, u(t) =
0) abaixo

ẋ(t) =

r∑

i=1

αi(x(t))Aix(t), (1)

sendo que i = 1, 2, . . . , r (r é o número de modelos
lineares), x(t) ∈ R

n é o vetor de estado, Ai ∈ R
nxn

e αi é o peso normalizado de cada modelo local do
sistema Ai que satisfaz as seguintes propriedades:

αi(x(t)) ≥ 0,
r∑

i=1

αi(x(t)) = 1,
r∑

i=1

α̇i(x(t)) = 0.

(2)

3 Análise da estabilidade utilizando
Função de Lyapunov Quadrática

A procura por uma matriz P = PT > 0 afim de
obter uma função de Lyapunov V (x) = xTPx,
com V (0) = 0 e V̇ (x) < 0 para x 6= 0, dado o
sistema (1), foi estudada por (Tanaka and Wang,
2001). Defina K o conjunto {1, 2, . . . , r}.

Lema 1. O sistema fuzzy dado em (1) é assin-

toticamente estável se existir P = PT ≻ 0 satis-

fazendo:

AT
i P + PAi ≺ 0, i ∈ K (3)

Prova: (Tanaka and Wang, 2001).

4 Condições para estabilidade utilizando
Função de Lyapunov Fuzzy (FLF)

Considere a FLF:

V (x(t)) =
r∑

i=1

αi(x(t))x
T (t)Pix(t) (4)

sendo que Pi, i = 1, 2, . . . , r são matrizes definidas
positivas.

O lema mostrado a seguir, foi apresentado em
(Tanaka et al., 2003), Teorema 2, garantindo a
estabilidade do sistema (1), considerando a FLF
dada em (4).

Lema 2. Suponha que

|α̇ρ(x(t))| ≤ φρ, ρ = 1, 2, . . . , r − 1. (5)

O ponto de equiĺıbrio x = 0 do sistema

fuzzy (1) é assintoticamente estável se existirem

φ1, φ2, . . . , φr−1 tais que satisfaçam as seguintes

LMIs:





P1, . . . , Pr ≻ 0
Pρ � Pr, ρ = 1, 2, . . . , r − 1
r−1∑

ρ=1

φρ(Pρ − Pr) +
1

2

(
AT

j Pi + PiAj+

+AT
i Pj + PjAi

)
≺ 0, i ≤ j,

(6)

sendo que i, j ∈ K e φρ são escalares.

Prova: (Tanaka et al., 2003).

O Lema a seguir foi retirado de (Mozelli
et al., 2009), Teorema 6, considerando a mesma
FLF dada em (4).

Lema 3. Suponha que |α̇k| ≤ φk, k ∈ K. O sis-

tema (1) é estável se as seguintes LMIs forem sa-

tisfeitas:





Pi = PT
i ≻ 0 i ∈ K,

Pi +X � 0 i ∈ K,

P̃φ + 1

2

(
AT

j Pi + PiAj +AT
i Pj+

+PjAi) ≺ 0, i ≤ j,

(7)

sendo que i, j ∈ K, P̃φ =

r∑

k=1

φk(Pk +X), φρ são

escalares, e X = XT .

Prova: (Mozelli et al., 2009).

5 Nova condição de estabilidade
utilizando FLF

Considerando a candidata a função de Lyapunov
fuzzy (4), o modelo do sistema fuzzy TS (1) com
as propriedades dadas em (2).

Teorema 1. Considerando que |α̇ρ(x(t))| ≤
φρ,ρ ∈ K, o ponto de equiĺıbrio x = 0 do sis-

tema fuzzy TS (1) é assintoticamente estável, se

as seguintes LMIs forem satisfeitas:





Pi = PT
i ≻ 0 i ∈ K

Pk +Xij � 0 k ∈ K, i ≤ j

P̃φij
+ 1

2

(
AT

j Pi + PiAj +AT
i Pj+

+PjAi) ≺ 0, i ≤ j

(8)
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sendo que i, j ∈ K e P̃φij
=

r∑

ρ=1

φρ (Pρ +Xij), φρ

são escalares positivos conhecidos, e Xij = XT
ij .

Prova: Escolhendo a função candidata Lya-
punov fuzzy (4) e o modelo fuzzy TS dado em
(1), a derivada da função de Lyapunov fuzzy é a
seguinte:

V̇ (x) =
r∑

ρ=1

α̇ρx
TPρx+

+
r∑

i=1

αi

[
ẋTPix+ xTPiẋ

]
. (9)

Para facilitar a notação, αi(x(t)) e x(t) serão
representados por αi e x, respectivamente, nesta
prova.

Substituindo (1) em ẋ e ẋT da função V̇ (x),

V̇ (x) =

r∑

ρ=1

α̇ρx
TPρx+

+

r∑

i=1

r∑

j=1

αiαjx
T
[
AT

j Pi + PiAj

]
x. (10)

Multiplicando o termo

r∑

ρ=1

α̇ρ

[
xTPρx

]
por




r∑

i=1

r∑

j=1

αiαj


 ,

que é igual a 1 devido a (2), tem-se

V̇ (x) =
r∑

i=1

r∑

j=1

r∑

ρ=1

αiαjα̇ρx
TPρx+

+

r∑

i=1

r∑

j=1

αiαj

1

2
xT

(
AT

j Pi + PiAj+

+AT
i Pj + PjAi

)
x. (11)

Com base em (2), tem-se que

r∑

ρ=1

α̇ρ = 0. (12)

Então, a equação (11) ficará:

V̇ (x) =

r∑

i=1

r∑

j=1

r∑

ρ=1

αiαjα̇ρx
TPρx+

+
r∑

ρ=1

α̇ρx
T




r∑

i=1

r∑

j=1

αiαjXij


x+

+

r∑

i=1

r∑

j=1

αiαjx
T 1

2

(
AT

j Pi + PiAj+

+AT
i Pj + PjAi

)
x, (13)

sendo que Xij = XT
ij = Xji = XT

ji são matrizes
arbitrárias.
Assim,

V̇ (x) =

r∑

i=1

r∑

j=1

αiαjx
T

[
r∑

ρ=1

α̇ρ (Pρ +Xij)+

+
1

2

(
AT

j Pi + PiAj +AT
i Pj + PjAi

)
]
x. (14)

Supõe-se que

Pρ +Xij ≥ 0, ρ = 1, . . . , r. (15)

Considerando |α̇ρ| ≤ φρ, ρ = 1, 2, . . . , r, então de
(14),

V̇ (x) ≤

r∑

i=1

r∑

j=1

αiαjx
T

[
r∑

ρ=1

φρ (Pρ +Xij) +

+
1

2

(
AT

j Pi + PiAj +AT
i Pj + PjAi

)
]
x(t). (16)

Assim, conclui-se que V (x) é uma função de
Lyapunov fuzzy se as condições dadas em (8)
forem satisfeitas.

Observação 1: Note que se as condições
do Lema 3, dadas em (7), são fact́ıveis, então
as condições do Teorema 1, dadas em (8), tam-
bém serão fact́ıveis, pois as condições (7) e (8) são
equivalentes para X = Xij , i e j = 1, 2, . . . , r.
O Exemplo 1 mostra que existem situações nas
quais as condições do Teorema 1 são fact́ıveis e as
condições do Lema 3 não são fact́ıveis.

Neste trabalho, todos os exemplos são resolvi-
dos utilizando o softwareMatlab Version 7.4.0.287,
e o solver SeDuMi (self-Dual-Minimization)
(Sturm, n.d.) interfaciado pelo YALMIP (Yet
Another LMI Parser) (Lofberg, 2004).

Exemplo 1

Este exemplo foi baseado em (Tanaka et al.,
2003). Considere as matrizes locais:

A1 =

[
−5 −4
−1 a

]
, A2 =

[
−2 −4
b −2

]
,

sendo φ1 = φ2 = 0.85 e os modelos fuzzy TS:
Modelo da regra 1: Se x1(t) é α1(x1(t)) então

ẋ(t) = A1x(t).
Modelo da regra 2: Se x1(t) é α2(x1(t)) então

ẋ(t) = A2x(t),
sendo que

α1(x1(t)) =
1 + sen(x1(t))

2
,

α2(x1(t)) =
1− sen(x1(t))

2
.
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A Figura 1, mostra o resultado das áreas
fact́ıveis obtidas com o método proposto, satis-
fazendo as condições do Teorema 1 para vários
valores do par (a, b), a ∈ [−10,−1], b ∈ [0, 200].
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Regiões de Factibilidade - Exemplo 1

Figura 1: Análise da estabilidade para φ1 = φ2 =
0.85 com Lema 1, (3), Lema 2, (o) e Teorema 1,
(x).

Exemplo 2

Baseado em (Mozelli et al., 2009). Este exem-
plo mostra, assim como o Exemplo 1, os resultados
obtidos com Teorema 1. As matrizes locais são:

A1 =

[
−5 −4
−1 a

]
, A2 =

[
−4 −4
1

5
(3b− 2) 1

5
(3a− 4)

]

A3 =

[
−3 −4
1

5
(2b− 3) 1

5
(2a− 6)

]
, A4 =

[
−2 −4
b −2

]
,

os intervalos dos valores de (a, b) são a ∈ [−20,−5]
e b ∈ [0, 1200] e os modelos fuzzy TS:

α1(x(t)) = σ1(x1)σ2(x2), α2(x(t)) = σ1(x1)β2(x2),

α3(x(t)) = β1(x1)σ2(x2), α4(x(t)) = β1(x1)β2(x2),

βi(xi) = 1− αi(xi),

para σi(xi) e βi(xi) definidos para i ∈ {1, 2}, com

σi(xi) =





(1− sen(xi))/2, para |xi| ≤ π/2,
0, para xi > π/2,
1, para xi < −π/2.
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Regiões de Factibilidade - Exemplo 2

Figura 2: Análise da estabilidade para φ1 = φ2 =
φ3 = φ4 = 0.85 com Lema 1, (3), , Lema 2, (o) e
Teorema 1, (x).

6 Mais Comparações

O Exemplo a seguir mostra a influência da
derivada temporal da função de pertinência (φρ)
e os melhores resultados obtidos com o Teorema
1, comparado com os Lemas 1 e 3, já que o Lema
2 é um caso particular do Lema 3.

Exemplo 3

Considere o sistema fuzzy TS dado em (2),
com duas regras fuzzy, sendo as matrizes dos mo-
delos locais:

A1 =

[
0 1
−2 −1

]
, A2 =

[
−2 −1
−2− k −1

]
.

Defina kmax os máximos valores de k para os quais
a estabilidade do sistema é garantida. Estes valo-
res foram checados para vários valores de φρ. Os
resultados são mostrados na Figura 3. A figura
apresenta os resultados deste sistema para o Teo-
rema 1, Lema 1 e Lema 3.
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Figura 3: Análise da estabilidade para vários valo-
res de φρ para Lema 1, (- -); Lema 3, (- .); Teorema
1, (-).

7 Conclusões

Neste trabalho há um breve estudo sobre os mode-
los fuzzy Takagi-Sugeno (TS), e então, condições
de estabilidade utilizando Funções de Lyapunov
Fuzzy. Foram descritos lemas propostos em
(Tanaka et al., 2003; Mozelli et al., 2009), de
modo a compará-los com os resultados obtidos
com a nova condição apresentada. O Teorema 1
mostra uma nova condição de estabilidade menos
conservadora do que as apresentadas em (Tanaka
et al., 2003; Mozelli et al., 2009), sendo que,
no Exemplo 1, é posśıvel concluir que o resul-
tado apresenta uma região de factibilidade signi-
ficativamente maior quando comparado ao Lema
1 e Lema 2 (Tanaka et al., 2003), com o sistema
fuzzy TS composto por apenas dois modelos lo-
cais. Ao se analisar sistemas maiores, por exem-
plo com quatro modelos locais, como no Exem-
plo 2, a região de factibilidade também é au-
mentada quando comparada ao Lema 3 (Mozelli
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et al., 2009) em que já havia sido generalizado o
Lema 2 de (Tanaka et al., 2003). Note que, a
nova condição proposta no Teorema 1 mostra que
se os Lemas 2 e 3 forem fact́ıveis, então o teo-
rema proposto também será, pois os Lemas 2 e
3 são condições particulares do Teorema 1, que
apresentou maiores regiões de factibilidade como
pode-se observar nas Figuras 1 e 2. Por fim, o
Exemplo 3 mostra a influência da derivada tem-
poral da função de pertinência (φρ), sendo posśıvel
notar que para qualquer valor de (φρ) o Teorema
1 apresentou melhores resultados em relação aos
Lemas 1 e 3.
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FAPESP pelo apoio financeiro.

Referências

Boyd, S., El Ghaoui, L., Feron, E. and Balakr-
ishnan, V. (1994). Linear Matrix Inequali-

ties in Systems and Control Theory, Studies
in Applied Mathematics, 15, 2nd edn, SIAM
Studies in Applied Mathematics.

Cao, S. G., Rees, N. W. and Feng, G. (1997a).
Further Results About Quadratic Stabil-
ity of Continuous-Time Fuzzy Control Sys-
tems, International Journal of Systems Sci-

ence 28(4): 397 – 404.

Cao, S. G., Rees, N. W. and Feng, G.
(1997b). Lyapunov-Like Stability Theo-
rems for Discrete- Time Fuzzy Control Sys-
tems, International Journal of Systems Sci-

ence 28(3): 297 – 308.

Gahinet, P., Nemirovski, A., Laub, A. and
Chilali, M. (1995). Lmi control toolbox
- for use with matlab. [S.1.]. Dispońıvel
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Abstract— New relaxed conditions to desing of fuzzy controllers using Parallel Distributed Compensation

(PDC) are proposed. The method considers the addition of slack matrix variables to decouple the Lyapunov ma-
trices from the system matrices, providing new degrees of freedom to the controller design. Exploring properties
of membership functions, new conditions for the stabilization of systems TS fuzzy are obtained. The proposed
method represents an extension of results presented in Mozelli, Palhares and Avellar (2009). A numerical example
illustrates its efficiency.

Keywords— Fuzzy PDC controllers, Fuzzy Lyapunov functions; Linear matrix inequalities (LMIs).

Resumo— Neste trabalho condições relaxadas para o projeto de controladores fuzzy usando a Compensação

Distribuída Paralela (PDC) são propostas. O método considera a adição de variáveis de folga para evitar o
produto das matrizes da função de Lyapunov com as matrizes do sistema dinâmico, providenciando novos graus
de liberdade para o projeto do controlador. Explorando propriedades de funções de pertinência são obtidas novas
condições para a estabilização de sistemas fuzzy TS. O método proposto representa uma extensão dos resultados
apresentados em Mozelli, Palhares and Avellar (2009). Um exemplo numérico ilustra a sua eficiência.

Palavras-chave— Controladores fuzzy tipo PDC, Funções de Lyapunov fuzzy, Desigualdades matriciais line-
ares (LMIs).

1 Introdução

Controladores fuzzy do tipo PDC (Tanaka and Sugeno,
1992) representam uma ferramenta simples e eficiente
para a abordagem de projetos de controle em sistemas
fuzzy Takagi Sugeno (TS) (Takagi and Sugeno, 1985). O
PDC consiste em projetar um controlador constante para
cada modelo local do sistema fuzzy TS e então obter o
controlador global a partir de uma combinação linear dos
controladores locais com as funções de pertinência do sis-
tema fuzzy. Em geral, usa-se o critério de estabilidade
de Lyapunov para garantir as condições de existência dos
ganhos estabilizantes, isso permite que o projeto do con-
trolador seja realizado com Desigualdades Matriciais Li-
neares (do inglês, Linear matrix inequalities (LMIs)).

O controlador PDC apresentado em Tanaka and Su-
geno (1992) usava uma função quadrática de Lyapu-
nov (do inglês, Common Quadratic Lyapunov Function
(CQLF)) para garantir as condições de existência dos ga-
nhos locais. Posteriormente, em Tanaka et al. (1998)
foi verificado que estes resultados eram conservadores, e
então, condições mais relaxadas para o projeto do con-
trolador foram apresentadas. Essa peculiaridade abriu

uma nova área de pesquisa e a partir daí surgiram inú-
meros resultados na literatura visando condições mais
relaxadas para o projeto de controladores. As técnicas
mais comuns relaxam as condições do projeto do contro-
lador adicionando variáveis de folga nas LMIs (Kim and
Lee, 2000; Teixeira et al., 2003; Fang et al., 2006; Assunção
et al., 2009). Uma outra estratégia que também é muito
usada são as relaxações polinomiais baseadas no Teorema
de Pólya (Montagner et al., 2007; Sala and Ariño, 2007).

Independente da técnica, todos os resultados mencio-
nados até aqui usam uma CQLF para garantir a existên-
cia dos controladores locais. No entanto, existem sistemas
fuzzy que não são quadraticamente estabilizáveis (Tanaka
et al., 2003). Para solucionar essa dificuldade muitos au-
tores têm usado funções de Lyapunov alternativas no pro-
jeto do controlador. Dentre as várias funções existentes
podemos citar: as funções de Lyapunov por partes (Feng,
2003; Arrifano et al., 2006; Bernal et al., 2009), as fun-
ções de Lyapunov fuzzy (FLFs) com dependência linear
nas funções de pertinência (Tanaka et al., 2003; Mozelli,
Palhares and Avellar, 2009; Mozelli, Palhares, Souza and
Mendes, 2009; Mozelli et al., 2010; Faria, Silva, Oliveira
and Valentino, 2010; Faria, Silva and Oliveira, 2010; Faria
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et al., 2011a), FLFs com dependência polinomial nas fun-
ções de pertinência (Montagner et al., 2009) e FLFs com
dependência linear nas funções de pertinência e nas suas
derivadas (Mozelli and Palhares, 2010).

Neste trabalho é proposto um método baseado em
FLFs com dependência linear nas funções de pertinên-
cia. Primeiramente é proposto um esquema de relaxação
combinando os resultados apresentados em Tanaka et al.
(2003) e Mozelli, Palhares, Souza and Mendes (2009). E
então, usando o método de desacoplamento apresentado
em Mozelli, Palhares and Avellar (2009), são obtidas con-
dições relaxadas para o projeto de um controlador PDC.

A eficiência do método é ilustrada na solução de um
exemplo numérico.

2 Formulação do Problema

Ao longo do texto a notação M ≻ 0 (M � 0) é usada
para representar matrizes definidas (semi-definidas) posi-
tivas. De modo equivalente a notação M ≺ 0 (M � 0)
representa matrizes definidas (semi-definidas) negativas.
O símbolo (⋆) é usado para substituir termos transpostos
em uma matriz simétrica.

Este trabalho propõe condições menos conservado-
ras para o projeto de controladores fuzzy do tipo PDC
(Tanaka and Sugeno, 1992). O procedimento consiste em
projetar controladores constantes para cada um dos mo-
delos locais e então gerar o controlador global a partir da
combinação fuzzy dos controladores locais. Desta forma,
um modelo fuzzy TS realimentado pode ser representado
por:

ẋ(t) =

r
∑

k=1

r
∑

ℓ=1

hkhℓ

(

Ak − BkLℓ

)

x(t), (1)

sendo z(t) ∈ IRp um sinal disponível denominado vetor
premissa, x(t) ∈ IRn o vetor de estados, Ai ∈ IRn×n e
Bi ∈ IRn×m representam as matrizes dos modelos locais,
Lℓ ∈ IRm×n são os ganhos locais da realimentação de es-
tados e hi(z(t)) são as funções de pertinência de cada um
dos modelos locais. As funções de pertinência satisfazem
as seguintes propriedades:

∀k ∈ Z, hk(z(t)) ≥ 0, e

r
∑

k=1

hk(z(t)) = 1, (2)

sendo Z o conjunto de números inteiros dados por
{1, 2, . . . , r}. O objetivo deste trabalho é encontrar con-
dições suficientes para a existência de ganhos Lℓ, ℓ ∈ Z,
que garantam a estabilidade global assintótica do sistema
(1). Para facilitar a notação, de agora em diante vamos
denotar hi(z(t)) por hi.

Durante o projeto do controlador usa-se o conceito de
termo nulo (do inglês “null term”) para inserir variáveis
de folga nas LMIs (Mozelli, Palhares and Avellar, 2009).
As novas variáveis evitam o produto das matrizes de Lya-
punov com as matrizes do sistema fuzzy. A idéia básica
do processo consiste em avaliar a estabilidade do sistema
(1), a partir da seguinte igualdade:

ẋ(t) −

r
∑

k=1

r
∑

ℓ=1

hkhℓ

(

Ak − BkLℓ

)

x(t) = 0, ∀x(t). (3)

A partir do termo nulo (3) segue que

2

[

x(t)′(Z′)−1 + µẋ(t)′(Z′)−1

]

×

[

ẋ(t) −

r
∑

k=1

r
∑

ℓ=1

hkhℓ

(

Ak − BkLℓ

)

x(t)

]

= 0, ∀x(t), (4)

sendo Z ∈ IRn×n uma matriz não-singular e µ > 0 um
escalar conhecido.

3 Funções de Lyapunov Fuzzy

Neste trabalho são empregadas FLFs com dependência
linear nas funções de pertinência:

V (x(t)) =

r
∑

k=1

hk(z(t))x(t)′Pkx(t), (5)

sendo Pk, matrizes simétricas. Desta forma, a estabili-
dade do sistema (1) pode ser realizada verificando a exis-
tência de funções quadráticas para cada um dos modelos
locais e, caso elas existam, a função global de Lyapunov é
gerada a partir da combinação fuzzy das funções quadrá-
ticas.

A derivada temporal de (5) é dada por:

V̇ (x(t)) = x(t)′

(

r
∑

k=1

ḣkPk

)

x(t)

+ 2x(t)′

(

r
∑

k=1

hkPk

)

ẋ(t). (6)

Logo, as condições de estabilidade obtidas com (5) e
(6) dependem explicitamente das derivadas temporais das
funções de pertinência (2), e para convertê-las em LMI é
necessário impor limites nos seus valores. Esta caracterís-
tica afeta diretamente a eficácia do método e representa
o ponto chave deste trabalho. Em geral, os resultados
existentes na literatura exploram propriedades de funções
de pertinência para obter as condições de estabilidade do
sistema fuzzy. Por exemplo, usando a propriedade

r
∑

k=1

hk = 1 ⇒

r
∑

k=1

ḣk = 0 ⇔ ḣr = −

r−1
∑

k=1

ḣk, (7)

foi provado em Tanaka et al. (2003) que

r
∑

k=1

ḣkPk =

r−1
∑

k=1

ḣk

(

Pk − Pr

)

. (8)

E, a partir disso, foram apresentadas condições suficien-
tes para a estabilização de sistemas fuzzy. Os resultados
apresentados são menos conservadores do que os obtidos
com uma CQLF, o que incentiva mais estudos sobre este
tema. Observe que na propriedade (7) é considerado ape-
nas o isolamento do último termo da soma (ḣr). Durante
nossos estudos foi verificado que isso representa uma fonte
de conservadorismo e que a escolha do índice do termo a
ser isolado pode gerar resultados menos conservadores.
Desta forma, foi proposta uma extensão das propriedades
(7) e (8), dada por:

ḣi = −

r
∑

k=1

k 6=i

ḣk ⇒

r
∑

k=1

ḣkPk =

r
∑

k=1

k 6=i

(

Pk − Pi

)

, (9)
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para um dado índice i ∈ Z. Considerando (9), em Faria,
Silva and Oliveira (2010) foram apresentadas condições
que podem ser menos conservadoras do que as existentes
em Tanaka et al. (2003).

A propriedade (7) foi usada recentemente em Mozelli,
Palhares, Souza and Mendes (2009) sob outra perspectiva.
Ao invés da isolarem um termo na soma, de maneira si-
milar à (8) ou (9), os autores usaram (7) para incluir uma
variável de folga na equação. No trabalho foi provado que:

r
∑

k=1

ḣkPk =

r
∑

k=1

ḣk

(

Pk + M
)

, (10)

sendo M uma matriz simétrica de dimensões compatí-
veis. E então, a partir de (10) foram obtidas condições
de estabilidade que são menos conservadoras do que as
apresentadas em Tanaka et al. (2003) e Faria, Silva and
Oliveira (2010). Como a inclusão de uma variável de folga
no termo (10) é capaz de melhorar as condições de esta-
bilidade, então em Faria et al. (2011b) foi proposto um
método que combina as propriedades (9) e (10) para ge-
rar condições menos conservadoras do que as existentes
em Mozelli, Palhares, Souza and Mendes (2009).

A propriedade (9) considera o isolamento de apenas
um termo no somatório e existem poucos resultados na
literatura explorando este fato. Em Faria, Silva, Oliveira
and Valentino (2010) e Faria et al. (2011a), nós começa-
mos a estudar o impacto do isolamento de dois índices
distintos i e j no somatório (7). Os resultados encontra-
dos são menos conservadores do que os apresentados em
Mozelli, Palhares and Avellar (2009). No entanto, a busca
de uma solução com esses métodos está relacionada com
o teste dos índices e, no pior caso, podem ser necessá-
rios r × (r − 1) testes, o que dificulta a sua aplicação em
sistemas fuzzy complexos (que possuem muitos modelos
locais).

Tendo em vista essa dificuldade e ressaltando que Fa-
ria et al. (2011b) aborda apenas a análise de estabilidade
de sistemas fuzzy. O objetivo deste trabalho é estender
os resultados propostos em Faria et al. (2011b) para o
projeto de controladores fuzzy do tipo PDC. Os resulta-
dos consideram o isolamento de apenas um índice, o que
implica que, no pior, são necessários apenas r testes.

4 Projeto de controladores Fuzzy

Durante o projeto do controlador são usadas algumas pro-
priedades de funções de pertinência. Um resultado impor-
tante é descrito a seguir.

Proposição 1 Dado um índice i ∈ Z. Para quaisquer
matrizes X ∈ IR n×n e Pk ∈ IR n×n, k ∈ Z, a seguinte
igualdade é verificada:

r
∑

k=1

ḣkPk = ḣiX +

r
∑

k=1

k 6=i

ḣk(Pk − Pi + X). (11)

Prova: A demonstração da Proposição 1, exibida a se-
guir, foi extraída do trabalho (Faria et al., 2011b) que
ainda não está disponível para consulta.

De (7), (9) e (10), segue que
r
∑

k=1

ḣkPk =

r
∑

k=1

ḣk(Pk + X) (12)

= ḣiX + ḣiPi +

r
∑

k=1

k 6=i

ḣk(Pk + X) (13)

= ḣiX −

r
∑

k=1

k 6=i

ḣkPi +

r
∑

k=1

k 6=i

ḣk(Pk + X) (14)

= ḣiX +

r
∑

k=1

k 6=i

ḣk(Pk − Pi + X). (15)

Concluindo a demonstração. 2

A Proposição 1 é o ponto chave deste trabalho, pois é
através dela que obtemos as novas condições para o pro-
jeto do controlador.

Teorema 1 Sejam φk, k ∈ Z, números reais positivos
conhecidos. Dado um escalar µ > 0, um índice i ∈ Z e

assumindo que |ḣk| ≤ φk, ∀k ∈ Z. O sistema fuzzy TS (1)
é estabilizável, com ganhos locais Lℓ = YℓZ−1, se existir
matrizes simétricas S e Qk ∈ IR n×n, k ∈ Z, e matrizes
Z ∈ IR n×n e Yℓ ∈ IR m×n, ℓ ∈ Z, satisfazendo as LMIs:

Qk ≻ 0, (16)

Qρ − Qi + S � 0, ρ ∈ Z − {i}, (17)
[

Q̃φ − AkZ − Z′A′
k

+ BkYk + Y′
k

B′
k

⋆

Qk − µ
(

AkZ − BkYk

)

+ Z′ µ
(

Z + Z′
)

]

≺ 0, (18)

[

Q̃φ − AkZ − Z′A′
k

+ BkYℓ + Y′
ℓ
B′

k
⋆

Qk − µ
(

AkZ − BkYℓ

)

+ Z′ µ
(

Z + Z′
)

]

+

[

Q̃φ − AℓZ − Z′A′
ℓ

+ BℓYk + Y′
k

B′
ℓ

⋆

Qℓ − µ
(

AℓZ − BℓYk

)

+ Z′ µ
(

Z + Z′
)

]

� 0,

k < ℓ, (19)

sendo k, ℓ ∈ Z e

Q̃φ = ±φiS +

r
∑

k=1

k 6=i

φk (Qk − Qi + S) .

o símbolo ± indica que os parâmetros +φi e −φi precisam

ser testados.

Prova: A prova deste teorema segue de forma similar
à prova do Teorema 6 de Mozelli, Palhares and Avellar
(2009) e é exibida aqui apenas para facilitar a leitura do
trabalho.

Considerando o termo nulo (4), (6) pode ser reescrito
como

V̇ (x(t)) = x(t)′

(

r
∑

k=1

ḣkPk

)

x(t) + 2x(t)′

(

r
∑

k=1

hkPk

)

ẋ(t)

+ 2

[

x(t)′(Z′)−1 + ẋ(t)′µ(Z′)−1

]

×

[

ẋ(t) −

r
∑

k=1

r
∑

ℓ=1

hkhℓ

(

Ak − BkLℓ

)

x(t)

]

=

r
∑

k=1

r
∑

ℓ=1

hkhℓ

[

x(t)′

(

r
∑

k=1

ḣkPk

)

x(t) + 2

(

x(t)′Pkẋ(t)

+ x(t)′(Z′)−1ẋ(t) − x(t)′(Z′)−1Akx(t)

+ x(t)′(Z′)−1BkLℓx(t) + ẋ(t)′µ(Z′)−1ẋ(t)

− ẋ(t)′µ(Z′)−1Akx(t) + ẋ(t)′µ(Z′)−1BkLℓx(t)

)

]
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Aplicando a Proposição 1 na expressão acima e conside-
rando as hipótese |ḣk| ≤ φk, ∀k ∈ Z, tem-se que

V̇ (x(t)) <
[

x(t)′ ẋ(t)′
]

(

r
∑

k=1

r
∑

ℓ=1

hkhℓ ×

×

[

P̃φ − (Z′)−1Ak − A′
kZ−1 + (Z′)−1BkLℓ + L′

ℓB′
kZ−1

Pk − µ(Z′)−1
(

Ak − BkLℓ

)

+ Z−1

Pk − µ
(

Ak − BkLℓ

)′
Z−1 + (Z′)−1

µ
[

(Z′)−1 + Z−1
]

]

)

[

x(t)

ẋ(t)

]

. (20)

Agora, multiplicando (18) e (19) à esquerda por
[

(Z
′)−1 0

0 (Z
′)−1

]

, à direita por
[

Z
−1 0
0 Z

−1

]

e considerando
as seguintes substituições

Pk = (Z′)−1QkZ−1, X = (Z′)−1SZ−1,

P̃φ = (Z′)−1Q̃φZ−1 e Lℓ = YℓZ−1,

obtém-se matrizes equivalentes à (20). Então, usando
a propriedade para elementos limitados apresentada em
Montagner and Peres (2003) conclui-se que, quando as
LMIs (16)-(19) são factíveis, a função escalar (20) é nega-
tiva para todo x(t) 6= 0, e pelo método direto de Lyapu-
nov, o sistema (1) é globalmente assintoticamente estável.
2

A eficiência do Teorema 1 é ilustrada na solução de
um exemplo numérico.

5 Exemplo

Considere um sistema fuzzy TS (1) com os seguintes mo-
delos locais:

A1 =

[

−3 −2
8 9

]

, B1 =

[

1
1

]

,

A2 =

[

−2 −3
8 19

]

, B2 =

[

1
1

]

A3 =

[

−2 0
8 10

]

, B3 =

[

0
1

]

,

A4 =

[

−2 + a −3
−7 + b 9 + a

]

, B4 =

[

b
1

]

.







































O Teorema 1 é usado para garantir a estabilização deste
sistema considerando vários valores de a e b, tais que,
a ∈ [1.5 3] e b ∈ [1 1.8]. A solução numérica das LMIs
foi realizada com os pacotes “YALMIP toolbox” (Löfberg,
2004) e “SeDuMi” (Sturm, 1999) do MATLAB. Durante
a solução foi assumido que φk = 1, ∀k ∈ Z e µ = 0.1.
As Figuras 1 e 2 exibem os pontos da região de análise
onde foi possível encontrar um ganho estabilizante para o
sistema (1). Os pontos marcados com (◦) representam a
região de factibilidade do Teorema 6 de Mozelli, Palhares
and Avellar (2009) enquanto os pontos (×) representam
a região de factibilidade do Teorema 1 com i = 3 e i = 4,
respectivamente.

Observe pelas Figuras 1 e 2 que a escolha do índice
i ∈ Z tem influência na região de factibilidade das LMIs
do Teorema 1. A Figura 1 exibe a pior região de facti-
bilidade encontrada pelo Teorema 1 (i = 3) e a Figura 2
exibe a melhor região de factibilidade (i = 4). Um fato
interessante é que no pior caso a região de factibilidade do
Teorema 1 é pelo menos igual a região do Teorema 6 de
Mozelli, Palhares and Avellar (2009). De fato isso pode ser
facilmente verificado. Em Mozelli, Palhares and Avellar

1.5 2 2.5 3

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

a

b

Figura 1: Região de factibilidade do Teorema 6 (◦) e do
Teorema 1 com i = 3 (×).

1.5 2 2.5 3

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

a

b

Figura 2: Região de factibilidade do Teorema 6 (◦) e do
Teorema 1 com i = 4 (×).

(2009) os autores consideram uma matriz Qφ dada por:

Qφ =

r
∑

k=1

φk (Qk + U) . (21)

Essa matriz é obtida a partir da propriedade (10). Agora,
observe que (21) é igual a matriz Q̃φ do Teorema 1 para
o caso particular S = Qi + U. Logo, toda solução do Te-
orema 6 de Mozelli, Palhares and Avellar (2009) também
é solução do Teorema 1. Para encontrar a melhor região
de factibilidade do Teorema 1 é necessário testar todos os
índices possíveis do conjunto Z, ou seja, são necessários r

testes.

6 Conclusões

Usando funções de Lyapunov fuzzy linearmente depen-
dentes nas funções de pertinência, condições menos con-
servadoras para o projeto de controladores fuzzy do tipo
PDC foram propostas. Os resultados usam o conceito de
termos nulos para adicionar varáveis de folga nas LMIs.

Explorando propriedades de funções de pertinência foi
possível obter uma estratégia simples para a escolha de ín-
dices pertencentes a um conjunto de números inteiros Z.
Durante a solução de um exemplo foi verificado que essa
estratégia pode aumentar a relaxação nas LMIs (ver Figu-
ras 1 e 2). Além disso, o resultado proposto neste trabalho
representa uma extensão dos resultados apresentados em
Mozelli, Palhares and Avellar (2009).
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Abstract— This paper proposes a Takagi-Sugeno (TS) fuzzy control design methodology to nonlinear systems.
The Linear Quadratic Regulator (LQR) and pole placement techniques are combined in a TS fuzzy structure
in order to guarantee an optimal controller with satisfactory temporal performance based on poles properly
allocated. Simulations results, with application on a robotic manipulator, show the efficience of the proposed
methodology.

Keywords— Fuzzy control, linear quadratic regulator, pole placement, nonlinear systems.

Resumo— Este artigo apresenta uma metodologia para projeto de controle nebuloso Takagi-Sugeno (TS) para
sistemas não-lineares. O Regulador Linear Quadrático (LQR) e o método de alocação de pólos são combinados
em um contexto nebuloso de maneira a garantir um controlador ótimo com desempenho temporal satisfatório
baseado em pólos adequadamente alocados. Resultados de simulação, com aplicação sobre um manipulador
robótico, mostram a eficiência da metodologia proposta.

Palavras-chave— Controle nebuloso, regulador linear quadrático, alocação de pólos, sistemas não-lineares.

1 Introdução

Os problemas de controle atuais apresentam uma
tendência natural de aumentar sua complexidade
em virtude dos critérios de desempenho multi-
objetivos, e a sua satisfação com alta precisão
e exatidão. As aplicações industriais, em geral,
apresentam plantas de entradas e sáıdas múlti-
plas (MIMO1). Nesse contexto, a teoria de con-
trole clássica, caracterizada pela representação
por entrada-sáıda, apresenta limitações, uma vez
que não permite o acesso completo a todas as
variáveis deste tipo de planta industrial. Isto
tem motivado a busca por novas estratégias de
controle, explorando a representação por espaço
de estados, o que definiu o surgimento da teo-
ria de controle moderna. A partir de então, vá-
rias metodologias foram propostas, desde aquelas
mais simples para tratar de plantas industriais
lineares (neste caso, as não-linearidades e incer-
tezas são consideradas despreźıveis) até aquelas
mais sofisticadas onde o projeto do controlador
leva em conta as caracteŕısticas não-lineares, in-
certas e/ou variantes no tempo da planta indus-
trial (Choi, 2007; Li and Tsai, 2007; Chen, Liu
and Tong, 2007; Ghosh et al., 2009). Atualmente,
a exploração e o avanço de novas tecnologias e
abordagens baseadas na utilização de inteligência
computacional, levando-se em conta o impacto de
técnicas como redes neurais, algoritmos genéticos,
sistemas nebulosos, entre outras, tem permitido as
suas aplicações na modelagem e controle de plan-
tas complexas, alcançando resultados promissores

1Do inglês multiple-input, multiple-output.

que corroboram o seu uso cada vez mais crescente
(Chen, Yang, Abraham and Peng, 2007; Moham-
madian et al., 2002; Pedrycz and Gomide, 2007).
A teoria de sistemas nebulosos, em particular, tem
recebido grande atenção por parte dos pesquisa-
dores na área de controle, por ser capaz de tratar
eficientemente com incertezas e não-linearidades
através da sua estrutura funcional. Este interesse
tem crescido nos últimos anos devido a possibi-
lidade de se incorporar na estrutura do controla-
dor nebuloso o conhecimento do especialista bem
como o formalismo matemático oriundo da teo-
ria de controle moderna, resultando em controla-
dores com alto grau de transparência, interpre-
tação, e ao mesmo tempo garantindo robustez
e estabilidade nas malhas de controle. Na lite-
ratura, são numerosas as aplicações bem sucedidas
de sistemas de controle nebuloso que apresentam
as caracteŕısticas supracitadas. Em (Márquez
et al., 2009) é proposta uma metodologia geral
que usa lógica nebulosa de forma sistemática e
formal para sintetizar sistemas de controle não-
linear, que são estáveis pelo projeto. Embora ba-
seadas na teoria de Lyapunov, ela evita a busca
pelas funções de Lyapunov, permitindo que o pro-
cesso de śıntese seja sistemático bem como for-
mal e, especialmente, independente de heuŕıstica.
Em (Zhao et al., 2009), um novo método de pro-
jeto de controlador nebuloso robusto é proposto
para estabilizar uma classe de sistemas caóticos
com parâmetros incertos baseado em seus mo-
delos nebulosos Takagi-Sugeno equivalentes. Com
esse método, um controlador nebuloso com reali-
mentação de estado é projetado para estabilizar
o equiĺıbrio do sistema caótico incerto robusta-
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mente baseado na teoria de Linearização exata e
Técnica de Compensação Paralela e Distribúıda.
O controlador projetado, com simples estrutura
e rápida resposta, pode estabilizar vários tipos
de sistemas hipercaóticos e caóticos. Em (Chen
et al., 2004), após um estudo e śıntese de controla-
dores baseados em redes neurais e lógica nebulosa
para controle ótimo de sistemas não-lineares in-
certos, são propostos três tipos de arquiteturas de
controladores hierárquicos e o estudo demonstra
que o esquema de controle baseado em lógica ne-
bulosa e redes neurais proposto é muito útil em
aplicações para sistemas não-lineares. Este ar-
tigo apresenta uma estratégia de controle nebuloso
Takagi-Sugeno (TS) ótimo com alocação de pólos
no espaço de estados para sistemas não-lineares.
A alocação de pólos é uma técnica na qual todos
os pólos de malha-fechada são alocados nas posi-
ções desejadas de modo a garantir que a resposta
do sistema apresente aspectos previamente esta-
belecidos, como especificações da resposta tempo-
ral, quais sejam velocidade, coeficiente de amor-
tecimento, máximo de sobre-sinal, como também
especificações de regime permanente. Como téc-
nica de controle ótimo será utilizado o regula-
dor linear quadrático (LQR), que permite calcu-
lar de maneira sistemática a matriz de ganho de
realimentação de estado para o sistema regula-
dor. Essas duas técnicas serão aqui combinadas
em um contexto nebuloso de maneira a garantir
um controlador ótimo com desempenho temporal
satisfatório baseado em pólos adequadamente alo-
cados. A estrutura do artigo é como segue: na
Seção 2 é apresentada a fundamentação das téc-
nicas de alocação de pólos e do regulador linear
quadrático bem como estruturas fundamentais de
sistemas nebulosos. Na Seção 3, são apresentados
os principais resultados computacionais referentes
à aplicação da estratégia proposta, para um ma-
nipulador robótico. A Seção 4 conclui o trabalho
e por fim são feitos os agradecimentos.

2 Controle nebuloso ótimo com alocação

de pólos

O método do regulador linear quadrático (LQR)
apresenta relativa vantagem em relação à técnica
de alocação de pólos no sentido de permitir o cál-
culo da matriz de ganho Ki de realimentação de
estado de maneira sistemática. Nesta seção será
proposta uma associação entre essas duas abor-
dagens, no contexto nebuloso, de modo que seja
posśıvel alocar os pólos de malha-fechada nas po-
sições desejadas e ao mesmo tempo garantir um
controle ótimo.

2.1 Planta dinâmica nebulosa Takagi-Sugeno

Um sistema de inferência nebuloso Takagi-Sugeno
(TS) usa no consequente de suas regras SE-

ENTÃO uma expressão funcional da variáveis lin-
gúısticas do antecedente. A i|[i=1,2,...,l]-ésima re-
gra TS, indicada por Ri, onde l é o número de
regras, é dada por

Ri : SE x̃1 é F i
j|x̃1

E ... E x̃n é F i
j|x̃n

ENTÃO ẋ(t) = Aix(t) +Biu(t)
(1)

O vetor x̃ ∈ R
n contem as variáveis lingúıs-

ticas do antecedente. Cada variável lingúıstica
tem seu próprio universo de discurso Ux̃1

,...,Ux̃n

particionado pelos conjuntos nebulosos represen-
tando os termos lingúısticos correspondentes. A
variável x̃t|

t=1,2,...,, pertence ao conjunto nebu-
loso F i

j|x̃t
com um valor γi

Fj|x̃t
definido por uma

função de pertinência γi
x̃t

: R → [0, 1], com

γi
Fj|x̃1

∈
{

γi
F1|x̃1

, γi
F2|x̃1

, ..., γi
Fpx̃t

|x̃1

}

, onde px̃t
é

o número de partições do universo de discurso as-
sociado à variável lingúıstica x̃t. As matrizes Ai e
Bi representam os parâmetros do i-ésimo modelo
local do sistema nebuloso. A variável x(t) repre-
senta o vetor de estado do subsistema, enquanto
que u(t) representa o vetor de entrada. O conse-
quente, deste modo, consiste de uma equação de
estado que representa um submodelo linear em um
ponto de operação do sistema. O grau de ativa-
ção hi para a regra Ri é dado pelo operador de
conjunção norma-t:

hi = γi
Fj|x̃∗

1

∧ γi
Fj|x̃∗

2

∧ ... ∧ γi
Fj|x̃∗

n

(2)

onde x̃∗
t é algum ponto em Ux̃∗

t
. O grau de ativação

normalizado para a regra i é definido como:

λi(x̃) =
hi(x̃)
l

∑

r=1

hr(x̃)

(3)

Esta normalização implica que

l
∑

i=1

λi(x̃) = 1 (4)

A resposta do modelo TS é uma soma pon-
derada dos consequentes, isto é, uma combinação
convexa dos modelos locais:

˙̃x(t) =

l
∑

i=1

λi(x̃) (Aix(t) +Biu(t)) (5)

Tal modelo pode ser visto como um sistema li-
near variante nos parâmetros (LPV ). Neste sen-
tido, um modelo TS pode ser considerado como
uma mapeamento do espaço do antecedente (en-
trada) à região convexa (politopo) no espaço dos
submodelos locais definidos pelos parâmetros do
consequente. Esta propriedade simplifica a aná-
lise de modelos TS num contexto de sistema li-
near robusto tanto para identificação como para
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projeto de controladores com caracteŕısticas de
malha-fechada desejadas ou análise de estabili-
dade (Serra, 2005).

2.2 Regulador linear quadrático

O método do regulador linear quadrático (LQR)
minimiza a função objetivo

J =

∫ ∞

0

(

xTQx+ uTRu
)

dt (6)

onde Q e R são matrizes de ponderação sobre o
estado x e a entrada u, respectivamente, e tal fun-
ção está relacionada ao subsistema descrito por

ẋ = Aix+Biu (7)

com o vetor de controle ótimo dado por

u(t) = −Kix(t) (8)

O sistema definido pelas equações (7) e (8)
corresponde ao submodelo linear relativo à i-ésima
regra do sistema nebuloso. Fazendo a substituição
da equação (8) na equação (7), obtêm-se:

ẋ = Aix−BiKiu = (Ai −BiKi)x (9)

Admitindo-se que a matriz Ai − BiKi seja
estável, ou ainda, que seus autovalores tenham
partes reais negativas, é posśıvel obter a matriz
de ganho Ki de realimentação de estado desde que
se resolva a chamada equação de Riccati da matriz
reduzida, dada por:

AT
i P+PAi −PBiR

−1BT
i P+Q = 0 (10)

para a matriz P. Existem várias matrizes P que
satisfazem esta equação. Contudo, se o sistema
é estavel, sempre existe uma matriz positiva defi-
nida P para satisfazê-la. Assim, encontra-se a ma-
triz positiva definida P que soluciona a equação de
Riccati da matriz reduzida, o que irá garantir que
a matriz Ai −BiKi seja estável. Por conseguinte
se obtem o ganho Ki através da equação:

Ki = R−1BT
i P (11)

A equação (11) fornece a matriz ótima Ki e conse-
quentemente se obtem o sinal de controle ótimo:

u(t) = −Kix(t) = −R−1BT
i Px(t) (12)

Cada matriz Ki encontrada para o i-ésimo
subsistema deve garantir a estabilidade dos de-
mais submodelos. Com o objetivo de possibilitar
a realização de especificações de resposta a partir
das matrizes Q e R, será considerado um sistema
genérico de segunda ordem na sua forma canônica
controlável:

ẋ =

[

0 1
−ai2 −ai1

]

x+

[

0
1

]

u (13)

As matrizes Q e R serão definidas como

Q =

[

µ 0
0 1

]

(14)

R =
[

β
]

(15)

A matriz P a ser obtida, consiste numa matriz
real simétrica dada por:

P =

[

p11 p12
p21 p22

]

(16)

onde p12 = p21. Substituindo o valor da matriz
Ai encontrado em (13) e os valores de Q, R e P

definidos em (14), (15), (16), respectivamente, na
equação (10) obtêm-se









0 -ai2
1 -ai1

















p11 p12
p12 p22









+









p11 p12
p12 p22

















0 1
-ai2 -ai1









−





p11 p12
p12 p22









0
1



[β]−1
[

0 1
]





p11 p12
p12 p22



+

[

µ 0
0 1

]

=

[

0 0
0 0

]

(17)
Realizando as operações necessárias na equa-

ção (17), obtêm-se:





−2ai
2p12−

(p12)2

β
+µ p11−ai

1p12−ai
2p22−

p12p22
β

p11−ai
1p12−ai

2p22−
p12p22

β
2p12−2ai

1p22−
(p22)2

β
+1





=





0 0

0 0





(18)
Da equação (18) é obtido o seguinte sistema

de equações:











−2ai2p12 −
(p12)

2

β
+ µ = 0

p11 − ai1p12 − ai2p22 −
p12p22

β
= 0

2p12 − 2a1p22 −
(p22)

2

β
+ 1 = 0

(19)

Da solução do sistema descrito em (19) são
obtidos os valores de p11, p12 e p22:

p11 = ai1p12 + ai2p22 +
p12p22

β

p12 = −ai2β +

√

(

ai2
)2

β2 + µβ

p22 = −ai
1β+

√

(ai
1)

2
β2+2

(

−ai
2β+

√

(ai
2)

2
β2+µβ

)

β+β

(20)
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Da equação (11), obtêm-se:

Ki = [β]
−1 [ 0 1

]

[

p11 p12
p12 p22

]

=
[ p12

β
p22

β

]

(21)
ou ainda

Ki =
[

ki1 ki2
]

(22)

onde

ki1 = −ai2 +

√

(ai
2)

2
β2+µβ

β

ki2 = −ai1 +

√

(ai
1)

2
β2+2

(

−ai
2β+

√

(ai
2)

2
β2+µβ

)

β+β

β

(23)
A equação caracteŕıstica do sistema pode ser

determinada, uma vez tendo sido obtida a matriz
de ganho Ki de realimentação de estado, como
segue:

|sI−Ai +BiKi| =

s2 +







√

β

(

(ai
1)

2
β−2ai

2β+2

√

β
(

(ai
2)

2
β+µ

)

+1

)

β






s+

+

√

β
(

(ai
2)

2
β+µ

)

β
= 0

(24)

2.3 Alocação de pólos

Com base na equação (23), obtida a partir da
teoria do regulador linear quadrático, é posśıvel
designar pólos para cada um dos submodelos de
um dado sistema e projetar a matriz de ganho Ki

de realimentação de estado que aloque tais pólos
uma vez que se encontre uma solução real, em
termos de µ e β para o seguinte equacionamento:
primeiramente são escolhidos os pólos de malha-
fechada desejados para o sistema. Em seguida,
determina-se a equação caracteŕıstica relativa a
esses pólos. Esta equação será comparada com a
equação (24) - este processo gera um sistema em
termos das variáveis µ e β. Se forem encontradas
soluções reais positivas para todos os submodelos
do sistema, prossegue-se determinando a matriz
de ganho de realimentação de estado a partir da
equação (23). Caso contrário, entende-se que não
é posśıvel alocar os pólos de malha-fechada esco-
lhidos para o sistema em questão. Tal restrição
é oriunda do controle linear quadrático ótimo.
Deste modo, cria-se um elo entre a teoria de
alocação de pólos e o regulador linear quadrático,
permitindo que ao mesmo tempo que se aloque
arbitrariamente pólos de malha-fechada para
um determinado sistema, também seja feito um
controle ótimo.

3 Resultados computacionais

Nesta seção serão apresentados os principais resul-
tados obtidos para ilustrar a abordagem proposta

utilizando como exemplo um sistema regulador de
um manipulador robótico.

3.1 Modelo nebuloso TS do manipulador robó-
tico e estrutura do controlador

A equação diferencial que representa o comporta-
mento do manipulador é:

ml2θ̈ +Blθ̇ +mgl sin (θ) = Tc (25)

onde B = 1 kgm2/s é o fator de amortecimento;
m = 1 kg é a massa e l = 1m é o comprimento
do braço do manipulador; g = 9.81m/s2 é a cons-
tante gravitacional e Tc é a variável de entrada, ou
seja, o torque aplicado no manipulador. O ângulo
θ é a variável de sáıda, ou seja, a posição angu-
lar do manipulador. Considerando o interesse na
dinâmica do sistema na faixa de [−90◦, 90◦], foi
feita a representação do sistema (já linearizado nos
pontos de operação) no espaço de estados como
segue. Sejam as variáveis de estado x1(t) e x2(t).
Assim,

{

x1(t) = θ ⇒ ẋ1(t) = θ̇

x2(t) = θ̇ = ẋ1(t) ⇒ ẋ2(t) = θ̈
(26)

Dáı se define ẋ(t) =

[

ẋ1(t)
ẋ2(t)

]

e x(t) =

[

x1(t)
x2(t)

]

.

Considerando a representação no espaço de esta-
dos, foi desenvolvido um modelo nebuloso TS uti-
lizando como pontos de operação 0◦, ±30◦, ±60◦,
e ±90◦ (Santos and Serra, 2010). A seguinte base
de regras do modelo nebuloso, composta por 7 re-
gras, foi obtida:

R1: Se θ é − 90◦ então ẋ(t)=

[

0 1
0 −1

]

x(t)+

[

0
1

]

u1
∗

R2: Se θ é − 60◦ então ẋ(t)=

[

0 1
−4.9050 −1

]

x(t)+

[

0
1

]

u2
∗

R3: Se θ é − 30◦ então ẋ(t)=

[

0 1
−8.4957 −1

]

x(t)+

[

0
1

]

u3
∗

R4: Se θ é 0◦ então ẋ(t)=

[

0 1
−9.81 −1

]

x(t)+

[

0
1

]

u4
∗

R5: Se θ é 30◦ então ẋ(t)=

[

0 1
−8.4957 −1

]

x(t)+

[

0
1

]

u5
∗

R6: Se θ é 60◦ então ẋ(t)=

[

0 1
−4.9050 −1

]

x(t)+

[

0
1

]

u6
∗

R7: Se θ é 90◦ então ẋ(t)=

[

0 1
0 −1

]

x(t)+

[

0
1

]

u7
∗

onde ui
∗ representa uma entrada genérica do

submodelo da i-ésima regra. A base de regras
do controlador apresenta estrutura bastante simi-
lar a do modelo, diferindo na função do conse-
quente que, neste caso está relacionada ao sinal
de controle do sistema:

R1: Se θ é − 90◦ então ũ(t) = −K1x̃(t) + u1

R2: Se θ é − 60◦ então ũ(t) = −K2x̃(t) + u2

R3: Se θ é − 30◦ então ũ(t) = −K3x̃(t) + u3

R4: Se θ é 0◦ então ũ(t) = −K4x̃(t) + u4

R5: Se θ é 30◦ então ũ(t) = −K5x̃(t) + u5

R6: Se θ é 60◦ então ũ(t) = −K6x̃(t) + u6

R7: Se θ é 90◦ então ũ(t) = −K7x̃(t) + u7
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com u1 = 9.81, u2 = 3.3592, u3 = 0.4567, u4 = 0,
u5 = −0.4557, u6 = −3.3592, u7 = −9.81. De
forma genérica, o sinal de controle nebuloso, neste
caso, pode ser escrito como:

ũ(t) = −

7
∑

i=1

λiKix̃+

7
∑

i=1

λiui (27)

onde λi denota o grau de ativação normalizado.
Os pólos de malha-fechada desejados para cada
submodelo local em um ponto de operação foram
escolhidos adequadamente. As matrizes de ganho
de realimentação de estado, para os pontos de o-
peração escolhidos de −90◦ a 90◦, na ordem, fo-
ram determinadas a partir do procedimento ilus-
trado na seção 2.3. A Tabela 1 ilustra os resul-
tados obtidos pelo método proposto para alguns
pólos designados.

Pólos θ0 µ β K

−90◦ 08.258 0.0323 [16.000 07]
−60◦ 05.683 0.0245 [11.095 07]
−30◦ 03.830 0.0208 [07.504 07]

[−4,−4] 0◦ 03.156 0.0198 [06.190 07]
30◦ 03.830 0.0208 [07.504 07]
60◦ 05.683 0.0245 [11.095 07]
90◦ 08.258 0.0323 [16.000 07]

−90◦ 18.778 0.1111 [13.000 05]
−60◦ 07.706 0.0532 [08.095 05]
−30◦ 03.725 0.0385 [04.504 05]

[−3± j2] 0◦ 02.542 0.0349 [03.190 05]
30◦ 03.725 0.0385 [04.504 05]
60◦ 07.706 0.0532 [08.095 05]
90◦ 18.778 0.1111 [13.000 05]

−90◦ 39.264 0.0061 [80.000 17]
−60◦ 36.896 0.0058 [75.095 17]
−30◦ 35.156 0.0056 [71.504 17]

[−8,−10] 0◦ 34.518 0.0055 [70.190 17]
30◦ 35.156 0.0056 [71.504 17]
60◦ 36.896 0.0058 [75.095 17]
90◦ 39.264 0.0061 [80.000 17]

Tabela 1: Relação entre os critérios de desem-
penho através das matrizes Q e R, definidas pelas
equações (14) e (15), respectivamente, e a aloca-
ção dos pólos.

Como se pode observar, o segundo elemento
de cada uma das matrizes de ganho é sempre o
mesmo. Este fato se explica através da pondera-
ção da matriz Q sobre o vetor de estado x(t), pois
o parâmetro µ afeta somente a variável de estado
x1(t). Assim, quaisquer pólos que porventura ve-
nham a ser designados irão proporcionar matrizes
de ganho de realimentação de estado, para alocá-
los, com essa caracteŕıstica. Uma vez projetadas
as matrizes de ganho de realimentação de estado
para cada um dos submodelos lineares nos pontos
de operação do manipulador robótico, tais mode-
los, juntamente com os ganhos, foram agrupados
numa estrutura nebulosa Takagi-Sugeno para im-
plementação do sistema regulador proposto. Na
Figura 1 é mostrado o diagrama de simulação

x(t)
x1(t)

x2(t)

x2(t)

x1(t)

u(t)

Offsets

In17

In18

In19

In20

In21
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Conversor
rad − grau

180 /pi

Figura 1: Diagrama de simulação do sistema LQR
nebuloso com alocação de pólos para o manipula-
dor robótico.

no software Matlab/Simulink2 da estrutura do
controlador e da planta (manipulador robótico).
O bloco ‘funções de pertinência’ indica a etapa de
fuzificação, na qual são atribúıdas as ponderações
sobre a sáıda x1(t) conforme o ajuste das fun-
ções de pertinência triangulares. Em sequência,
os graus de ativação são normalizados segundo a
equação (3) e por conseguinte alimentam os blo-
cos ‘LQR / Alocação’ e também o bloco ‘Offsets’.
Neste, estão situados os ganhos numéricos advin-
dos da etapa de linearização do sistema e naquele,
constam as matrizes de ganho de realimentação
de estado relativas aos pólos designados. As sáı-
das desses blocos são somadas, conforme a equa-
ção (27) e o sinal de controle gerado é conectado
à entrada da planta não-linear, cuja estrutura foi
elaborada por simulação analógica com base na
equação (25), que rege sua dinâmica. Por fim, são
adicionados blocos para visualização dos sinais de
posição angular x1(t), velocidade angular x2(t) e
também do sinal de controle u(t). Na figura 2
são mostradas as curvas de resposta do sistema
para cada um dos pólos designados na Tabela 1.
Foi utilizada uma condição inicial de 50◦ para a
posição angular e de 0 rad/s para a velocidade
angular do manipulador. Também são mostradas
as curvas do sinal de controle.

4 Conclusões

A combinação das técnicas de alocação de pólos
e do LQR num contexto nebuloso se mostraram
bastante adequadas para projeto de controle. Os

2
Matlab é um produto da The MathWorks.
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Figura 2: A linha cont́ınua designa os pólos em
[−4,−4], a linha traço e ponto, os pólos em [−3±
j2] e a pontilhada, os pólos em [−8,−10].

resultados de simulação mostraram que o contro-
lador proposto permitiu uma resposta temporal
satisfatória para o manipulador robótico permi-
tindo a alocação dos pólos desejados e garantindo
a otimalidade de desenpenho. Considera-se, a par-
tir de então, como pesquisa futura, os seguintes
aspectos de interesse:

• A análise da região fact́ıvel, para o projeto
de controle nebuloso, definida pelas duas téc-
nicas usadas (LQR e alocação de pólos) na
metodologia proposta;

• Aplicação da metodologia proposta no
contexto adaptativo, uma vez que formulas
anaĺıticas para o projeto do controlador ne-
buloso foram obtidas;

• Estudo e aplicação da metodologia proposta
no contexto multivariável.
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RELAXAÇÕES LMIS PARA REALIMENTAÇÃO DE SAÍDA H∞ DE SISTEMAS
NEBULOSOS TAKAGI-SUGENO CONTÍNUOS NO TEMPO

Eduardo S. Tognetti∗ Ricardo C. L. F. Oliveira∗ Pedro L. D. Peres∗

∗Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação,
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Resumo— O projeto de controladores de realimentação de sáıda com critério H∞ para sistemas nebulosos
cont́ınuos Takagi-Sugeno (T–S) é investigado neste trabalho. As funções de pertinência são modeladas em um
espaço definido como o produto cartesiano de simplexos, chamado multi-simplex, e podem variar de maneira
arbitrária (ou seja, não são assumidos limitantes para as derivadas temporais das funções de pertinência). O
controlador nebuloso estático de realimentação de sáıda é obtido por meio de um procedimento de duas etapas:
primeiramente, um ganho nebuloso estabilizante de realimentação de estados é determinado como solução de um
problema de otimização descrito por desigualdades matriciais lineares (em inglês, Linear Matrix Inequalities —
LMIs). A seguir, as matrizes dos ganhos de realimentação de estados são usadas em condições LMIs que, se
satisfeitas, fornecem o controlador H∞ nebuloso estático de realimentação de sáıda. Um função de Lyapunov do
tipo integral de linha com dependência polinomial arbitrária nas variáveis premissas é utilizada para assegurar
a estabilidade do sistema em malha fechada. O principal apelo da abordagem proposta é que os ganhos de
realimentação de sáıda podem ter estruturas polinomiais de graus arbitrários independentes em apenas algumas
das variáveis premissas, escolhidas pelo projetista, com vantagens significativas em aplicações práticas. Um
exemplo numérico ilustra os resultados, mostrando que a abordagem proposta pode prover resultados menos
conservadores para controle H∞ por realimentação de sáıda de sistemas nebulosos T–S cont́ınuos no tempo.

Palavras-chave— Sistemas nebulosos Takagi-Sugeno, Controle H∞, Realimentação de sáıda, Desigualdades
matriciais lineares.

Abstract— The problem of static output feedback H∞ control design for continuous-time Takagi-Sugeno (T–
S) fuzzy systems is addressed in this paper. The membership functions are modeled in a space defined by the
Cartesian product of simplexes, called multi-simplex, and are allowed to vary arbitrarily (i.e. no bounds on the
time-derivative of the membership functions are assumed). The static output feedback fuzzy controller is obtained
through a two-steps procedure: first, a stabilizing fuzzy state feedback control gain is determined by means of
linear matrix inequalities (LMIs). Then, the state feedback gain matrices are used in LMI conditions that,
if satisfied, provide the fuzzy static output feedback control law. A fuzzy line integral Lyapunov function with
arbitrary polynomial dependence on the premise variables is used to assess closed-loop stability. The main appeal
of the approach is that the output feedback gains can have independent and arbitrary polynomial dependence
on some specific premise variables, selected by the designer, with great advantages for practical applications. A
numerical example illustrates that the proposed strategy can provide less conservative results for output feedback
stabilization of continuous-time T–S fuzzy systems.

Keywords— Takagi-Sugeno fuzzy systems, H∞ control, Output feedback, Linear matrix inequalities.

1 Introdução

O problema de controle de sistemas dinâmicos
descritos por modelos nebulosos do tipo Takagi-
Sugeno (T–S) tem sido investigado com bastante
intensidade nos últimos trinta anos (Takagi e Su-
geno, 1985). A teoria de Lyapunov, combinada
com o uso de desigualdades matriciais lineares (em
inglês, Linear Matrix Inequalities — LMIs), vem
sendo bastante empregada para a determinação
de condições de análise de estabilidade e de pro-
jeto de controladores para sistemas nebulosos T–
S. Os métodos baseados em uma mesma função
de Lyapunov, quadrática nos estados, podem ser
apontados como os precursores nessa área.

É um fato conhecido, entretanto, que métodos
de análise e de śıntese de controladores baseados
em uma função constante de Lyapunov podem ser
conservadores. Assim, funções nebulosas de Lya-
punov surgiram como uma alternativa mais abran-
gente para tratar o problema (Tanaka et al., 2003).
Por outro lado, a utilização de funções nebulosas
de Lyapunov em geral implica na presença expĺı-

cita das derivadas temporais das funções de per-
tinência nas condições de estabilidade, o que re-
quer um tratamento especial. Uma estratégia uti-
lizada é baseada em limitantes das taxas de vari-
ação das funções de pertinência, que são agrega-
dos às condições LMIs (Tanaka et al., 2001), mas
pode ser bastante dif́ıcil obter esses limitantes em
problemas de śıntese de controladores para mode-
los T–S. Um outro método, baseado em uma fun-
ção de Lyapunov do tipo integral de linha (Rhee
e Won, 2006), evita a necessidade da avaliação
das derivadas temporais, permitindo variações ar-
bitrariamente rápidas das funções de pertinência.
Condições LMIs suficientes para análise de estabi-
lidade, menos conservadoras do que as condições
baseadas na estabilidade quadrática, foram obti-
das pela simples imposição de uma estrutura par-
ticular à matriz de Lyapunov. Extensões para tra-
tar o problema de controle também aparecem em
(Rhee e Won, 2006), na forma de desigualdades
matriciais bilineares. Em (Mozelli et al., 2009),
LMIs foram propostas para o projeto de controla-
dores baseado nesse tipo de função de Lyapunov,
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porém, assim como em (Rhee e Won, 2006), as
variáveis premissas têm obrigatoriamente que ser
os estados, e todos os estados devem estar dispo-
ńıveis em tempo real para a implementação da lei
de controle de realimentação de estados.

Poucos resultados podem ser encontrados na
literatura de sistemas nebulosos T–S tratando
do problema de realimentação estática de sáıda.
Comparada com realimentação por controlado-
res dinâmicos e controle baseado em observadores
(Guerra et al., 2006; Mansouri et al., 2009; Nguang
e Shi, 2006; Guelton et al., 2009), a realimenta-
ção estática de sáıda é mais simples de ser im-
plementada, pois não requer que equações dife-
renciais sejam resolvidas em tempo real, sendo de
grande interesse para aplicações práticas (Syrmos
et al., 1997). Por outro lado, o projeto de
controladores por realimentação de sáıda é um
dos problemas mais desafiadores em teoria de
controle. Apenas condições suficientes existem
pois, para obterem-se condições de realimentação
de sáıda que sejam tratáveis numericamente, al-
gum conservadorismo é forçosamente introduzido
(Huang e Nguang, 2007; Lee e Kim, 2009; Bouarar
et al., 2009).

A principal contribuição deste artigo é pro-
por um procedimento em dois passos baseados
em LMIs para estabilização por realimentação es-
tática de sáıda com critério H∞ para sistemas
nebulosos T–S cont́ınuos no tempo. As funções
de pertinência do sistema T–S são representadas
pelo produto cartesiano de simplexos, em um es-
paço chamado multi-simplex (Baranyi, 2004; Tog-
netti et al., 2010a; Tognetti et al., 2010b). Ne-
nhuma informação sobre as derivadas temporais
das funções de pertinência é considerada. A es-
tratégia em duas etapas segue as linhas gerais de-
senvolvidas em (Peaucelle e Arzelier, 2001; Ar-
zelier et al., 2003; Mehdi et al., 2004; Arzelier
et al., 2010). Primeiramente, um ganho estabili-
zante de realimentação de estados com dependên-
cia polinomial arbitrária nas variáveis premissas
é projetado por meio de condições LMIs. No se-
gundo passo, as matrizes que constituem esse ga-
nho servem como parâmetros de entrada para um
conjunto de LMIs que, se verificadas, provêm a lei
de controle estabilizante por realimentação está-
tica de sáıda que assegura um certo desempenho
em termos de norma H∞ do sistema em malha
fechada. A estabilidade e o limitante H∞ são as-
segurados por uma função de Lyapunov nebulosa
generalizada do tipo integral de linha. Os graus da
função polinomial de Lyapunov e das matrizes que
compõem a lei de controle por realimentação de
sáıda são completamente independentes, podendo
ser escolhidos livremente para cada variável pre-
missa. Essa flexibilidade representa uma grande
vantagem para o projeto de controladores H∞ de
realimentação de sáıda para sistemas nebulosos T–
S. Como subproduto, os ganhos de realimentação
de estados obtidos no primeiro estágio do proce-
dimento são mais gerais que os obtidos por resul-
tados da literatura baseados em funções de Lya-

punov do tipo integral de linha com dependência
afim (Rhee e Won, 2006; Mozelli et al., 2009). Um
exemplo numérico ilustra a flexibilidade e a efici-
ência da abordagem proposta.

2 Preliminares

Considere a ℓ-ésima regra do modelo nebuloso do
tipo Takagi-Sugeno (T–S) (Tanaka e Wang, 2001),
dado por

Rℓ : Se x1(t) éM
αℓ1

1 e . . . e xn(t) éM
αℓn
n

Então























ẋ(t) = Aαℓ1···αℓn
x(t) +Bαℓ1···αℓn

u(t)
+Eαℓ1···αℓn

w(t)
z(t) = Czαℓ1···αℓn

x(t) +Dαℓ1···αℓn
u(t)

+Fαℓ1···αℓn
w(t)

y(t) = Cαℓ1···αℓn
x(t)

(1)

para ℓ = 1, . . . , N , sendo que x(t) ∈ R
n

é o estado, z(t) ∈ R
q é a sáıda controlada,

y(t) ∈ R
p é a sáıda medida, w(t) ∈ R

o é o
rúıdo de entrada, u(t) ∈ R

m é a entrada de
controle, e as matrizes dos subsistemas linea-
res são Aαℓ1···αℓn

∈ R
n×n, Bαℓ1···αℓn

∈ R
n×m,

Eαℓ1···αℓn
∈ Rn×o, Czαℓ1···αℓn

∈ Rq×n, Dαℓ1···αℓn
∈

R
q×m, Fαℓ1···αℓn

∈ Rq×o e Cαℓ1···αℓn
∈ Rp×n. As

variáveis premissas são os estados e M
αℓj

j denota
um conjunto nebuloso definido em termos de xj
usado na ℓ-ésima regra nebulosa, sendo que αℓj

especifica qual conjunto nebuloso definido em ter-
mos de xj é usado na ℓ-ésima regra nebulosa. A
variável N representa o número total de regras
nebulosas. Por exemplo, se α11 = α21 = k então
tem-se que nas regras 1 e 2 a variável premissa
x1(t) pertence ao mesmo conjunto nebuloso, Mk

1 .
Denotando por rj o número de conjuntos de-

finidos em termos de xj , tem-se N =
∏n

j=1 rj . Se

ϑ
αℓj

j (xj(t)) é a função de pertinência de M
αℓj

j , o
vetor de funções de pertinência normalizado para
cada αℓj = 1, . . . , rj = i, é

µji (xj(t)) =
ϑij (xj(t))

∑rj
i=1 ϑ

i
j (xj(t))

,
j = 1, . . . , n,
i = 1, . . . , rj ,

0 ≤ µji (xj(t)) ≤ 1,

rj
∑

i=1

µji (xj(t)) = 1.

Por simplicidade, a dependência de µ(x(t)) em
x(t) será omitida. Na modelagem utilizada para
o sistema nebuloso T–S, a função de pertinência
de cada regra é decomposta para cada variável
premissa. Assim, o conjunto no qual todas as
funções de pertinência estão definidas, chamado
multi-simplex, é introduzido.

Definição 1 (Multi-simplex) Um
multi-simplex U é o produto cartesiano
Ur1 × Ur2 × · · · × Urn de um número finito
de simplexos Ur1 , . . . ,Urn . A dimensão de U é
definida pelo ı́ndice r = (r1, . . . , rn). Para faci-
litar a notação, Rr denota o espaço Rr1+···+rn .
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Um dado elemento µ de U é decomposto como
(µ1, µ2, . . . , µn) de acordo com a estrutura de
U e, subsequentemente, cada µj, j = 1, . . . , n
(estando em Urj ), é decomposto na forma
(µj1, µj2, . . . , µjrj ).

Consequentemente, o sistema nebuloso T–S
pode ser reescrito como














ẋ(t) = A(µ)x(t) +B(µ)u(t) + E(µ)w(t),

z(t) = Cz(µ)x(t) +D(µ)u(t) + F (µ)w(t)

y(t) = C(µ)x(t)
(2)

sendo que

(A,B,E,Cz, D, F,C) (µ) =

r1
∑

i1=1

· · ·

rn
∑

in=1

µ1i1 (x1(t)) · · ·µnin (xn(t)) (Ai1···in , Bi1···in ,

Ei1···in , Czi1···in
, Di1···in , Fi1···in , Ci1···in

)

, (3)

com cada µj = [µj1 · · ·µjrj ]
′, j = 1, . . . , n, perten-

cendo ao simplex unitário

Urj =
{

[λ1 · · ·λrj ]
′ ∈ Rrj :

rj
∑

i=1

λi = 1, λi ≥ 0
}

.

De acordo com a Definição 1, combinações po-
linomiais de grau arbitrário das funções de per-
tinência também podem ser modeladas pela es-
trutura multi-simplex, com grandes vantagens no
trato do problema de realimentação de sáıda.

A regra nebulosa de controle para a śıntese de
realimentação de sáıda é dada por

u(t) = L(µ)y(t), µ ∈ U (4)

resultando no sistema nebuloso T–S em malha fe-
chada

ẋ(t) = (A(µ) +B(µ)L(µ)C(µ))x(t), µ ∈ U .

A estrutura da lei de realimentação de sáıda, na
qual L(µ) pode assumir graus independentes em
cada simplex, será apresentada posteriormente.

Um aspecto importante do controle por reali-
mentação de sáıda de sistemas nebulosos T–S é a
não disponibilidade de todas as variáveis premis-
sas em tempo real para a implementação da lei
de controle. De fato, a lei de controle nesse caso
depende da sáıda y(t) do sistema e também de al-
gumas das variáveis premissas (ou seja, das variá-
veis premissas associadas aos estados dispońıveis
para leitura). Se nenhuma informação das variá-
veis premissas estiver dispońıvel, um ganho cons-
tante de realimentação estática de sáıda pode ser
uma alternativa, e essa estratégia também pode
ser tratada pelo método proposto.

Como em (Rhee e Won, 2006; Mozelli et al.,
2009), uma função de Lyapunov do tipo integral
de linha é usada, ou seja,

V (x) = 2

∫

ρ(0,x)

f(ψ) · dψ. (5)

sendo que ρ(0, x) é um caminho da origem ao es-
tado atual, (·) representa o produto interno de ve-
tores, ψ é um vetor para a integral e dψ é um des-
locamento infinitesimal. O vetor nebuloso f (x(t))
é parametrizado como

f(x) = Pg(µ)x, (6)

Pg(µ) =











d11g1 (µ1) d12 · · · d1n
d12 d22g2 (µ2) · · · d2n
...

...
. . .

...
d1n d2n · · · dnngn

(µn)











.

(7)
O sub́ındice g = (g1, g2, · · · , gn) identifica os graus
das funções de pertinência µ1, µ2, . . ., µn da ma-
triz Pg(µ). Note que os elementos fora da diago-
nal são constantes, e que a estrutura acima ge-
neraliza a utilizada em (Rhee e Won, 2006; Mo-
zelli et al., 2009), que apenas considerava depen-
dências afins, permitindo que polinômios de graus
arbitrários gi sejam utilizados em cada elemento
diigi (µi). A estrutura de Pg(µ) dada em (7) sa-

tisfaz a condição que assegura com que V (x) seja
uma função independente de caminho, necessária
nesse caso. Para detalhes, veja (Rhee e Won, 2006,
Teorema 1).

3 Contribuição Principal

O próximo teorema provê condições menos conser-
vadoras para a śıntese de ganhos de realimentação
de estados para sistemas nebulosos T–S cont́ınuos
no tempo (2) com estabilidade em malha fechada
assegurada pela função de Lyapunov do tipo in-
tegral de linha dada em (5), com dependência
polinomial de grau arbitrário. As demais variá-
veis do problema que dependem de µ também são
tratadas como matrizes polinomiais homogêneas
de graus arbitrários no multi-simplex, denotadas
como Lv(µ) (grau v), Zs(µ) (grau s), etc.

Teorema 1 Seja β > 0 um escalar dado. Se
existir uma matriz simétrica definida positiva
Wg(µ) ∈ R

n×n como em (7), uma matriz G ∈
R

n×n de estrutura apropriada e uma matriz
Zs(µ) ∈ R

m×n, tais que as seguintes LMIs depen-
dentes de parâmetros sejam verificadas para todo
µ ∈ U1

Γ(µ) ,

[

Λ(µ) + Λ(µ)′ ⋆

Wg(µ)−G′ + βΛ(µ) −β(G+G′)

]

< 0,

(8)
na qual

Λ(µ) = A(µ)G+B(µ)Zs(µ) (9)

então
Ks(µ) = Zs(µ)G

−1 (10)

é um ganho estabilizante de realimentação de es-
tados com dependência polinomial homogênea de
grau s para o sistema nebuloso T–S dado em (2).

1O śımbolo ⋆ representa blocos simétricos.
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Prova: Pré e pós-multiplicando Γ(µ) por T e T ′,
respectivamente, com T = diag((G′)−1, (G′)−1),
tem-se

Y(µ) ,

[

MĀ(µ) + Ā(µ)′M ′ ⋆

Pg(µ)−M ′ + βMĀ(µ) −β(M +M ′)

]

(11)

com M , (G′)−1, Zs(µ) , Ks(µ)G e

Ā(µ) , A(µ) +B(µ)Ks(µ), (12)

Pg(µ) , (G′)−1Wg(µ)G
−1 (13)

Pré-multiplicando Y(µ) por [I Ā(µ)′] e pós mul-
tiplicando pela transposta produz Ā(µ)′Pg(µ) +
Pg(µ)Ā(µ) < 0 e, como Pg(µ) tem a estrutura

dada em (7), tem-se V̇ (x) < 0. 2

Para que a estrutura de Pg(µ) como em (7)
seja imposta, e como há a transformação de va-
riáveis dada por (13), é preciso que a mesma es-
trutura seja exigida para Wg(µ) e, além disso, G
também tem que apresentar uma estrutura parti-
cular. Se n = 2, por exemplo, e Pg(µ) tem seus
elementos como em (7), então G precisa ser uma
matriz diagonal. A matriz Pg(µ) pode também ter
algum termo constante na diagonal e, nesse caso,
a matriz G precisa ser triangular.

O ganho estabilizante de realimentação de es-
tados obtido com o Teorema 1 pode não ser fi-
sicamente implementável, se apenas a sáıda y(t)
estiver dispońıvel. Apesar disso, o ganho pode
ser usado como dado de entrada nas condições do
próximo teorema que, se satisfeitas, provêm uma
lei de controle estabilizante por realimentação de
sáıda para o sistema nebulosos T–S cont́ınuo no
tempo, com custo garantido H∞ dado por γ.

Teorema 2 Seja Ks(µ) ∈ R
m×n, um dado ganho

estabilizante de realimentação de estados. Se exis-
tir uma matriz simétrica definida positiva Pg(µ),
com estrutura dada por (7), matrizes de dimensão
apropriadas Sq(µ), Gq(µ), Qq(µ), Hv(µ) e Jv(µ),
e um escalar γ > 0 tais que a condição (14) seja
satisfeita para todo µ ∈ U , com Ā(µ) dado por
(12), então

Lv(µ) = Hv(µ)
−1Jv(µ) (15)

é um ganho estabilizante de realimentação de
sáıda para o sistema nebuloso T–S (2) com custo
garantido H∞ dado por γ.

Prova: Multiplicando (14) à esquerda por T2 e à
direita por T ′

2, com

T2 =









I 0 0 0 Y (µ)′

0 I 0 0 0
0 0 I 0 0
0 0 0 I 0









e Y (µ) dado por

Y (µ) = Hv(µ)
−1Jv(µ)C(µ)−Ks(µ),

e, ainda, considerando (I−Qq(µ))
′(I−Qq(µ)) ≥ 0,

que implica −Qq(µ)
′Qq(µ) ≤ I −Qq(µ)−Qq(µ)

′,
tem-se









Sq(µ)Ã(µ) + Ã(µ)′Sq(µ)
′

⋆

⋆

⋆

Pg(µ)− Sq(µ) + Ã(µ)′Gq(µ)
′

−Gq(µ)−Gq(µ)
′

⋆

⋆

Sq(µ)E(µ) C̃(µ)′Qq(µ)
Gq(µ)E(µ) 0

−γ2I F (µ)′Qq(µ)
⋆ −Qq(µ)

′Qq(µ)









< 0, (16)

com Lv(µ) dado por (15), Ã(µ) ,

A(µ) + B(µ)Lv(µ)C(µ) e C̃(µ) = Cz(µ) +
D(µ)Lv(µ)C(µ). A multiplicação de (16) à
direita por T3 e à esquerda por T ′

3, com

T3 =









I 0 0

Ã(µ) E(µ) 0
0 I 0
0 0 Qq(µ)

−1









,

produz o bounded real lemma (Boyd et al., 1994)

com Pg(µ) como em (6), implicando que V̇ (x) +
y′y− γ2w′w < 0. Como consequência, o ganho de
realimentação estática de sáıda Lv(µ) estabiliza
o sistema nebuloso T–S (2) com custo garantido
H∞ dado por γ. 2

Os teoremas 1 e 2 fornecem um procedimento
em duas etapas para o projeto de controladores
H∞ por realimentação de sáıda para sistemas ne-
bulosos T–S. As condições apresentam as matrizes
utilizadas para a śıntese do ganho da lei de con-
trole totalmente dissociadas da matriz de Lyapu-
nov que assegura a estabilidade e o ı́ndice de de-
sempenho do sistema em malha fechada. Assim,
restrições estruturais podem ser impostas de ma-
neira independente para o ganho e para a matriz
de Lyapunov. Além disso, qualquer ganho esta-
bilizante de realimentação de estados poderia ser
usado como dado de entrada para o Teorema 2 (se-
gunda etapa), mesmo com estruturas mais com-
plexas do que em (10). Na primeira etapa das
condições aparece um escalar β, que pode ser
usado em uma heuŕıstica para gerar custos ga-
rantidos H∞ menores, por exemplo, por meio de
algum procedimento de busca linear, ou então
buscando-se os valores de β em algum conjunto
pré-definido. As condições apresentadas são LMIs
dependentes de parâmetros no simplex. Para bus-
car uma solução, procedimentos de relaxação po-
dem ser utilizados, como por exemplo as técnicas
apresentadas em (Oliveira et al., 2008). Soluções
melhores (menos conservadoras) podem ser obti-
das ao custo de maior complexidade computaci-
onal. Veja por exemplo (Tuan et al., 2001; Liu
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Ā(µ)′Sq(µ)
′ + Sq(µ)Ā(µ) ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

Pg(µ) − Sq(µ)
′ + Gq(µ)Ā(µ) −Gq(µ) − Gq(µ)

′ ⋆ ⋆ ⋆

E(µ)′Sq(µ)
′ E(µ)′Gq(µ)

′
−γ2I ⋆ ⋆

Qq(µ)
′(Cz(µ) + D(µ)Ks(µ)) 0 Qq(µ)

′F (µ) I − Qq(µ) − Qq(µ)
′ ⋆

B(µ)′Sq(µ)
′ + Jv(µ)C(µ) − Hv(µ)Ks(µ) B(µ)′Gq(µ)

′ 0 D(µ)′Qq(µ) −Hv(µ) − Hv(µ)
′











< 0

(14)

e Zhang, 2003; Sala e Ariño, 2007; Montagner
et al., 2009) para procedimentos de relaxação no
contexto de sistemas nebulosos T–S.

4 Exemplos numéricos

É claro que, para diminuir o conservadorismo das
soluções, o grau g associado à função de Lyapu-
nov utilizada, o grau q das variáveis de folga e o
grau s do controlador do primeiro estágio devem
ser aumentados, exigindo-se maior esforço compu-
tacional. Por outro lado, os graus associados à lei
de realimentação de sáıda, dados por v, dependem
dos propósitos do projeto em questão. Apesar da
estrutura da matriz de Lyapunov (7) assumir que
todas as variáveis de estado são variáveis premis-
sas (como estabelecido pela regra nebulosa (1)),
alguns estados podem ser descartados impondo-
se que os elementos nas respectivas posições na
diagonal de (7) sejam constantes (ou seja, grau
gi = 0), como em (Mozelli et al., 2009, Exem-
plo 4), (Rhee e Won, 2006, Exemplo 2). Um ganho
de realimentação constante (que não depende das
variáveis premissas) pode ser obtido selecionando-
se v = (0, . . . , 0). Uma lei de controle que de-
pende apenas de alguma variável premissa espećı-
fica pode ser constrúıda escolhendo-se um grau vi
correspondente diferente de zero. No exemplo, o
escalar β do Teorema 1 foi escolhido no conjunto
{1, 0.1, 0.01, 0.001, 10−6}.
Exemplo 1: Considere o sistema nebuloso T–S
dado por (2) com

A1 =

[

3.6 −1.6
6.2 −4.3

]

, A2 =

[

−15 −1.6
6.2 −4.3

]

B1 =

[

−0.45
−3

]

, B2 =

[

−1
−3

]

, E1 =

[

0.1
0.001

]

,

E2 =

[

−0.1
−0.083

]

, Cz1 =

[

0.1 0
0 0

]

,

Cz2 =

[

0.108 0
0 0

]

, D1 =

[

0.1
0.05

]

, D2 =

[

−0.1
−0.05

]

,

F ′

1 =
[

0 0.1
]

, F ′

2 =
[

0 −0.1
]

C1 =
[

7 −2
]

, C2 =
[

5 −4
]

,

sendo que x1(t) é a variável premissa.
A Tabela 1 mostra os custos H∞ obtidos com

os Teoremas 1 e 2 para vários valores dos graus
da função de Lyapunov (g), variáveis de folga (q),
controlador de realimentação de estado (s) e con-
trolador de realimentação de sáıda (v). Observe
que os valores da norma diminuem à medida que
os graus (g, q, s, v) aumentam e que o caso g = 0
corresponde à estabilidade quadrática.

Tabela 1: Custos garantidos H∞ obtidos com os
Teoremas 1 e 2 (T1–T2) para diferentes graus
(g, q, s, v). V é o número de variáveis escalares
e L é o número de linhas de LMIs.

Método γ L V Tempo (s)

T1–T2(0,1,1,1) 0.30 50 44 0.10
T1–T2(1,1,1,1) 0.12 52 46 0.15
T1–T2(4,4,4,4) 0.05 124 98 0.46

5 Conclusões

Foram propostas condições na forma de LMIs de-
pendentes de parâmetros para a śıntese de contro-
ladores por realimentação estática de sáıda com
critério H∞ para sistemas nebulosos T–S cont́ı-
nuos no tempo. O método combina função de
Lyapunov polinomial de grau arbitrário, do tipo
integral de linha, com um procedimento em dois
passos baseados em LMIs para a śıntese do ganho
de realimentação. Graças à representação multi-
simplex adotada, graus distintos para a função de
Lyapunov e para a lei de controle podem ser usa-
dos. Além disso, a lei de controle estabilizante
que garante um desempenho H∞ pode depender
somente de algumas das variáveis premissas, esco-
lhidas pelo projetista.
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Abstract— Rules Reduction and Robust Compensation for Takagi-Sugeno Systems Using Non-
linear Local Models This article addresses the problem of controller design for a class of nonlinear systems
represented by Takagi-Sugeno fuzzy models. To decrease the computational complexity is proposed a model based
on the use of local nonlinear rules, called “Fuzzy-Lur’e” hybrid model, allowing the reduction of the number of
rules necessary for the representation of the system. The control law consists of system states and non-linearity
feedback, assuming that the vector of parameters is measurable or can be calculated on-line, taking into account
the realistic consideration of local validity of the model. Sector conditions are used for problem treatment in
order to achieve stabilization via linear matrix inequalities (LMIs) conditions. Numerical examples are presented
to demonstrate the effectiveness of the proposed method.

Keywords— T-S Fuzzy Systems, Robust Compensation, Uncertain Systems.

Resumo— Este artigo aborda o problema de projeto de controladores para uma classe de sistemas não lineares
representados por modelos fuzzy Takagi-Sugeno. Para diminuição da complexidade computacional é proposto
uma modelagem baseada na utilização de regras não lineares locais, denominada modelagem h́ıbrida “Fuzzy-
Lur’e”, a qual permite a redução do número de regras necessário para representação do sistema. A lei de
controle consiste na realimentação dos estados e de não linearidades, assumindo-se que o vetor de parâmetros
seja mensurável ou possa ser calculado on-line, levando em consideração a situação reaĺıstica de validade local
do modelo. As condições de setor utilizadas permitem a obtenção de condições de estabilização sob a forma
inequações matriciais lineares (LMIs). Exemplos numéricos são apresentados para mostrar a efetividade do
método proposto.

Keywords— Sistemas Fuzzy TS, Compensador Robusto, Sistemas Incertos.

1 Introdução

O desenvolvimento e a busca por condições de
projeto de controladores eficientes e gerais para
sistemas não lineares é um assunto de grande
interesse. Diversas técnicas têm sido dedicadas
ao controle de tais sistemas (veja, por exemplo,
(Khalil, 2003)), não havendo, porém, uma técnica
universal que possibilite o controle dos mais vari-
ados sistemas não lineares. Neste contexto, tem
havido um interesse crescente na teoria e apli-
cações de controle com lógica fuzzy e, em es-
pecial, na utilização de modelos fuzzy Takagi-
Sugeno (Takagi and Sugeno, 1985; Tanaka and
Wang, 2001). Estes modelos permitem a represen-
tação de sistemas não lineares por meio da combi-
nação de modelos (regras) lineares locais e, além
disso, o modelo resultante pode ser visto como
um sistema linear com parâmetros variantes, per-
mitindo de forma facilitada a análise e o desen-
volvimento do controle.

O modelo fuzzy Takagi-Sugeno (TS) pode des-
crever o sistema original de forma exata ou apro-
ximada, dependendo do número de modelos locais
utilizados na representação. Um método de repre-
sentação exata de sistemas não lineares para uma
determinada região de operação pode ser encon-
trado em (Tanaka and Wang, 2001) ou (Taniguchi

et al., 2001), sendo, para tal, necessária, a utiliza-
ção de 2w modelos lineares locais, onde “w” repre-
senta o número de funções não lineares presentes
no sistema. Para a obtenção de um modelo aproxi-
mado pode-se utilizar a metodologia definida em
(Teixeira et al., 1999), onde para cada ponto de
operação considerado obtém-se um modelo linear
aproximado, podendo-se optar por um número re-
duzido de regras. Entretando, a redução pode in-
fluenciar seriamente o desempenho ou, até mesmo,
causar instabilidade do sistema.

Para o projeto de controladores fuzzy tem-se
usado atualmente abordagens baseadas no uso de
Funções de Lyapunov Dependente de Parâmetros
(FLDP), de forma a reduzir o conservadorismo
inerente a aplicação de funções quadráticas de
Lyapunov. Tais abordagens são normalmente de-
scritas em termos de desigualdades matriciais li-
neares, também conhecidas por LMIs (do inglês
Linear Matrix Inequalities), e aplicadas a um es-
quema de controle denominado de compensação
distribúıda paralela (CDP). Para o controle de
sistemas fuzzy TS com convergência garantida
e desempenho ótimo H∞ cita-se o trabalho de
(Montagner et al., 2010). Outros trabalhos que
utilizam estratégias como adição de integrador ou
controle proporcional integral para sistemas fuzzy
podem ser encontrados em (Zheng et al., 2001)
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e (Khiar et al., 2007). Recentemente, tem-se
destacado a utilização de estruturas alternativas,
como a não-CDP no trabalho de (Guerra and
Vermeiren, 2004) e o controle CDP chaveado em
(Dong and Yang, 2008). Um ponto interessante a
observar é que a grande maioria dos trabalhos cita-
dos não levam em consideração que o modelo fuzzy
TS representa o comportamento do sistema não li-
near (de forma aproximada ou exata) somente em
uma região de validade.

Neste artigo será apresentada uma metodolo-
gia diferenciada de modelagem fuzzy, na qual
utilizar-se-á de modelos não lineares locais como
alternativa para redução de regras, contribuindo
para uma menor complexidade computacional e
para a manutenção da exatidão do modelo (ver
(Dong et al., 2009; Dong et al., 2010; Klug, 2010)).
O modelo resultante pode ser visto como um sis-
tema linear a paramêtros variantes realimentado
por uma não linearidade pertencente a um setor, e
será denominado de modelo h́ıbrido “Fuzzy-Lur’e”
(Klug, 2010). O controlador proposto é baseado
na realimentação, dependente de parâmetros,
dos estados e da não linearidade descrita, pois o
vetor de parâmetros pode ser calculado on-line.
Condições de setor são utilizadas para tratamento
do problema de forma a obter condições de
estabilização via inequações matriciais lineares
(LMIs). Considera-se também o caso reaĺıstico de
validade local do modelo, com adição de restrições
na fase de projeto do controlador, que visam
garantir que as trajetórias não escapem da região
de validade (Klug, 2010; Corso et al., 2009). Um
exemplo numérico é apresentado para mostrar a
aplicação da metodologia desenvolvida.

Notacões. Para um vetor x ∈ <n, x ≥ 0

significa que todos os componentes de x, deno-

tados por x(i), são não negativos. Os elementos

de uma matriz A ∈ <m×n são denotados por

a(i,j), i = 1, ...,m, j = 1, ..., n. A(i) denota a iésima

linha da matriz A. Para duas matrizes simétricas, A

e B, A > B significa que A − B é positiva definida.

A
′

denota a transposta de A. Im denota a matriz

identidade de ordem m e diag(x) denota a matriz

diagonal obtida do vetor x. O śımbolo ∗ representa

blocos simétricos.

2 Sistemas Fuzzy Takagi-Sugeno com
Modelos Locais Não Lineares

2.1 Sistema Não Linear

Seja a seguinte classe de sistemas não lineares:

δ[x(t)] = f(x(t)) +H(x(t))u(t) (1)

em que: δ[x(t)] = dx(t)
dt , com t ∈ <+ no caso de

sistemas cont́ınuos no tempo, e δ[x(t)] = x(t+ 1),
com t ∈ Z+ no caso de sistemas em tempo dis-
creto, sendo também x(t) ∈ <n o vetor de estado

e u(t) ∈ <m o vetor de entrada. Considera-se
que a função não linear f(x(t)) possa ser reescrita
como

f(x(t)) = fa(x(t)) +G(x(t))ϕ̄(x(t)) (2)

com ϕ̄(x(t)) =
[
ϕ̄1 ϕ̄2 · · · ϕ̄s

]′
e ϕ̄i(.) :

< → <, para i = 1, . . . , s, pertencentes à
condição de setor limitada ϕ̄i ∈ [Ω2i Ω1i], ou seja,
contidas entre Ω1ix(t) e Ω2ix(t) e satisfazendo a
condição (Khalil, 2003)

(ϕ̄i(t)− Ω2ix(t)) ∆−1
i (ϕ̄i(t)− Ω1ix(t)) ≤ 0

sendo ∆ = diag(ςl), ςl > 0, ∀l = 1, ..., s . Tal
condição deve ser satisfeita ao menos localmente
na região de validade V0 a ser definida para o mo-
delo. A figura 1 mostra um exemplo de não lin-
earidade ϕi contida localmente num setor, con-
siderando V0 = {x(t) ∈ <n; |x(t)| ≤ d}.

Figura 1: Não linearidade ϕ̄1 ∈ [Ω21 Ω11].

Da equação (2) é posśıvel escrever o i-ésimo
elemento de fa(x(t)) como

fai(x(t)) =

n∑
j=1

f̄ij(x(t))xj(t) (3)

e, adicionalmente, o i-ésimo elemento de
H(x(t))u(t) e G(x(t))ϕ̄(t) como

(H(x(t))u(t))i =

m∑
k=1

hik(x(t))uk(t) (4)

e

(G(x(t))ϕ̄(t))i =

s∑
l=1

gis(x(t))ϕ̄s(t), (5)

respectivamente. Substituindo as equações (2),
(3), (4) e (5) em (1), obtém-se o seguinte sistema
equivalente

δ[xi(t)] =

n∑
j=1

f̄ij(x(t))xj(t) +

m∑
k=1

hik(x(t))uk(t)

+

s∑
l=1

gis(x(t))ϕ̄s(t), i = 1, ..., n (6)

Na próxima seção, o sistema não linear (6), o
qual é análogo ao sistema (1), será modelado como
um sistema fuzzy TS com modelos não lineares
locais, na região de validade V0.
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2.2 Modelagem Fuzzy TS

Para a técnica de modelagem fuzzy tratada
neste artigo os modelos locais não lineares são
obtidos em função do domı́nio de validade conside-
rado, utilizando-se dos valores máximos e mı́nimos
das funções não lineares que constituem o sistema
(Tanaka and Wang, 2001). Para obter a forma
generalizada deste método, considere as seguintes
variáveis:

aij1 = max
x(t)∈V0

{
f̄ij(x(t))

}
, aij2 = min

x(t)∈V0

{
f̄ij(x(t))

}
bik1 = max

x(t)∈V0
{hik(x(t))}, bik2 = min

x(t)∈V0
{hik(x(t))}

cis1 = max
x(t)∈V0

{gis(x(t))}, cis2 = min
x(t)∈V0

{gis(x(t))}

(7)
sendo V0 a região de validade considerada.
Observa-se que os valores máximos e mı́nimos
de cada função não linear devem ser computa-
dos para a região V0. É posśıvel demonstrar
que através de (7) pode-se representar f̄ij(x(t)),
hik(x(t)) e gis(x(t)) como (Tanaka and Wang,
2001)

f̄ij(x(t)) =

2∑
`a=1

αij`a(x(t))aij`a

hik(x(t)) =

2∑
`b=1

βik`b(x(t))bik`b

gis(x(t)) =

2∑
`c=1

γis`c(x(t))cis`c (8)

com

αij1 =
f̄ij−aij2
aij1−aij2 , αij2 =

aij1−f̄ij
aij1−aij2

βik1 = hik−bik2
bik1−bik2 , βik2 = bik1−hik

bik1−bik2

γis1 = gis−cis2
cis1−cis2 , γis2 = cis1−gis

cis1−cis2

(9)

Nota-se que
∑2
`a=1 αij`a =

∑2
`b=1 βik`b =∑2

`c=1 γis`c = 1. Também observa-se que `a,
`b e `c estão associados com os valores extremos
das funções não lineares no intervalo de operação.
Substituindo (8) em (6), tem-se

δ[xi(t)] =

n∑
j=1

2∑
`a=1

αij`a(x(t))aij`axj(t)

+

m∑
k=1

2∑
`b=1

βik`b(x(t))bik`buk(t)

+

s∑
l=1

2∑
`c=1

γis`c(x(t))cis`c ϕ̄s(t)

ou, matricialmente 1

δ[x] =
∑2
`a=1 α11`aa11`a · · ·

∑2
`a=1 α1n`aa1n`a

.

..
. . .

.

..∑2
`a=1 αn1`aan1`a · · ·

∑2
`a=1 αnn`aann`a

x+

1A partir deste ponto, a dependência temporal ou entre
variáveis poderá ser suprimida onde for necessário.


∑2
`b=1

β11`bb11`b · · ·
∑2
`b=1

β1m`bb1m`b
...

. . .
...∑2

`b=1
βn1`bbn1`b · · ·

∑2
`b=1

βnm`bbnm`b

u+


∑2
`c=1 γ11`cc11`c · · ·

∑2
`c=1 γ1s`cc1s`c

...
. . .

...∑2
`c=1 γn1`ccn1`c · · ·

∑2
`c=1 γns`ccns`c

 ϕ̄
(10)

Do fato que
∑2
`a=1 αij`a =

∑2
`b=1 βik`b =∑2

`c=1 γis`c = 1, pode-se reescrever (10)
alterando-se convenientemente os ı́ndices dos so-
matórios, como

δ[x] =

2∑
p11=1

...

2∑
pnn=1

2∑
q11=1

...

2∑
qnm=1

2∑
r11=1

...

2∑
rns=1

hp,q,r(Āpx+ B̄qu+ Ḡrϕ̄) (11)

sendo

hp,q,r = α11p11 ...αnnpnnβ11q11 ...βnmqnmγ11r11 ...γnsqns

Āp =

 a11p11 · · · a1np1n
...

. . .
...

an1pn1 · · · annpnn



B̄q =

 b11q11 · · · b1mq1m
...

. . .
...

bn1qn1 · · · bnmqnm



Ḡr =

 c11r11 · · · c1sq1s
...

. . .
...

cn1qn1 · · · cnsqns



Então, agregando os somatórios obtém-se

δ[x] =

2w∑
i=1

hi
{
Āix+ B̄iu+ Ḡiϕ̄

}
(12)

sendo hi = hp,q,r, w = nn+ nm+ ns.
A equação (12) representa a i-ésima regra

não linear do modelo fuzzy TS, com Āi, B̄i e
Ḡi dependentes dos valores extremos aij`a , bik`b
e cis`b das não linearidades do sistema. Já a
função de pertinência hi depende das funções
αij`a(x(t)), βik`b(x(t)) e γis`c(x(t)) definidas em
(9), análoga ao paramêtro variante para um sis-
tema LPV politópico.

É importante destacar que não existe neces-
sariamente uma não linearidade para cada posição
da matriz de estados e de entrada do sistema,
como representado em (10). Nestes casos a pre-
sença de termos lineares ou termos nulos não im-
plica em um somatório em (11), diminuindo a
quantidade de sistemas locais para o modelo fuzzy
TS. Além disso, a definição do vetor ϕ̄ elimina
funções que também deveriam ser representadas
por somatórios, contribuindo também para a re-
dução do número de modelos locais.

Com finalidade de obter condições na forma
LMI para o desenvolvimento dos controladores,
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é efetuada uma transformação de malha (Khalil,
2003) envolvendo a não linearidade ϕ̄, obtendo-se
o seguinte sistema resultante

δ[x] =

2w∑
i=1

hi {Aix+Biu+Giϕ} (13)

sendo Ai = Āi + GiΩ2i, Bi = B̄i, Bi = B̄i e
ϕi = ϕ̄i − Ω2ix, com ϕi ∈ [0 Ωi], Ωi = Ω1i − Ω2i

e satisfazendo a condição

ϕi(t)∆
−1
i (ϕi(t)− Ωix(t)) ≤ 0 (14)

O modelo local (13), com adição da equação de
sáıda, pode ser representado da seguinte forma

δ[x(t)] = A(h)x(t) +B(h)u(t) +G(h)ϕ(t)
y(t) = Cx(t)

(15)
com A(h) =

∑2w

i=1 hiAi, B(h) =
∑2w

i=1 hiBi, G(h) =∑2w

i=1 hiGi e

hi ≥ 0, ∀i = 1, ..., 2w e

2w∑
i=1

hi = 1 (16)

3 Controlador Fuzzy TS

O controlador fuzzy será desenvolvido para a
versão em tempo discreto do modelo (15), com
validade em V0, representada por

xk+1 = A(hk)xk +B(hk)uk +G(hk)ϕk
yk = Cxk

(17)
em que hk ⊂ <2w é um vetor de parâmetros men-
surável, variante no tempo e limitado no simplex
unitário Ξ, definido pela equação (16). O domı́nio
de validade é definido por um conjunto poliedral

V0 = Co (vσ ∈ <, σ = 1, ...nσ)
= {xk ∈ <n; |Lxk| ≤ ρ},

(18)

em que L ∈ <n×n e ρ ∈ <n. Considera-se a
seguinte lei de controle (Corso et al., 2009)

uk = K(hk)xk + Γ(hk)ϕk, (19)

constitúıda pela realimentação dependente de pa-
râmetros dos estados e da não linearidade de setor
e com a seguinte estrutura de matrizes:

[
K(hk) Γ(hk)

]
=

2w∑
i=1

hk(i)

[
Ki Γi

]
O problema de controle a ser tratado consiste

em: determinar os parâmetros Ki e Γi do contro-
lador, e uma região S0 ⊆ V0, tais que ∀x0 ∈ S0, as
trajetórias correspondentes estejam contidas em
V0 e convirjam assintóticamente para a origem.

Para obtenção dos resultados de estabi-
lização, utilizar-se-á uma Função de Lyapunov

Dependente de Parâmetro (FLDP) tal que
V (xk, hk) : <n × Ξ → <+, visando reduzir o
conservadorismo inerente à utilização de Funções
de Lyapunov constantes ou independentes de
parâmetros.

Definição 1: Considere um escalar não negativo
λ ∈ (0, 1]. A origem do sistema descrito em (17)
é robustamente assintoticamente estável, com
coeficiente de contração λ, se

∆Vλ(xk, hk)
4
= V (xk+1, hk+1)− λV (xk, hk) < 0

(20)∀xk ∈ <n e ∀hk ∈ Ξ

Na sequência, assume-se a FLDP da seguinte
forma

V (xk, hk) = x
′

kQ
−1(hk)xk (21)

com Q(hk) =
∑2w

i=1 hk(i)Qi, Qi = Q
′

i > 0.
Então, pode-se associar conjuntos de

tipo Lyapunov à FLDP (21), formados
pela interseção dos conjuntos elipsoidais
E (Q−1

i ) = {xk ∈ <n;x
′

kQ
−1
i xk ≤ 1}, dados

por (Castelan et al., 2010)

LV = {xk ∈ <n;x
′
kQ
−1(hk)xk ≤ 1, ∀hk ∈ Ξ} 4=⋂

hk∈Ξ{E (Q−1(hk))} =
⋂
i∈{1,...2w} E (Q−1

i ).
(22)

Para assegurar que (20) é verificada,
considera-se a seguinte condição com informação
do setor (14)

Vλ(xk, hk) = ∆Vλ(xk, hk)−2ϕ
′
∆−1(ϕ−Ωxk) < 0

(23)
Com base em (23) pode-se estabelecer a
proposição de estabilização descrita a seguir.

Proposição 2: Dado λ ∈ (0, 1], considere
que existem as matrizes simétricas definidas
positiva Qi ∈ <n×n, a matriz diagonal positiva
∆ ∈ <s×s e as matrizes U ∈ <n×n, Y1i ∈ <m×n e
Y2i ∈ <m×s, satisfazendo as seguintes condições: −Qj AiU +BiY1i Gi∆ +BiY2i

∗ λ(Qi − U − U
′
) U

′
Ω

∗ ∗ −2∆

 < 0

∀i, j = 1, ..., 2w

(24) −2Qj Ma1iq Ma3iq

∗ Ma2iq 2U
′
Ω

∗ ∗ −4∆

 < 0

∀j = 1, ..., 2w,∀i = 1, ..., 2w − 1,∀q = i+ 1, ..., 2w

(25)[
−Qi + U

′
+ U U

′
L

′

(l)

∗ Λ2
(l)

]
≥ 0

∀i = 1, ..., 2w e ∀l = 1, ..., n

(26)

nas quais:

Ma1iq = (Ai +Aq)U +BiY1q +BqY1i,

Ma2iq = λ(Qi +Qq − 2U − 2U
′
),

Ma3iq = (Gi +Gq)∆ +BiY2q +BqY2i.
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Então, as matrizes do controlador (19) obtidas por

Ki = Y1iU
−1

Γi = Y2i∆
−1

são tais que a origem do sistema em malha
fechada é assintoticamente estável para qualquer

condição inicial x0 ∈ S0
4
= LV , com coeficiente de

contratividade λ, e, seguramente, as trajetórias
que emanam de LV permanecem em V0.

Prova: Para economia de espaço a demon-
stração não será apresentada. Entretanto, prova
semelhante pode ser encontrada em (Corso et
al., 2009). A inclusão S0 ⊆ V0 em (26) pode ser
obtida a partir das definições (18) e (22). �

Para a otimização do domı́nio contrativo LV ,
é posśıvel adotar, como em (Corso et al., 2009),
um conjunto modelo para śıntese. Tal conjunto
pode ser adotado com a forma da própria região de
validade V0 definida em (18). O objetivo consiste
em maximizar o fator escalar β tal que a inclusão
βV0 ⊆ LV também seja verificada. Considerando
µ = 1/β2, a condição pode ser descrita por[

µ v
′

σ

∗ Qi

]
∀i = 1, ..., 2w e ∀σ = 1, ..., nσ.

(27)

Desta forma, para śıntese do controlador (19),
tem-se o seguinte problema de programação con-
vexa

min
Qi,∆, U, Y1i, Y2i

µ

sujeito a
LMIs (24), (25) e (27)

(28)

Observação 3: Para o projeto do controlador
com uma lei de controle a parâmetros fixos,
uk = Kxk + Γϕk, utiliza-se o algoritmo (28)
eliminando-se a LMI (25) e substituindo Y1i = Y1

e Y2i = Y2 na LMI (24).

4 Aplicação

Sejam as equações representando o problema
de equilibrar um pêndulo invertido em um carro

ẋ1 = x2

ẋ2 =
gsin(x1)−amlx2

2sin(2x1)/2−acos(x1)u
4l/3−amlcos2(x1)

(29)

sendo: x1 o ângulo (em radianos) do pêndulo
em relação a vertical; x2 a velocidade angular;
g = 9.8m/s2 a aceleração da gravidade; m a massa
do pêndulo; M a massa do carro; 2l o compri-
mento do pêndulo e u a força aplicada ao carro
(em newtons). Define-se a = 1/(m + M). A
região de validade V0 considerada para o modelo
é x1 ∈ [−x1max, x1max] e x2 ∈ [−x2max, x2max],
sendo para este caso x1max = π/3 e x2max = 5.

O sistema em (29) pode ser descrito pelo mo-
delo fuzzy TS tradicional, com a utilização de re-
gras locais lineares, ou pelo modelo h́ıbrido“fuzzy-
lur’e” com a utilização de regras locais não line-
ares. Para o primeiro caso, tem-se (Tanaka and
Wang, 2001)

ẋ =

2∑
j=1

2∑
k=1

2∑
l=1

2∑
m=1

EjMkNlSm
{
Ājklmx+ B̄jklmu

}
com Ājklm =

[
0 1

gqjbk −aml
2
qjcl

]
, B̄jklm =[

0
−aqjdm

]
, na qual, agregando os somatórios,

pode-se escrever:

ẋ =

16∑
i=1

hi
{
Āix+ B̄iu

}
(30)

sendo i = m + 2(l − 1) + 4(k − 1) + 8(j − 1) e
hi = EjMkNlSm. Para o modelo h́ıbrido “fuzzy-
lur’e” tem-se

ẋ =

2∑
j=1

2∑
k=1

2∑
l=1

EjNkSl
{
Ājklx+ B̄jklu+ Ḡjklϕ̄

}
com Ājkl =

[
0 1

0 −aml
2

qjck

]
, B̄jkl =

[
0

−aqjdl

]
,

Ḡjkl =

[
0
gqj

]
e ϕ̄ = sin(x1), na qual, agregando

os somatórios, pode-se escrever:

ẋ =

8∑
i=1

hi
{
Āix+ B̄iu+ Ḡiϕ̄

}
(31)

sendo i = l + 2(k − 1) + 4(j − 1) e hi = EjNkSl.
Observa-se que neste caso, tem-se, para o modelo
“fuzzy-lur’e” , a metade do número de regras em
relação ao modelo fuzzy tradicional. Tal fato im-
plica em menor complexidade aos algoritmos de
controle.

Para os sistemas representados por (30) ou
(31) define-se: E1 = z1−q2

q1−q2
, E2 = q1−z1

q1−q2
, M1 =

sin(x1)−( 2
π

)z2

(1− 2
π

)z2
, M2 = x1−z2

(1− 2
π

)z2
, N1 = z3−c2

c1−c2
, N2 = c1−z3

c1−c2
,

S1 = z4−d2
d1−d2

, S2 = d1−z4
d1−d2

, z1 = 1
4l
3
−amlcos2(x1)

, z2 =

sin(x1), z3 = x2sin(2x1), z4 = cos(x1) and q1 =

max(z1), q2 = min(z1), b1 = 1, b2 = 2
π

, c1 = max(z3),

c2 = min(z3), d1 = max(z4), d2 = min(z4).

Os máximos e mı́nimos são calculados para V0.
Escolhe-se m = 2, 0kg, M = 8, 0kg e

2l = 1, 0m. Para cada regra em (30), e usando
o comando em Matlab c2d com um peŕıodo de
amostragem fixo, Ts = 0, 1s, obtém-se através da
mudança de setor descrita em (13) as matrizes
que constituem (17): Ai, Bi, Gi e C =

[
1 0

]
.

Para considerar a região de validade V0, define-
se: ρ =

[
x1max x2max

]′
, L = I2 and vσ ={[

x1max

x2max

]
,

[
x1max

−x2max

]
,

[
−x1max

x2max

]
,

[
−x1max

−x2max

]}
.

Na tabela 1 observam-se os valores mı́nimos
de contratividade nos quais os algoritmos (28) e o
descrito na Observação 3 permanecem fact́ıveis.
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Nota-se que para o controlador com dependên-
cia de parâmetros (algoritmo (28)) obtém-se um
menor valor do fator de contratividade, possibili-
tando a obtenção de um maior ajuste de desem-
penho.

Tabela 1: Factibilidade dos Algoritmos
Fator λ

Algoritmo (28) 0, 164
Observação 3 0, 469

Na figura 2 observam-se as regiões de estabi-
lidade S0, representadas por uma linha tracejada
para λ = 1 e por uma linha cont́ınua para λ = 0, 3.
Nota-se que a exigência de um maior desempenho
(menor fator contrativo) provoca uma diminuição
da região de estabilidade. Ou seja, existe um
compromisso entre desempempenho e tamanho da
região de estabilidade. Este fator deve ser con-
siderado pelo projetista. Tais regiões possuem
tamanho semelhante a região de atração para um
controle por realimentação de estados aplicado ao
modelo fuzzy TS tradicional do sistema, sendo o
fator local uma limitação para o crescimento dife-
renciado. Também observa-se que S0 ⊆ V0, o que
garante que todas as trajetórias que emanam de
x0 ∈ S0 permanecem em V0.

Figura 2: Regiões de Estabilidade.

5 Conclusão

Neste artigo desenvolveu-se uma metodologia
de modelagem fuzzy TS baseada em regras não li-
neares locais, constitúıdas por um sistema linear e
uma não linearidade contida em um setor, denom-
inado modelo h́ıbrido “Fuzzy-Lur’e”. Tal abor-
dagem permite a redução de complexidade dos
algoritmos de controle. Para o projeto do con-
trolador utilizou-se de uma função de Lyapunov e
uma lei de controle com dependência de parâme-
tros, considerando o caso reaĺıstico da região de
validade do modelo.
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Abstract— The control of nonlinear systems with time-varying uncertainties is investigated in this paper. New
conditions, based on Linear Matrix Inequalities (LMI), for designing robust state-derivative feedback gains, which
simultaneously stabilizes the system and maximizes the bounds of a nonlinear uncertainty, based on quadratic
Lyapunov functions are presented. The proposed methodology is illustrated through an example.
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Resumo— O controle de sistemas não lineares com incertezas variantes no tempo é investigado nesse traba-
lho. Novas condições, na forma de desigualdades matriciais lineares, para o projeto de controladores robustos
utilizando uma realimentação estática da derivada do vetor de estado, que ao mesmo tempo estabiliza o sistema
e maximiza o limite de uma incerteza não linear são estabelecidas com base em funções de Lyapunov quadráticas.
A metodologia proposta neste trabalho é ilustrada através de um exemplo.

Palavras-chave— Desigualdades Matriciais Lineares (LMIs), Projeto de Controladores Robustos, Sistemas
Não Lineares, Estabilidade Segundo Lyapunov, Realimentação Derivativa.

1 Introdução

Na teoria de Controle Moderno existe uma vasta
literatura sobre o conceito de realimentação de sis-
temas (Ogata, 2003; Dorf and Bishop, 2001; Chen,
1999). Sabe-se que as técnicas mais usadas para
realimentar os sistemas são as realimentações da
sáıda e das variáveis de estado (da Silva and Bot-
tura, 2010; da Silva, 2010). Porém, é sabido da
teoria de controle que a realimentação das deri-
vadas das variáveis de estado (ou, realimentação
derivativa) pode ser muito útil e em alguns casos,
essencial para a obtenção do desempenho desejado
(Lewis and Syrmos, 1991).

A existência de problemas práticos, nas quais
a obtenção das derivadas das variáveis de estado
é mais fácil do que das variáveis de estado, torna
interessante o controle com a realimentação deri-
vativa. Por exemplo, em sistemas mecânicos que
usam acelerômetros como sensores. Sua impor-
tância reside no fato de que a partir da aceleração
é posśıvel obter a velocidade com boa precisão,
porém a complexidade aumenta quando se trata
de se obter o deslocamento (Abdelaziz and Va-
lášek, 2004). Devido a isso, os sinais usados para
realimentar esses sistemas são: a aceleração e a
velocidade. Justamente as derivadas da veloci-
dade e da posição, respectivamente, que podem
representar as variáveis de estado do sistema me-
cânico que se deseja controlar. A utilização de
acelerômetros nas indústrias tem se tornado cada
vez maior, devido ao seu baixo custo. A aplicação

de acelerômetros se dá em vários sistemas, como
por exemplo: em sistemas de suspensão de car-
ros (Reithmeier and Leitmann, 2003), em controle
de oscilações de sistemas mecânicos (Abdelaziz
and Valášek, 2004), no controle de vibrações dos
componentes de aterrissagem de aviões (Kwak
et al., 2002) e no controle de cabos de pontes sus-
pensas (Duan et al., 2005).

O principal foco deste trabalho é propor um
projeto de controlador robusto utilizando reali-
mentação estática da derivada do vetor de estado,
de sistemas não lineares que ao mesmo tempo es-
tabiliza o sistema e maximiza o limite de uma
incerteza não linear. Em (Šiljak and Stipano-
vić, 2000; da Silva and Bottura, 2010) procedi-
mentos para o controle de sistemas não lineares
com incertezas variantes no tempo utilizando a re-
alimentação de estados

(

u(t) = Kx(t)
)

são apre-
sentados. Uma abordagem diferente, com a reali-
mentação estática da derivada do vetor de estado
(

u(t) = Kẋ(t)
)

é proposta neste trabalho.
O método proposto se baseia no segundo mé-

todo de Lyapunov para obter um controlador ro-
busto para sistemas não lineares com incertezas
variantes no tempo. Desta forma, constrúımos um
problema convexo de otimização em termos de De-
sigualdades Matriciais Lineares (LMIs, do inglês,
Linear Matrix Inequalities)(Boyd et al., 1994).
Problemas baseados em LMIs podem ser, em
geral, estendidos para tratar sistemas que pos-
suem incertezas nos parâmetros da planta ou este-
jam sujeitos a falhas estruturais (Assunção et al.,
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2008a; Assunção et al., 2007; Faria et al., 2009b).
Devido à flexibilidade, as LMIs têm sido cada
vez mais usadas para resolver diversos tipos de
problemas de controle (Assunção et al., 2008a;
Cardim et al., 2007b; Cardim et al., 2008; Fa-
ria et al., 2009a; Moreira et al., 2010b; Moreira
et al., 2010a).

A abordagem da metodologia proposta apre-
senta várias vantagens, por exemplo: a facilidade
na busca pela solução de um projeto de contro-
lador, tratado como um problema de otimização
convexa, pois existem vários pacotes computacio-
nais (de Oliveira et al., 1997; Lofberg, 2004) que
asseguram a existência de uma solução, quando o
problema for fact́ıvel.

O artigo está organizado da seguinte forma:
na próxima seção é feita uma descrição da classe
de sistemas não lineares de que trata esse trabalho.
Na Seção 3 é formulado um problema. Na Seção
4 são propostas condições de estabilidade, basea-
das em LMIs e realimentação derivativa, para a
resolução do problema proposto. Na Seção 5 um
exemplo ilustra a metodologia utilizada. Na úl-
tima seção são feitas as considerações finais sobre
a metodologia desenvolvida e sobre os resultados
obtidos.

2 Controle Robusto

Considere um sistema não linear com incertezas
variantes no tempo com a seguinte representação
no espaço de estado:

ẋ(t) = Ax+Bu+ h(t, x) (1)

sendo que x ∈ IRn é o vetor de estado do sistema,
A é uma matriz n× n, B possui dimensão n×m,
h : IRn+1 → IRn é o termo não linear incerto vari-
ante no tempo e u : IRn → IRm é a lei de controle.
Em relação à modelagem do parâmetro incerto va-
riante no tempo h(t, x), consideraremos que ele é
limitado em norma (Šiljak and Stipanović, 2000)

hT (t, x)h(t, x) ≤ α2xT (t)HTHx(t) (2)

sendo que α > 0 é dado e corresponde ao li-
mite de incerteza e H é uma matriz constante
e conhecida de dimensão l × n. Note que para
qualquer matriz H dada, a desigualdade (2) de-
fine uma classe de funções localmente cont́ınuas

Hα = {h ∈ IRn+1 → IRn : hTh ≤ α2xTHTHx}.

3 Formulação do Problema

Problema 1: Considere o sistema não linear in-
variante no tempo (1) com a restrição dada em
(2). O problema proposto é encontrar uma ma-
triz constante K ∈ IRm×n, tal que, as seguintes
condições sejam válidas:

1. (I +BK) possui posto completo;

2. O ponto de equiĺıbrio x = 0 do sistema em
malha fechada (1), (2) é assintoticamente es-
tável, com a lei de controle utilizando reali-
mentação derivativa dada por

u(t) = −Kẋ(t). (3)

Observação 1 De (1) e (3) tem-se que

ẋ(t) = Ax(t)−BKẋ(t) + h(x)

ou

(I +BK)ẋ(t) = Ax(t) + h(x).

Quando (I + BK) for invert́ıvel, então o sistema
em malha fechada é bem definido e dado por

ẋ(t) =
(

I+BK
)

−1
Ax(t)+

(

I+BK
)

−1
h(x). (4)

4 Condições de estabilidade baseadas em

LMI para realimentação derivativa

Temos o seguinte resultado, conhecido na litera-
tura: dada uma matriz Z ∈ IRn×n, com Z 6= ZT .
Então (Slotine and Li, 1991)

Z + ZT < 0 ⇒ Z < 0. (5)

Este resultado será utilizado na prova do próximo
teorema, que apresenta uma solução para o Pro-
blema 1.

Teorema 1 Uma condição suficiente para a so-
lução do Problema 1 é que existam matrizes X =
X−1 e M , sendo que X ∈ IRn×n e M ∈ IRm×n,
tais que o seguinte problema de otimização seja
fact́ıvel:

min γ
s.a X > 0





AQT +QAT I QHT

I −I 0
HQT 0 −Iγ



 < 0
(6)

sendo que

γ = (α2)−1 > 0 e Q = (X +BM).

Além disso, quando (6) é fact́ıvel, a matriz de ga-
nho de realimentação que resolve o Problema 1 é
dada por

K = MX−1. (7)

Prova: Defina X = P−1, M = KX. Considere
γ = (α)−1 > 0, Q = (X + BM) e que (6) é sa-
tisfeita. Aplicando o Complemento de Schur em
(6):

[

AQT +QAT +QHT (γ−1)HQT I
I −I

]

< 0.

(8)
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De (6), observe que AQT + QA < 0, o que
implica de (5) que QAT < 0 e assim Q é invert́ıvel.
Logo, como

Q = (X +BM) = (X +BKX) = (I +BK)X,

temos que (I +BK) possui posto completo.
Então, multiplicando (8) à esquerda e à di-

reita, respectivamente, por
[

Q−1 0
0 I

]

,

[

Q−T 0
0 I

]

com γ−1 = α2, obtêm-se

[

Q−1A+ATQ−T + α2HTH Q−1

Q−T −I

]

< 0. (9)

Multiplicando (9) por [xT hT ] à esquerda,
[xT hT ]T à direita e considerando (2), então,

0 > xT (Q−1A+ATQ−T + α2HTH)x

+ xTQ−1h+ hTQ−Tx− hTh

≥ xT (Q−1A+ATQ−T )x+ xTQ−1h

+ hTQ−Tx

= xT
[

P (I +BK)−1A+AT (I +BK)−TP
]

x

+ hT
[

(I +BK)−TP ]x+ xT [P (I +BK)−1
]

h

= xTP
[

(I +BK)−1Ax+ (I +BK)−1h
]

+
[

xTAT (I +BK)−1 + hT (I +BK)−T
]

Px

= V̇ (x), ∀x 6= 0,

sendo que V (x) = xTPx, P = PT > 0 e P =
X−1.

A prova está conclúıda. 2

Em muitos problemas práticos, deve-se consi-
derar a inserção de ı́ndices de desempenho no pro-
jeto do controlador, como por exemplo a restrição
na taxa de decaimento e restrição no ganho do
controlador, com a finalidade de obter o desempe-
nho desejado do sistema controlado. O Teorema 2
propõe uma abordagem para o projeto do sistema
controlado (4) com ı́ndices de desempenho.

Teorema 2 Uma condição suficiente para a so-
lução do Problema 1 é que existam matrizes X =
XT e M , sendo que X ∈ IRn×n e M ∈ IRm×n,
tais que o seguinte problema de otimização seja
fact́ıvel

min γ +KM +KX

s.a X > 0








AQT +QAT I Q QHT

I −I 0 0
QT 0 −X

2φ
0

HQT 0 0 −Iγ









< 0
(10)

[

−KMI MT

M −I

]

< 0, (11)

[

KXI I

I X

]

> 0, (12)

[

1 xT (0)
x(0) X

]

> 0, (13)

[

X XCT

CX ξ2I

]

> 0 (14)

sendo φ > 0 a taxa de decaimento, x(0) a condição

inicial do sistema,

γ = (α2)−1
> 0, KX > 0, KM > 0

e

Q = (X +BM).

Além disso, quando (10)-(14) são fact́ıveis, a ma-

triz de ganho de realimentação da derivada do vetor

de estado é dada por

K = MX
−1

, (15)

sendo ||KTK|| ≤ KMK2
X , (I + BK) invert́ıvel e

‖y‖2 =
√

yT y ≤ ξ.

Prova: A prova do Teorema 2 pode ser obtida
de forma análoga à prova do Teorema 1, (Moreira,
2011), considerando agora

V̇ (x) = xTPx, X = P−1, V̇ (x) ≤ −2φV (x).

As LMIs (11) e (12) foram utilizadas em (Šiljak
and Stipanović, 2000) e asseguram a restrição
∥

∥KTK
∥

∥ ≤ KMK2
X

e as LMIs (13) e (14) foram
empregadas em (Assunção et al., 2007) e garantem
a condição

√

yT (t)y(t) ≤ ξ, t ≥ 0.

5 Exemplo: Suspensão ativa do assento

de um carro

Considere o sistema de controle da suspensão ativa
do assento de um carro, abordado em (Reithmeier
and Leitmann, 2003) e mostrado na Figura 1.
O modelo considera a massa do carro (Mc) e
a massa do assento+motorista (ms) (Reithmeier
and Leitmann, 2003). Vibrações verticais cau-
sadas por ruas podem ser parcialmente atenua-
das pelo amortecedor (b1) e a mola

(

km(x1)
)

do
carro. No entanto, o motorista pode ainda es-
tar sujeito a vibrações indesejáveis. Estas vibra-
ções, novamente, podem ser reduzidas por elemen-
tos na suspensão do assento do motorista, como
por exemplo: a mola (k2) e o amortecedor (b2).
As vibrações das massas (Mc) e (ms) podem ser
ainda atenuadas por mudanças na entrada de con-
trole u1(t) e u2(t). Como em (Reithmeier and
Leitmann, 2003), para a realimentação, somente
os sinais de aceleração ẍ1(t) e ẍ2(t) estão dis-
pońıveis, já que podem ser medidos por sensores
como acelerômetros. As velocidades ẋ1(t) e ẋ2(t)
são estimadas a partir de suas derivadas medi-
das no tempo e o vetor de estado é definido por:
x(t) = [x1(t) x2(t) ẋ1(t) ẋ2(t)]

T .
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ms

k2 b2

Mc

km b1

x1(t)

x2(t)

Pneu

Acelerômetro (⇒ ẍ1(t))

Acelerômetro (⇒ ẍ2(t))

u1(t)

u2(t)

Motorista + Assento

Suspensão Ativa do assento

Carro

Suspensão Ativa do carro

Figura 1: Suspensão Ativa do assento de um carro.

Consideremos o sistema da seguinte forma
(Reithmeier and Leitmann, 2003):

{

ẋ(t) = A(x)x(t) +Bu(t)
y(t) = Cx(t)

(16)

sendo

A(x) =











0 0 1 0
0 0 0 1

−km(x1)−k2
Mc

k2
Mc

−b1−b2
Mc

b2
Mc

k2
ms

−k2
ms

b2
ms

−b2
ms











,

B =









0 0
0 0
1

Mc

−1
Mc

0 1
ms









, C =

[

1 0 0 0
0 1 0 0

]

.

Os sinais das acelerações e velocidades estão dis-
pońıveis (derivadas das variáveis de estado). Su-
ponha que Mc = 1500 kg (massa do carro), ms =
90 kg

(

massa do assento (20 kg) + massa do mo-

torista (70 kg)
)

, km(x1) = k1
(

1 + d2x2
1(t)

)

, k1 =
4 × 104 N/m (constante de elasticidade da mola
do carro), b1 = 4×103 Ns/m (constante do amor-
tecedor do carro), d = 1m−1, k2 = 5 × 103 N/m
(constante de elasticidade da mola do assento), e
b2 = 5× 102 Ns/m (constante do amortecedor do
assento). Observe que nesta planta o termo não li-
near depende de x1(t). Então, considere a variável
x1(t) limitada no intervalo de −0, 2 ≤ x1(t) ≤ 0, 2
durante a operação de uso. Neste intervalo temos
que a função não linear é cont́ınua.

Pelo método proposto, o sistema (16) pode ser
reescrito por

{

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) + h(t, x),
y(t) = Cx(t)

(17)

sendo

A =











0 0 1 0
0 0 0 1

−k1−k2
Mc

k2
Mc

−b1−b2
Mc

b2
Mc

k2
ms

−k2
ms

b2
ms

−b2
ms











e

h(x) = x
2
1(t)











0 0 0 0
0 0 0 0

−k1d
2

Mc
0 0 0

0 0 0 0



















x1(t)
x2(t)
x3(t)
x4(t)









. (18)

A Figura 2 ilustra a dinâmica do sistema (17)
livre, (ou seja, u(t) = 0), com condição inicial
x(0) = [0, 1 0, 1 0 0]T .
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ca

m
en

to
 (

m
)

 

 

y1(t)
y2(t)

Figura 2: Simulação do sistema (17) livre com
condição inicial x(0) = [0, 1 0, 1 0 0]T .

Note que o sistema é naturalmente estável.
Porém, o sistema (17) livre não atende os ı́ndices
de desempenho do projeto. Então, utilizando o
Teorema 2 os modelos locais obtidos foram:

A =









0 0 1 0
0 0 0 1

−30 3, 3333 −3 0, 3333
55, 5556 −55, 5556 5, 5556 −5, 5556









,

B =









0 0
0 0

7× 10−4 7× 10−4

0 1, 11× 10−2









.

Utilizando o software MATLAB por meio do
solver “lmilab”, interfaciado pelo YALMIP (Yet
Another LMI Parser) (Lofberg, 2004) obteve-se
como solução do problema proposto as seguintes
matrizes:

P =









4.5374 0.2743 0.6914 0.0403
0.2743 1.4760 0.1149 0.0814
0.6914 0.1149 0.2228 0.0189
0.0403 0.0814 0.0189 0.0161









,

K = 103
[

7.8300 0.2262 1.0143 0.0504
−0.5766 0.7316 −0.2204 0.0056

]

.

(19)

sendo K o ganho do controlador. Os valores de
γ e α obtidos para o sistema (17) e (18) livre,
(u(t) = 0), utilizando o Teorema 1 com M = 0 (o
que equivale a K = MX−1 = 0) são descritos na
Tabela 1. São também apresentados nesta tabela
os valores de γ, α, φ e ξ obtidos para o sistema
controlado (4) e (18).

Tabela 1: Valores de γ, α, φ e ξ.

Teorema u(t) γ α φ ξ
0 0,2015 2,2275 0 0

1 −Kẋ(t) 0,0132 8,7039 0 0
2 −Kẋ(t) 0,5 1,4142 1,5 1
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Portanto o seguinte conjunto de tolerância do sis-
tema (17) sem o controlador (K = 0) foi obtido:

H2,2275 =
{

h : hT
h ≤ 4, 9617 x

T
H

T
Hx

}

. (20)

Desta forma, o conjunto de tolerância do sistema (17)
com (3) utilizando o Teorema 1 é dado por:

H8,7039 =
{

h : hT
h ≤ 75, 7579 x

T
H

T
Hx

}

. (21)

O conjunto de tolerância obtido do sistema controlado
(16) com (3) utilizando o controlador proposto no Te-
orema 2 com φ = 1, 5 é dado por

H1,4142 =
{

h : hT
h ≤ 2 x

T
H

T
Hx

}

. (22)

De (18) note que

h
T (x)h(x) = x

4
1(t)x

T (t)HT
Hx(t). (23)

Agora, de (2) e (23), como α > 0 observe que

x
4
1(t) ≤ α

2 ⇒ x
2
1(t) ≤ α. (24)

Como foi suposto

x1(t) ∈ [−0, 2 , 0, 2] ⇒ x
2
1(t) ≤ 0, 04. (25)

Então, de (24) e (25),

0, 04 ≤ α ⇒ γ ≤ 625. (26)

De (26) e a Tabela 1 observa-se que os valores de γ e
α fornecidos pelos Teoremas 1 e 2 satisfazem as exi-
gências do Problema 1.

A Figura 3 ilustra a dinâmica do sistema (17) com
o ganho (19) e restrições de desempenho com condição
inicial x(0) = [0, 1 0, 1 0 0]T .
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Figura 3: Simulação da sáıda do sistema (17).

A Figura 4 ilustra o comportamento da entrada de
controle do sistema (17) com o ganho (19) e restrições
de desempenho para a mesma condição inicial x(0).
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Figura 4: Simulação da entrada de controle do
sistema (17).

Conclusão

Foram propostas novas condições, baseadas em LMIs,
para o projeto de controladores robustos utilizando
realimentação estática da derivada do vetor de estado,
que ao mesmo tempo estabiliza o sistema e maximiza
o limite de incerteza do termo não linear.

Entre os resultados obtidos com a metodologia
apresentada, verifica-se a ampliação significativa do
limite de incerteza do termo não linear que assegura
a estabilidade do sistema controlado, como pode ser
observado em (20) e (21), tendo o limite de incerteza
um ganho de H2,2270 para H8,7039.

O projeto de controlador robusto contemplando
ı́ndices de desempenho apresentou significativa redu-
ção no tempo de estabelecimento do sistema, como
mostram as Figuras 2 e 3. Além disso, observa-se o
amortecimento da resposta do sistema controlado, eli-
minando consideravelmente as oscilações no carro e no
assento do motorista, o que implica maior conforto ao
motorista.

De (20) e (22), verificou-se uma redução do li-
mite de incerteza do termo não linear, de H2,2270 para
H1,4142. Essa redução se deve ao fato de que a in-
serção de restrições , em forma de LMIs, no projeto
do controlador ocasionam uma redução da região de
factibilidade do problema de otimização. Entretanto,
mesmo com esta redução, o sistema controlado atende,
com ampla margem, a condição para a estabilidade
(Hα, α ≥ 0, 04).
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Abstract The research area called Artificial Life is interdisciplinary and aims to study the behavior of artificial systems (or 
synthetic systems) that are similar to live organisms. This paper emphasizes some aspects of life aiming to explore its relation-
ship with computational methods and concepts. Moreover, it describes computational techniques used to conduct experimental 
simulations in virtual environments. 

Keywords Artificial Life, Virtual Environments, Computational Simulation, Computational Methods 

Resumo A área de pesquisa denominada Vida Artificial é interdisciplinar e visa estudar o comportamento de sistemas artifici-
ais (ou sistemas sintéticos) que são semelhantes a organismos vivos. Este artigo ressalta alguns aspectos de vida e suas relações 
com métodos e conceitos computacionais. Além disto, são abordadas técnicas computacionais usadas para realizar simulações 
experimentais em ambientes virtuais. 

Palavras-chave Vida Artificial, Ambientes Virtuais, Simulação Computacional, Métodos Computacionais

1    Introdução 

Vida Artificial (VA) tem sido tema de pesquisa des-
de os primórdios da computação. Pioneiros da área 
como Allan Turing e John Von Neumann tinham 
interesse por este tema e por sua relação com os 
fundamentos da computação. Entre as questões que 
queriam entender estava a da possibilidade de se 
representar vida a partir de regras computacionais, ou 
se existiriam procedimentos computacionais que 
levassem a comportamentos equivalentes em sua 
essência aos dos seres vivos. 

Mais recentemente, e com um caráter mais tec-
nológico, cientistas de computação gráfica como 
Demetri Terzopoulos e Karl Sims também demons-
tram interesse pela área, desta vez como ferramenta 
para animação de personagens artificiais. Neste caso 
se procurava encontrar mecanismos para criar artifi-
cialmente personagens1 que pudessem desempenhar 
funções equivalentes a de seres, e assim representa-
los em simulações computacionais. O avanço neste 
setor está também relacionado a animações gráficas.  

Desta forma a VA tem sido usada seja com o 
proposito de prover mecanismos adequados para 
criar personagens artificiais para o cinema, seja como 
forma de estabelecer laboratórios virtuais para simu-
lação de diferentes aspectos de vida. Várias das ca-
racterísticas de seres vivos podem ser hoje bem estu-
dadas com o apoio de avançados sistemas computa-
cionais. As simulações permitem tanto a reprodução 
(ainda que normalmente de forma simplificada) de 
fenômenos observados em seres vivos, quanto uma 
adequada representação gráfica dos mesmos. A rela-
ção entre as áreas de VA e Realidade Virtual (RV) 

                                                           
1 Ao longo deste texto seres virtuais serão também referenciados 
como personagens ou agentes. 
 

pode ser de simbiose. Modelos biológicos e evoluci-
onários são usados para dar vida aos personagens que 
habitam os mundos virtuais, incluindo plantas e ani-
mais. Métodos de VA servem para simular muitos 
dos processos naturais que caracterizam os seres 
vivos, como crescimento, reprodução, evolução, 
morfogênese, adaptação, percepção, aprendizagem e 
cognição (Bentley, 1999; Charniak, 1985). Por outro 
lado, as simulações em RV contribuem para o estudo 
de diversos tópicos de VA por permitir através de 
sofisticados recursos visuais e interativos uma me-
lhor compreensão dos processos acima relacionados. 

Os personagens de VA podem ser capazes de 
evoluir e se reproduzir artificialmente, aprender, se 
comunicar e tomar decisões de forma autônoma. As 
técnicas de animação computacional ajudam permi-
tindo a visualização destes personagens, e com isto 
oferecem meios para o acompanhamento de suas 
atividades e indiretamente do seu comportamento, e 
do desenvolvimento de suas capacidades. 

Inúmeras são as técnicas computacionais de al-
guma forma vinculadas a VA, seja na medida em que 
se espelham na vida natural, seja porque servem 
adequadamente para implantar mecanismos intrínse-
cos à vida e assim permitir simulações computacio-
nais da mesma. 

Este artigo apresenta inicialmente alguns concei-
tos de vida natural e de sua vertente artificial, para 
então discorrer sobre o que se chamou de elementos 
característicos de vida (que devem ser entendidos 
como componentes principais de simulações que 
tratem deste assunto). Na seção seguinte apresentam-
se algumas das técnicas computacionais que são mais 
importantes nesta área e que servem para implantar 
diferentes módulos de personagens artificiais dando a 
eles capacidades especiais para que possam ser reco-
nhecidos como seres artificiais. Por fim, são apresen-
tados alguns trabalhos de pesquisa desenvolvidos ao 
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longo de vários anos pelo grupo de pesquisa Cognitio 
da Escola Politécnica da USP. 

2 O Que É Vida? 

Para compreender o que é Vida Artificial, é necessá-
rio primeiramente responder a pergunta “O que é 
vida?”, pois a VA serve para simular e ajudar a com-
preender alguns aspectos da vida real. 

Esta é uma pergunta simples e ao mesmo tempo 
complexa, sendo alvo de muitas discussões científi-
cas (Judson, 1979; Moore, 1989; Pauling, 1987; 
Perutz, 1987). Do ponto de vista científico, concen-
tra-se na identificação dos aspectos intrinsicamente 
relacionados aos organismos vivos, dentre os quais 
nascimento, crescimento, reprodução, reação ao 
ambiente, assimilação de matéria e energia, excreção 
de dejetos, morte, entre outros. Estas são, por exem-
plo, características dos mais variados seres, desde os 
mais simples como uma bactéria ou uma ameba até 
seres mais complexos como o ser humano. Mas não 
servem necessariamente para definir vida, embora 
sejam reconhecidamente importantes para identificar 
seres vivos e classifica-los. 

Os estudos sobre a origem da vida mostram que 
ela se utilizou do ambiente físico rico em carbono, 
nitrogênio e água para se desenvolver e se adaptar, 
sendo este ambiente o único disponível para observa-
ção e consequentemente para avaliação deste fenô-
meno. Mas a partir do reconhecimento dos seus prin-
cípios fundamentais podemos criar hipóteses de 
ambientes virtuais e de criaturas artificialmente vivas 
que nele possam se desenvolver. Neste sentido a vida 
pode ser avaliada segundo diferentes critérios e ní-
veis, relacionados a seguir. 

Do ponto de vista orgânico, o estudo de orga-
nismos vivos envolve a sua estrutura (anatomia) e a 
sua funcionalidade (fisiologia) incluindo capacidades 
como respiração, digestão e movimentação, entre 
outras (Adami, 1998). Neste contexto, explicam-se 
alguns aspectos de vida, mas não todos (por exem-
plo, seu surgimento). Portanto fazem-se necessárias 
outras definições na procura pelo estabelecimento 
dos princípios fundamentais da vida. 

Na definição metabólica, vida é a capacidade de 
trocar materiais e energia com o ambiente onde o 
elemento está inserido (Adami, 1998). Este consumo 
de energia garante sua sustentabilidade. A vida sur-
giu quando as condições do ambiente se tornaram 
favoráveis para que pudessem surgir organismos 
capazes de realizar tais trocas com o meio que habi-
tavam. 

Mas uma definição mais precisa leva ao princi-
pio bioquímico, que define sistemas vivos por sua 
potencialidade de armazenar informações hereditá-
rias em moléculas de ácido nucléico, ou seja, o códi-
go genético DNA (Deoxyribonucleic Acid) (Adami, 
1998), que além de permitir a perpetuação da espécie 
por reprodução, são de fato a receita para a constru-
ção dos organismos vivos. Francis Crick e James 
Watson em 1953 reconstruíram a estrutura de dupla 

hélice do DNA  mostrando sua constituição espacial, 
mas também concluindo que servia de base para a 
sustentação da vida, na medida em que a informação 
genética poderia ser armazenada e transferida de 
geração para geração. É o vasto armazenamento de 
informação codificada como o RNA (Ribonucleic 
Acid) e o DNA que determina o comportamento 
humano e difere o homem de uma bactéria. 

Em um contexto mais formal a definição recai 
então na genética, pois cabe a ela definir o processo 
de evolução dos seres vivos autônomos. O principio 
está no código e não no substrato que é usado para 
representá-lo, o DNA. Portanto o DNA pode ser 
visto como a molécula que foi capaz de armazenar tal 
código, mas em um contexto mais geral pode-se 
pensar no código em si (e não uma particular realiza-
ção física) como elemento mais fundamental. Neste 
caso é particularmente interessante expandir este 
conceito que permite então a realização de vida em 
outros substratos, inclusive em programas de compu-
tador, na medida em que se tenham mecanismos 
responsáveis por cria-los e interpreta-los, mimetizan-
do o DNA e o RNA. Esta é uma das bases da VA. 

A evolução (geração da informação) foi possí-
vel, primeiro em um nível molecular, depois celular e 
a seguir orgânico, devido à reprodução e seleção. 
Seleção é a forma inerente de auto-organização e 
uma consequência física direta da auto-replicação 
(sem a qual a informação seria perdida após cada 
geração), da mutação (sem a qual a informação é 
“inalterável” e, portanto, não poderiam emergir no-
vas estruturas) e do metabolismo (sem o qual o sis-
tema regrediria para um estado de equilíbrio onde as 
modificações anteriores não seriam possíveis) 
(Muphy, 1997). 

Por fim, em um ultimo nível de refinamento, ob-
servando uma análise de caráter físico (bioquímico) 
chega-se à abordagem termodinâmica que expressa a 
capacidade do elemento vivo de manter baixa sua 
entropia, ainda que imerso em um ambiente cuja 
entropia seja muito maior que a sua. Neste sentido o 
código genético e o que quer que a partir dele seja 
construído, é uma forma de permitir o surgimento 
destas ilhas que conseguem se contrapor a tendência 
termodinâmica, sem naturalmente ser um paradoxo, 
afinal ela existe de fato e ainda que pareça ser uma 
contradição termodinâmica de fato não é (e nem 
poderia ser, pois neste caso a física teria que ser 
revista). 

Segundo Christoph Adami (Adami, 1998), “vi-
da” pode ser definida em um contexto termodinâmi-
co como: 

“Vida é uma propriedade de uma amostra de 
unidades que compartilham informações codificadas 
em um substrato físico e que, na presença de ruído, 
esforça-se para manter sua entropia significativa-
mente abaixo da entropia máxima da amostra, em 
escalas de tempo que excedem a escala ‘normal’ de 
decaimento do substrato (que contém a informação) 
por muitas ordens de magnitude” (tradução nossa). 
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A pergunta “O que é vida?” tem ocupado a men-
te de filósofos e estudiosos durante os últimos sécu-
los e gerou inúmeras contribuições. 

O livro “O que é vida? 50 anos depois” (Mur-
phy, 1997) expressa idéias em dois temas: a natureza 
hereditária e termodinâmica dos seres vivos, segundo 
Erwin Schrödinger. O título faz menção ao cinquen-
tenário de um evento organizado no Triniy College 
de Dublin, quando eminentes cientistas, liderados por 
Schrödinger se propuseram a avaliar esta questão a 
luz do conhecimento cientifico, com forte embasa-
mento na física. Suas ideias têm sido criticadas como 
não originais ou erradas por alguns pesquisadores 
(Pauling, 1987; Perutz, 1987) e defendidas por outros 
(Moore, 1997; Schuneider, 1987), mas independente 
disso, serviu de inspiração para outros pesquisadores. 

3   Vida Artificial 

Vida Artificial é uma forma alternativa de estudar a 
vida, ou seja, permite o estudo de um sistema ou 
organismo vivo através de simulações computacio-
nais (modelos matemáticos). Segundo Christopher 
Langton, responsável pelo termo VA “a coisa mais 
importante a se lembrar sobre VA é que a parte 
artificial não é vida, mas os materiais. Coisas reais 
acontecem. Fenômenos reais são observados. É a 
vida real em uma mídia artificial” (Langton, 1995). 

VA permite a simulação de características de se-
res vivos, com o uso de computadores, sem o envol-
vimento de criaturas vivas, para a recriação de for-
mas de vida em silício, através de regras que levam a 
resultados complexos e até imprevisíveis (Miranda, 
2001; Netto, 2004; Sims, 1994; Terzopoulos, 1999; 
Thalmann, 1994). 

Os objetivos da VA são ajudar a descobrir os 
princípios gerais da vida e também a identificar as-
pectos particulares de sistemas vivos complexos. 
Além disto, os conceitos de VA servem para implan-
tação de inúmeras aplicações, como por exemplo, 
realização de filmes com personagens virtuais autô-
nomos (parcialmente ao menos), ou realização de 
experimentos científicos nas áreas de biologia, eco-
logia, sociologia, enfim em uma grande variedade de 
áreas que tenham personagens vivos como objeto 
central do estudo, incluindo desde situações com um 
único personagem até aquelas com grandes popula-
ções, como é o caso de simulações de multidões. 
Cabe notar que embora muitos destes experimentos 
virtuais possam ser feitos sem tratar de VA, o uso de 
paradigmas e ferramentas desenvolvidas segundo 
preceitos de VA podem auxiliar muito no desenvol-
vimento de tais aplicações. 

A VA tem sido utilizada para emular e simular 
seres vivos, procurando tratar da questão de forma 
integrada. Vale notar que preceitos de experimentos 
científicos clássicos, baseados no pensamento de 
Descartes e Newton, de “decompor” um sistema  em 
seus componentes, na busca de identificar um objeto 
elementar, não se mostraram adequados no casso de 
vida, uma vez que ela é uma propriedade do conjunto 

e não de seus componentes. E, ao tentar reagrupar as 
partes do sistema vivo, isso também não reconstruiria 
o sistema original (Adami, 1998). 

Os experimentos em VA são importantes na 
busca de uma teoria universal de vida, que surgiu na 
Terra há 3,5 bilhões anos. Isso decorre da procura 
por princípios fundamentais de vida, pois as diversas 
definições de vida existentes: fisiológica, metabólica, 
bioquímica, genética e termodinâmica, não são uni-
versais o suficiente para classificar os sistemas entre 
vivos e não vivos. É interessante observar como 
muitos experimentos em VA evidenciam característi-
cas dessas definições durante sua simulação. Por 
exemplo, o sistema Tierra, desenvolvido por Tomas 
Ray, onde foram “semeados” organismos digitais que 
sofriam mutações, evidenciou a característica de 
evolução das criaturas, que é uma das consequências 
da genética. Além disso, o experimento ainda com-
provou a hipótese inicial de que a evolução das cria-
turas se deu a partir da adaptação de uma pelas ou-
tras, como ocorre na natureza, e não somente ao 
ambiente físico (Ray, 1992). 

Pelo fato de que VA é essencialmente um proce-
dimento de simulação computacional, e que trata 
particularmente de uma série de aspectos de vida, 
vale então discorrer sobre tais elementos característi-
cos de vida, em uma abordagem adequada para VA. 
Da mesma forma, existem algumas técnicas compu-
tacionais que tem aplicação direta em implantações 
de simulações computacionais de VA, e que, portan-
to serão também analisadas. Tais ferramentas têm 
também, em seus princípios, conceitos de VA, sendo 
ao menos inspirados nos mesmos. As duas próximas 
seções tratam destes dois aspectos – elementos carac-
terísticos de vida e ferramentas computacionais 
apropriadas para desenvolvimento de simuladores de 
VA. 

4 Elementos Característicos de Vida e suas  
Formas de Realização em Vida Artificial 

Seres vivos são na sua maioria compostos por diver-
sos sistemas (nervoso, digestivo, respiratório,...) e 
apresentam vários elementos característicos (presen-
tes na maioria dos casos) e que servem para identifi-
ca-los. É natural então que sistemas artificiais te-
nham por premissa reproduzir, ainda que parcialmen-
te e de maneira simplificada, estes elementos. Portan-
to uma metodologia empregada no estudo de VA 
trata da observação daquilo que se denomina aqui 
como elementos característicos ou aspectos de vida, 
para recriá-los em um contexto sintético. Dentre 
esses podem ser citados a percepção, a cognição, a 
reprodução, e alguns outros considerados mais im-
portantes no contexto de VA, e que serão abordados 
de forma sucinta a seguir. 

Cabe salientar que os sistemas de VA não neces-
sariamente contemplam simultaneamente todos estes 
elementos, e que na maioria das vezes há alguma 
independência entre eles, com objetivo de simplificar 
a sua implantação. 
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Cabe ressaltar também que a incorporação de 
tais elementos aos seres virtuais é na maioria das 
vezes feita em um processo top-down, e que os as-
pectos emergentes naturais a sistemas vivos são 
então manifestados por estes elementos. Por exem-
plo, após ter construído um sistema capaz de reco-
nhecer algo, o reconhecimento em si decorre da inte-
ração com o ambiente, não sendo previamente esta-
belecido o que será reconhecido, mas apenas que a 
capacidade de reconhecimento foi artificialmente 
incorporada ao personagem. Assim o reconhecimen-
to em si pode ser considerado legítimo. 

4.1 Percepção 

Este aspecto está diretamente relacionado à capaci-
dade de identificação do estado no qual o ambiente 
se encontra, por meio de sensores e mecanismos que 
permitam criar representações internas de tais esta-
dos e memoriza-los. Este procedimento pode ser 
dividido em duas etapas. Na primeira é feita a aquisi-
ção e um pré-tratamento das informações do ambien-
te através de sensores. Essa capacidade consiste em 
extrair informações a respeito da disposição espacial, 
ocorrência de eventos, bem como o seu enquadra-
mento temporal (o uso de redes neurais artificiais é 
adequado para a extração de características do ambi-
ente e sua consequente classificação, sendo uma das 
técnicas apresentadas na próxima seção). Em uma 
segunda etapa é feita uma melhor avaliação da in-
formação, agora já sob um caráter simbólico que 
permita sua interpretação pelo estágio seguinte, o 
cognitivo (em VA, máquinas de estados, por exem-
plo, podem servir para este propósito e serão vistas 
na próxima seção). 

O primeiro passo deste processo é o da extração 
de informações do ambiente, para o que o persona-
gem possa possuir alguns sensores que sejam respon-
sáveis pelo processamento de sinais que emulem a 
transmissão de informações no ambiente, como luz e 
som. A implantação desses sensores deve considerar 
as formas mais adequadas para sua simulação e pos-
síveis simplificações. Tais sensores podem ser en-
quadrados de acordo com o tipo de sinal processado, 
similarmente aos cinco sentidos do ser humano: 
visão, audição, olfato, tato, e paladar, sendo os senso-
res visuais, auditivos e táteis os mais utilizados, so-
bretudo nas aplicações em RV. 

Os sensores visuais, por exemplo, trabalham 
com a síntese de imagens obtidas por uma câmera, 
produzindo imagens do ambiente sob a perspectiva 
do ser virtual, e que serão usadas para posterior pro-
cessamento (classificação, identificação, ...) comple-
tando assim a função perceptual. Já no caso da audi-
ção há a emulação da captura de ondas sonoras, en-
quanto que nos sensores táteis pode-se fazer uso dos 
mecanismos de detecção de colisão entre objetos 
como os normalmente usados em jogos nos ambien-
tes virtuais (Cony, 2007; Pletsch, 2006). 

O segundo passo no processo de percepção é o 
da extração de símbolos (contendo significado atri-
buído a eles) a partir dos sinais capturados. Tal ex-

tração de símbolos permite representar objetos em 
um nível simbólico, e então proceder com níveis 
mais elevados de tratamento dos mesmos, como o 
reconhecimento do ambiente (auto-observação de 
outros seres e objetos). 

A aquisição e o tratamento de conhecimento é 
consequência do processo de percepção, ocorrendo 
dentro de um mecanismo chamado aqui de cognitivo. 
Assim a percepção serve para preparar a informação 
que será posteriormente tratada no âmbito cognitivo 
para tomadas de decisão, além de ser muitas vezes 
ainda relacionada aos procedimentos de aprendiza-
gem. 

Neste ponto torna-se evidente a conveniência da 
adoção de um mecanismo capaz de representar as 
informações que compõem o ambiente. O uso de 
uma ontologia pré-concebida ajuda neste processo, 
permitindo descrever consistentemente as entidades 
envolvidas, bem como as informações a elas agrega-
das através de níveis hierárquicos, representando 
assim, os possíveis fatos externos e internos ao per-
sonagem virtual. 

4.2 Comunicação 

Este mecanismo serve para a intermediação na troca 
de informações entre dois personagens. A comunica-
ção decorre da capacidade de um personagem emitir 
ou receber uma mensagem, permitindo que uma 
informação seja transferida por quem fala para quem 
ouve, e que esta possa então ser registrada e interpre-
tada por este último. Com isto, dadas garantias de 
que haja consistência entre a interpretação dos dois 
interlocutores (normalmente por construção de onto-
logias apropriadas ao contexto da simulação) os 
personagens podem trocar informações e desta forma 
compartilhar algo conhecido, bem como aprender 
coisas novas.  Sendo assim, a implantação deste 
recurso implica na existência de um sistema emissor 
e outro receptor. No caso do som, por exemplo, seri-
am necessários os sistemas fonador e auditivo, um 
para emitir sons e outro para reconhecer tais emis-
sões, respectivamente. No entanto, na maioria das 
situações em simulação computacional é construído 
um mecanismo que abstrai os detalhes de transmis-
são de sinais, focando exclusivamente na transmissão 
da mensagem. Neste sentido pode-se fazer uma ana-
logia com uma comunicação telepática, onde de 
alguma forma não explicitada a informação passa do 
locutor para o ouvinte. 

Outra consideração importante a ser feita é a da 
obrigatoriedade de se ter a mesma compreensão para 
uma mesma mensagem. Ou seja, cada símbolo deve 
ser passível de ter a mesma interpretação em todos os 
interlocutores, permitindo assim uma efetiva comu-
nicação e troca de informação entre eles. Cabe a 
cognição o papel de reconhecer os símbolos comuni-
cados, e de dar a eles uma interpretação coerente 
com o contexto da simulação, e muito provavelmente 
(por simplicidade) embasada em uma ontologia arti-
ficialmente definida para cada contexto. 
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4.3 Adaptação 

Talvez, um dos aspectos mais intrínsecos ao conceito 
de vida sejam as múltiplas capacidades de adaptação 
dos seres. A capacidade de alterar seu comportamen-
to em virtude de uma melhor interação com o ambi-
ente pode ser desenvolvida pelo personagem através 
de evolução ou aprendizado. Ambos são considera-
dos aqui como mecanismos adaptativos, sendo o 
primeiro de caráter filogênico (atuando sobre o apri-
moramento coletivo da espécie) e o segundo ontogê-
nico (agindo sobre o aperfeiçoamento do personagem 
individualmente). 

No caso da evolução são empregados os recursos 
de computação evolucionária que é fortemente fun-
damentada na teoria Darwinista. Dentre estes encon-
tram-se as estratégias evolucionarias, os algoritmos 
genéticos e a programação genética, cuja aplicação 
depende do problema. 

Já no caso da aprendizagem não se observa alte-
rações no código genético e, portanto as alterações de 
comportamento não se propagam como ocorre na 
evolução, mas sim basicamente pela comunicação e 
pela interação com o meio ambiente. No caso do 
aprendizado podem-se ter duas visões, a primeira das 
quais é baseada no método do instrucionismo 
(Vygotsky) que consiste na transmissão do conheci-
mento de forma passiva. Em outras palavras um 
determinado personagem recebe informações de 
outro personagem. Tal cenário requer dois agentes: 
aluno e professor, respectivamente. Diferentemente 
do instrucionismo, o segundo paradigma – construti-
vismo (Piaget) – exige que um determinado persona-
gem busque informações e de posse delas, as compi-
le, descobrindo assim uma nova informação que 
passa a ser agregada ao sistema. Tal aprendizado 
pode ser caracterizado como ativo ou aprendizagem 
interativa. Contudo, este método de aprendizado é 
mais complexo e requer uma estrutura cognitiva bem 
desenvolvida, sendo portanto, mais difícil de ser 
implantado em VA. 

As técnicas de computação evolutiva (algoritmos 
genéticos, mecanismos evolucionários) são utilizadas 
para tratar dos aspectos filogenéticos da adaptação, 
enquanto que técnicas de aprendizagem computacio-
nal da inteligência artificial são adequadas para os 
aspectos ontogenéticos da adaptação. Tais técnicas 
estão ainda relacionadas a planejamento, raciocínio e 
tomada de decisão. Ambas são apresentadas na pró-
xima seção. 

4.4 Cognição 

Os personagens interagem com o ambiente, seja de 
modo sofisticado através de uma sequência de ações 
para cumprir uma meta ou, de modo mais simples, 
apenas para buscar energia para sua sobrevivência. A 
questão é como essas ações são determinadas e quem 
as controla. Em termos gerais pode-se dizer que o 
personagem pode desenvolver um comportamento 
tanto reativo como cognitivo, de modo similar ao 
estabelecido na teoria dos sistemas multi-agentes. 

Uma das definições da teoria multi-agentes 
(Russell, 2004), destaca que “um agente é tudo o que 
pode ser considerado capaz de perceber seu ambien-
te por meio de sensores e de agir sobre esse ambien-
te por intermédio de atuadores”. Embora essa defini-
ção seja muito abrangente, ela apresenta de modo 
simples a idéia de agentes. 

Outra definição, um pouco mais precisa seria a 
de Wooldridge (1999) onde “um agente é um sistema 
de computação que é capaz de agir independente-
mente (autônomo) de um usuário...”. Aprimorando 
essa definição seria interessante frisar que o agente 
segue um propósito ou objetivo para que suas ações 
modifiquem o ambiente de acordo com as suas ne-
cessidades. 

Como já mencionado anteriormente, os sensores 
e os atuadores são fundamentais ao agente, uma vez 
que eles servem de interface com o ambiente. Essa 
interface garante ao agente a capacidade de se relaci-
onar com o ambiente, e desta forma desempenhar 
internamente procedimentos condizentes com a rea-
lidade externa. Para tratar desse relacionamento, seja 
para avaliar as informações vindas do ambiente, seja 
para produzir outras destinadas ao meio externo, os 
agentes possuem uma estrutura que responde pelo 
seu comportamento (Weiss, 1999; Wooldridge, 1995; 
Wooldridge, 2002), e que neste texto é considerada 
como fruto de seu centro cognitivo. 

A estrutura do comportamento desses agentes 
praticamente representa como o personagem é sensi-
bilizado, controlado e de que forma ele interagirá 
com o ambiente. Desta forma são conciliados os 
aspectos de vida com o agente para que o mesmo 
atue de modo mais eficiente. 

Um comportamento reativo consiste em apenas 
mapear os símbolos obtidos pela percepção em ações 
de modo direto e sem grandes considerações. Por 
outro lado, um comportamento cognitivo permite 
representar algumas características dos seres mais 
evoluídos na escala biológica. Tais características 
incluem o raciocínio, a tomada de decisões, e a avali-
ação racional de um cenário com base em perspecti-
vas, possibilidades e situações (Russel, 2004). 

Quando empregadas no processo de seleção de 
uma ação a ser feita em um certo contexto, tais me-
canismos podem ser realizados em diferentes escalas 
de tempo (desde uma janela de tempo mais imediata 
até outras mais longas incorporando algum tipo de 
planejamento ou de análise estratégica). Este recurso 
consiste no alcance de metas (objetivos) dentro de 
uma janela de tempo formada entre a sua estipulação 
e seu cumprimento. Para isso, a cognição elabora 
uma sequência de ações possíveis que são constan-
temente reavaliadas sob o intento do sucesso. 

Outro mecanismo fortemente relacionado com o 
contexto é o relacionado à promoção de interativida-
de social. Esta interação serve para que um determi-
nado personagem consiga mobilizar outros em prol 
do alcance de seu objetivo pessoal, ou ainda, em 
casos de cooperação, um objetivo social. 
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4.5 Atuação 

Este aspecto de vida do personagem pode ser enten-
dido como a sua capacidade em interagir com o am-
biente externo. A interação entre o personagem e o 
ambiente pode ser simulada em experimentos gráfi-
cos, que consistem em ambientes virtuais com repre-
sentação gráfica bidimensional ou tridimensional de 
acordo com a necessidade. 

Para o caso dos ambientes virtuais e personagens 
que atuem graficamente neste universo, tem-se a 
necessidade de implantar uma biblioteca de anima-
ções, ou de possíveis ações. Alguns exemplos desta 
biblioteca seriam os movimentos de navegação e 
manipulação de objetos como andar, dançar, pegar, 
tocar, agarrar, entre outros. 

4.6 Reprodução 

Além da adaptação, outro importante aspecto de vida 
e intimamente ligado a adaptação é a reprodução. 
Esta é uma das características mais significativas da 
vida, permitindo tanto a perpetuação da espécie (na 
medida em que os seres envelhecem e morrem, mas 
deixam descendentes) quanto seu continuo aperfei-
çoamento (pois no processo de reprodução são cria-
dos novos seres parecidos com os pais, mas não 
totalmente – tal diferença promove em longas escalas 
de tempo uma adaptação da espécie ao meio ambien-
te, ajudando a perpetuá-la). 

Para implantar este aspecto em VA deve-se ba-
sear nos modelos biológicos (seja o método de re-
produção escolhida sexuada ou assexuada). Na sexu-
ada ocorre uma combinação na transferência de ma-
terial genético, enquanto que na assexuada o novo ser 
é originado apenas com base nos genes do seu pro-
genitor. Além disto, há sempre alguma chance de 
haver alterações no novo código genético (algo como 
um erro no processo de cópia) que promove uma 
pequena variabilidade importante para explorar coi-
sas novas. Estes recursos podem ser listados como: 
crossover, clonagem e mutação. Do ponto de vista de 
codificação genética há uma rica variedade de possi-
bilidades, mas do ponto de vista biológico (que serve 
de referencia para a implantação dos modelos usados 
nas simulações) tem-se códigos tanto haploides (n) 
quanto diploides (2n). 

5 Ferramentas para Simulações  
em Vida Artificial 

Esta seção apresenta algumas das principais ferra-
mentas computacionais usadas para simulações de 
sistemas de VA. O objetivo é apresentá-las e com 
isto dar condições para um melhor entendimento 
sobre como podem ser aplicadas para simular dife-
rentes mecanismos incorporados a personagens vir-
tuais nesta área. 

De um ponto de vista geral, duas abordagens po-
dem ser utilizadas para simular computacionalmente 
o comportamento de um ser vivo através de regras 

procedimentais em um determinado período de tem-
po: são elas as abordagens Bottom-up e Top-down. 

Na abordagem “Bottom-up” (complexificação 
sucessiva), a mesma adotada pela natureza, os seres 
são construídos com mecanismos adaptativos, con-
cebidos com o intuito de permitir aos seres se adapta-
rem ao ambiente em que se encontram. Tais ambien-
tes estão associados a regras, cuja observância de-
termina o grau de adaptação dos seres e consequen-
temente sua capacidade de sobrevivência e sua quali-
dade de vida (conforme as condições que o ambiente 
oferece). Os sucessivos ajustes por que passam tais 
mecanismos, em decorrência de procedimentos adap-
tativos evolucionários, permitem aos seres aprimorar 
suas capacidades e assim melhorar suas condições de 
vida e sobrevivência. 

Na abordagem “Top-down” (refinamento suces-
sivo) os seres são construídos a partir de um plane-
jamento prévio, considerando o ponto de vista do 
criador de tudo o que precisam para serem bem suce-
didos no ambiente. A solução é, portanto proposta de 
forma direta, sistemática e estruturada para resolver 
os problemas (forma adotada pela engenharia). O 
resultado não garante que esta seja a melhor forma 
para resolver um determinado problema proposto 
(Neves, 2003). 

Uma breve comparação das duas abordagens 
permite dizer o seguinte: a) a primeira proposta deixa 
as soluções em aberto, que devem emergir a partir de 
reconfigurações e ajustes que ocorram naturalmente 
(podendo ou não atingir condições satisfatórias ou 
esperadas, mas com possibilidade de ir além e encon-
trar soluções não trivialmente propostas pelo outro 
paradigma); b) já a segunda proposta garante (se bem 
construída) que o que foi concebido estará de fato 
disponível, mas se depara com procedimentos de 
projeto cuja complexidade é crescente, e que em 
função disto muitas vezes não permite uma solução 
adequada. 

Programas em VA abordam as questões da adap-
tação e da evolução da forma de vida em seu ambien-
te através de métodos naturais para a solução de 
problemas. Algoritmos Genéticos (Michalewic, 
1996; Mitchell, 1997), por exemplo, aplicam concei-
tos de biologia e evolução (tais como hereditariedade 
e técnicas de cruzamento e mutação) na solução de 
problemas da ciência e engenharia. 

Os Autômatos Celulares consistem em uma fer-
ramenta computacional que pode ser utilizada tanto 
pela física para o estudo de fenômenos da natureza 
como pela sociologia para avaliação de comporta-
mentos sociais. 

Combinando critérios adaptativos e conceitos de 
inteligência artificial, a busca evolucionária pode ser 
expandida, levando a algoritmos mais eficientes que 
consumam menos recursos computacionais e levem a 
melhores soluções. 

A seguir são descritas algumas das principais 
ferramentas usadas em VA. 
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5.1 Máquina de Estados Finito 

Uma Máquina de Estados Finitos (MEF) (Kam, 
1997; Gill, 1962) é uma máquina abstrata que consis-
te de um conjunto de estados pré-definidos bem 
como de transições entre eles. A máquina serve as-
sim para a representação de comportamento na me-
dida em que regras sejam determinantes na sucessão 
dos estados. Cabe ao criador da MEF dar significado 
aos estados e transições e assim interpretar o funcio-
namento da mesma. 

Ao se construir a MEF são definidas as condi-
ções que determinam quando e como devem ocorrer 
as transições de estado. A MEF também pode ser 
vista como uma função que mapeia uma sequência 
ordenada de eventos de entrada em uma sequência 
correspondente de eventos de saída, permitindo de 
alguma forma, o acompanhamento das condições do 
ambiente em que se encontra, enquanto respeitando 
também condições inerentes a ela (a topologia de 
seus estados). Desta forma permite que sejam reali-
zadas ações resultantes de uma combinação das ca-
racterísticas internas do ser que representa, com 
condições externas do mundo por ele habitado (per-
cebidas por sensores e agindo como entradas da 
MEF). A MEF é composta por: (1) estado: informan-
do a condição atual do sistema, e servindo para indi-
retamente representar algo a respeito do seu passado 
(registro da sequencia de estados passados), o que 
dependendo da configuração da maquina pode se dar 
de forma explicita (estado único para cada situação 
vivenciada pelo sistema) ou implícita (estado como 
representação de situações prototípicas ou importan-
tes); (2) transição: mudança de estado descrita por 
uma condição que precisa ocorrer para que a transi-
ção aconteça e; (3) ação: descrição de uma atividade 
que dever ser realizada em um determinando mo-
mento, seja na transição ou durante a permanência no 
estado. 

Elas podem ser representadas como grafos nos 
quais os nós representam os estados e as arestas 
representam as possíveis transições de um estado 
para outro. Também podem ser representadas por 
meio de tabelas que contenham informações comple-
tas para cada uma das situações possíveis.  

Dentre as MEF de particular interesse para a VA 
estão aquelas que tratam de ajustes adaptativos po-
dendo se adequar através de mecanismos de evolução 
que modifiquem seja a sua topologia, sejam as con-
dições de transição (regras que controlam a transição 
de estados) ou as ações por elas propagadas. Assim, 
pode-se avaliar seu desempenho e propor mudanças 
sucessivas até a conversão para uma situação deseja-
da. 

5.2 Autômato Celular 

O Autômato Celular (AC) foi inventado por Von 
Neuman de acordo com o livro editado por Burks 
(Neumann, 1996), onde o mesmo estudava os fenô-
menos biológicos e da auto-reprodução. A idéia foi 
simplificada por outros autores como Arbib (1969) e 
Myhil (1964). Uma extensa compilação do assunto é 

apresentada por Stephen Wolfram (1994). Os AC são 
simulações computacionais que emulam a maneira 
pela qual as leis comportamentais determinam o 
desenvolvimento espaço-temporal na interação dos 
múltiplos elementos de um sistema, incluindo muitos 
encontrados na natureza. Embora seja possível esten-
der este conceito para comportamentos de sistemas 
naturais, reconhece-se que os AC normalmente tra-
tam de problemas mais simples. É possível imaginar 
nosso mundo complexo e fascinante sendo criado por 
um conjunto de regras relativamente simples? Este 
tipo de simulação talvez nunca possa dar uma respos-
ta definitiva para esta pergunta, mas pode dar uma 
idéia de como seria um mundo governado por regras 
simples, de quão poderosas elas podem ser para 
demonstrar fenômenos relativamente complexos, por 
exemplo, a observação de um fenômeno de emergên-
cia (regras simples implicando em uma sucessão 
inesperada e interessante de eventos). 

O AC pode ser visto com uma múltipla máquina 
de estados. Em uma representação binária, o número 
de estados é definido pelo número de bits avaliados 
no processo de decisão de cada elemento (também 
chamado de célula, e que corresponde a uma MEF). 
Tais células são acopladas umas às outras através de 
regras normalmente associadas a uma vizinhança 
espacial. Neste sentido o estado do conjunto de célu-
las vizinhas é que determina, através da regra estabe-
lecida, qual o próximo estado de cada célula. E isto 
se repete simultaneamente em todas as células. As 
condições de transição de estados podem ser vistas 
como regras que regem o comportamento geral do 
AC. Ou seja, são regras que regem ao comportamen-
to do sistema (como se dá a evolução na sucessão de 
seus estados) (Adami, 1998; Neves, 2003). 

E a eventual evolução destas regras (alterações 
nas mesmas) pode levar a uma sucessão de ACs 
representando a evolução deste sistema.  

Exemplos  

Considere que o valor de cada célula na posição 
i no instante t seja ai

(t). Uma regra serve para deter-
minar seu valor no instante seguinte (t+1). Um 
exemplo muito simples seria a eq.(1): 

 ai
(t+1) = ai-1

(t) + ai+1 
(t) mod 2     (1) 

De acordo com esta regra, o valor do estado fu-
turo (t+1) de cada célula em particular é dado pela 
soma módulo 2 dos valores das células vizinhas à 
esquerda (ai-1) e à direita (ai+1) no passo do tempo 
presente (t). 

Diferentes regras permitem representar uma 
enorme variedade de comportamentos distintos. Em 
uma grade de dimensão arbitrária de números biná-
rios (0 e 1), o estado seguinte de cada célula é deter-
minado pelo estado atual da própria célula e das 
células vizinhas próximas (n-1). Em um exemplo 
simples (Tabela 1), um AC com uma dimensão (li-
nha), possui um repertório de 256 possíveis regras 
(das quais uma é apresentada na última coluna desta 
tabela), no caso de se avaliar apenas três células (a 
própria e as vizinhas imediatas) (Adami, 1998). 
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Tabela 1. Máquina de estados de AC (Adami, 1998). 

Regra Vizinho à 
esquerda 

Estado 
Atual 

Vizinho à 
direita 

Novo 
estado 

 
0 0 0 0 

 
0 0 1 1 

 
0 1 0 1 

 
0 1 1 1 

 
1 0 0 1 

 
1 0 1 0 

 
1 1 0 0 

 
1 1 1 0 

 
A Figura 1 (a) mostra um exemplo de um simu-

lador de AC com uma condição inicial aleatória 
(células nos estados 0 e 1) enquanto a (b) tem apenas 
uma das células inicialmente em 1 (Neves, 2003). É 
interessante notar que independente da condição 
inicial, o padrão desenvolvido permanecerá o mes-
mo. Embora este exemplo corresponda a um caso 
trivial (regra 0), o mesmo pode ser observado em 
algumas outras situações (regras). 
 
 
 
                                             

  

(a) 

  

(b) 

Figura 1 – Padrão espaço-temporal de um AC unidimensional com 
k = 2 estados (0 ou 1) e N = 37 células. 

As imagens mostram duas condições iniciais diferentes:  
(a) várias células cheias e (b) com uma única (Neves, 2005). 

Padrões e suas Classificações 

Os AC possuem um número finito de configura-
ções possíveis. Por exemplo, para um AC cujas célu-
las possam assumir um dentre k = 2 estados, e consti-
tuído por n = 10 células, existirão um total de kn = 210 
= 1024 combinações possíveis para serem visitadas 
(Lewin, 1993). Logo, à medida que o tempo passa, o 
AC terá que revisitar alguma configuração prévia. A 
partir daí, se as regras do AC forem determinísticas, 
o sistema segue um ciclo chamado de padrão, que se 
repetirá. 

Assim, os AC foram classificados por Wolfram 
(1994) em quatro classes (Figura 2) com base nos 
padrões espaço-temporais gerados por sua evolução: 

Classe I – Estado homogêneo no qual todas as 
células apresentam o mesmo estado (Figura 2a). 

Classe II – Estado estável, sejam uma variação 
periódica observável ou com período igual a 0, ou 
seja, conjunto de estruturas estáveis (Figura 2b). 

Classe III – Estado caótico ou desordenado, não 
possuindo um padrão reconhecível (Figura 2c). 

Classe IV – Comportamento complexo. A evo-
lução no tempo leva o AC a gerar estruturas comple-
xas com evolução imprevisível, que podem se propa-
gar, e assim criar e/ou destruir outras estruturas. Esta 
evolução pode terminar após tempos relativamente 
longos (Figura 2d). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 2 – Padrão espaço-temporal de regras típicas em cada uma 
das quatro classes de Wolfram. Classe I (a), Classe II (b), Classe 

III (c) e Classe IV (d) (Neves, 2005). 

Como visto, os AC são modelos computacionais 
que são discretos no tempo e no espaço, cujas evolu-
ções são regidas por regras simples. Mas tais regras 
podem descrever sistemas complexos que podem ser 
modificados com a alteração das mesmas. À medida 
que o sistema evolui dinamicamente, emergem com-
portamentos complexos decorrentes dessas influên-
cias mútuas. E tal característica é particularmente 
interessante para estudos de VA. 

Uma forma de estudar a estabilidade dos AC é 
compará-los com as leis da natureza, introduzindo-se 
perturbações (mutação, destruição). A conversão de 
um estado para o outro pode acontecer (célula ativa 
para inativa) com a introdução de fatores externos 
(chamados de ruídos) que podem ser influenciados 
através do ambiente ao longo de varias gerações. Isto 
pode ser observado na Figura 3, quando durante a 
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simulação um determinado padrão se altera em de-
corrência da mudança da regra, podendo levar inclu-
sive a sua a paralisação (morte de todas as células). A 
partir deste momento, é impossível voltar para qual-
quer outro padrão sem a inicialização do sistema. 
Esta análise demonstra a alta dependência das regras 
como determinantes da evolução de estados (com-
portamento) do AC. 

 

  
 

Figura 3 – Com a introdução de perturbações ou ruídos (através 
das regras), pode-se alterar os padrões 

Um interessante aspecto para ser analisado con-
juntamente com os AC é o da possibilidade de se 
criar mecanismos de retro-alimentação, com o intuito 
de permitir a escolha de regras que levem a observa-
ção de comportamentos reconhecidos como adequa-
dos. Tais mecanismos serviriam para regular (adap-
tar) o AC a uma certa realidade e assim favorecer a 
manutenção de certo padrão de comportamento.  

Dimensões Espaço Temporais 

Os AC podem ter uma ou mais dimensões espa-
ciais. Para o caso de duas dimensões com quatro 
células  vizinhas, e havendo dois estados possíveis 
para cada célula teremos 24 = 16 possibilidades de 
transição, totalizando 216 = 65536 regras possíveis. 
Percebe-se assim a imensa gama de possibilidades 
mesmo para uma situação de pequena ordem (vizi-
nhança igual a quatro e dois estados possíveis apenas 
para cada célula). Normalmente uma regra dentre 
todas as possíveis é escolhida para a condução da 
simulação, caracterizando uma possível situação. 
Além disso, conjuntos de regras podem ser associa-
das a uma de quatro classes possíveis conforme pre-
viamente apresentado. 

Um caso interessante de AC de 2 dimensões é o 
popular “Jogo da Vida”, criado pelo matemático 
John Holton Conway em 1970 (Neves, 2003), onde 
para cada célula, com vizinhança de 8 casas, conside-
ra-se apenas os número de vizinhos “vivos” ou com 
valor binário 1. Neste ambiente pode-se observar 
padrões de comportamento interessantes gerados a 
partir de regras de evolução simples que representam 
a competição pela sobrevivência em uma população. 
As regras de evolução do “Jogo da Vida” são: 

• Uma célula viva com 2 ou 3 vizinhos vivos 
permanece viva;  

• Uma célula viva com menos de 2 vizinhos 
morre de solidão; 

• Uma célula viva com mais de 3 vizinhos 
morre sufocada e 

• Uma célula morta com 3 vizinhos vivos 
passa a viver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Padrão espacial do Jogo da Vida para um determinado 
instante da simulação. 

O resultado visual do sistema (Figura 4) é com-
plexo e os fenômenos observados imprevisíveis. 
Dependendo do tamanho da grade e das condições 
iniciais, o sistema pode demorar a se estabilizar. 
Observa-se neste caso uma grande sensibilidade às 
condições iniciais, de modo que a modificação de 
apenas um bit nas condições iniciais pode levar a 
desenvolvimentos espaço-temporais completamente 
diferentes. No entanto, reconhece-se o padrão forma-
do em qualquer situação como pertencendo a uma 
mesma classe. 

Comportamentos Naturais 

Conforme o contexto acima, onde padrões surgem 
espontaneamente, suas regras se aplicam a vários 
fenômenos internos e externos dos seres vivos, como 
crescimento de plantas, formação de corais, regene-
ração de tecidos, entre outros. A foto de uma concha 
marinha (Figura 5) mostra uma pigmentação similar 
à Figura 2c, que sugere que padrões naturais, inclusi-
ve biológicos, podem ser gerados e controlados 
usando-se algoritmos ou regras simples. 

 

 
 

Figura 5 – O padrão gerado pela Classe III (Figura 2 (c)) é similar 
à pigmentação de certas conchas marinhas encontradas na natureza 

De forma ainda mais genérica pode-se fazer uma 
relação entre o comportamento observado em um AC 
e aquele observado em colônias de insetos, desde que 
sejam feitas as devidas associações entre os estados 
do AC e aquilo que seria a contrapartida na referida 
colônia. Neves (2003) dá como exemplo as socieda-
des extremamente desenvolvidas de formigas. Uma 
formiga individualmente é uma criatura simples que 
pode desempenhar em média 40 funções específicas 
(como cavar, bloquear o sol, criar caminhos, entre 
outros), mas quando executadas no tempo correto, e 
em grupo, operam maravilhas, demonstrando como 
um conjunto de regras simples pode resolver proble-
mas complexos (como encontrar o menor caminho 
entre um conjunto de pontos).  
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5.3 Algoritmos Genéticos 

Os Algoritmos Genéticos (AG) desenvolvidos por 
John Holland em 1975, seus colegas e estudantes na 
Universidade de Michigan (Goldberg, 1989), junta-
mente com Estratégias Evolucionária (EE) desenvol-
vida por Rechenberg em 1960 e Programação Evolu-
tiva (PE) desenvolvida por John Koza em 1992 (Ko-
za, 1992), formam uma classe de algoritmos de pes-
quisa baseados em evolução natural, chamados de 
Algoritmos Evolucionários (AE) (Ribeiro, 1994).  

Os AGs são métodos que simulam através de al-
goritmos (baseados nas teorias de Darwin e da gené-
tica), os processos de evolução natural (de base bio-
lógica), sendo adequados para resolver uma extensa 
gama de problemas (Futuyama, 1992). As etapas 
destes algoritmos podem ser resumidas em: 

• Evolução: é o processo geral que permite o 
aprimoramento dos indivíduos de uma espé-
cie, a partir de operações sobre os cromos-
somos que representam o organismo, e não 
diretamente sobre o organismo em si. Assim 
sendo, o que acontecer com um organismo 
durante sua existência não irá se refletir so-
bre os cromossomos. Mas os cromossomos 
definem a construção do organismo e terão 
reflexos diretos sobre todas as suas caracte-
rísticas (decodificação dos cromossomos). 

• Seleção Natural: esta etapa faz com que os 
personagens mais bem adaptados ao ambi-
ente sobrevivam e reproduzam mais do que 
aqueles menos adaptados, preservando e 
disseminando assim seus cromossomos. 

• Reprodução: é o ponto através do qual a 
evolução se caracteriza. Inicialmente ocorre 
a recombinação (ou cruzamento) onde os 
genes dos pais são combinados para formar 
um novo cromossomo (dos filhos) e podem 
sofrer mutações (onde os elementos do 
DNA podem ser modificados) que são cau-
sadas por erros na cópia dos genes dos pais. 
Na vida real ela pode ser decorrência do 
processo de meiose ou de incidência de ra-
diação. Processos de recombinação (cros-
sover) também podem fazer com que os 
cromossomos dos filhos sejam bastante di-
ferentes dos seus pais (por combinar materi-
ais diferentes de dois genitores) (Barcellos, 
2000; Obitko, 1998). 

 
O objetivo de Holland não era projetar algorit-

mos para resolver problemas específicos, mas desen-
volver métodos para representar mecanismos de 
adaptação natural nos sistemas de computador (Mit-
chell, 1997). A ideia é baseada na teoria biológica 
dos sistemas naturais, ou seja, na sobrevivência dos 
melhores indivíduos (membros da população) adap-
tados ao ambiente que poderiam sobreviver e se 
reproduzir em taxas maiores do que os indivíduos 
menos adaptados. Depois de muitas gerações, estes 
indivíduos adquirem características que lhes confe-
rem uma maior adaptabilidade ao ambiente. Em um 

ambiente competitivo isto desfavorece os indivíduos 
de gerações anteriores menos adaptados, com o que 
se observa uma evolução na população (Koza, 1992). 

Os Algoritmos Evolutivos simulam um processo 
de aprendizagem coletiva (conjunto de soluções 
representadas por cromossomos), dentro de uma 
população de indivíduos, onde cada um representa 
não somente um ponto no espaço de solução poten-
cial de um determinado problema (soluções para 
formar novas gerações com mais chance de reprodu-
ção (Koza, 1992)), mas também um depósito tempo-
ral de conhecimento sobre as leis do ambiente (Bäck, 
1996). 

Parâmetros dos AGs 

A simulação de um AG se inicia com um número de 
indivíduos (população inicial) selecionados aleatori-
amente onde os mesmos desempenham funções no 
ambiente. Durante o processo evolutivo, cada indivi-
duo da população é avaliado para determinar o seu 
valor geral de aptidão (fitness) (única informação 
utilizada pelo AG). Baseado nestes valores, uma 
população de indivíduos é transformada em uma 
nova população (nova geração) mediante a aplicação 
sucessiva dos operadores de seleção (que privilegiam 
os mais bem adaptados – o método da roleta de Mon-
te Carlo é adequado para tal, classificando os indivi-
duos com base no seu fitness, permitindo assim que 
os melhores tenham mais chances de serem selecio-
nados), cruzamento (quando os cromossomos de dois 
indivíduos selecionados são conjugados para formar 
o do novo individuo - a taxa de aprovação dos casais 
costuma ser alta, cerca de 80% a 95%) e mutação 
(que permite alterações aleatórias em pequenas por-
ções do cromossomo criado - esta deve ser baixa para 
evitar distorções excessivas nos mesmos, costuman-
do ser na faixa de 0.5% a 1%). O critério de parada 
pode ser, por exemplo, o número máximo de gera-
ções (interações) ou o fato de se atingir certo nível de 
estabilidade (alterações muito pequena na população) 
(Koza, 1992; Obitko, 1998). 

Populações muito grandes normalmente não au-
mentam o desempenho do AG, ou seja, a velocidade 
com que se encontram as soluções. Na implementa-
ção de um AG, um bom tamanho para a população é 
de 20 a 30, entretanto em determinados problemas, 
os tamanhos de 50 a 100 são indicados como melho-
res. Mas o tamanho da população pode depender 
também do tamanho da série codificada (cromosso-
mos) (Obitko, 1998).  

Segundo Goldberg (1989) os AGs diferem da 
maioria dos métodos de busca e otimização por: (1) 
trabalhar em um espaço de soluções codificadas e 
não diretamente no espaço de busca; (2) trabalhar 
com um conjunto de pontos (população) e não em 
pontos isolados; (3) não necessitar de derivadas ou 
outro conhecimento auxiliar, pois utilizam informa-
ções de custo ou recompensa e (4) usar regras de 
transição probabilística. 
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Definições 

Todo organismo vivo é constituído de uma ou mais 
células. Em cada célula existe um conjunto de cro-
mossomos (cadeias de DNA e servem como modelo 
para todo organismo) que no contexto do método 
computacional contém uma representação da possí-
vel solução para o problema trabalhado (Bäck, 1996) 
(Figura 6). Os cromossomos são constituídos de 
genes (blocos de DNA). Os genes codificam uma 
determinada feição (como cor de olhos) e um conjun-
to de genes relacionados com uma determinada fei-
ção são chamados de alelos. A posição que o gene 
ocupa no cromossomo é denominada lócus (Gold-
berg, 1989). Um conjunto de cromossomos que serve 
para representar uma espécie é chamado de genoma e 
um conjunto particular deste (representando um 
individuo) é chamado genótipo. O genótipo serve de 
referencia para o desenvolvimento do ser, que na 
natureza ocorre tanto na fase embrionária como no 
seu processo de crescimento (características físicas e 
mentais como cor dos olhos e inteligência). Nas 
simulações computacionais um tradutor pode ser 
usado para construir o fenótipo diretamente a partir 
da receita do genótipo (Obitko, 1998). 
 
 
 
 

Figura 6 - Exemplo de Cromossomo. 

Codificação 

Segundo Banzhaf (1998) o sucesso de um AG 
vai depender da codificação adequada do problema. 
Os cromossomos dos AGs devem ser codificados 
com uma sequência de algum alfabeto finito (Fu-
tuyama,1992). 

Uma forma de codificação é a binária (0 e 1). O 
espaço de busca para esta codificação apresenta 2k 
possibilidades (pontos), sendo k o comprimento 
(número de genes) do cromossomo (Obitko, 1998). 

Outra forma é permutação onde cada cromosso-
mo é uma série de números que representa uma posi-
ção e uma sequência. É útil para problemas de orde-
nação. Este tipo de codificação pode ser usado em 
problemas como do Caixeiro Viajante onde este tem 
que visitar várias cidades e encontrar a sequência de 
cidades de forma que à distância percorrida seja a 
mais curta possível (Obitko, 1998). 

A codificação de valores é a sequência que pode 
assumir qualquer forma relacionada com o problema 
como números reais, caracteres ou qualquer outro 
objeto (Obitko, 1998).  

A codificação em Árvore é usada para desenvol-
ver programas ou expressões (como a programação 
genética). Neste modelo, cada cromossomo é uma 
árvore de alguns objetos como funções ou comandos 
de uma linguagem de programação (Obitko, 1998). 

 

Seleção 

A seleção permite prospectar sucessivamente melho-
res regiões do espaço que contem as soluções do 
problema (espaço de busca). Segundo a teoria de 
Darwin, são selecionados indivíduos da população 
para a reprodução dando preferência para os mais 
adaptados ao ambiente (Mitchell, 1997). Alguns 
exemplos de seleção são: seleção por roleta, classifi-
cação, estado estacionário, entre outros. 

Na seleção por roleta, cada indivíduo tem uma 
probabilidade de ser selecionado que é proporcional 
a sua aptidão. Considere um circulo dividido em n 
regiões (tamanho da população) (Figura 7). Após um 
giro da roleta, a posição de parada indicará o indiví-
duo selecionado. Os indivíduos representados por 
setores maiores do circulo terão maior chance de ser 
selecionados. Como consequência, estes podem 
contribuir para gerar múltiplos descendentes ou 
mesmo serem replicados (dependendo da estratégia 
adotada) enquanto outros podem desaparecer. 
 

 
Figura 7 - Amostragem estatística de populações. 

Neste método por roleta, existem problemas co-
mo a grande diferença entre os valores de adequação 
onde haverá indivíduos com poucas chances de se-
rem selecionados. 

Na seleção por classificação, primeiro é classifi-
cada a população e depois é atribuído a cada indiví-
duo um valor de adequação crescente determinado 
pela sua classificação no grupo (Obitko, 1998). 

Na seleção por estado estacionário a ideia é que 
a nova população deve ter uma grande parte de indi-
víduos que sobreviverão para a próxima geração. Em 
cada nova geração os melhores indivíduos são sele-
cionados para a criação dos novos descendentes e os 
piores indivíduos são descartados acrescentando 
outros em seus lugares. O restante da população 
sobrevive para as próximas gerações (Obitko, 1998). 

Com a criação de uma nova população por cru-
zamento e mutação, tem-se uma grande chance de se 
perder os melhores indivíduos. No elitismo, são 
copiados os cromossomos dos melhores indivíduos 
para a nova população, aumentando o desempenho 
do AG e prevenindo a perda da melhor solução en-
contrada. O restante da população é constituído da 
forma descrita acima (Obitko, 1998). 

Cruzamento (Crossover) 

O cruzamento opera de modo a criar novos cromos-
somos a partir da combinação dos cromossomos dos 
pais. Uma forma é escolher aleatoriamente alguns 
pontos de cruzamento e copiar tudo o que vem antes 
desse ponto de um dos pais e tudo o que vem depois 
do outro (Obitko, 1998). 

0    0      1     0     1 

gene alelo 
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Para problemas de programação e otimização 
combinatória, os autores Goldberg (1989) e Starkwe-
ather et. al (1991) descrevem vários tipos de opera-
dores de crossover, sendo os principais: ponto de 
cruzamento único, dois pontos de cruzamento, cru-
zamento uniforme, cruzamento aritmético. 

 
Figura 8 - Cruzamento único em um AG simples 

No ponto de cruzamento único, é escolhido um 
ponto de cruzamento e a série binária desde o inicio 
do cromossomo até o ponto de cruzamento é copiada 
do pai e o restante da mãe (Figura 8) (Obitko, 1998). 

Nos dois pontos de cruzamento, a série binária 
desde o inicio do cromossomo até o primeiro ponto 
do cruzamento é copiada do pai. Do primeiro ponto 
de cruzamento até o segundo, é copiada da mãe e o 
restante é copiado novamente do pai (Figura 9) 
(Obitko, 1998). 

 

Figura 9 - Cruzamento de dois pontos em um AG simples 

No cruzamento uniforme, os bits são copiados 
aleatoriamente do pai ou da mãe (Figura 10) (Obitko, 
1998). 

 
Figura 10 - Cruzamento uniforme em um AG simples 

No cruzamento aritmético é realizada uma ope-
ração aritmética para se obter a nova geração (Figura 
11) (Obitko, 1998). 

 
Figura 11 - Cruzamento aritmético em um AG simples 

Mutação 

A hereditariedade confere estabilidade a sistemas 
biológicos, mas nenhum sistema composto de molé-

culas e sujeito ao impacto do mundo físico pode ser 
perfeito. Erros na cópia produzem sequências altera-
das de DNA (mutações) que são perpetuadas. Muta-
ção é frequentemente definida como uma mudança 
em alguns genes ou em um trecho da sequência de 
pares de base de um gene e às vezes o termo é usado 
de uma forma mais ampla de modo a incluir mudan-
ças no número e estrutura dos cromossomos. A mu-
tação é o cerne da evolução. Sem ela a vida não teria 
ido além de uma protobactéria (Barcellos, 2000).  

No procedimento computacional a mutação é 
efetuada alterando-se o valor de um gene de um 
indivíduo sorteado aleatoriamente com uma determi-
nada probabilidade. Desta forma os individuos sorte-
ados tem alguns de seus genes alterados. 

5.4 Redes Neurais 

Outro recurso bastante utilizado no emprego de téc-
nicas que auxiliem no controle de personagens virtu-
ais são as Redes Neurais Artificiais (RNA). Em VA, 
especificamente, as RNAs são normalmente utiliza-
das como mecanismos para extração de padrões. 
Essa extração pode ser aplicada ao personagem como 
processo de reconhecimento do ambiente virtual, em 
outras palavras, em sua percepção. A seguir serão 
apresentados alguns conceitos considerados relevan-
tes. 

De forma geral, as RNA são modelos computa-
cionais cuja estrutura e funcionamento básico tem 
inspiração nas células neurais. Ela é formada por 
uma combinação de neurônios artificiais distribuídos 
em uma ou mais camadas e interligados através de 
sinapses. Nestas redes a principal característica é o 
grande número de elementos de processamento inter-
ligados por conexões. Os neurônios artificiais são 
responsáveis pelo armazenamento e o processamento 
das informações (Ludwig Jr, 2007). 

Talvez uma das definições mais aceitas seria que 
“uma rede neural é um processador paralelamente 
distribuído constituído de unidades de processamento 
simples, que têm a propensão natural para armazenar 
conhecimento experimental e torná-lo disponível 
para o uso” (Haykin, 2002). Sendo este processador 
paralelo e distribuído composto por um conjunto de 
neurônios dispostos em camadas de acordo com a 
arquitetura da rede, além de estarem conectados 
através de conexões sinápticas representadas por 
pesos que são uma referencia de sua importância. 

De forma geral, segundo Braga, Carvalho e Lu-
demir (2000) citado em (Karrer, 2005), as RNA são 
capazes de absorver dados, modificando assim seus 
parâmetros intrínsecos (pesos associados às cone-
xões) e adaptando-se assim a série de elementos a ela 
apresentados, e que constituem situações do proble-
ma sendo tratado. Essa adaptação caracteriza sua 
capacidade de aprendizagem, conferindo a ela uma 
maior capacidade na busca de respostas para o maior 
número possível de situações. Além do aprendizado, 
é esperado que uma RNA seja capaz de dar respostas 
coerentes mesmo para dados não previamente apre-
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sentados a ela durante o treinamento, característica 
esta a que se dá o nome de generalização. 

Alguns problemas são inviáveis de se resolver 
por algoritmos convencionais por se tratar de pro-
blemas muito complexos, este é um fator importante 
para a utilização de RNA, que devido a sua capaci-
dade de generalização, são capazes de manter os 
resultados desejáveis, suportando ruídos e imperfei-
ções do ambiente (Braga, 2000 citado em Karrer, 
2005). 

Os Neurônios 

O cérebro humano possui aproximadamente 10 bi-
lhões de células nervosas chamadas neurônios. Os 
neurônios biológicos podem diferir em tamanho e 
aparência, mas apresentam algumas características 
em comum. Eles são formados por um corpo celular, 
um axônio tubular, pelos dendritos e pelos terminais 
sinápticos. O axônio é um tubo longo e fino que se 
divide em ramos finos e curtos ao final e que termi-
nam em pequenos bulbos, esses bulbos são os termi-
nais pré-sinápticos. Os dendritos são ramificações 
arbóreas que formam uma malha de filamentos muito 
finos ao redor do neurônio. Os dendritos recebem as 
mensagens dos neurônios adjacentes a ele, esses 
impulsos são transmitidos pelo axônio através dos 
terminais pós-sinápticos (Atkinson, 1995; Deiters, 
1893 citado em Sabbatini, 2003). A Figura 12 a se-
guir ilustra as partes de um neurônio biológico. 

 
Figura 12 - (a) Esquema de um neurônio e (b) imagem real vista 

de um microscópio (GUYTOHN; HALL, 2010) 

A comunicação entre os neurônios é feita através 
das sinapses por neurotransmissores. Os estímulos 
recebidos por um neurônio (terminais pós-sinapticos) 
são conduzidos pelos dendritos ao soma, onde  todos 
são combinados gerando então pulsos encaminhados 
através dos axônios até suas terminações pré-
sinapticas. Diversos mecanismos de aprendizagem 
(memorização) estão ligados ao neurônio, indo desde 
o reforço Hebbiano (estimulação ou enfraquecimento 
de sinapses), até alterações topológicas (árvores 
dendritais e terminais sinapticos). Cabe ressaltar que 
como os terminais sinápticos não tocam os demais 
neurônios (há uma pequena lacuna entre eles e o 
corpo celular do próximo neurônio, que é chamada 
de fenda sináptica) a transmissão dos sinais elétricos 
que se propagam pelo neurônio é substituída neste 
momento pela transmissão de partículas químicas 
(neurotransmissores) que atravessam a fenda. (At-

lomspn, 1995; Cajal, 1891 citado em Sabbatini, 
2003).  

Os neurônios artificiais seguem os princípios de 
neurotransmissão do cérebro. É uma analogia entre 
as células nervosas vivas e processamento eletrônico, 
tendo como foco principal o aprendizado. Assim as 
entradas têm a mesma função dos dendritos, a sinap-
se entre os neurônios naturais é simulada pelo peso 
que faz a conexão entre as entradas e o corpo celular 
artificial. Os estímulos captados pelas entradas são 
processados pela função Soma. A resposta a este 
estímulo é a função de transferência, que substitui o 
limiar de disparo do neurônio biológico (Tafner, 
1998). 

O primeiro modelo de neurônio artificial foi 
apresentado em 1943 por Warren McCulloch e Wal-
ter Pitts (Hykin, 2002), o qual é conhecido por MCP, 
inicias dos nomes de seus criadores. Trata-se de um 
modelo computacional simples, ou seja, um disposi-
tivo binário (Figura 13). Neste modelo, a saída pode 
ser pulso ou não pulso e as entradas podem ser exci-
tatórias ou inibitórias. A comunicação entre as célu-
las é realizada através de sinais de entrada que são 
armazenados nos neurônios, sendo que cada sinal é 
multiplicado por um número, que representa o peso 
sináptico (w1, w2, ...). Este peso influencia direta-
mente na memorização e pode ser estabelecido por 
meio de treinamento. 

 
Figura 13 - Modelo de Neurônio Artificial (TAFNER, 1998) 

As entradas do neurônio são números binários e 
são combinadas pela soma ponderada dos sinais 
produzindo um nível de atividade e, uma resposta só 
é gerada em um neurônio se este nível de atividade 
ultrapassar um limite pré-determinado, ou seja, o 
limiar de disparo. Esta resposta ou sinal de saída se 
propaga pela rede. Assim sendo, os neurônios são ou 
não ativados dependendo da entrada e dos pesos 
sinápticos. 

Classificação das Redes Neurais Artificiais  

De forma geral, uma RNA possui uma camada de 
entrada, que é responsável pela recepção dos estímu-
los exteriores, uma camada de saída, responsável 
pela apresentação da resposta da rede, podendo haver 
ainda camadas intermediárias. O uso de camadas 
ocultas possibilita a realização de procedimentos de 
decisão mais complexos. Por outro lado, o aprendi-
zado neste tipo de RNA é mais trabalhoso (Ludwig 
Jr, 2007; Castro, 2008). 

Uma RNA deve ser modelada de acordo com os 
problemas a serem solucionados. A decisão de como 
interconectar o neurônio é fator importante para o 
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sucesso do projeto de uma RNA, visto que, na grande 
maioria das vezes a organização é feita em camadas. 
Na modelagem são definidos fatores importantes 
como a quantidade de camadas, o número de neurô-
nios em cada camada, o tipo de sinapse, entre outros 
(Ludwig Jr, 2007; Castro, 2008).  

As conexões entre os neurônios dependem do ti-
po de RNA que se pretende utilizar. Elas podem ser 
feitas entre neurônios da mesma camada ou entre 
camadas. As RNA podem ser classificadas como 
diretas, recorrentes ou com ciclos (Barreto, 2002).  

Uma RNA direta ou Feedforward possui um 
grafo acíclico, pois seus neurônios não recebem 
realimentação em suas entradas. Este tipo de rede é o 
mais utilizado e é considerado um aproximador uni-
versal de funções. Seu nível de decisão depende 
principalmente do número de neurônios, assim como 
da escolha do conjunto de exemplos.  

Por outro lado, as RNA recorrentes são aquelas 
que apresentam ciclos, sendo, mais indicadas para 
problemas dinâmicos. Nestas redes, pelo menos um 
neurônio fornece o seu sinal de saída para a entrada 
de outro neurônio, ou seja, há pelo menos um ciclo 
de retro-alimentação. Os modelos de RNA recorren-
tes de maior importância são os propostos por Hopfi-
eld e as redes bi-direcional de Kosko. Hopfield é o 
modelo mais conhecido de redes com ciclos ou rea-
limentação, cujo grafo de conectividade contém, ao 
menos, um ciclo (Barreto, 2002).  

O que diferencia as RNA de outros algoritmos 
de processamento de informações, segundo Ludwig 
Jr (2007), é sua capacidade de “produzir saídas ade-
quadas para entradas que não estavam presentes 
durante o treinamento”. As RNA podem ser projeta-
das de forma a modificar seu peso sináptico em tem-
po real, facilitando, desta forma, a representação de 
universos, onde as estatísticas mudam o tempo todo. 

Treinamento de RNA 

O treinamento de uma RNA é necessário para que 
esta tenha a capacidade de tratar as entradas a fim de 
chegar a soluções. Esta fase é chamada de aprendiza-
do, o que, de forma geral, segundo Osório (1999) “é 
a capacidade de se adaptar, modificar e melhorar 
seu comportamento e suas respostas, sendo, portanto 
uma das propriedades mais importantes dos seres 
ditos inteligentes, sejam eles humanos ou não”. 

Em uma RNA o aprendizado de determinada 
função decorre da aplicação de um conjunto de pro-
cedimentos para adaptar seus parâmetros. Estes pa-
râmetros são ajustados através de estímulos recebi-
dos pela rede do ambiente no qual ela está operando. 
O tipo do processo de aprendizagem é definido pela 
forma como os ajustes são realizados nos parâmetros. 

Para Karrer et. al. (2005), a mudanças nos parâ-
metros da RNA como consequência de estímulos 
externos provoca também mudanças no comporta-
mento dessa rede. A mudança gradual resulta em 
uma melhoria gradativa do desempenho, além de 
minimizar o erro do conjunto de treinamento e apro-
ximar funções geradoras dos dados. Os erros são 

minimizados ajustando-se, a cada iteração, os pesos 
que modificam a saída.  

A adaptação dos parâmetros da RNA é obtida 
através de algoritmos de aprendizado, normalmente 
baseados em regras bem definidas para auxiliar na 
busca à solução de um determinado problema. Para 
isso, em um número finito de iterações do algoritmo, 
deve haver convergência para uma solução, a qual 
pode variar de acordo com o algoritmo ou o para-
digma de aprendizado.  

Existem diversos tipos de algoritmos de aprendi-
zado para diferentes tipos de RNA. A principal dife-
rença entre estes algoritmos é a forma como os pesos 
são modificados e o modo como a RNA se relaciona 
com o ambiente. Um método largamente usado para 
o treinamento destas redes é o de propagação reversa 
de erro (Backpropagation), que permite o ajuste 
sucessivo dos pesos sinápticos em função do erro 
observado na saída quando esta é comparada com 
valores esperados. 

5.5 Sistemas de Produção 

Os sistemas de produção correspondem a uma classe 
de RBS (Rule-Based Systems) que permite inserir 
comportamento em agentes para a obtenção de solu-
ções de problemas (Champandard, 2003; Gutiérrez, 
2008; Richt, 1993). 

O sistema de produção utiliza uma base de dados 
composta por um conjunto de informações (ou esta-
dos) e regras no contexto de um problema a ser re-
solvido no mundo em que se encontra o agente. As 
regras são representadas por expressões lógicas e 
utilizam pares de condição-ação que, na maioria das 
vezes, possuem a seguinte forma:  

Se <condição> Então <ação> 
onde se ocorrer a <condição> que representa as 

premissas, então deverá ocorrer a <ação> que mani-
pula os símbolos e representa o resultado ou a conse-
quência. 

O sistema de produção agrega ao modelo mais 
simples de um RBS, uma máquina de inferência que 
interage com a base de dados escolhendo qual das 
regras se ajusta melhor aos fatos armazenados e 
como executá-los, ou seja, agrega uma estratégia de 
controle que especifica quais regras e em que ordem 
são comparadas com a base de dados, oferecendo 
assim uma maneira de solucionar conflitos quando 
mais de uma regra pode ser aplicada ao mesmo tem-
po (Figura 14). 

 
Figura 14 – Sistema de Produção (baseado em Winston (1992)) 
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5.6 Aprendizado por Reforço 

Um sistema típico de Aprendizado por Reforço (AR) 
(Reinforcement Learning) (Sutton, 1998) serve basi-
camente como mecanismo de apoio para o controle 
de um agente autônomo interagindo em um ambiente 
via percepção e ação, conforme Figura 15 a seguir: 

 
Figura 15 - Modelo Clássico de Aprendizagem por Reforço (Sut-

ton; Barto, 1998) 

O sistema aprende a fazer um mapeamento de 
relações entre situações em um ambiente dinâmico e 
as respectivas ações do agente nele inserido. Este 
ambiente deve ser pelo menos parcialmente observá-
vel por meio de sensores do agente, ou estimado a 
partir de avalições que este possa fazer em um plano 
hipotético a partir daquilo que é conhecido (algo 
como uma simulação mental da situação analisada). 

O agente interage com o ambiente em uma se-
quência de passos (t=0,1,2,...), sendo que a cada 
passo t o agente recebe alguma representação do 
estado do ambiente através da sua percepção, deno-
tado por s (onde S é o conjunto de estados possíveis), 
e seleciona uma ação, denotada por a(st) (onde A(st) é 
um conjunto de ações disponíveis no estado st). No 
momento seguinte, o agente recebe do ambiente uma 
recompensa numérica que é um reforço do tipo esca-
lar (rt+1), que é resultado de toda a sequência de 
ações praticadas, entrando em um novo estado, st+1. 

O agente procura alcançar seu objetivo atuando 
em um ambiente com incerteza das ações escolhidas 
que tem o poder de alterar o estado futuro do ambi-
ente, afetando assim as opções e oportunidades que 
lhe estarão disponíveis em momentos futuros. 

Mas essas ações não podem ser completamente 
previstas, pois o agente deve monitorar continuamen-
te o ambiente e reagir de modo adequado. As metas 
devem ser explícitas para que o agente possa julgar 
seu progresso com base no que pode perceber do 
ambiente por meio de sensores. Com o passar do 
tempo, o agente pode usar sua experiência para me-
lhorar seu desempenho. 

Além do agente e do ambiente, um sistema de 
aprendizagem por reforço envolve mais quatro ele-
mentos: política, função de recompensa, função de 
valor-estado e função de valor-ação. 

• Política: determina o modo como o agente 
deve se comportar em cada momento para al-
cançar seu objetivo. Ela mapeia os estados 
percebidos do ambiente para ações a serem 
praticadas em um valor πt(s,a). Assim, o 
agente modifica as probabilidades de seleção 
das ações como resultado de sua experiência.  

• Função de Recompensa: a recompensa é o va-
lor devolvido pelo ambiente (rt+1) ao agente 
depois da execução de uma ação em uma 
transição de estado (st para st+1). Expressa o 
nível de adequação da ação ao objetivo que o 
sistema deve alcançar. Esse método busca 
maximizar não apenas o reforço recebido em 
decorrência de uma ação, mas também aquele 
acumulado durante a execução total. Nos ca-
sos mais simples, a função de recompensa é 
representada pela eq.(2):  

Rt = rt+1 + rt+2 + rt+2 +  ... + rt+n        (2) 

 Se a interação do agente com o ambiente 
não terminar em um número pré-definido de 
passos (k) e continuar indefinidamente deve-
se aplicar uma taxa de desconto, γ (entre 0 e 
1), a partir da qual se pode calcular o valor 
presente de uma recompensa futura como 
sendo γk-1 vezes o valor que ela teria se fosse 
recebida imediatamente. Desse modo, pode-se 
redefinir a eq.(3) como: 

�� � ∑ �����	�

�
��       (3) 

• Função valor-estado: é o mapeamento do es-
tado em um valor que é obtido a partir do re-
forço atual e dos reforços futuros. Especifica 
o que é bom a longo prazo. Se for considerado 
somente o estado s, a função é denotada por 
V(s). De outra forma, se for considerado o par 
estado-ação (s,a), ela é denotada por Q(s,a). 
Os reforços futuros mantêm dependência das 
ações futuras dependendo também da política 
π que o algoritmo de aprendizado por reforço 
segue. Em um processo de decisão markovia-
no é definido pela função-estado Qπ(s,a) de-
pendente da política π como a equação que 
pode ser definida pela eq.(4) e eq.(5): 

Qπ(s,a) = Eπ{Rt | st = s, at = a}   (4) 
Qπ(s,a) = Eπ{�� � ∑ �����	�


�
��  | st=s,at=a}  (5) 

Onde a função Qπ(s) é o valor esperado do re-
torno para o estado st e ação at. Isto é, o soma-
tório dos reforços aplicados a taxa de amorti-
zação γ. 

5.7 Método de Monte Carlo 

O Método de Monte Carlo (MMC) é um método 
estatístico utilizado como apoio em simulações para 
retornar valores em uma taxa proporcional a sua 
ocorrência no ambiente simulado, servindo assim 
para obter aproximações numéricas de funções de 
distribuição de probabilidades. Ele pode ser utilizado 
para analisar uma decisão envolvendo riscos, ou seja, 
em situações nas quais há incerteza no valor espera-
do. Ele utiliza a geração de números pseudo-
aleatórios para atribuir valores as variáveis que se 
deseja investigar. Segundo Hammersley e Hands-
comb (1964), o MMC é classificado como “parte da 
matemática experimental que está preocupada em 
experiências com números aleatórios”. 
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5.8 Método Bayesiano 

O método bayesiano é uma das tentativas de modelar 
de forma matemática a inferência estatística que 
descreve como algum conhecimento a priori pode 
impactar na determinação da expectativa sobre algo 
que ocorre a posteriori. Ele computa incertezas pro-
babilísticas, estabelecendo em linhas gerais uma 
dependência probabilística entre dois eventos, um a 
priori e outro a posteriori. As incertezas são modifi-
cadas periodicamente, após cada observação de no-
vos dados ou resultados, com o que o processo se 
atualiza constantemente a base dos novos conheci-
mentos (observações feitas) (Russel, 2004). Esse 
método é representado pela eq.(6): 

P(A|B) = P(B|A) . P(A) / P(B)     (6) 
Onde: P(A) e P(B) são as probabilidades a priori 

de A e B e; P(B|A) e P(A|B) são as probabilidades a 
posteriori respectivamente de B condicionada a A e 
de A condicionada a B. A regra de Bayes mostra 
como alterações nas probabilidades a priori (tendo 
em conta novas evidências) contribuem para rever as 
estimativas das probabilidades a posteriori. Isso 
permite que decisões em ambientes onde haja incer-
tezas possam ser tomadas com um maior respaldo 
naquilo que é conhecido. 

6   Exemplos de Aplicações em Vida Artificial 

O grupo Cognitio da Escola Politécnica da USP tem 
trabalhado muitas das questões abordadas neste arti-
go, tendo como foco principal de pesquisa tanto a 
ciência cognitiva (simulações de sistemas cognitivos) 
como a vida artificial e a computação evolucionaria. 
Os simuladores construídos para tratar destas ques-
tões fazem normalmente uso de técnicas de computa-
ção gráfica e de realidade virtual para representação 
visual dos ambientes e personagens, possibilitando 
boas formas de compreensão do que ocorre. (Netto, 
2007). A seguir serão apresentados alguns trabalhos 
desenvolvidos no grupo. 

6.1 Projeto WOXBOT 

Esse projeto (Miranda, 2001) (Netto, 2007) tratou da 
simulação da evolução genética que permite um 
ajuste progressivo de personagens ao seu habitat. 
Observa-se aqui como seres de uma população, ao 
longo de gerações se adéquam para melhor sobrevi-
ver no seu habitat. A adaptação aqui proposta é a de 
uma máquina de estados controladora do comporta-
mento destes personagens. Trata, portanto da filogê-
nese, ou seja, da formação ou desenvolvimento da 
espécie, na medida em que a adaptação é observada 
ao longo de gerações, ou seja, na espécie como um 
todo e não apenas em um de seus particulares indiví-
duos. Do ponto de vista de escala de evolução pode-
mos descrever este projeto como sendo um simulador 
de organismos vivos primitivos, pois não há aprendi-
zado individual, mas apenas coletivo (espécie). Mas 
este projeto estabelece bases interessantes para tratar 
da questão da evolução por ilustrar um aspecto fun-

damental de como ela pode se manifestar para de-
senvolver a vida. Naturalmente organismos mais 
complexos da escala animal também integram este 
grupo, possuindo sistemas muito mais sofisticados e 
em número muito maior, com o que se pode conse-
quentemente observar diferentes especializações e 
propósitos (diferentes sistemas orgânicos). 

O personagem foi dotado de um sistema sensori-
al emulando a visão e de um sistema motor que per-
mitisse seu deslocamento em uma arena. O propósito 
intrínseco deste personagem era o de ir ao encontro 
de pirâmides amarelas (simbolizando fontes de ener-
gia) evitando o choque contra cubos vermelhos (re-
presentando sorvedouros de energia). Os persona-
gens são criados com uma quantidade inicial de 
energia, e permanecem vivos enquanto esta energia 
não se esgotar. A movimentação é controlada por um 
elemento de tomada de decisão, simulando uma 
mente virtual destes personagens. Tal mente deve ir 
se aperfeiçoando ao longo de gerações de modo a vir 
a atender ao propósito esperado, sem que se estabele-
ça de forma prévia como vá fazer para atender a tal 
anseio intrínseco. O modelo proposto e usado para 
implantar tal mente foi o de uma MEF, controlada 
por dados provenientes do subsistema de visão, e 
cujas ações eram comandos para o subsistema motor. 
A MEF inicialmente atribuída a um personagem era 
qualquer uma dentre as possíveis máquinas represen-
táveis com certo número de estados e transições entre 
os mesmos. O personagem colocado na arena era 
avaliado ao final de um período, observando-se a 
energia por ele acumulada, com o que eram classifi-
cados entre melhores e piores. Tais personagens 
correspondiam a uma geração, ao final da qual seri-
am criados novos personagens para substituí-los 
numa próxima geração, em um procedimento suces-
sivo em busca de personagens bem adequados ao 
propósito estabelecido – sobreviver o maior tempo 
possível. Os personagens eram então escolhidos para 
um processo de reprodução que privilegiava aqueles 
melhores adaptados de certa geração, de modo que 
embora qualquer personagem pudesse ser seleciona-
do para gerar descendentes, aqueles com maior pon-
tuação teriam maior probabilidade de serem os elei-
tos. O MMC foi usado para implantar tal conceito. 
Pode-se avaliar que é possível construir personagens 
que evoluem e fazem aquilo que deles se espera. A 
Figura 16 mostra sua interface gráfica. 

 
Figura 16 - Estudo de Estratégias Evolucionárias no Comporta-

mento de Robôs 
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6.2 Projeto ALGA  

Esse projeto envolvia um aquário como ambiente 
virtual e peixes que eram seus personagens (Figura 
17) (Netto, 2007). Ele tratava da simulação do 
aprendizado, observando o indivíduo em particular. 
Neste caso foi proposto que o personagem seria ca-
paz de tomar decisões usando para tal um raciocínio 
simulado, baseado na capacidade deste indivíduo de 
observar fatos e dar a eles diferentes graus de impor-
tância, para poder então tomar suas decisões. O cará-
ter linguístico desta proposta estava evidenciado 
tanto na representação do conhecimento que detinha 
do mundo, como também na capacidade de trocar 
este mesmo conhecimento com outros personagens 
através de um mecanismo de comunicação entre 
personagens, simulando o processo de fala e audição, 
acompanhados de suas respectivas interpretações. O 
estudo trata, portanto da ontogênese, ou de uma de 
suas manifestações – a do desenvolvimento do indi-
víduo em decorrência da sua capacidade de aprendi-
zado. Do ponto de vista da escala de desenvolvimen-
to animal, esta simulação pode ser classificada como 
sendo aplicável a seres de uma complexidade inter-
mediária, pois já possuem um aparato mental que 
lhes confere a capacidade de serem treinados indivi-
dualmente para terem certos posicionamentos em 
determinadas situações. Mas este treinamento vai 
além daqueles de caráter puramente repetitivo (trei-
namento motor), e passa a explorar uma mínima 
capacidade de raciocínio. O personagem pode obser-
var fatos, e avaliá-los com base naquilo que sabe a 
respeito dos mesmos. E tal conhecimento é adquirido 
por um comportamento social no qual, os persona-
gens ao serem colocados em contato uns com outros 
podem ensinar e aprender. O mais experiente passa 
para o outro alguns de seus conhecimentos. Conside-
ra-se aqui conhecimento como a identificação de 
uma situação com a ação mais adequada para ser 
executada. Este projeto também possibilita a visuali-
zação na Caverna Digital da Escola Politécnica (Fi-
gura 18), possibilitando a imersão em um ambiente 
virtual. 
 

 
Figura 17– Interface do Simulador (registro da evolução do apren-

dizado) 

 

Figura 18 - Estudo de Linguagem dando Suporte ao Aprendizado 

6.3 Projeto ALIVE  

O projeto ALIVE (Neves, 2003) (Netto, 2007), é um 
estudo sobre laboratórios virtuais para simulação de 
VA, onde se demonstra que ferramentas de apoio 
integradas a um framework adequado permitem a 
rápida prototipação de experimentos em VA (Figuras 
19 e 20). Neste sentido iniciou com o propósito de 
desenvolver um ambiente extensível e aberto para 
incorporação de novas funcionalidades na medida em 
que se fizessem necessárias para determinados expe-
rimentos. A idéia era fornecer um ambiente para que 
cientistas de outras áreas como biólogos e ecologistas 
pudessem avaliar certos conceitos e, portanto não 
deveria exigir destes cientistas conhecimentos mais 
profundos de computação. O intuito foi fazer com 
que estes cientistas pudessem se concentrar na espe-
cificação de certas funções que quisessem analisar, e 
dispor de um ambiente de simulação e apresentação 
gráfica para observar os resultados. Desta forma, e 
em consonância com as demais atividades do grupo, 
foi escolhida a linguagem JAVA para a programação 
e sua interface gráfica JAVA 3D para a representa-
ção da cena e de seus personagens. Com isto é possí-
vel realizar as simulações em um navegador 
(“browser”) na internet ampliando o escopo de uso 
desta ferramenta. Sobre o JAVA 3D foram criados 
um ambiente virtual genérico que pode ser refinado 
de acordo com as necessidades do experimento, e 
que conta com atributos para representar objetos 
físicos em um mundo virtual, e com isto simular leis 
físicas a que estes objetos estejam sujeitos, como 
gravidade ou colisão entre eles. Portanto é possível 
com esta plataforma fazer diversos estudos compor-
tamentais dependendo de quais atributos sejam inte-
grados aos personagens, bem como de quais métodos 
sejam implantados para tratar destes mesmos atribu-
tos.  

Um exemplo simulava o comportamento de se-
res unicelulares, onde importava a sua adequação às 
condições ambientais representadas por diferentes 
concentrações de substâncias e pela disponibilidade 
de luzes em determinados comprimentos de onda aos 
quais eram mais sensíveis. Pode-se observar a evolu-
ção genética da espécie que tentava sempre se ade-
quar ao ambiente, mesmo que este sofresse modifi-
cações. Assim por exemplo, em um dos casos come-
çando com luz azul, sobreviviam dentre os persona-
gens iniciais quase que somente aqueles sensíveis a 
este comprimento de onda, mas ao se mudar a radia-
ção eletromagnética para vermelho, a evolução gené-
tica permitia que a população também mudasse, 
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acompanhando as condições do ambiente em que 
viviam. Outro experimento tratou da capacidade dos 
seres de se reunirem em colônias para juntos se com-
portarem como um ser mais forte e mais bem adapta-
do ao ambiente. Neste caso também pode-se observar 
a formação de tais colônias, e como a dinâmica do 
ambiente se refletia sobre as mesmas, que podiam se 
reconfigurar em função das necessidades, se tornan-
do maiores ou menores. Foi ainda observada em 
todas as simulações a capacidade de sustentação do 
ecossistema, ou seja, a longevidade das populações. 
Em muitos casos depois de atingir um equilíbrio com 
um número máximo de seres elas começavam a de-
saparecer até a total extinção da espécie, o que sem 
dúvida pode ser de interesse para ecologistas verifi-
carem o equilíbrio de ecossistemas e as condições 
que os mantêm vivos ou que os levam a uma pro-
gressiva degradação culminando com sua extinção. 

Por fim foi também realizada uma versão para 
RV, que pode ser executada na Caverna Digital da 
Escola Politécnica, com o que os cientistas ganham 
um maior envolvimento com o experimento, passan-
do a participar do mesmo, por ficarem imersos no 
mundo virtual. 

 

Figura 19 – Uma possível função vital implementada com RNA. 
Exemplos de sistema presa-predador e desenvolvimento de colô-

nias 

 

 
Figura 20 – Exemplos de comportamento emergentes (cardume de 

peixes e bando de pássaros) 

6.4 Projeto V1V0  

O projeto V1V0 (Figura 21) foi concebido para per-
mitir a simulação de personagens humanos virtuais, 
com particular destaque para a questão do convenci-
mento, ou seja, da influência que a opinião de um 
personagem tem sobre a de outro (Netto, 2007). 
Neste sentido o objetivo foi, quando comparado a 
outros trabalhos do grupo, de tratar questões cuja 
escala de tempo é bastante pequena. Cabe lembrar 
que um primeiro trabalho focou a evolução das espé-
cies (genética) e outro a capacidade de aprendizado 
do indivíduo. Neste trabalho o foco está em conven-
cer alguém a respeito de alguma coisa, fato cuja 
duração fica restrita a um ou poucos encontros. Além 
disto, é algo que ocorre apenas com os seres mais 
desenvolvidos da escala animal, em particular com 
os seres humanos. Por esta razão os personagens 
escolhidos foram os humanos virtuais. O projeto 
iniciou-se com a definição de um grupo social, cujas 
relações demandavam convencimentos mútuos. No 
entanto uma primeira questão tinha que ser resolvida 
– a de como identificar o interlocutor para saber 
então qual postura ter na relação, objetivando o su-
cesso no processo de convencimento. Saber a priori a 
identidade de cada personagem tornava o problema 
menos interessante, pois então não haveria dúvida na 
postura a ser adotada. Por outro lado, desconhecer 
totalmente este fato também criava dificuldades. 
Assim optou-se por fazer uso de um estereótipo, que 
sugeria qual o papel do personagem na comunidade, 
mas deixando espaço para alguma dúvida ou incerte-
za. A partir de então o projeto tomou outro rumo, o 
do uso de raciocínio probabilístico para dar subsídios 
para a consequente arguição em prol do convenci-
mento. E para tal foram usados modelos Bayesianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 - Avaliação de Cenários 

6.5 Projeto OSACS 

Paiva (2011) desenvolveu um modelo para analisar 
aspectos cognitivos como comunicação e aprendiza-
do. O objetivo foi reproduzir alguns aspectos do 
comportamento humano em situações como a disse-
minação de informações através de meios de comu-
nicação em massa (rede social), considerando cená-
rios de propaganda, jornalismo e publicidade. Os 
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agentes recebem as informações e após um meca-
nismo de avaliação interna, decidem o que assimilar 
e o que transmitir utilizando uma MEF emocional. 
Eles recebem informações publicadas em meios de 
comunicação em massa, conversam com outros agen-
tes e tomam decisões considerando não apenas fun-
ções probabilísticas, mas também a influência do 
ambiente e da sociedade na qual estão inseridos. De 
fato isto foi feito atribuindo níveis de interesse e 
importância (ou impacto) para as informações, seja 
de forma geral, seja respeitando os perfis dos agentes 
(ex: interesse maior por esporte e menor por políti-
ca). Foi então possível verificar que os agentes com 
seus interesses, perfis e personalidades atuam na 
disseminação da informação e como são por elas 
moldados, face às suas diferentes experiências. Além 
disto, as funções e a ponderação que os agentes con-
sideram para avaliar o que assimilam e sobre o que 
vão falar dependem do histórico pessoal, assim como 
o número de amigos que possuem e o peso que dão a 
cada um deles. Foi possível visualizar a evolução do 
conhecimento dos agentes e a dinâmica do fluxo de 
informação que acontece na sociedade, além do nú-
mero total de agentes que conhece cada um dos as-
suntos (representados pelas cores) (Figura 22). Com 
esta avaliação pode-se, por exemplo, mostrar quais 
itens são mais comprados em função das diferentes 
estratégias de divulgação que podem ser adotadas em 
um plano de marketing, ou quais os meios mais efi-
cientes para disseminação de notícias, considerando 
diferentes ferramentas como TV, web, SMS, em 
outras (todas naturalmente simuladas no contexto 
desta aplicação). 

 
Figura 22 - Interface da simulação com 10 agentes 

6.6 Projeto SOCIAIS  

Esse projeto se propõe a estudar sociedades virtuais, 
procurando entender como se formam grupos sociais 
e como seus personagens interagem. Trata-se da 
combinação das áreas de sistemas multi-agentes, vida 
artificial e computação cognitiva, onde os agentes 
são concebidos com capacidades de comunicação e 

tomada de decisão, e o que se observa é a dinâmica 
do seu comportamento social.  

A finalidade é observar o comportamento coleti-
vo de uma sociedade em diferentes cenários, e de 
avaliar o resultado decorrente das interações entre os 
mesmos conforme suas variadas características. Des-
ta forma, trata-se da construção de um ambiente de 
simulação social simples habitado por agentes autô-
nomos que possuem capacidade cognitiva permitindo 
a percepção do ambiente, a tomada de decisões, o 
diálogo com os outros participantes, o compartilha-
mento ou a competição por recursos, em função do 
que foi aprendido por meio da observação e experi-
mentação.  

O objetivo central é entender as influências mú-
tuas a que estão sujeitos os agentes nestas comunida-
des, quando aqueles de uma comunidade interagem 
com os de outras comunidades em um processo de 
miscigenação cultural (Figura 23). 
 

 
Figura 23 - Representação da mudança de participantes entre os 

grupos. 

6.7 Projeto NEUROROBOTS 

Esse projeto (Netto, 2007) trata de neuro-evolução, 
ou seja, de mecanismos evolutivos aplicados a redes 
neurais com o intuito de criar sistemas bem adequa-
dos ao seu propósito. Nestes casos tais sistemas nor-
malmente integram controladores de personagens 
virtuais ou mesmo posteriormente de seus equivalen-
tes reais – robôs cujo projeto e desenvolvimento faz 
uso de técnicas desta natureza. O objetivo neste caso 
é combinar procedimentos de aprendizado com ou-
tros de evolução, para que redes neurais possam ser 
ajustadas da melhor maneira ao seu propósito. Estas 
técnicas são particularmente recomendáveis para 
configurar redes neurais em situações em que não se 
conhece bem a priori as condições em que elas irão 
operar, e quando procedimentos de aprendizado 
clássicos não apresentam bom desempenho. 

Cabe ressaltar que o mecanismo de adaptação 
proposto é não apenas o clássico ajuste de pesos 
sinápticos, mas sim a combinação destes com suces-
sivas reconfigurações topológicas da rede à procura 
de uma rede que desempenhe bem aquilo que dela se 
espera. 

Como estudos de casos para avaliação foram 
usados: a) melhoria de sistemas de detecção / decisão 
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para procura de alimentos em agentes virtuais habi-
tando um cenário onde alimentos estão espalhados de 
forma desconhecida a priori pelos agentes; b) contro-
le do pendulo invertido, um problema de física que 
pode ser resolvido com um controlador adaptativo, e 
que neste caso foi construído a partir da técnica pro-
posta. 

6.8 Projeto MASTER-MIND  

Esse projeto (Netto, 2007) avaliou o processo cogni-
tivo envolvido no aprendizado. O objetivo foi enten-
der como ocorre o aprendizado, particularmente nas 
situações em que ele decorre de uma observação de 
procedimentos realizados por terceiros. Nestes casos 
o aprendiz tenta então inferir regras para que possa 
repetir tais procedimentos em situações análogas. 
Este projeto se propôs a oferecer um suporte compu-
tacional para acompanhamento deste processo, de 
modo que agentes virtuais, observando os humanos, 
pudessem criar modelos funcionalmente equivalentes 
àqueles desenvolvidos pelo humano durante sua 
aprendizagem. Com isto, na medida em que tais 
agentes também desenvolvem um método de apren-
dizagem, pode-se estudá-los e assim propor estraté-
gias corretivas ou de apoio para melhorar o aprendi-
zado do aluno, que serviu de base para o agente vir-
tual. Como plataforma para ensaio foi usado o jogo 
Master Mind (Figura 24). 
 

 
Figura 24 – Interface do jogo MasterMind 

6.9 Projeto GENPOLIS 

Este projeto trata de simulação de transito em áreas 
metropolitanas e tem por objetivo propor e avaliar 
mecanismos de auxilio para cálculo da temporização 
de semáforos. Dada a complexidade de uma rede 
altamente interligada como as vias urbanas, o uso de 
computação evolucionária se mostra uma alternativa 
atraente para tentar resolver este problema. Neste 
sentido foram usados AG para encontrar parâmetros 
ótimos de temporização para controle dos semáforos 
(tempo de ciclo, proporção entre verde e vermelho, e 
atraso) para uma determinada situação (região da 
malha urbana em um cenário típico de ocupação). 
Cada valor atribuído ao conjunto de parâmetros é 
considerado como um individuo, e as sucessivas 

gerações das populações do AG permite uma procura 
eficiente por indivíduos que representem boas solu-
ções para este problema, ou seja, temporizações 
adequadas para minimizar os congestionamentos e 
aumentar a velocidade média de deslocamento dos 
veículos na região considerada. A Figura 25 a seguir 
apresenta a interface do simulador GenPolis. 
 

 
Figura 25 – Interface do Simulador GenPolis 

7   Considerações Finais 

Este artigo apresentou conceitos de VA e discorreu 
sobre modelos e métodos adequados para realizar a 
simulação de algumas das características dos siste-
mas que tem propriedades que os aproximem daquilo 
que reconhecemos como vida. Dada a complexidade 
destes fenômenos há uma necessidade de se poder ter 
representações gráficas para apresentar tais simula-
ções, e neste contexto a RV pode contribuir muito 
para a realização de experimentos interessantes.  

Este artigo teve como propósito discorrer de 
forma genérica sobre VA, mas tratando de alguns dos 
seus principais aspectos, seja do ponto de vista con-
ceitual, seja do ponto de vista prático para a constru-
ção de ferramentas adequadas para implantação de 
simuladores de VA. 

Este artigo teve também por propósito apresentar 
tais ferramentas que podem ser usadas em diversas 
aplicações, sobretudo naquelas em que aspectos de 
adaptação e inteligência sejam abordados.  
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Abstract— This work presents a tutorial introduction to cognitive architectures while applied to the control
of artificial creatures. We start by presenting the notion of artificial creature, followed by the introduction of the
notion of cognitive architecture. In the sequence, we show some works describing cognitive architectures applied
to artificial creatures, and conclude with an overview on two of the most famous cognitive architectures: ACT-R
and SOAR.
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Resumo— Neste trabalho, apresentamos um tutorial introdutório sobre arquiteturas cognitivas aplicadas ao
controle de criaturas artificiais. Iniciamos pela apresentação do conceito de criatura artificial, seguida da intro-
dução da noção de arquitetura cognitiva. Na sequência, mostramos alguns trabalhos colhidos na literatura, onde
arquiteturas cognitivas são aplicadas a criaturas artificiais, concluindo com uma descrição geral de duas das mais
famosas arquiteturas cognitivas: ACT-R e SOAR.
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1 Introdução

A área de pesquisa em Vida Artificial é bastante
ampla, abrangendo diferentes facetas sobre o es-
tudo abstrato dos processos naturais que pode-
ŕıamos chamar de vida. Se por um lado, temos
abordagens do tipo bottom-up, que tentam criar
processos emergentes que podeŕıamos identificar
com o conceito de vida (Langton, 1986), existem
abordagens do tipo top-down que buscam se ins-
pirar em criaturas vivas para modelar sistemas ar-
tificiais onde esta “vida artificial” possa ser sinte-
tizada. Seguindo essa abordagem top-down, toda
uma área de pesquisas em Animats, foi estabele-
cida (Dean, 1998). O conceito de animat pode
incluir tanto robôs f́ısicos como simulações virtu-
ais. Esse conceito surgiu em 1990 com a primeira
conferência sobre Simulation of Adaptive Behavior
(Meyer and Wilson, 1990). Um termo correlato a
animat, mas um pouco mais genérico é o de Cri-
atura Artificial. Podemos entender uma criatura
artificial como um tipo de agente, onde este agente
se encontra “corporificado”, ou “incorporado”, ou
seja, possui um corpo. Este corpo pode ser real,
como no caso de um robô, ou pode ser virtual,
como no caso de um NPC (non-player charac-
ter) de um jogo de computador. Desta forma,
um animat é uma criatura artificial, e é também
um agente, embora possam existir agentes que
não sejam criaturas artificiais. Embora os termos
animat e criatura artificial sejam as vezes utiliza-
dos de maneira intercambiável, entendemos que o
termo criatura artificial é um pouco mais genérico,
podendo existir criaturas artificiais que talvez não
pudessem ser classificadas como animats. Sendo
assim, neste trabalho nos refereriremos sempre ao
termo “criatura artificial”, mesmo que em alguns

artigos da literatura o termo utilizado seja ani-
mat, e em outros artigos utilize-se ainda o termo
“agente”, ou“agente inteligente”ou ainda“criatura
virtual”.

Diferentes estratégias podem ser utilizadas
para controlar uma criatura artificial. As estraté-
gias que nos interessam, em particular, vêm bus-
car inspiração na faculdade da cognição humana
(as vezes cognição animal) para estabelecer arqui-
teturas de controle que são chamadas de maneira
genérica de arquiteturas cognitivas. Nestas estra-
tégias, diversos conceitos relacionados à mente hu-
mana são utilizados para fundamentar o funcio-
namento da arquitetura, tais como por exemplo:
percepção, aprendizagem, emoções, memória, lin-
guagem, seleção de ação, comportamento, racio-
ćınio, tomada de decisão, consciência, etc. Em-
bora não exista uma fronteira canônica para se-
parar o que seria uma arquitetura cognitiva de
uma arquitetura não-cognitiva, ou seja, não existe
um consenso na literatura sobre o que constituiria
uma arquitetura “cognitiva”, e o que esse adjetivo
(cognitiva) traria de fato à arquitetura, existe algo
de comum em todas as arquiteturas assim chama-
das de cognitivas, que é o apelo à inspiração da
cognição humana norteando o funcionamento da
arquitetura.

As pesquisas em arquiteturas cognitivas estão
lastreadas em alguns prinćıpios oriundos da ciên-
cia cognitiva, tais como o conceito de cognição
situada e incorporada (ou corporificada - embo-
died situated cognition) (Varela et al., 1999). De
acordo com este conceito, o fenômeno da cogni-
ção só pode ocorrer caso o agente esteja situado,
ou seja, localizado em algum lugar do ambiente,
onde pode sensorear e atuar. Para estar situado,
o agente necessita de um corpo. Esse corpo pode
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ser real ou virtual, dependendo-se do ambiente em
si ser real ou virtual.

Uma terminologia que também é frequente-
mente encontrada na literatura diz respeito a um
avatar localizado em um ambiente. O avatar nada
mais é do que o corpo da criatura artificial em seu
ambiente. O importante aqui é ressaltar que, para
que o processo de cognição possa ocorrer, existe a
necessidade de um corpo, mesmo que esse corpo
seja virtual. Esse corpo é que permite a situa-
bilidade do agente no ambiente, o que parece ser
fundamental para o processo de cognição.

Neste trabalho, fazemos um survey apresen-
tando os principais trabalhos encontrados na lite-
ratura envolvendo o uso de arquiteturas cogniti-
vas para o controle de criaturas artificiais. Inicia-
mos apresentando o conceito de criatura artificial,
apresentando historicamente alguns exemplos en-
contrados na literatura. Em seguida, apresenta-
mos o conceito de arquitetura cognitiva, e tam-
bém alguns exemplos encontrados na literatura
onde diversas arquiteturas cognitivas são propos-
tas como sistemas de controle para criaturas arti-
ficiais. Por fim, damos uma ênfase em duas arqui-
teturas cognitivas genéricas, o ACT-R e o SOAR,
bastante populares, com aplicações em diversas si-
tuações e também utilizadas para o controle de
criaturas artificiais.

2 Criaturas Artificiais

Como já citamos anteriormente na introdução,
o conceito de criaturas artificiais surge den-
tro do escopo das pesquisas em vida artificial,
seguindo-se uma abordagem top-down de investi-
gação. Os trabalhos encontrados na literatura va-
riam desde a simulação de criaturas muito simples
(Sims, 1994b; Yaeger, 1994) até humanos virtuais
(Badler, 1997; Hill, 1999).

Os experimentos com criaturas artificiais en-
volvem tanto casos em que o ambiente onde a cri-
atura atua é o mundo real (criaturas robóticas)
como casos onde esse ambiente é simulado compu-
tacionalmente (criaturas virtuais). Diversos auto-
res apontam vantagens e desvantagens em se tra-
balhar com criaturas reais ou criaturas virtuais.

Quando as criaturas são virtuais, apontam-
se algumas vantagens. Em primeiro lugar, os
pesquisadores ressaltam que é mais fácil manter
o foco e os objetivos nas tarefas em que se de-
seja estudar. Em robôs, diversos problemas tais
como rúıdos, problemas de quantização, proble-
mas com sensores e atuadores acabam desviando
a atenção do que seria o foco principal, ou seja, a
modelagem de como o processo cognitivo é utili-
zado para tomar decisões inteligentes. Da mesma
forma, o ambiente se encontra mais sob controle
do experimentador, que pode facilmente criar no-
vos ńıveis de complexidade de maneira incremen-
tal, à medida em que a arquitetura vai supe-

rando ńıveis de dificuldade crescentes, coisa que
é mais dif́ıcil de controlar em um experimento
com um robô real. Como desvantagem, observa-
se que em alguns casos, torna-se dif́ıcil se portar
o experimento para um ambiente real, uma vez
que justamente em uma criatura virtual questões
como rúıdos, problemas de quantização, desvios
em medições e outras caracteŕısticas importan-
tes do mundo real não são usualmente conside-
radas. Desta maneira, alguns pesquisadores que
trabalham com robôs reais consideram os traba-
lhos simulados como “toy-problems”, ou seja, con-
sideram os trabalhos com criaturas virtuais como
trabalhos de segunda classe, menos importantes.
Nossa posição, no entanto, em relação a esta ques-
tão não é tão radical. É necessário compreender-
mos que os objetivos envolvidos em trabalhos com
robôs reais e com criaturas virtuais são normal-
mente diferentes. Enquanto no caso de robôs reais
normalmente almeja-se construir de fato robôs que
possam servir a algum propósito no mundo real,
trabalhos com criaturas virtuais estão mais inte-
ressados em desenvolver aspectos mais voltados
para algoritmos de tomada de decisão inteligente,
que possam gerar um comportamento na criatura
virtual que seja mais inteligente (Balkenius, 1995).
Dessa forma, não se pode falar aqui de pesquisas
mais ou menos importantes, pois ambos os tipos
de pesquisas são importantes, uma vez que se pres-
tam a objetivos diferentes.

Para desenvolver uma pesquisa com criaturas
artificiais, diversos cuidados necessitam ser toma-
dos. Em primeiro lugar, é necessário definirmos se
o trabalho envolverá criaturas robóticas ou criatu-
ras virtuais. Caso opte-se por criaturas virtuais,
será necessário definir o escopo do “mundo” vir-
tual, o que envolve normalmente definir se esse
mundo será discreto ou cont́ınuo, 2D ou 3D, se
esse mundo possui uma “f́ısica” ou se é um mundo
estático, com objetos simplesmente posicionados
em pontos estratégios. Necessita-se ainda definir
os tipos de objetos, se esses objetos serão móveis
ou imóveis, se permitirão algum tipo de interati-
vidade ou se são simplesmente obstáculos ao mo-
vimento da criatura. Caso se opte por criaturas
robóticas, é necessário definir o modelo e capaci-
dades do robô, quais os tipos de objetos que o robô
poderá encontrar ou manipular, e que tipo de ma-
nipulação ele poderá ter com esses objetos. Tanto
no caso de criaturas virtuais como criaturas ro-
bóticas, será necessário definir se os experimentos
serão feitos com uma única criatura artificial ou
com múltiplas criaturas em um mesmo ambiente,
e definir também como será a interação entre elas,
caso hajam mais de uma criatura operando no am-
biente. Também, de um modo geral, é necessário
definir-se os sensores e atuadores das criaturas, a
dinâmica desses sensores e atuadores, e as tarefas
e comportamentos que se esperam das criaturas no
ambiente. Tarefas t́ıpicas de pesquisas nessa área
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Figura 1: Exemplo do Robô Khepera com seus
vários “turrets”

Figura 2: Exemplo do Robô Khepera em operação

Figura 3: A Plataforma Webot de Simulação de
Robôs Khepera

envolvem a navegação segura pelo ambiente, evi-
tando colisões, buscando metas, seguindo paredes
e mapeando o ambiente. Em alguns casos, pode-
se estudar comportamentos coletivos, tais como
movimentação em filas ou grupos, a formação de
padrões de movimento. Algumas pesquisas envol-
vem também o desenvolvimento de um compor-
tamento estratégico, como por exemplo os experi-
mentos com futebol de robôs (Kitano, 1998).

2.1 Criaturas Robóticas: Khepera e Webot

Um exemplo de criatura artificial robótica bas-
tante usada em diversos experimentos é o robô
Khepera, ilustrado na figuras 1 e 2

O robô Khepera é um exemplo onde de pla-
taforma onde podem ser executados tanto experi-
mentos simulados (virtuais) como reais. A figura
3 mostra o ambiente de simulação Webot, onde
pode-se simular experimentos com robôs Khepera.
Os mesmos algoritmos de controle podem ser utili-

Figura 4: Exemplo de Criaturas de Braitenberg

zados para controlar o robô simulado como o robô
real. Desta forma, os experimentos podem ser
conduzidos inicialmente somente no simulador, e
quando os primeiros resultados começarem a apa-
recer, os experimentos podem ser redirecionados
para o robô real. Da mesma forma o uso do si-
mulador pode permitir o desenvolvimento de pes-
quisas, evitando o custo da aquisição dos robôs
reais.

2.2 Criaturas de Braitenberg

Um trabalho bastante importante, por ter sido um
dos trabalhos pioneiros em criaturas artificiais foi
o de (Braitenberg, 1986), que em 1986 publicou
seus experimentos com criaturas artificiais estere-
otipadas na forma de “véıculos”. Neste trabalho,
ele apresenta 14 tipos de criaturas artificiais, cha-
madas por ele de “véıculos conceituais”, descritos
por comportamentos bastante simplificados, mas
com um comportamento emergente relativamente
sofisticado.

Um exemplo de criaturas de Braitenberg pode
ser visualizado na figura 4

Das 14 criaturas descritas por Braitenberg, 12
foram implementadas em Lego por Hogg, Martin
& Resnick, conforme (Hogg et al., 1991). Cinco
dessas criaturas são bastante simples, possuindo
apenas 1 sensor. De acordo com seu comporta-
mento, elas foram batizadas com os seguintes no-
mes: T́ımido, Indeciso, Paranóide, Dogged, Inse-
guro e Driven. Quatro das criaturas já possuem
um comportamento mais complexo, recebendo os
nomes de Persistente, Atrativo e Repulsivo, Con-
sistente e Inumano. Por fim, duas criaturas fo-
ram consideradas Criaturas “Filosóficas”: Frantic
e Observador.

2.3 Criaturas Virtuais de Karl Sims

Um trabalho que teve bastante repercussão, sendo
citado muitas vezes na comunidade é o trabalho
de Karl Sims (Sims, 1994b; Sims, 1994a). Em seu
trabalho Sims concebeu criaturas com corpos bas-
tante simples, formados por partes tridimensio-
nais ŕıgidas e acopladas, organizadas estrutural-
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Figura 5: Modelo de Corpo para uma Criatura de
Sims

Figura 6: Interação Corpo-Mente, em uma Cria-
tura de Sims

mente de acordo com um cromossomo que define
uma máquina de estados. Um exemplo de como o
corpo de uma criatura pode ser gerado a partir de
uma máquina de estados pode ser visto na figura
5

Os pontos onde as diferentes partes se conec-
tam podem ser articulados, sendo controlados por
uma “mente” que define como essas articulações se
movimentam, conforme a figura 6.

As criaturas de Sims possuem diversos tipos
de sensores, tais como sensores de ângulos das jun-
tas, sensores de contato e sensores de luz. O con-
trole das criaturas é feito segundo uma rede neu-
ral definida também por um cromossomo que evo-
lui em um algoritmo genético, onde cada neurô-
nio pode ser de vários tipos: sum, product, di-
vide, sum-threshold, greater-than, sign-of,
min, max, abs, if, interpolate, sin, cos, atan,
log, expt, sigmoid, integrate, differentiate,
smooth, memory, oscillate-wave e oscillate-

saw. Os atuadores das criaturas geram o torque
nas juntas. Um exemplo de uma rede neural ge-

Figura 7: Exemplo de Sistema de Controle de uma
Criatura de Sims

Figura 8: Exemplos de Criaturas Evolúıdas nas
Simulações de Sims

rada durante a evolução do sistema pode ser vista
na figura 7

Dessa forma, as criaturas de Sims têm sua
evolução controlada por um algoritmo genético.
Esse algoritmo proporciona uma co-evolução,
tanto da morfologia (corpo) das criaturas como
de seu controle (mente). Sims detectou o surgi-
mento de diversos comportamentos interessantes
durante a evolução de suas criaturas. Em ambi-
entes simulando um meio ĺıquido, ele conseguiu
observar criaturas capazes de nadar. Em simula-
ções em meio sólido, suas criaturas aprenderam a
andar, saltar e buscar a luz. Sims simulou ainda
a competição entre diversos indiv́ıduos, maximi-
zando seu fitness em um determinado número de
gerações. Ele desenvolveu simulações onde cada
criatura lutava por si própria e simulações onde
as criaturas desenvolviam um comportamento so-
cial, cooperando com algumas e competindo com
outras.

Alguns exemplos de criaturas evolúıdas pelas
simulações de Sims podem ser vistas na figura 8.
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Figura 9: O Ambiente “PolyWorld” de Yaeger

2.4 O PolyWorld de Yaeger

Outro exemplo de criaturas artificiais que teve
grande repercussão na comunidade foi o projeto
“PolyWorld”de Yaeger, conforme apresentado ori-
ginalmente em (Yaeger, 1994). Neste artigo, Ya-
eger propõe a construção de uma ferramenta que
segundo ele seria adequada para a investigação de
questões relevantes em biologia evolutiva, ecolo-
gia comportamental, etologia e neurofisiologia. O
objetivo de Yaeger era a construção de uma “vida
artificial semelhante à vida real”. A figura 9 visu-
aliza o mundo virtual constrúıdo por ele.

As criaturas evolúıdas por Yaeger eram capa-
zes de vários comportamentos, que Yaeger bati-
zou de eating, mating, fighting, moving, turning,
focusing (controlar o campo de visão) e lighting
(controlar o brilho de alguns dos poĺıgonos de seu
corpo). De forma semelhante às criaturas de Sims,
as criaturas de Yaeger possuem um sistema ner-
voso constitúıdo por uma rede neural evolutiva
com topologia variável. Ao contrário das criaturas
de Sims, as criaturas de Yaeger possuem um corpo
mais simples, mas em compensação possuem um
sistema de controle bem mais sofisticado. As cri-
aturas de Yaeger possuem um sistema perceptivo,
com capacidade de visão colorida (retina com um
array de 22x22 pontos), com um campo de visão
horizontal variável de 20 a 120 graus, e um campo
de visão vertical fixo, a 10 graus. Além disso, as
criaturas de Yaeger possuem um sistema meta-
bólico responsável pela manutenção da fisiologia
da criatura. Esse sistema metabólico é respon-
sável pelo cálculo energético que mantém a cria-
tura viva. Dentre uma série de comportamentos
emergentes, Yaeger descreve: busca de alimentos,
comportamento de fuga, comportamento de re-
ação quando atacado, seguir outros organismos,
etc.

Figura 10: Tela do Jogo “Creatures” de Stephen
Grand

2.5 “Creatures” de Stephen Grand

Um outro experimento em criaturas artificiais que
teve grande repercussão no meio acadêmico foi o
desenvolvimento do jogo “Creatures” de Stephen
Grand (Grand et al., 1997; Grand and Cliff, 1998).
Ao contrário dos experimentos de Sims e de Ya-
eger, neste caso havia não só o interesse acadê-
mico, mas também o interesse comercial em gerar
um jogo de computador a ser vendido no mer-
cado. Apesar de ser um projeto comercial, o expe-
rimento apresentou um ńıvel de sofisticação bas-
tante impressionante. Uma visualização da tela
principal do jogo pode ser encontrada na figura
10.

Neste experimento, as criaturas são chama-
das de “norns”, e habitam um mundo 2D onde
podem se movimentar e interagir com uma série
de objetos além de outros “norns” e outras criatu-
ras. Uma caracteŕıstica da simulação é que cada
criatura nasce com pouco conhecimento sobre o
mundo a seu redor, a sai aprendendo o funciona-
mento dos objetos a seu redor por meio de expe-
rimentação. Além disso, o usuário pode interagir
com a criatura, atraindo sua atenção e aplicando
pequenas punições e recompensas, à medida que
a criatura faz coisas que o usuário considera “cer-
tas” e “erradas”. Uma das caracteŕısticas bem in-
teressantes desse experimento é a capacidade de
aprendizado de linguagem. Dentre as possibili-
dade de interação com a criatura, o usuário pode
emitir “palavras” em certas situações, que a cria-
tura é capaz de “ouvir”. Dependendo do contexto
em que se encontra, a criatura é capaz de associar
essas palavras com objetos, ações e situações em
seu entorno, e a partir dáı, pode-se utilizar essa
palavra, por exemplo, para solicitar que a cria-
tura procure por um determinado tipo de objeto.
A criatura não vem com nenhuma linguagem pre-
viamente conhecida, de forma que qualquer lin-
guagem pode ser ensinada a ela por este método
(até mesmo uma linguagem inventada).

O controle da criatura artificial é realizado por
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Figura 11: Rede Neural de Controle de um “norn”

meio de uma rede neural com 1000 neurônios di-
vididos em 9 lóbulos. Um diagrama desta rede
neural pode ser visualizado na figura 11.

Além desta rede neural, toda uma bioqúımica
é simulada no experimento. Quando a criatura se
alimenta, este alimento é quebrado em compostos
qúımicos, que sofrem reações e podem alterar o
metabolismo do “norn”. Desta forma, alguns ali-
mentos podem deixar o “norn” doente ou curá-lo.

3 Concebendo uma Criatura Artificial

Uma vez que tenhamos visto alguns exemplos de
criaturas artificiais, algumas perguntas imediata-
mente nos vêm à mente:

� Quais os sub-sistemas necessários para uma
criatura artificial completa ?

� Como devem interagir entre si ?

Balkenius, em (Balkenius, 1995) nos auxilia
neste entendimento. Segundo Balkenius, três ti-
pos de subsistemas, ou módulos são necessários
para controlar uma criatura artificial:

� Módulos Comportamentais

� Módulos de Aprendizagem/Adaptação

� Módulos Motivacionais

Os módulos comportamentais são responsá-
veis pelo comportamento da criatura. Balkenius
descreve uma hierarquia de módulos comporta-
mentais que ele chama de módulos de engaja-
mento. Cada módulo de engajamento controla
uma tarefa em particular da criatura.

Os módulos de aprendizagem/adaptação ati-
vam ou inibem diferentes módulos de engaja-
mento, sendo responsáveis pela aprendizagem da
criatura. Balkenius descreve diversos tipos de
aprendizagem: condicionamento instrumental e
condicionamento clássico, aprendizagem por re-
forço (Q-learning) e aprendizagem por diferenças
temporais.

Os módulos motivacionais são responsáveis
por gerar os propósitos da criatura. Esses pro-
pósitos é que guiarão a escolha de objetivos, que
por sua vez interferirão nos módulos comporta-
mentais para gerar o comportamento final da cri-
atura. Balkenius distingue dois tipos diferentes
de motivações: drives e incentivos. Drives, ou
necessidades internas, segundo (Hull, 1952), de-
finem objetivos internos da criatura, tais como a
necessidade de manter o balanço energético, a ne-
cessidade de conhecer o ambiente, a necessidade
de manter uma integridade estrutural, etc. Drives
são geralmente inatos em uma criatura. Incenti-
vos, que podem ser externos ou internos, inatos ou
adquiridos, são uma maneira auxiliar por meio do
qual uma criatura pode ter motivações. Através
de incentivos, que normalmente estão associados a
est́ımulos de prazer e dor, pode-se“treinar”o com-
portamento de uma criatura artificial, levando-a a
incorporar novos tipos de comportamentos.

Baseando-se nestes três tipos básicos de mó-
dulos, Balkenius descreve 4 tipos diferentes de
meta-comportamentos elementares, direcionados
a um objeto ou situação:

� Comportamento Apetitivo

� Comportamento Aversivo

� Comportamento Exploratório

� Comportamento Neutro

No caso do comportamento apetitivo, a cria-
tura sente uma atração por um objeto ou situação,
que a faz buscar esse objeto ou a realização de de-
terminada situação. No caso do comportamento
aversivo, a criatura sente uma repulsão por um
objeto ou situação, o que a faz evitar esse objeto
ou a realização de uma determinada situação. No
caso do comportamento exploratório, o desconhe-
cimento de informações sobre um objeto ou local,
a faz experimentar atuações sobre o objeto ou a
faz navegar por locais desconhecidos, de forma a
aumentar seu conhecimento. Por fim, um compor-
tamento neutro é aquele que não está relacionado
a um objeto ou situação.

Depois que a questão do comportamento de
uma criatura está devidamente projetado, com
suas possibilidades de aprendizagem/adaptação e
motivação, uma outra questão precisa ser tratada,
para a definição da arquitetura de controle da cria-
tura. É a questão da percepção e da aprendizagem
categorial. Da mesma forma que uma criatura
precisa atuar no mundo (ou em si mesma, levando-
a a se movimentar sobre o mundo), ela também
precisa sensorear o mundo para descobrir objetos
e situações. Entretanto, a quantidade de infor-
mações oriunda dos sensores é muito grande, e
necessita certamente ser filtrada ou categorizada,
de tal forma que se torne útil na determinação
do comportamento. A interpretação das entradas
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sensoriais e sua categorização em ńıveis mais abs-
tratos é a tarefa da percepção. Em outras pala-
vras, cabe à percepção reduzir a complexidade do
mundo sensoreado por meio de representações or-
togonais para padrões sensoriais co-relacionados.
Além disso, um sistema perceptivo pode ainda ge-
rar o que chamamos de“expectativas perceptivas”,
que podem orientar a capacidade preditiva da cri-
atura. Nesse processo de percepção, a informação
é frequentemente multi-modal, vindo de diferentes
tipos de sensores, capturando diferentes tipos de
grandezas f́ısicas do ambiente.

Este nosso exerćıcio em tentar conceber os
módulos necessários para a construção de um sis-
tema de controle para uma criatura artificial, nos
leva a perceber diversos pontos. Em primeiro lu-
gar, parece ser claro que a estrutura de um sis-
tema de controle para uma criatura artificial é bas-
tante diferente de um sistema de controle clássico.
Estratégias clássicas de controle não nos seriam
muito úteis aqui. Em segundo lugar, o que parece
ficar patente é que diversos conceitos oriundos da
psicologia (incluindo-se aqui a psicologia animal),
parecem ser úteis para o desenvolvimento de um
sistema de controle como esse. Stan Franklin, em
(Franklin, 1997a) nos traz o conceito de “mentes
artificiais”, ou seja, sistemas de controle para cri-
aturas artificiais, que de certa forma teriam seu
funcionamento inspirado no que se conhece sobre
mentes naturais, e os modelos que temos para elas.
Nos parece claro, também, que diversos conceitos
das ciências cognitivas, tais como percepção, moti-
vação, aprendizagem, etc, parecem ser importan-
tes e relevantes para essa questão. Isso nos leva,
portanto, à questão das arquiteturas cognitivas,
que serão tratadas na seção a seguir.

4 Arquiteturas Cognitivas

Vimos na seção anterior, que a tentativa de se
delinear a concepção de um sistema de controle
para uma criatura artificial, ou nos termos de
Stan Franklin, uma “mente artificial”, nos leva a
considerar modelos de processos cognitivos, como
os estudados pelas ciências cognitivas para ten-
tar explicar a mente humana. O exerćıcio per-
petrado na seção anterior, na realidade, foi reali-
zado historicamente por toda a comunidade tra-
balhando na questão do comportamento adapta-
tivo. Essa discussão vem se desenvolvendo desde
1990, com a primeira conferência sobre a simu-
lação do comportamento adaptativo (Meyer and
Wilson, 1990), com sucessivas contribuições da co-
munidade. Por volta do final da década de 90,
ińıcio do novo milênio, começa a surgir o termo
“arquitetura cognitiva” para designar especifica-
mente estruturas e processos essenciais de um
modelo cognitivo-computacional de domı́nio ge-
nérico, pasśıvel de ser utilizado em múltiplos ńı-
veis e múltiplos domı́nios, referente aos fenômenos

da cognição e do comportamento. Por exemplo,
(Sloman, 2000) começa a tocar na questão “ar-
quitetural” para se abordar os conceitos mentais.
Sun, em (Sun, 2004) começa a catalogar o que se-
ria necessário ou desejável para uma eventual “ar-
quitetura cognitiva”. Em 2006, ainda (Sun, 2007)
discute questões e desafios no desenvolvimento
de arquiteturas cognitivas. Mais recentemente,
(Langley and Laird, 2009) faz uma análise de al-
gumas assim chamadas arquiteturas cognitivas, e
avalia o avanço desta área de pesquisa.

Todos esses trabalhos apontam que a princi-
pal vantagem em se caracterizar uma arquitetura
computacional como sendo “cognitiva” seria a cri-
ação de um framework concreto para uma modela-
gem mais detalhada do fenômeno cognitivo. Den-
tre outras preocupações arquiteturais, isso acabou
levando à definição de um conjunto de estruturas
essenciais, divisão em módulos, relações entre mó-
dulos, além de outros aspectos, permitindo uma
linguagem comum para que os pesquisadores ex-
plorassem suas propostas.

Apesar desse esforço, no entanto, diversas
questões permanecem ainda em aberto, com rela-
ção às arquiteturas cognitivas. Por exemplo, com
relação às pressuposições cognitivas básicas, o que
há de comum nas diferentes propostas ? O conhe-
cimento, nestas arquiteturas, está representado de
maneira impĺıcita ou expĺıcita ? É um conheci-
mento procedural ou declarativo ? A arquitetura
é automática ou controlada ? Com relação à me-
mória, quais os subsistemas de memória essenciais
? Com relação às abordagens metodológicas para
a elaboração dessas arquiteturas, deve-se utilizar
o fitting de dados quantitativos ou somente de-
monstrações qualitativas ? Como as arquiteturas
devem responder a experimentos mentais filosófi-
cos ? Com relação ao desenvolvimento da arquite-
tura, como descrever os processos componenciais
da cognição, de forma a facilitar a modelagem de-
talhada dos vários componentes e processos que
envolvem a mente ? Em que ordem eles devem
ser elaborados ? Será que existe um conjunto ini-
cial de pressuposições que possa ser utilizado para
o desenvolvimento de modelos futuros ? Com rela-
ção à eventual existência de estruturas essenciais,
será que existe um conjunto mı́nimo de estrutu-
ras essenciais que é mandatório ? As arquiteturas
devem ser constrúıdas como modelos completos,
ou como modelos desenvolvimentais, onde a par-
tir de uma estrutura inicial, e por meio de algum
processo evolutivo, a arquitetura vai evoluindo de
maneira autônoma (como parece acontecer com o
ser humano adulto) ? Quais o objetivos da arqui-
tetura ? A interação com o ambiente ou a intera-
ção com outras criaturas ?

Podemos ainda relacionar diversos requisitos
desejáveis para uma arquitetura cognitiva. Por
exemplo, podemos especificar que ela tenha um
realismo ecológico, ou seja, que não funcione so-
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Figura 12: Arquitetura apresentada em (Rickel
and Johnson, 1999) - Animated Agents for Proce-
dural Training in Virtual Reality

mente em toy-problems, mas suporte as condições
do mundo real. Podemos especificar um realismo
bio-evolutivo, ou seja, que modele a cognição hu-
mana, a partir previamente de uma cognição ani-
mal. Podemos especificar ainda um realismo cog-
nitivo, ou seja, que esta modele as caracteŕısticas
essencias do processo de cognição, e não detalhes
ou aberrações. Podemos especificar um ecletismo
de metodologias e técnicas, evitando um compro-
misso prematuro com técnicas particulares. Com
relação às caracteŕısticas comportamentais, pode-
mos especificar que a arquitetura possua reativi-
dade, sequencialidade, que permita a modelagem
de rotinas ou hábitos das criaturas, que permita a
adaptação por tentativa e erro.

Com relação ao tipo de arquitetura, esta po-
derá ser simbólica, conexionista ou h́ıbridas, cen-
tralizadas ou distribúıdas, poderá conter uma re-
presentação uniforme do conhecimento, represen-
tações heterogêneas, ou ainda sem representação
expĺıcita.

Ao longo dos últimos 20 anos, diversas arqui-
teturas cognitivas foram propostas, algumas de
caráter geral, outras aplicadas somente em situ-
ações espećıficas. Dentre outras, podemos citar
as seguintes arquiteturas: ACT-R, SOAR, EPIC,
PRODIGY, DEM, COGNET, CLARION, Copy-
cat, DUAL, Apex, Psi, Subsumption, ATLAN-
TIS, Theo, ICARUS, AIS, MAX, Homer, Teton,
RALPH-MEA, ERE.

4.1 Exemplos de Arquiteturas Cognitivas Espećı-
ficas

Um primeiro exemplo de arquitetura cognitiva
aplicada a uma criatura virtual é a arquitetura
de Rickell, apresentada na figura 12. É uma ar-
quitetura bastante simples, somente com 3 mó-
dulos cognitivos, um para percepção, outro para
cognição e outro para controle motor. Seria uma
arquitetura cognitiva próxima de uma arquitetura
cognitiva mı́nima.

A arquitetura de Albus, apresentada na figura

Figura 13: Arquitetura apresentada em (Albus,
1991) - Outline for a Theory of Intelligence

Figura 14: Arquitetura apresentada em (Kim
et al., 2002) - Implementation of Artificial Cre-
ature based on Interactive Learning

13 já é um pouco mais sofisticada. Nela vemos,
além dos sensores e atuadores, quatro módulos
cognitivos: um para percepção sensorial, outro
para geração de comportamento, outro para mo-
delagem do mundo e outro para julgamento de
valores.

A arquitetura de Kim, apresentada na figura
14. É uma variação da arquitetura de Albus. Nela
não teremos um módulo de julgamento de valores,
mas temos um módulo de aprendizagem.

A arquitetura de Yoon, apresentada na figura
15 é outra variação. Nesta, veremos um módulo de
sistema motivacional, que podeŕıamos comparar
com o módulo de julgamento de valores de Albus.

Trouxemos aqui a arquitetura de Arnellos,
apresentada na figura 16, em função de uma cu-
riosidade. Nesta arquitetura, vemos que a mesma
identifica dois tipos de representações abstráıdas
do ambiente: crenças e signos. O uso de signos
como véıculo de representação pressupõe um mo-
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Figura 15: Arquitetura apresentada em (Yoon
et al., 2000) - Interactive Training for Synthetic
Characters

Figura 16: Arquitetura apresentada em (Arnellos
et al., 2008) - Autonomy in Virtual Agents: In-
tegrating Perception and Action on Functionally
Grounded Representations

delo estendido quando comparado a arquiteturas
que representam o conhecimento sobre o mundo
apenas de maneira simbólica. De acordo com a
semiótica, signos podem ser de diferentes nature-
zas, podendo ser śımbolos, ı́ndices ou ı́cones.

A arquitetura de Isla, apresentada na figura
17, traz diversas sofisticações. Nela já vemos uma
memória de trabalho, um Blackboard e um sis-
tema de navegação. Aparentemente, Isla também
se preocupa em representar o mecanismo de aten-
ção, indicando mecanismos de seleção de atenção
e objetos de atenção e de desejo.

A Arquitetura “CogAff” de Aaron Sloman,
apresentada na figura 18 é uma arquitetura hierár-
quica com 3 ńıveis hierárquicos. No ńıvel inferior,
vemos um conjunto de mecanismos reativos, que
colhem dados dos sensores e alimentam os atu-
adores, por meio de mecanismos de percepção e
ação. Num ńıvel superior, os mesmos mecanismos
de percepção e atenção alimentam um conjunto
de racioćınios deliberativos, responsáveis por efe-
tuar planos de ação sobre o ambiente. Esses me-
canismos deliberativos, ao invés de atuar direta-
mente sobre o ambiente, interferem nos mecanis-
mos reativos, modificando-lhes o comportamento.
Por fim, em um ńıvel ainda acima, os mecanismos
de meta-gerenciamento, supervisionam os meca-
nismos deliberativos, alterando-lhes parâmetros e
ajustando-os, quando necessário.

A arquitetura de Imbert, apresentada na fi-
gura 19 é uma variação da arquitetura de Slo-
man. Nela, o terceiro ńıvel não é responsável pelo
meta-gerenciamento, mas segundo Imbert, funci-

Figura 17: Arquitetura apresentada em (Isla
et al., 2001) - A Layered Brain Architecture for
Synthetic Creatures

Figura 18: A Arquitetura “CogAff” de Aaron Slo-
man

ona como uma camada social, propiciando a inte-
ração da criatura com outras criaturas.

A arquitetura de Franklin, apresentada na fi-
gura 20 também é bastante sofisticada. O artigo
que a apresenta (Franklin, 1997b), na verdade faz
uma análise da evolução de diversas arquitetu-
ras cognitivas, sendo que a arquitetura apresen-
tada na figura 20 representa o ápice de comple-
xidade. Nela vemos uma representação expĺıcita
de diversos módulos encontrados em outras arqui-
teturas, mas também uma representação expĺıcita
de mecanismos de drives, mecanismos de atenção,
aprendizagem, etc.
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Figura 19: Arquitetura apresentada em (Imbert
and De Antonio, 2005) - An Emotional Architec-
ture for Virtual Characters

Figura 20: Arquitetura apresentada em (Franklin,
1997b) - Autonomous Agents as Embodied AI

state state

declarative 
memory

  red  #3   ‘x’ #9 #45

goal

perception

#3 

#45

visualization

Figura 21: Exemplo comparativo entre as estrutu-
ras de conhecimento no SOAR (esquerda) e ACT-
R (direita))

5 Exemplos de Arquiteturas Genéricas -
ACT-R e SOAR

A seguir, apresentamos duas arquiteturas cogniti-
vas de caráter genérico. Ao contrário das arquite-
turas apresentadas anteriormente, que tinham um
escopo bastante espećıfico, para o controle de cria-
turas artificiais bastante espećıficas, as arquitetu-
ras ACT-R e SOAR ao contrário são arquiteturas
de propósito geral. São duas arquiteturas que vêm
evoluindo já há bastante tempo, sendo que muitas
vezes alguma inovação que aparece em uma delas,
logo em seguida acaba tendo uma contraparte na
outra.

Um exemplo figurativo e comparativo entre
o ACT-R e o SOAR pode ser visto na figura 21
(SOAR à esquerda e ACT-R à direita).

Apesar de um grande número de similarida-
des entre as duas as estruturas de conhecimento

manipuladas por cada uma são completamente di-
ferentes. No SOAR (à esquerda), o conhecimento
é representado por meio de WMEs (Working Me-
mory Elements) que se associam formando árvo-
res de conhecimento. No ACT-R, o conhecimento
é representado por chunks, estruturas lineares re-
presentadas na figura à direita.

O ACT-R (Adaptive Control of Thought – Ra-
tional) (Anderson et al., 2004) é uma arquite-
tura cognitiva que é ao mesmo tempo um modelo
teórico e um sistema computacional, desenvolvido
por John Anderson e sua equipe, da Universidade
Carnegie-Mellon, desde os anos 70 do século XX
(Anderson, 1976).

O SOAR (State Operator And Result) (Laird
and Congdon, 2011) é também uma arquitetura
cognitiva que é ao mesmo tempo um modelo teó-
rico e um sistema computacional, desenvolvido
por John Laird e sua equipe, da Universidade de
Michigan, desde os anos 80 do século XX (Laird
et al., 1987).

Estas duas arquiteturas cognitivas tiveram
suas propostas iniciais mais ou menos ao mesmo
tempo, e da mesma forma evoluiram de ma-
neira radical, desde os seus primórdios. De uma
certa maneira, podemos assumir que tanto ACT-
R como SOAR não mais possuem hoje a mesma
estrutura que tinham em seus primórdios. Da
mesma forma, a grande maioria dos artigos e livros
que visam descrever essas arquiteturas estão pro-
fundamente desatualizados, pois não incorporam
as últimas inovações. Em ambos os casos, para
uma compreensão mais fiel do funcionamento de
cada arquitetura, o recomendável é fazer o down-
load do software disponibilizado por seus autores
em seus web-sites, e a consulta aos últimos manu-
ais de referência.

5.1 ACT-R - Adaptive Control of Thought - Ra-
tional

O ACT-R é hoje uma arquitetura cognitiva h́ı-
brida (capaz de processar estruturas simbólicas e
sub-simbólicas). O ACT-R é o ápice de toda uma
série de predecessores, que apesar da mesma sigla,
já teve diversos outros nomes, tais como Atomic
Components of Thought ou Adaptive Character of
Thought. Diversas versões foram desenvolvidas,
as vezes com grandes diferenças funcionais entre
elas. Dentre outros nomes, ACT-E, ACT*, PUPS,
ACT-R/PM e ACT-R. A presente versão do ACT-
R é a 6.0.

As estruturas simbólicas funcionam como sis-
temas de produção. As estruturas sub-simbólicas
incluem um conjunto massivo de processos para-
lelos, sumarizados por meio de equações matemá-
ticas, e podem controlar os processos simbólicos.
Possui ainda funções de utilidade e processos de
aprendizagem.

Uma visão geral da arquitetura ACT-R pode
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Figura 22: Arquitetura Geral do ACT-R
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(probabilidade de 

seleção)

Utilidade: Resolução 
de Conflitos 
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uso)

Figura 23: Tipos de Conhecimento Armazenados
nas Memórias Declarativa e Procedural no ACT-R

ser visualizada na figura 22.

Conforme pode-se observar na figura 22, o
ACT-R possui dois tipos de memórias, a memó-
ria declarativa e a memória procedural. A me-
mória declarativa armazena conhecimento decla-
rativo, ou seja, coisas que somos consciente de
que sabemos e que podemos usualmente descre-
ver para outras pessoas, representado em termos
de chunks, ou seja, configurações de elementos
que codificam as diversas coisas que sabemos. A
memória procedural armazena conhecimento pro-
cedural, ou seja, conhecimento que exibimos por
meio de nosso comportamento, mas do qual não
somos conscientes, representado por meio de re-
gras de produção que especificam como buscar
e utilizar o conhecimento declarativo para resol-
ver problemas. Além disso, em um ńıvel sub-
simbólico, a memória declarativa armazena ainda
os ńıveis de ativação para cada chunk, que influem
na probabilidade de seleção e a memória proce-
dural armazena funções de utilidade, que influem
na probabilidade de uso, conforme mostrado na
figura 23

Para compreendermos como funciona o ACT-
R, é necessário que compreendamos sua termino-
logia básica. Um primeiro conceito que é necessá-
rio é o conceito de chunk. Um chunk é uma uni-
dade elementar de cognição no ACT-R. Chunks
são n-tuplas tipadas, utilizadas para armazenar
qualquer tipo de informação. Um exemplo da de-
finição de tipos de chunk pode ser visto na figura

(chunk-type name slot-name-1 slot-name-2 ... slot-name-n)

(chunk-type bird species color size)

(chunk-type column row1 row2 row3)

(chunk-type count-order first second)

(chunk-type count-from start end)

Figura 24: Exemplos de Tipos de Chunks no
ACT-R

(add-dm

(b ISA count-order first 1 second 2)

(c ISA count-order first 2 second 3)

(d ISA count-order first 3 second 4)

(e ISA count-order first 4 second 5)

(f ISA count-order first 5 second 6)

(first-goal ISA count-from start 2 end 4))

Figura 25: Exemplos de Chunks no ACT-R

(P counting-example English Description
   =goal> If the goal chunk is
      isa      count    of the type count
     state    incrementing    the state slot is incrementing
     number   =num1       there is a number we will call =num1
   =retrieval> and the chunk in the retrieval buffer
            isa      count-order  is of type count-order
     first    =num1       the first slot has the value  =num1
     second   =num2       and the second slot has a value 
    we will call =num2
==> Then
        =goal> change the goal
     number   =num2       to continue counting from =num2
   +retrieval> and request a retrieval
            isa     count-order    of a count-order chunk to
     first   =num2       find the number that follows =num2
)

Figura 26: Exemplo de Regra de Produção no
ACT-R

24. Um exemplo de chunks pode ser visto na fi-
gura 25. Um exemplo de regra de produção pode
ser visto na figura 26.

Um outro conceito importante no ACT-R é o
conceito de buffers. Buffers correspondem à in-
terface entre a memória procedural e os outros
módulos do sistema. É por meio de buffers que a
memória procedural pode coletar informações de
outros módulos do sistema, processar essas infor-
mações e enviar novas informações aos diferentes
módulos do sistema. Por exemplo, assumindo que
existam dois módulos chamados goal e retrieval o
buffer goal é a interface para o módulo goal. O
buffer retrieval é a interface para o módulo retri-
eval. Cada buffer só acomoda um único chunk a
cada instante de tempo. Os valores dos buffers po-
dem ser testados e alterados por produções. Nas
regras de produção (veja figura 26), os valores dos
buffers podem ser consultados ou alterados. Por
exemplo, considerando-se o buffer retrieval, as se-
guintes ações podem ser executadas:

=retrieval> Modifica valores dos slots do buffer

+retrieval> Faz uma requisição ao módulo em
questão

-retrieval> Limpa o buffer em questão
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Figura 27: Módulos e Buffers do ACT-R 5.0

Figura 28: Ferramentas de Depuração e Teste de
Modelos ACT-R 6.0

?retrieval> Efetua ’queries’ ao módulo

Somente uma produção pode disparar a cada
instante. Escolher a produção é chamada de uma
resolução de conflitos. Um modelo ACT-R é um
programa em LISP contendo os comandos ACT-
R.

Um exemplo dos módulos e buffers dispońıveis
na versão ACT-R 5.0 pode ser visto na figura 27.

As janelas do da ferramenta de depuração e
teste de modelos do ACT-R 6.0 podem ser vistas
na figura 28.

Uma lista dos novos módulos e buffers dispo-
ńıveis na versão 6.0 do ACT-R podem ser vistos
na figura 29.

A versão original da ferramenta ACT-R é pro-
gramada em LISP. Isso cria algumas dificulda-
des de integração com outras linguagens. Existe
uma versão em Java do ACT-R, chamada de
JActr. Maiores informações podem ser obtidas
em jactr.org. Para saber maiores informações
sobre a ferramenta computacional ACT-R ou efe-
tuar seu download, deve-se acessar o endereço
http://act-r.psy.cmu.edu/, onde pode-se en-
contrar diversos tutoriais explicando o uso dos di-
ferentes módulos do sistema, além do manual de

Figura 29: Novos Módulos/Buffers e sua localiza-
ção estimada no cérebro humano, na versão 6.0 do
ACT-R

referência.

5.2 SOAR (State, Operator And Result)

Da mesma maneira que o ACT-R, o SOAR tam-
bém é uma arquitetura cognitiva que passou por
diversas transformações ao longo de sua existên-
cia, onde diversos novos módulos foram acrescen-
tados. A base lógica de sua constituição se apóia
na teoria dos Sistemas de Śımbolos F́ısicos de Alan
Newell (Newell, 1980), bem como nos sistemas
de produção dos primórdios da inteligência arti-
ficial. A proposta do SOAR é realizar uma busca
em espaços de problemas, com uma estrutura de
controle automática/deliberativa em dois ńıveis e
aprendizagem cont́ınua, determinada por impas-
ses. Uma visão esquemática do SOAR pode ser
vista na figura 30. A versão mais moderna da ar-
quitetura pode ser vista na figura 31.

As estruturas básicas suportadas pela arqui-
tetura são os estados e os operadores. Estados
são toda informação sobre a situação corrente, in-
cluindo a percepção e a descrição de metas corren-
tes e espaços de problemas. Os operadores ocasi-
onam passos no espaço de problemas. Uma me-
mória de trabalho armazena percepções e a hierar-
quia de estados e seus operadores associados. Esse
conteúdo pode acionar a memória de longo prazo
ou ações motoras. A memória de longo prazo é
um repositório do conteúdo processado pela ar-

Figura 30: Visão Esquemática do SOAR em suas
versões mais primitivas
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Figura 31: Visão Esquemática do SOAR em suas
últimas versões

quitetura capaz de produzir comportamento. A
memória procedural armazena regras e é acessada
automaticamente durante os ciclos de decisão. A
memória semântica armazena estruturas declara-
tivas e a memória episódica armazena episódios.
As memórias de longo prazo são impenetráveis,
ou seja, não podem ser examinadas diretamente.
Certos procedimentos recuperam informações nas
memórias de longo prazo e armazenam na memó-
ria de trabalho. Além disso, o SOAR conta com
uma interface Perceptiva/Motora, que realiza ma-
peamentos do mundo externo para representações
internas na memória de trabalho e de representa-
ções internas para o mundo externo. Percepção e
Ação podem acontecer em paralelo com o processo
de cognição.

O ponto fundamental do funcionamento do
SOAR está em seu ciclo de decisão. Esse, é um
processo arquitetural básico suportando a cogni-
ção. Esse ciclo envolve a seleção e aplicação de
operadores. Ele pode ser dividido em três fases:
elaboração, decisão e aplicação.

A fase de elaboração faz um acesso paralelo à
Memória de Longo Prazo para elaborar o estado.
É feita então uma sugestão de novos operadores e
sua posterior avaliação.

A fase de decisão envolve um procedimento
de decisão onde, a partir da definição de preferên-
cias por operadores (realizada por meio de uma
linguagem de preferência por operadores), obtém-
se como resultado que um operador é selecionado.
Neste ı́nterim, pode ocorrer um impasse, resultado
de preferências incompletas ou conflito. Nesse
caso, esse impasse precisa ser resolvido.

Na fase de aplicação, regras são disparadas
de forma a modificar os estados. A seleção de um
único operador por ciclo de decisão impõe um gar-
galo cognitivo à arquitetura, limitando o trabalho
cognitivo por ciclo.

Impasses sinalizam uma falta de conheci-
mento, e portanto a oportunidade para aprendi-
zagem. Esta acontece automaticamente quando
o conhecimento elicitado pelo estado corrente não

Figura 32: Exemplo de Conteúdo da Memória de
Trabalho do SOAR

(identifier ^attribute value)

(identifier ^attribute-1 value-1

^attribute-2 value-2

^attribute-3 value-3...

^attribute-n value-n)

Figura 33: Definição de Working Memory Ele-
ments (WME)

é suficiente para o procedimento de decisão sele-
cionar um operador. A linguagem de impasses é
independente de domı́nio. Quando ocorre um im-
passe, a arquitetura automaticamente inicia a cri-
ação de um novo sub-estado cuja meta é resolver
o impasse e impõe uma hierarquia de metas/sub-
estados no contexto da memória de trabalho.

O SOAR conta com quatro mecanismos de
aprendizagem: chunking, aprendizagem por re-
forço, aprendizagem episódica e aprendizagem se-
mântica. O chunking cria automaticamente novas
regras na memória de longo prazo utilizando-se
dos resutados gerados de um impasse. De certa
forma, ele previne que um impasse ocorra em si-
tuações similares no futuro. A aprendizagem por
reforço ajusta os valores das preferências por ope-
radores e a aprendizagem episódica armazena a
história das experiências. A aprendizagem semân-
tica captura asserções declarativas mais abstratas.

O centro de funcionamento do SOAR é a me-
mória de trabalho, onde diferentes elementos, cha-
mados de WMEs (Working Memory Elements)
são armazenados. A figura 32 apresenta um exem-
plo de conteúdo da memória de trabalho. Na fi-
gura 33 temos a estrutura básica de um WME.
Na figura 34 temos um posśıvel exemplo de um
conteúdo da memória de trabalho. Na figura 35
mostramos como os diversos elementos da memó-
ria de trabalho podem se inter-relacionar entre si,
formando árvores ou grafos de conhecimento.

Na figura 36 vemos um exemplo de como po-
demos definir preferências e na figura 37 vemos
um exemplo de uma produção ou regra.

O SOAR, da mesma maneira que o ACT-R
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(O43 ^isa apple

^color red

^inside O53

^size small

^X44 200)

(O87 ^isa ball ^color red

^inside O53 ^size big)

(O53 ^isa box ^size large

^color orange

^contains O43 O87)

(X44 ^unit grams ^property mass)

Figura 34: Exemplo do Conteúdo da Memória de
Trabalho

Figura 35: Associação entre WMEs

(S1 ^operator O3 +)

(S1 ^operator O3 > O4)

Figura 36: Exemplos de Definições de Preferências

é ao mesmo tempo um modelo teórico e uma fer-
ramenta computacional. A versão mais atual do
SOAR, no momento da escrita deste artigo é a ver-
são 9.3.1. A ferramenta de desenvolvimento conta
com um debugger, chamado de SOAR Debugger
(figura 38) e recursos de programação visual (Vi-
sual SOAR - figura 39).

A ferramenta computacional do SOAR pos-
sui integração com diversas linguagens, tais como
C++, Java, Tcl, e possui um mecanismo ge-
nérico via Sockets, por meio do qual pode se
integrar com praticamente qualquer outra lin-
guagem de programação. Possui ainda uma
linguagem de markup, o SML Soar Markup
Language. Para maiores informações sobre o
SOAR, e mesmo para fazer o download da ferra-
menta, interessados podem consultar o web-site:
http://sitemaker.umich.edu/soar/home, onde
estão dispońıveis tutoriais explicando o uso do
SOAR em diferentes situações, além de manuais
do usuário e manuais de referência.

6 Conclusões

Neste trabalho, apresentamos um survey sobre o
uso de arquiteturas cognitivas em criaturas artifi-

sp {blocks-world*propose*move-block

(state <s> ^problem-space blocks

^thing <thing1> <> <thing1> <thing2>

^ontop <ontop>)

(<thing1> ^type block ^clear yes)

(<thing2> ^clear yes)

(<ontop> ^top-block <thing1>

^bottom-block <> <thing2>)

-->

(<s> ^operator <o> +)

(<o> ^name move-block ^moving-block <thing1>

^destination <thing2>)

Figura 37: Exemplo de uma Produção - Regra

Figura 38: Ferramenta de Debugger do SOAR

Figura 39: Tela do Visual SOAR

ciais. Esse escopo pode ser entendido como uma
sub-área da Vida Artificial onde métodos do tipo
top-down fomentam a criação de sistemas artifi-
ciais que possuem alguma semelhança com siste-
mas vivos. Podemos portanto entender essa como
sendo a soleira da área de pesquisa em Vida Ar-
tificial. O presente artigo visou apresentar um re-
trato dessa área de pesquisa, direcionando o lei-
tor interessado à literatura pertinente, ao mesmo
tempo que propicia uma visão geral sobre essa
área de pesquisa.
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Abstract— This paper presents the design of two controllers, both discrete with sliding modes. The first
controller shown does not consider the delay control signal, the second controller used in this paper is a controller
that in your project is considered a delay (known) in the control signal. This controller has the function to reduce
or even eliminate the effects caused by the delay, since delay may cause the system to instability. For verification
of the two control strategies, is used the inverted pendulum system, and analyzed the results of simulations and
also experimental results of the two controllers.

Keywords— Sliding Surface, Discrete Control, Computational Delay-Time.

Resumo— Neste trabalho é mostrado o projeto de dois controladores, ambos discretos e com modos deslizan-
tes. O primeiro controlador apresentado não considera o atraso computacional no sinal de controle, o segundo
controlador é um controlador que em seu projeto é considerado um atraso h (conhecido) no sinal de controle. O
controlador proposto atenua ou até mesmo elimina os efeitos causados pelo atraso, como desempenho ruim e até
instabilidade. Para a comparação das duas estratégias de controle, é utilizado o sistema pêndulo invertido, sendo
analisados resultados de simulações e também resultados experimentais dos dois controladores.

Palavras-chave— Superf́ıcie Deslizante, Controle Discreto, Atraso Computacional.

1 Introdução

Aplicações de controle com modos deslizantes im-
plementados através de computadores digitais têm
sido utilizados com maior frequência em projetos
de sistemas (Niu et al., 2010). A presença de
atraso no sinal de controle devido ao tempo de
computação necessário para gerar o sinal de con-
trole digital, não apenas reduz a estabilidade do
sistema, mas também degrada o seu desempenho
(Damazo, 2008).

Neste trabalho, são mostrados os efeitos do
atraso no sinal de controle sobre um sistema a ser
controlado (pêndulo invertido), sendo feitas simu-
lações utilizando o modelo não-linear do pêndulo e
obtidos resultados experimentais no equipamento
pêndulo invertido.

Dois projetos de controladores são apresenta-
dos neste trabalho. O primeiro é o controlador
discreto com modos deslizantes que não considera
o atraso no sinal de controle, chamado neste traba-
lho de CDMD-o. O segundo controlador é discreto
com modos deslizantes que considera o atraso no
sinal de controle, o qual é chamado de CDMD-h.
Os dois controladores são utilizados nas simula-
ções e implementações experimentais no pêndulo
invertido de forma que as respostas são compara-
das.

2 Controle Discreto Para Sistemas sem
Atraso Computacional (CDMD-o)

Nesta seção, é mostrado de forma resumida o pro-
jeto de um controlador discreto com modos desli-
zantes (CDMD-o) (Ribeiro, 2006), (Caun, 2007),
(Garcia et al., 2005), (Garcia et al., 2009)

Considere o sistema discreto dado na forma:

xk+1 = Φxk + Γuk

yk = Cxk
(1)

onde uk ∈ R
m

é o vetor de controle discreto no
tempo e xk ∈ R

n
, yk ∈ R

p
são os sinais amos-

trados. As matrizes constantes são Φ ∈ R
n×n

,

Γ ∈ R
n×m

e C ∈ R
p×n

.

O sinal de controle é dado a cada instante de
amostragem k∆. Em controle digital, a i-ésima
entrada de controle ui(t) tem um valor constante
entre as amostragens

ui(t) = uik = ueq
ik+u±

ik, k∆ ≤ t < (k+1)∆ (2)

onde ueq
ik é a i-ésima componente do vetor de con-

trole equivalente discreto e u±
ik é a i-ésima compo-

nente do vetor de controle que mantém o sistema
na superf́ıcie deslizante. A técnica proposta aqui
é aplicável a sistemas multivariáveis.
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2.1 Projeto da Superf́ıcie Deslizante e da Lei de
Controle

A superf́ıcie deslizante discreta no tempo Sk é de-
finida por

Sk = Gxk (3)

onde a matriz G ∈ R
m×n

, composta pelos ga-
nhos da superf́ıcie deslizante, é projetada tal que
o sistema, mantido sobre Sk para todo k, seja as-
sintoticamente estável.

Uma lei de controle equivalente para o sistema
(1) em deslizamento, para todo k, é obtida da con-
dição Sk+1 = Sk. Então,

ueq
k = Feqxk (4)

onde Feq = −(GΓ)−1G(Φ − I) e GΓ é uma
matriz não-singular.

A lei de controle u±
k , responsável por conduzir

os estados do sistema para o modo deslizante, é a
seguir projetada.

Considere a função de Lyapunov

Vk =
1

2
ST
k Sk. (5)

A condição de existência da superf́ıcie desli-
zante discreta é dada por,

Vk+1 < Vk, para ‖Sk‖ 6= 0. (6)

Substituindo (5) em (6), a condição será

1

2
ST
k+1Sk+1 <

1

2
ST
k Sk, ‖Sk‖ 6= 0. (7)

Considerando que

∆Sk+1 = Sk+1 − Sk = Gxk+1 −Gxk =

= G(Φxk + Γuk)−Gxk (8)

e substituindo (2) e (4) em (8) tem-se

∆Sk+1 = G Γu±
k . (9)

Inserindo a relação Sk+1 = Sk + ∆Sk+1 e
(9) na condição (7), e reorganizando os termos,
obtém-se

(GΓu±
k )

TSk < −
1

2
(GΓu±

k )
T (GΓu±

k ), ‖Sk‖ 6= 0.

(10)
Por simplicidade, admite-se que GΓ =

I(sendo que I é a matriz identidade). Então, a
condição de existência para a superf́ıcie deslizante
discreta é

(u±
k )

TSk < −
1

2
(u±

k )
T (u±

k ), ‖Sk‖ 6= 0. (11)

Uma lei discreta u±
k que satisfaz a condição

de existência (11) é dada por

u±
k = −Sk. (12)

Dessa forma, a lei de controle discreta que não
considera o atraso no tempo de computação apre-
senta a seguinte estrutura

uk = ueq
k + u±

k

uk = −[(GΓ)−1G (φ − I)xk + Sk ]
(13)

com Sk = Gxk.

3 Controle Discreto Para Sistemas com
Atraso Computacional (CDMD-h)

Esta seção apresenta o projeto de um controlador
discreto com modos deslizantes que considera o
atraso computacional (CDMD-h) (Ribeiro, 2006),
(Damazo, 2008), (Garcia, 2002), (Garcia et al.,
2009).

Considere o sistema discreto com atraso com-
putacional dado por (LEE and LEE, 1999)

xk+1 = Φxk + Γ1uk−1 + Γ2uk

yk = Cxk
(14)

onde uk ∈ R
m

é o vetor de controle discreto no
tempo e xk ∈ R

n
, yk ∈ R

p
são os sinais amos-

trados. As matrizes constantes são Φ ∈ R
n×n

,

Γ1 ∈ R
n×m

, Γ2 ∈ R
n×m

e C ∈ R
p×n

. Note que a
matriz de entrada Γ satisfaz a relação Γ = Γ1+Γ2.

As parcelas da matriz de entrada, Γ1 e Γ2, po-
dem ser calculadas de maneira mais simples, atra-
vés das seguintes relações matriciais

Γ1 = (∆− h)ΦhΨ∆−hB (15)

Γ2 = hΨhB (16)

sendo que

Ψ = I +
A∆

2!
+

A2∆2

3!
+ .... (17)

O controle é dado a cada instante de amostra-
gem k∆ com um atraso de computação h, cons-
tante e menor que ∆. Em controle digital, a i-
ésima entrada de controle ui(t) tem um valor cons-
tante entre as amostragens

ui(t) = uik = ueq
ik+u±

ik, k∆+h ≤ t < (k+1)∆+h
(18)

sendo que ueq
ik é a i-ésima componente do vetor

de controle equivalente discreto e u±
ik é a i-ésima

componente do vetor de controle que mantém o
sistema na superf́ıcie deslizante.
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3.1 Projeto da Superf́ıcie Deslizante Discreta

A superf́ıcie deslizante discreta no tempo, que leva
em consideração o tempo de atraso, Sk é definida
como

Sk = Gxk +GΓ1uk−1. (19)

Observe que esta nova superf́ıcie depende da
componente atrasada do sinal de controle, e este
sinal é acesśıvel. A escolha desta superf́ıcie com-
pensa o atraso no sinal de controle como será visto

a seguir. A matriz G ∈ R
m×n

é projetada tal que
os estados, mantidos sobre Sk para todo k, seja
assintóticamente estável.

Uma lei de controle equivalente para o sistema
(14) em deslizamento para todo k, é obtida de
Sk+1 = Sk. Então

Gxk+1 +GΓ1 u
eq
k = Gxk

Considerando que Γ = Γ1 + Γ2, tem-se

ueq
k = Feqxk

Feq = −(GΓ)−1G(Φ− I).
(20)

3.2 Projeto da Lei de Controle Discreta

A lei de controle u±
k , responsável por conduzir os

estados do sistema para a superf́ıcie de desliza-
mento, será projetada considerando o atraso com-
putacional.

Considere a função de Lyapunov

Vk =
1

2
ST
k Sk. (21)

A condição de existência da superf́ıcie desli-
zante discreta é

Vk+1 < Vk, para ‖Sk‖ 6= 0. (22)

Substituindo (21) em (22), a condição de exis-
tência para a superf́ıcie deslizante será

1

2
ST
k+1Sk+1 <

1

2
ST
k Sk, ‖Sk‖ 6= 0 (23)

Considerando (20) e (23), tem-se

∆Sk+1 = Sk+1 − Sk = (24)

Gxk+1 +GΓ1 uk −Gxk −GΓ1 uk−1

resultando, por (14) e (20), que

∆Sk+1 = G Γu±
k . (25)

Inserindo a relação Sk+1 = Sk + ∆Sk+1 em
(23), obtém-se

1

2
(Sk+∆Sk+1)

T (Sk+∆Sk+1) <
1

2
ST
k Sk, ‖Sk‖ 6= 0

(26)
2∆ST

k+1Sk < −∆ST
k+1∆Sk+1, (27)

‖Sk‖ 6= 0, ‖∆Sk+1‖ 6= 0.

Substituindo (25) em (27) obtém-se

(GΓu±
k )

TSk < −
1

2
(GΓu±

k )
T (GΓu±

k ), ‖Sk‖ 6= 0

(28)
Admitindo por simplicidade que GΓ = I, en-

tão, a condição de existência para a superf́ıcie des-
lizante discreta é

(u±
k )

TSk < −
1

2
(u±

k )
T (u±

k ), ‖Sk‖ 6= 0. (29)

Uma lei discreta u±
k que satisfaz a condição

de existência (29) é dada por

u±
k = −Sk. (30)

Dessa forma, a lei de controle discreta que
considera o atraso no tempo de computação apre-
senta a seguinte estrutura

uk = ueq
k + u±

k = −[(GΓ)−1G (φ − I)xk + Sk ]
com Sk = Gxk +GΓ1 uk−1.

(31)
Observa-se que a lei de controle é semelhante

ao caso anterior, no entanto, a superf́ıcie de des-
lizamento é diferente pois depende da realimenta-
ção da entrada com atraso.

4 Modelo do Pêndulo Invertido

Nesta seção é apresentado o modelo matemático
do Pêndulo Invertido, que será utilizado nas simu-
lações e implementações práticas.

O Sistema pêndulo invertido é mostrado na
Figura 1, onde o pêndulo invertido é montado so-
bre um carrinho com motor, que está sobre um
trilho (Quanser, 1998). O objetivo do controle é
manter a haste do pêndulo equilibrada e posicio-
nar o carrinho sobre uma referência.

Na Figura 1, u é a força de controle, M é a
massa do carro, m é a massa do pêndulo, x é a
posição do carro sobre o trilho, e θ é o ângulo
do pêndulo. Os valores numéricos usados para
o sistema neste trabalho são dados na Tabela1
(Quanser, 1998).

As equações diferenciais que representam a di-
nâmica do sistema pêndulo invertido são dadas a
seguir (Quanser, 1998).









θ̇

θ̈
ẋ
ẍ









=











θ̇
(M+m)g sin θ−m(sin θ)θ̇2 cos θ+bẋ cos θ

l(M+m sin2 θ)

ẋ
mlθ2 sin θ−mg sin θ−bẋ

(M+m−m cos θ)











+

+









0
a cos θ

l(M+m sin2 θ)

0
a

(M+m−m cos θ)









V (32)
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Figura 1: Sistema pêndulo invertido.

Tabela 1: Parâmetros F́ısicos do Pêndulo Inver-
tido.

Parâmetros Śımb. Valor Unid.
Comprimento l 0,61 m

Massa do pêndulo m 0,21 Kg
Massa do carro M 0,4573 Kg

Const. gravitacional g 9,8 m/s2

Dado da placa a 1,7378 -
Dado da placa b 7,6872 -

A relação entre a força de controle u e a tensão
V , em Volts, gerada pelo computador digital é

u = aV − bẋ (33)

Linearizando o sistema no ponto de equiĺıbrio
[

θ x θ̇ ẋ
]

=
[

0 0 0 0
]

através do co-
mando linmod do software MATLAB/SIMULINK
(Matlab, 2005) obtém-se as seguintes matrizes:

A =









0 0 1 0
0 0 0 1

46, 9 0 0 55, 1
−4, 5 0 0 −16, 8









(34)

B =









0
0

−12, 4
3, 8









(35)

C =









1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1









. (36)

A transformação discreta para cada peŕıodo
de amostragem é obtida usando o comando c2d do
software MATLAB/SIMULINK (Matlab, 2005).

Os pólos escolhidos para o projeto de controle
foram colocados em -10, -5 e -3. Os ganhos da
componente equivalente de controle, e da super-
f́ıcie deslizante, obtidos através da alocação dos
pólos, para um peŕıodo de amostragem ∆ = 0,01
segundos que foram utilizados nas simulações e
nos resultados experimentais, são dados por (37)
e (38).

Feq =
[

11, 6 0 1, 9 5, 6
]

(37)

G =
[

−180, 5 −121, 8 −31, 5 −77, 1
]

(38)

5 Simulações e Resultados Experimentais

Nesta seção são mostrados os resultados obtidos
nas simulações, e os resultados experimentais ob-
tidos no pêndulo invertido.

Para o projeto dos controladores CDMD-o
(13) e CDMD-h (31) foi utilizado o modelo line-
arizado dado por (34), (35) e (36), sendo que as
simulações foram feitas utilizando o modelo não-
linear dado por (32), e os resultados experimentais
foram obtidos no pêndulo invertido.

Tanto na simulação quanto na implementação
prática, apenas os estados

[

θ x
]

estão dispońı-

veis, sendo estimados
[

θ̇ ẋ
]

através de filtros
derivativos.

Uma representação esquemática de controle
do pêndulo invertido é mostrada na Figura 2.

y(t)

g

h

k

i

ce

d

a

f

Planta

A/D

D/A

u(t)

Amplificadores
de Potência

Microcomputador com
Matlab Simulink Real-Time

xk

Figura 2: Esquema de controle do pêndulo.

Os resultados obtidos mostram o desempe-
nho do sistema pêndulo invertido com o CDMD-
o quando não há atraso no sinal de controle e
também na ocorrência do atraso, e a resposta do
CDMD-h controlando o sistema na ocorrência do
atraso no sinal de controle.

Como o objetivo de controle é o equiĺıbrio do
pêndulo, foi colocado uma onda quadrada como
referência para a posição do carro com amplitude
de 5cm. As respostas do sistema são mostradas
através da posição do carro, ângulo do pêndulo e
sinal de controle.

5.1 Resultados das Simulações

A primeira simulação mostra o CDMD-o atu-
ando sobre o sistema quando não há ocorrência
do atraso, como mostrado na Figura 3. A res-
posta do sistema, para um peŕıodo de amostragem
de 0,01segundos, com um atraso no sinal de con-
trole de 0,009 segundos com o mesmo controlador
é mostrada através da Figura 4.

A ultima simulação vista através da Figura 5,
mostra o desempenho do controlador CDMD-h,
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que é projetado de tal forma que os efeitos dege-
nerativos do atraso possam ser atenuados ou até
mesmo eliminados.
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Figura 3: Simulação CDMD-o com peŕıodo de
amostragem de 0,01s sem atraso.
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Figura 4: Simulação CDMD-o com peŕıodo de
amostragem de 0,01s com atraso de 0,009s.

Para o sistema com CDMD-o, as simulações
mostraram que o atraso no sinal de controle fez
com que o sistema não tivesse um bom desem-
penho, tendo em vista que o sistema teve muitas
oscilações, tanto na posição do carro como no ân-
gulo do pêndulo, e também que exigiu um maior
esforço de controle. No caso do sistema contro-
lado com o CDMD-h pode-se observar pela Figura
5 que o sistema teve um bom desempenho tendo
sido atenuados os efeitos do atraso computacional.

5.2 Resultados Práticos

Semelhante as simulações, o primeiro resultado
prático mostra o CDMD-o atuando sobre o sis-
tema quando não há ocorrência do atraso, visto
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Figura 5: Simulação CDMD-h com peŕıodo de
amostragem de 0,01s com atraso de 0,009s.

na Figura 6. A resposta do sistema com a atua-
ção do mesmo controlador com um atraso de 0,009
segundos, que corresponde a 90% do peŕıodo de
amostragem, é mostrado na Figura 7.

A Figura 8, mostra a atuação do CDMD-h
sobre o sistema com o mesmo atraso de 0,009 se-
gundos.
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Figura 6: Resultado prático CDMD-o com pe-
ŕıodo de amostragem de 0,01s sem atraso.

Da mesma forma que ocorreu nas simulações,
os resultados experimentais mostram claramente
que houve grande degeneração no desempenho do
sistema controlado por CDMD-o quando ocorre o
atraso computacional, conforme indicam as Figu-
ras 6 e 7. Observa-se principalmente o esforço de
controle durante a contingencia.

Por outro lado nos resultados experimentais
constatou-se também que o controlador CDMD-h
atenuou de forma satisfatória os efeitos causados
pelo atraso no sinal de controle no sistema pêndulo
invertido.
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Figura 7: Resultado prático CDMD-o com pe-
ŕıodo de amostragem de 0,01s com atraso de
0,009s.
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Figura 8: Resultado prático CDMD-h com pe-
ŕıodo de amostragem de 0,01s com atraso de
0,009s.

6 Conclusões

Neste trabalho foram abordadas duas técnicas de
controle, ambas discretas e com modos deslizan-
tes. A primeira não considera atraso no sinal de
controle em seu projeto (CDMD-o) e a segunda
considera o atraso no sinal de controle (CDMD-h).
As simulações e resultados experimentais compro-
varam a eficácia do controlador CDMD-h no que
diz respeito à atenuação dos efeitos do atraso com-
putacional. Dessa forma uma questão evidente se-
ria a pesquisa da detecção da presença do atraso
computacional de forma que o controlador ade-
quado possa atuar na presença ou não do atraso.
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rio, G. C. and Rodrigues, F. B. (2009). Sli-
ding mode for detection and accommodation
of computation time delay fault, Mathema-
tics and Computers in Simulation 80: 449–
465.

Garcia, J. P. F., Ribeiro, J. M. S., Silva, J.
J. F. and Martins, E. S. (2005). Continuous-
time and Discrete-time Sliding Mode Con-
trol Accomplished by a Computer, IEEE
Proceedings-Control Theory and Applications
152(1): 220–228.

Garcia, L. M. C. F. (2002). Controle com Estru-
tura Variável e Modos Deslizantes em Siste-
mas Incertos com atraso no Controle, Dis-
sertação de Doutorado, Universidade de São
Paulo-UNESP, São Paulo-SP, Brasil.

LEE, S. M. and LEE, B. H. (1999). A Discrete-
time Sliding mode Controller and Observer
with Computation Time Delay , Control En-
gineering Practice (7): 943–955.

Matlab (2005). MATLAB User’s Guide , The
Math Works Inc.

Niu, Y., Ho, D. W. C. and Wang, Z. (2010). Im-
proved sliding mode control for discrete-time
systems via reaching law, IET Control The-
ory e Applications 4(11): 2245–2251.

Quanser (1998). Inverted Pendulum - User’s Ma-
nual, Quanser Consulting Inc.

Ribeiro, J. M. S. (2006). Controle Discreto com
Modos Deslizantes em Sistemas Incertos com
atraso no Sinal de Controle, Dissertação de
Doutorado, FEIS-UNESP, Ilha Solteira-SP,
Brasil.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           965

CONTROLE  AUTOMÁTICO  DE UM  ROV PARA INSPEÇÃO DE ESTRUTURAS SUBMERSAS 

VINÍCIUS N. KUHN
1, PAULO L. J. DREWS JR

2, SEBASTIÃO C. P. GOMES
3, MAURO A. B. CUNHA

4, 
SÍLVIA , S. C. BOTELHO

2 

1. Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Charqueadas, Coordenadoria de Mecatrônica, 
Rua General Balbão, 81, CEP 96745-000, Charqueadas, RS, Brasil 

E-mail: vinicius@charqueadas.ifsul.edu.br 

2. Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Centro de Ciências Computacionais 
Avenida Itália Km 8, CEP 96201-900, Rio Grande, RS, Brasil 
E-mails: paulodrews@furg.br, silviacb@furg.br 

3. Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Instituto de Matemática, Estatística e Física 
Avenida Itália Km 8, CEP 96201-900, Rio Grande, RS, Brasil 

E-mail: sebastiaogomes@furg.br 

4. Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas, Grupo de Pesquisa em Automação e Controle 
Praça Vinte de Setembro, 455, CEP 96015-360, Pelotas, RS, Brasil 

E-mail: mauro@pelotas.ifsul.edu.br 

Abstract This paper proposes a control strategy for an underwater vehicle to supervise submerged structures, without using 
the knowledge of a previous dynamic model in the control law and also using a low cost embedded minimal instrumentation. 
The main focus is the yaw angle control, i.e., the angular position control around vertical axis of the vehicle. An inertial rotation 
sensor (gyroscope) is employed to observe a measurement of the angular velocity. In this work, a proportional and derivative 
(PD) control with a Fuzzy algorithm (PD-Fuzzy) for correcting errors in angular position is proposed. Experimental results 
showed that the Fuzzy algorithm was able to significantly improve the performance of the PD control, reducing errors in 
position. 

Keywords control, fuzzy, underwater robotics, ROV, sensors. 

Resumo O presente trabalho propõe uma estratégia de controle para um veículo subaquático supervisionar estruturas 
submersas, sem a utilização, na lei de controle, do conhecimento prévio de um modelo dinâmico e, ainda, utilizando uma 
instrumentação embarcada mínima e de baixo custo. O enfoque principal é o controle do ângulo de guinada, ou seja, o controle 
da posição angular em torno do eixo vertical do veículo. Utiliza-se, para isso, um sensor de rotação inercial (giroscópio) para a 
observação de uma medida da velocidade angular. Propõe-se, neste trabalho, a utilização de um controle do tipo proporcional e 
derivativo (PD), utilizado em conjunto com um algoritmo Fuzzy (PD-Fuzzy) para a correção de erros em posição angular. 
Resultados experimentais mostraram que o algoritmo Fuzzy foi capaz de melhorar significativamente o desempenho do controle 
PD, reduzindo erros em posição. 

Palavras-chave controle, fuzzy, robótica subaquática, ROV, sensores.

1   Introdução 

Atualmente, o oceano desempenha um papel 
fundamental na economia mundial, principalmente 
devido à indústria de extração de petróleo. Apesar 
disso, grande parte do meio subaquático ainda é 
desconhecida pelo homem, quer seja por sua 
dimensão, quer seja pelas condições adversas do 
ambiente (correntes oceânicas, elevadas pressões, 
etc.). Nessas situações, veículos subaquáticos não-
tripulados passam a ser, uma importante ferramenta, 
pois permitem realizar inspeções, coletar dados, 
efetuar trabalhos de construção e instalação de 
estruturas subaquáticas, etc. Além disso, eles 
possuem a capacidade de poder realizar toda essa 
gama de atividades a altas profundidades e sem 
colocar em risco vidas humanas. 

No Brasil, existem poucos trabalhos na área de 
robótica subaquática e, de uma forma geral, a 

pesquisa nessa área ainda é insipiente, se comparada 
em nível mundial. Barros e Soares (2002) 
apresentaram uma proposta de um veículo de baixo 
custo que pode operar como ROV (Remotely 
Operated Vehicle) ou AUV (Autonomous 
Underwater Vehicle). Souza e Maruyama (2002) 
investigaram diferentes técnicas de controle para 
posicionamento de veículos. Tavares (2003) 
contribuiu com um estudo teórico sobre modelagem e 
controle de veículos subaquáticos não-tripulados. 
Moraes (2005) e Centeno (2007) trataram do projeto 
e construção de um ROV de baixo custo, utilizado no 
presente trabalho. Magalhães (2007) realizou o 
projeto e a construção de um ROV de baixo custo 
com caracterização dos sistemas de propulsão. Luque 
(2007) apresentou resultados de simulações do 
controle de um AUV utilizando técnicas para 
sistemas multivariáveis. Aguilar (2007) propôs um 
sistema de controle inteligente e adaptativo para 
veículos submarinos semi-autonômos utilizando 
técnicas Fuzzy. Buscariollo (2008) desenvolveu um 
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sistema de posicionamento dinâmico baseado em 
visão computacional auxiliado por ponteiros laser. 
Dantas, Cruz e Barros (2010) trataram do controle 
longitudinal de um AUV utilizando técnicas de 
controle robusto. Gomes et al (2010) apresentam 
estudos teóricos do controle de um ROV baseado em 
estrutura variável. 

Projetar leis de controle para veículos 
subaquáticos não-tripulados constitui uma difícil 
tarefa, principalmente em razão de dificuldades na 
determinação de um modelo dinâmico realista para o 
veículo. A existência de distúrbios externos, como 
correntes marítimas, também acrescenta dificuldade 
extra ao desempenho do sistema de controle. 
Veículos subaquáticos, além das dificuldades naturais 
na determinação de um modelo dinâmico confiável, 
também se caracterizam por possuírem uma difícil 
instrumentação, ou seja, determinar com precisão a 
posição e a orientação inerciais do veículo a partir de 
sensores é uma tarefa complicada e pode ter um custo 
muito elevado. 

O presente trabalho propõe uma estratégia de 
controle para um ROV supervisionar uma estrutura 
subaquática, sem a utilização, na lei de controle, do 
conhecimento prévio de um modelo dinâmico e 
ainda, utilizando uma instrumentação embarcada 
mínima e bastante acessível. 

2   Veículo subaquático 

O veículo subaquático utilizado é apresentado na 
Figura 1. Trata-se do ROVFURG-II, desenvolvido na 
Universidade Federal do Rio Grande (Centeno, 2007; 
Moraes, 2005). 

 

Figura 1. ROVFURG-II. 

O ROVFURG-II é um protótipo de veículo 
subaquático do tipo ROV, controlado por um 
operador humano a partir de um joystick com o 
auxílio de imagens capturadas pela câmera de vídeo 
embarcada. Dessa forma, o operador pode controlar 
manualmente a trajetória do veículo, bem como, 
todas as funcionalidades da câmera de vídeo e do 
sistema de iluminação. Esse veículo foi projetado 
para realizar exclusivamente inspeções no ambiente 
subaquático, não dispondo de qualquer tipo de 
manipulador para realização de trabalhos. O 
ROVFURG-II possui flutuabilidade levemente 
positiva, próxima a neutra, de modo que pequenos 
empuxos aplicados pelos propulsores verticais 
tendem a movimentar o protótipo facilmente. Em 
casos de problemas de funcionamento do veículo, a 

flutuabilidade levemente positiva faz com que o 
mesmo retorne à superfície lentamente. 

Esse veículo possui quatro propulsores, dois 
dispostos horizontalmente e dois verticalmente, 
conforme se observa na Figura 2, onde são mostradas 
as vistas ortogonais simplificadas desse veículo. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 2. Vistas ortogonais: (a) frontal, (b) lateral e (c) superior 

Outra característica importante é que esse ROV 
é sub-atuado, ou seja, possui um número insuficiente 
de atuadores para a efetuação do controle ativo nos 
seis graus de liberdade (não possui propulsores 
laterais que permitiriam um deslocamento lateral 
puro do veículo). Porém, os movimentos de arfagem 
e rolamento são controlados passivamente a partir do 
distanciamento entre os centros de empuxo e 
gravidade, o que origina os torques restauradores que 
mantêm o veículo na posição horizontal (Tavares, 
2003). Por essa razão, o veículo possui controle ativo 
em somente quatro graus de liberdade. 

3   Sensoriamento incorporado ao ROV 

Para a realização do controle automático foram 
incorporados ao ROV um sensor inercial de rotação e 
um sensor de profundidade. No presente artigo, será 
dada ênfase ao controle do ângulo de guinada do 
veículo (em torno do eixo vertical) fazendo-se uso do 
sensor de rotação do tipo giroscópio MEMS (Micro 
Electro-Mechanical System). 

O giroscópio integrado ao veículo é produzido 
pela Analog Devices, o ADXRS610 (Analog 
Devices, 2010). Esse componente possui um sensor 
de temperatura integrado com sinal disponível. Com 
esse sinal é feita uma correção online do valor de 
offset do sinal de velocidade angular de acordo com a 
temperatura do sensor. Essa correção é feita de 
maneira semelhante ao descrito em Weinberg (2009). 

Uma característica importante desses 
componentes é que eles fornecem um sinal de 
velocidade angular e não de posição angular, assim, 
torna-se necessário fazer uma integração numérica do 
sinal de velocidade a fim de obter a posição angular. 
Portanto, a correção em função da temperatura citada 
anteriormente é fundamental para reduzir erros de 
deriva em razão da integração do sinal do girômetro 
para gerar a posição angular. 

Para fins de verificação do funcionamento e 
calibração do sensor foram realizados alguns ensaios 
experimentais. Nesses testes, o giroscópio foi 
conectado ao circuito de aquisição de dados 
desenvolvido em Kuhn (2005). Após iniciado o 
processo de aquisição, o giroscópio foi, ao longo do 
tempo, submetido às seguintes posições angulares: 
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0°, 90°, 180°, 270°, 360°, 270°, 180°, 90°, 0°, -90°,  
-180°, -270°, -360°, -270°, -180°, -90°, 0°, 90°, 0°,    
-90° e 0°. Ao término dessa sequência, o sensor foi 
submetido a vibrações e movimentos aleatórios para, 
finalmente, ser reposicionado em 0°. O sinal 
capturado foi, então, integrado numericamente para 
verificar se as posições angulares obtidas 
corresponderiam às impostas no experimento. Esses 
resultados são apresentados nas Figuras 3 e 4. 

 
Figura 3. Sinal de velocidade angular do giroscópio. 

 
Figura 4. Sinal do giroscópio integrado numericamente. 

Percebe-se que o sinal de posição angular 
apresenta erros que tendem a aumentar com o 
decorrer do tempo, devido à operação de integração 
numérica e, principalmente, ao ARW (Angle Random 
Walk) do próprio sensor (Stockwell, 2003). Após um 
minuto de integração, o maior erro de 
posicionamento, em três repetições desse 
experimento, foi de 3,45°, o que é aceitável para 
missões de inspeção, mas deve ser levado em 
consideração em outros tipos de aplicações. 

4   Controlador do ângulo de guinada 

O algoritmo de controle é baseado em um 
controlador do tipo proporcional e derivativo (PD) 
em posição com correção Fuzzy (PD-Fuzzy). A 
Figura 5 mostra um diagrama de blocos com esta 
estratégia de controle. 

 
Figura 5. Diagrama em blocos do controlador PD-Fuzzy. 

O sinal do erro em posição angular entra tanto 
no algoritmo Fuzzy quanto no controlador PD, além 

disso, o sinal de referência de velocidade angular é 
utilizado pelo algoritmo Fuzzy. A soma das saídas 
desses dois blocos forma o torque de controle que é 
enviado aos atuadores do ROV. A expressão 
matemática discretizada do controlador PD é 
apresentada na Equação (1). 

 

( ) TteteKdteKpt kkkkPD )()()()( 1−−⋅+⋅=τ  (1) 
 

onde: τPD(tk) é o sinal de saída do controlador no 
instante atual, Kp é o ganho proporcional do 
controlador, Kd é o ganho derivativo do controlador, 
e(tk) é o sinal de erro amostrado no instante atual, 
e(tk-1) é o sinal de erro no instante de amostragem 
anterior e T é o período de amostragem. 

O algoritmo Fuzzy implementado visa ampliar o 
desempenho de forma a substituir a ausência da 
componente integral no controlador PD, visto que 
essa é difícil de ser ajustada, além de eventualmente 
tornar o sistema instável, principalmente em regimes 
estacionários. 

Os controladores Fuzzy são baratos para 
desenvolver, cobrem uma larga faixa de operação e 
se adaptam bem a descrição em linguagem natural 
(Al-Odienat e Al-Lawama, 2008). Quando associados 
a controladores clássicos como o PD tornam o 
sistema de controle mais robusto, melhorando a 
qualidade final do controlador. 

O controlador desenvolvido baseia-se na lógica 
Fuzzy (Zadeh, 1965), convertendo o sinal de 
controle, no caso o erro de posição angular, em 
variáveis linguísticas, aplicando regras Fuzzy e 
obtendo, posteriormente, um sinal a ser aplicado ao 
sistema. Na Figura 6 é ilustrado o esquema utilizado 
para o controle do ROV, enquanto que na Figura 7 a 
correção Fuzzy é detalhada. Pode-se notar que a 
correção é feita em três fases, detalhadas a seguir: 
• Fuzzificação: nessa primeira fase, o sinal de 

entrada físico é convertido em variáveis 
linguísticas de modo a permitir a aplicação das 
regras Fuzzy. Um total de onze variáveis Fuzzy 
foram utilizadas no controlador, conforme 
explicitado na Figura 7. 

• Regras Fuzzy: considerando-se o conjunto de 
entrada, foram utilizadas regras simples, tendo-se 
como objetivo final a redução do erro do ângulo de 
guinada do veículo: 
- Se erro=GG+, então: saída=GG-; 
- Se erro=G+, então: saída=G-; 
- Se erro=M+, então: saída=M-; 
- Se erro=P+, então: saída=P-; 
- Se erro=PP+, então: saída=PP-; 
- Se erro=Z, então: saída=Z; 
- Se erro=PP-, então: saída=PP+; 
- Se erro=P-, então: saída=P+; 
- Se erro=M-, então: saída=M+; 
- Se erro=G-, então: saída=G+; 
- Se erro=GG-, então: saída=GG+. 
onde: ‘G’  = grande, ‘M’ = médio, ‘P’ = pequeno, 
‘Z’ = zero. ‘+’ = positivo e ‘-’ = negativo. 
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• Defuzzificação: nessa última etapa o sinal 
linguístico é convertido em um sinal físico 
utilizando-se o método do centróide da área (Cox, 
2002), sendo que o torque de saída possui uma 
limitação variável descrita pela Equação (2). 

 

máxrefmínmáxmínfuzmáx
θθττττ &&).( −+=  (2) 

 

Na Equação (2),  refθ& e
 máxθ&

 
são a velocidade 

de referência e a velocidade máxima de referência, 
respectivamente. O torque máximo de saída da ação 
Fuzzy (τfuzmáx) varia de um valor mínimo (τmín) até 
um valor máximo (τmáx), de acordo com a velocidade 
de referência. Esse artifício visa liberar a ação Fuzzy 
para velocidades significativas e atenuá-la para 
velocidades pequenas ou nulas. Dessa forma, o 
desempenho é aumentado para o seguimento de 
trajetórias variáveis e reduzido para referências 
constantes ou com pequenas variações angulares, 
sendo fundamental para que o sistema se mantenha 
estável durante o seguimento dessas trajetórias. 

 

Figura 6. Diagrama esquemático da correção Fuzzy. 

 

Figura 7. Variáveis linguísticas (conjuntos Fuzzy). 

5   Resultados Experimentais 

Foram realizados experimentos com o 
controlador clássico PD na tentativa de se obter o 
melhor ajuste de ganhos possível que reduzisse o erro 
de seguimento de trajetória. Esses resultados foram 
tomados como referência de desempenho para os 
ensaios com o controlador utilizando lógica Fuzzy. 
Os ajustes dos parâmetros dos controladores foram 
feitos através do método da tentativa e erro, uma vez 
que o modelo do sistema é desconhecido. 

O sinal de referência de posição angular 
utilizado em todos os experimentos foi gerado a 
partir de um perfil trapezoidal de velocidade, 
conforme pode ser visto nas Figuras 8, 11 e 14. A 
integração desse perfil de velocidade gera a trajetória 
de referência em posição vista nas Figuras 9, 12 e 15. 
Nessa trajetória, o ROV teria que sair da posição 
angular inicial, girar 180° em 8 segundos e girar no 
sentido contrário até retornar à sua posição inicial em 
16 segundos. Após este retorno o veículo deveria 
manter a sua posição angular inicial. 

As Figuras 8 e 9 apresentam as curvas de 
resposta do ROV utilizando um controlador PD e a 
Figura 10 apresenta o respectivo esforço de controle. 

 

Figura 8. Velocidade angular (PD). 

 

Figura 9. Posição angular (PD). 

 

Figura 10. Torques dos atuadores (PD). 

As Figuras 11, 12 e 13 mostram os resultados 
obtidos utilizando-se um controlador PD-Fuzzy com 
τmín = 0% e τmáx = 25%, ou seja, o torque de 
contribuição da ação Fuzzy é nulo para velocidades 
de referência nulas, fazendo com que o algoritmo 
Fuzzy aumente o desempenho do controlador 
somente no seguimento de trajetórias com 
velocidades significativas. Na Figura 13 percebe-se 
claramente que a contribuição Fuzzy é nula após o 
término do perfil trapezoidal. 

As Figuras 14, 15 e 16 apresentam as respostas 
do sistema utilizando um controlador PD-Fuzzy com 
τmín = 5% e τmáx = 25%, ou seja, o torque de 
contribuição da ação Fuzzy é pequeno para 
velocidades de referência nulas. Assim, o algoritmo 
Fuzzy atua pouco no seguimento de trajetórias com 
velocidades nulas, tendendo a corrigir erros em 
estado estacionário (ausência da componente integral 
no controlador PD) sem levar o sistema à 
instabilidade. Na Figura 16 nota-se uma pequena 
contribuição do algoritmo Fuzzy após o término do 
perfil trapezoidal. 

A Figura 17 apresenta, em um mesmo gráfico, os 
sinais de erro correspondentes a cada um dos 
controladores utilizados. 
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Figura 11. Velocidade angular (PD-Fuzzy com τmín = 0%). 

 
Figura 12. Posição angular (PD-Fuzzy com τmín = 0%). 

 
Figura 13. Torques dos atuadores (PD-Fuzzy com τmín = 0%). 

 
Figura 14. Velocidade angular (PD-Fuzzy com τmín = 5%). 

 
Figura 15. Posição angular (PD-Fuzzy com τmín = 5%). 

 
Figura 16. Torques dos atuadores (PD-Fuzzy com τmín = 5%). 

 

Figura 17. Sinais de erro de posição angular de cada controlador. 

Cada experimento foi repetido seis vezes para 
certo tipo de controlador. A Tabela 1 apresenta os 
coeficientes de correlação entre os experimentos 
realizados com o controlador PD-Fuzzy com 
τmín = 0%. Conforme pode ser visto, o menor 
coeficiente é 0,9982, ou seja, o nível de repetição dos 
experimentos é muito bom, indicando que os demais 
sinais foram muito próximos aos apresentados nesse 
artigo. As comparações dos coeficientes de 
correlação dos controladores PD e PD-Fuzzy com 
τmín = 5% também apresentaram bons resultados. 

Tabela 1. Coeficientes de correlação (PD-Fuzzy com τmín = 0%). 

 Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 5 Exp. 6 

Exp. 1 1 0,9994 0,9987 0,9994 0,9997 0,9989 

Exp. 2 0,9994 1 0,9995 0,9990 0,9997 0,9996 

Exp. 3 0,9987 0,9995 1 0,9982 0,9991 0,9999 

Exp. 4 0,9994 0,9990 0,9982 1 0,9991 0,9986 

Exp. 5 0,9997 0,9997 0,9991 0,9991 1 0,9992 

Exp. 6 0,9989 0,9996 0,9999 0,9986 0,9992 1 

 
Para uma melhor visualização do desempenho 

dos controladores, utilizou-se o índice baseado na 
integral do valor absoluto do erro de posição angular, 
ou IAE (Integral of the Absolute magnitude of the 
Error) descrito em Dorf e Bishop (2001). Esse índice 
pode ser visto na Figura 18, onde estão representados 
os seis experimentos de cada um dos três tipos de 
controladores. Nessa figura, percebe-se que o 
controlador PD-Fuzzy com τmín = 5% apresentou 
desempenho levemente superior ao controlador PD-
Fuzzy com τmín = 0%, devido à contribuição em 
regime estacionário. No entanto, a diferença mais 
significativa de desempenho reside no seguimento de 
trajetória, durante a referência variável (até 16 
segundos), entre o controlador clássico PD e o 
controlador PD-Fuzzy, ficando clara a melhora na 
qualidade do controlador devido à ação Fuzzy. 

 

Figura 18. Integral do valor absoluto do erro de posição angular. 
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6   Conclusão 

Neste artigo foram apresentados resultados da 
utilização de um algoritmo Fuzzy para o controle do 
ângulo de guinada de um ROV. Um sensor do tipo 
girômetro foi utilizado para observar a velocidade de 
rotação do ROV em torno do seu eixo vertical, 
gerando-se deste sinal a posição angular. 

A principal proposta do presente artigo consiste 
na utilização de um controle do tipo proporcional e 
derivativo (PD), em conjunto com um algoritmo 
Fuzzy (PD-Fuzzy) para diminuir o erro em posição, 
durante o seguimento de uma trajetória de referência. 
Os resultados experimentais mostraram que o 
desempenho foi significativamente ampliado com a 
utilização do PD-Fuzzy, quando comparado apenas 
ao controle PD. A estratégia de limitação da 
contribuição Fuzzy em função da velocidade de 
referência foi fundamental para manter a estabilidade 
do sistema durante o seguimento de uma trajetória de 
referência constante. 

É muito provável que um refinamento maior dos 
parâmetros poderia melhorar ainda mais o 
desempenho do PD-Fuzzy. Entretanto, o que se pode 
concluir com segurança é que o algoritmo proposto 
(PD-Fuzzy) tem uma implementação simples e com 
bom desempenho, configurando-se assim como uma 
interessante alternativa à utilização de uma 
componente integral que, em alguns casos, pode 
apresentar problemas de instabilidade, dependendo 
da forma implementada. 

Trabalhos futuros envolvem o controle dos 
demais graus de liberdade do ROVFURG-II, através 
dos sinais provenientes do sensor de profundidade e 
do processamento das imagens capturadas pela 
câmera de vídeo embarcada. Para isso, serão 
instalados propulsores que permitam o veículo 
desenvolver movimentos laterais puros. 
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Abstract— Stabilized platforms are used in robotics, telecommunication and military systems where it is
needed to inertially stabilize an object mounted on a moving base. The objective is to isolate objects as cameras,
sensors or weapons from motion to which the host vehicle is submitted, in order to keep the objects pointing to a
chosen direction. To achieve this goal, inertial sensors are used to measure the vehicle orientation, and mechanical
assemblies are employed to correct the object line-of-sight. This work implements a stabilized platform in order
to provide a framework for camera stabilization development to the underwater robot LUMA. Interface between
all system components and real-time applications, as well as hardware-in-the-loop simulation are also dealt in
this work.

Keywords— hardware-in-the-loop simulation, stabilized platforms

Resumo— Plataformas estabilizadas são sistemas utilizados em robótica, telecomunicações e sistemas militares
onde se deseja estabilizar inercialmente um determinado objeto montado sobre uma base móvel. O objetivo é,
através de uma medida da orientação e de um mecanismo de compensação mecânica, manter objetos como
câmeras, sensores ou armamentos apontando em uma determinada direção. Neste trabalho, trata-se da im-
plementação de uma plataforma estabilizada voltada para o desenvolvimento de um sistema de estabilização de
câmeras para o robô submarino LUMA. São tratados ainda o desenvolvimento de uma interface para comunicação
dos componentes em tempo real bem como a utilização de simulação hardware-in-the-loop do sistema.

Keywords— simulação hardware-in-the-loop, plataformas estabilizadas

1 Introdução

Plataformas inercialmente estabilizadas são sis-
temas utilizados em diversas áreas de engenharia
para estabilizar e apontar câmeras, sensores ou
armamentos colocados sobre uma base móvel, e.g.
um robô ou véıculo. A estabilização consiste em
manter a invariante em relação ao referencial iner-
cial (Terra) a direção para a qual o objeto a ser
estabilizado aponta na presença de movimentos da
base. Esta direção é representada por um vetor e
chamada de linha de visada.

Para atingir este objetivo, utilizam-se sen-
sores capazes de obter a orientação da base e
mecanismos atuados para corrigir a atitude do
objeto a ser estabilizado (Hilkert, 2008). A me-
dida da orientação é proveniente da fusão de dados
de giroscópicos, e/ou acelerômetros e magnetôme-
tros. O sistema de atuadores mecânicos de com-
pensação mais comumente usado é um gimbal de
dois eixos ortogonais (Masten, 2008). Neste caso,
a compensação se dá pelo cálculo de dois ângulos,
cujas combinações permitem apontar para qual-
quer direção.

Entre as aplicações de plataformas estabi-
lizadas encontradas na literatura encontram-se
câmeras em automóveis (Guenthner et al., 2007)
e aviões (Hurak and Rezac, 2009); armamentos
sobre véıculos militares (Guo and Tan, 2010);
apontamento de antenas (Karabinis et al., 1988)
e estabilização de lentes em câmeras portáteis

(Hilkert, 2008).

A motivação deste trabalho é a obtenção de
um sistema capaz de estabilizar câmeras no robô
submarino LUMA, exibido na Fig. 1. Trata-se
de um ROV (Remotely Operated Vehicle (Hsu
et al., 2000)) utilizado pelo Programa Antár-
tico Brasileiro (PROANTAR). As expedições re-
alizadas na Antártida mostraram dificuldades em
obter imagens ńıtidas do ambiente submarino,
uma vez que o robô é sujeito a perturbações
externas, como corrente submarinas, além do
movimento causado à câmera em decorrência das
próprias manobras intencionais. Conforme ob-
serva (Chaumette and Crétual, 2000), a captação
de imagens em ambientes submarinos é dificultada
ainda pela falta de contraste e atenuação da luz,
de forma que a movimentação da câmera dificulta
ainda mais a aquisição de imagens.

Neste trabalho, busca-se obter um sistema a
partir do qual se possa testar diferentes técni-
cas de estabilização e fornecer uma plataforma de
estabilização de câmeras voltado para aplicação
no ROV LUMA (GSCAR/PEE/COPPE). Foram
desenvolvidos uma plataforma experimental com-
posta por uma unidade inercial para medição
da orientação e por Pan & Tilt como atuador
mecânico, uma interface para comunicação destes
equipamentos em tempo real utilizando MAT-
LAB/Simulink, além de um modelo 3D para simu-
lação hardware-in-the-loop do equipamento. São
apresentados resultados experimentais e de simu-
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Figura 1: Robô submarino LUMA

lação.

A representação da orientação utilizada é
a de ângulos de Euler na ordem XYZ, ou co-
mumente referida como roll-pitch-yaw (Sciavicco
et al., 2009), e está representada na Fig. 2.
Quando se trata dos ângulos de compensação,
estes são referidos como pan e tilt ou azimute e
elevação. Em ambos os casos, são rotações ao re-
dor dos eixos z e y (yaw e pitch). Esta nomen-
clatura é adotada a fim de distinguir os movimen-
tos externos do ROV dos ângulos de correção do
mecanismo de compensação.

Figura 2: Roll, pitch e yaw do LUMA

2 Formulação Geral do Problema

A plataforma projetada para experimentos de es-
tabilização consiste em um Pan & Tilt, uma
unidade inercial, e uma plataforma de dois graus
de liberdade confeccionada em madeira. Sobre o
Pan & Tilt foi montada uma câmera compacta a
fim de observar os resultados na imagem final.

Na Fig. 3 o protótipo pode ser visto e,
como se pode ver, o sensor inercial é posicionado
na base da plataforma, caracterizando um al-
goritmo de estabilização indireta (Kennedy and
Kennedy, 2003). Esta escolha foi adotada aqui
uma vez que no robô LUMA são utilizados da-
dos da unidade inercial do ROV e, portanto, as
medições dispońıveis são da orientação do robô e
não da câmera.

Note também que dada a geometria da
plataforma, espera-se apenas movimentos pe-

Figura 3: Foto da Plataforma Estabilizada

quenos de roll, uma vez que a base larga dificulta
este tipo de rotação.

Matematicamente, o problema de estabiliza-
ção pode ser colocado como os ângulos de azimute
(pan) α e elevação (tilt) γ que compensam a ori-
entação da câmera em relação ao referencial iner-
cial, indicados na Fig. 4. O cálculo destes ângulos
é relativamente simples e pode ser encontrado em
(Battistel et al., 2010), de forma que a formulação
aqui utilizada segue a metodologia lá apresentada.

Figura 4: Ângulos de compensação e sistemas de
coordenadas

Na Fig. 4, os sistemas de coordenadas a, b e
L indicam os sistemas de referência da câmera,
do véıculo onde a plataforma é colocada, e o sis-
tema inercial, respectivamente. Os ângulos α e γ
são os ângulos de correção de pan e tilt, conforme
indicado. O vetor da linha de visada desejada é
denotado por UL e assume-se que este é escolhido
pelo operador ao ativar a estabilização em uma
determinada posição.

Basicamente, os ângulos de compensação são
obtidos da matriz de orientação da plataforma
em relação ao inercial, denotada aqui por
CbL(ψ, θ, φ) ∈ SO(3) e dependem da direção para
a qual se quer apontar, denotada por U∗

L ∈ IR3,
de forma que:

CT
bL(ψ, θ, φ)U∗

L = [x1 x2 x3]T (1)
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e os ângulos de compensação são dados por

α = arctan

(
x2
x1

)
; γ = arcsin(−x3) (2)

A matriz de orientação CbL é obtida direta-
mente do sensor inercial. O cálculo da correção é
realizado por um PC que obtém as medições do
sensor e comanda o Pan & Tilt através de uma
aplicação em tempo real, descrita na seção 3.

Estes ângulos α e γ permitem que a linha
de visada da câmera se mantenha invariante,
uma vez que esta é a primeira coluna da matriz
de orientação CaL, conforme (Wen and Kreutz-
Delgado, 1991), i.e.,

UL = CaL ex = CbL(ψ, θ, φ)Rz(α)Ry(γ) ex (3)

sendo eTx = [1, 0, 0].
Uma interface em tempo real utilizando as fer-

ramentas Real Time Workshop e Real Time Win-
dow s Target para desempenhar esta tarefa foi de-
senvolvida para realizar experimentos de estabi-
lização.

3 Comunicação entre PC, Sensor e
Pan/Tilt

O Pan & Tilt PTU-D46 Directed Perception é um
dispositivo que rotaciona em dois eixos distintos,
pan e tilt, utilizando motores de passo. Os coman-
dos de posição e velocidade dos eixos são realizada
por meio de comunicação via RS-232 ao contro-
lador da unidade. A posição angular dos eixos pan
e tilt é controlada por uma seqüência de entradas
de posições discretas, de modo que cada posição
equivale a um passo do motor e corresponde a um
deslocamento angular de 0, 0514285◦. Os ângulos
de compensação azimute α e elevação γ em ra-
dianos são então transformados em posições. A
unidade de controle gera tensões nos motores de
passo dos eixos, que então movem para posição de-
sejada. O controlador também informa a posições
e velocidades atuais dos eixos, assim possibili-
tando fechar um malha de controle.

A unidade inercial 3DM-X da Microstrain
possui um microcontrolador que combina os da-
dos dos giroscópios, acelerômetros e magnetôme-
tros para fornecer a orientação. A comunicação
com o PC é feita também via RS-232 e é posśıvel
adquirir a orientação diretamente em ângulos de
Euler giro-estabilizados. Os ângulos de Euler giro-
estabilizado fornecem uma estimativa precisa de
orientação, mesmo que o sensor esteja é exposto
a acelerações lineares transitórias, ou interferên-
cia magnética. Os ângulos Roll e Yaw têm um
alcance −180◦ a 180◦. O ângulo Pitch tem um
alcance de −70◦ a 70◦.

Utilizando o Matalb/Simulink e as ferramen-
tas Real-Time Workshop (RTW) e Real-Time
Windows Target (RTWT) foi desenvolvido o soft-
ware para comunicação serial com os dispositivos

Figura 5: Sistema Hardware-in-the-loop.

e um ambiente de testes em tempo real no sis-
tema operacional Windows. O Real-Time Win-
dows Target fornece uma biblioteca de drivers
para comunicação com dispositivos externos e um
kernel de tempo real. O Real-Time Workshop gera
e compila um programa em C a partir da repre-
sentação do modelo desenvolvido no Simulink.

4 Simulação Hardware-in-the-loop

Devido a complicações mecânicas com o Pan &
Tilt, um modelo de simulação hardware-in-the-
loop foi utilizado a fim de testar os algoritmos de
estabilização. Esta é uma técnica utilizada no de-
senvolvimento e testes de sistemas embarcados em
tempo real, e consiste em uma simulação em cuja
malha se inserem componentes reais. Assim, é
posśıvel testar não só o hardware como também
o software do sistema, sendo posśıvel avaliar fa-
tores como a possibilidade de trabalho em tempo
real, robustez a rúıdos, atrasos e a dinâmicas não
modeladas.

Um t́ıpico sistema hardware-in-the-loop é
composto de i) modelos da planta, dos sensores
e atuadores, uma vez que estes geralmente con-
tém caracteŕısticas não-lineares; ii) PC target, sis-
temas embarcados que executam os modelos em
tempo real; e iii) PC host, onde se fornece uma
interface gráfica para o usuário; e do iv) hardware,
um componente real inserido na malha.

A Fig. 5 mostra o representação esquemática
da simulação hardware-in-the-loop. Neste tra-
balho, o componente real é o sensor inercial mon-
tado sobre a plataforma. Um computador atua
como host/target, visto que além de fornecer a in-
terface gráfica para controle da simulação, simula
um ambiente de sistema embarcado realizando a
comunicação com o sensor. O Pan & Tilt será
representado por um modelo matemático.

4.1 Modelagem Matemática do Pan & Tilt

A fim de prover um modelo preciso para simula-
ção, o Pan & Tilt foi modelado de acordo com
especificações técnicas e experimentos realizados
no laboratório. A Fig. 6 mostra a resposta do
equipamento a uma entrada em degrau de posição
angular.
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Figura 6: Resposta ao degrau do motor do
Pan/Tilt

Note que trata-se de uma rampa, indicando
que o sistema pode ser bem representado por um
integrador. Tal fato pode ser justificado pela pre-
sença de controladores internos ao equipamento,
uma vez que este atende a comandos de posição e
velocidade.

Foram acrescentados ainda saturações que
representam os limites f́ısicos de alcance do
equipamento. Para o Pan, o alcance varia entre
−159◦ e 159◦, enquanto para o Tilt os limites são
−47◦ e 31◦. Uma vez que se tratam de motores
de passo, um quantizador é inclúıdo a fim de re-
produzir a caracteŕıstica discreta do movimento,
cuja resolução é 0.0514◦/posição.

4.2 Interface de comunicação e controle

O computador é responsável por adquirir a ori-
entação do sensor e calcular os ângulos de com-
pensação em tempo real. Para tal, foram desen-
volvidas aplicações espećıficas para garantir a ope-
ração utilizando as ferramentas Real-Time Work-
shop e Real-Time Windows Target. A orientação
medida pelo sensor é adquirida via RS-232 uti-
lizando os blocos Real-Time Windows Target e
uma C S-Function, formando o subsistema Giros.
A dinâmica do Pan & Tilt é representada na
malha de simulação como o modelo matemático
de dois motores para cada eixo. Além disso para
visualização do sistema, um modelo virtual do Pan
& Tilt foi criado utilizando o toolbox de Realidade
Virtual do Simulink para fornecer uma represen-
tação 3D do equipamento cujo movimento repro-
duza a dinâmica do componente modelado. O di-
agrama de blocos do sistema pode ser visto na
Fig. 7.

Figura 7: Diagrama de Blocos Sistema Hardware-
in-the-loop.

5 Resultados Experimentais e Aspectos
Práticos

Uma vez calculados os ângulos de correção, uma
lógica é empregada no comando do mecanismo a
fim de diminuir a trepidação ocasionada pela ca-
racteŕıstica discreta do sistema. Um algoritmo de
ganho variável foi implementado dividindo o con-
trole em três intervalos, de forma que o ganho é
maior para erros maiores de posição e nulo para
erros menores do que cinco posições (0.2571◦).
Sendo θ∗ o ângulo de compensação e θ o ângulo
medido:

θ̇ = ρ ∗ |θ∗ − θ| ∗ sign(θ∗ − θ) (4)

onde ρ é um parâmetro que varia com o erro con-
forme:

ρ =


5 se |θ∗ − θ| ≥ a
3 se b ≥ |θ∗ − θ| < a
2 se c ≥ |θ∗ − θ| < b
0 se |θ∗ − θ| < c

(5)

. Os valores das constantes a, b, c, bem como os
valores de ρ foram escolhidos após diversos testes
e fixados. Tem-se, no experimento a = 60, b = 20,
c = 5.

Foram obtidos resultados de simulação
hardware-in-the-loop para situações distintas de
movimento externo, quando i) há apenas movi-
mento de pitch; ii) quando são feitos movimentos
de roll, pitch e yaw ; e iii) quando o movimento
externo é de amplitude superior ao alcance do me-
canismo. Em todos os casos busca-se apontar na
horizontal, isto é UL = [1 0 0]T .

5.1 Estabilização de pitch

No primeiro teste procurou-se obter uma estabi-
lização de pitch apenas. A Fig. 8 mostra os movi-
mentos medidos na plataforma e pode-se obser-
var que há um pequeno movimento de yaw. Este
fato é compreenśıvel, uma vez que é dif́ıcil obter
movimentos sem nenhum grau de acoplamento nos
diferentes graus de liberdade. Ainda assim, no
canal de roll o movimento é despreźıvel.

Os ângulos de compensação podem ser visu-
alizados na Fig. 9 e pode-se notar que a caracte-
ŕıstica de elevação é similar à de pitch, enquanto
o perfil do ângulo de azimute é similar ao de yaw.
Tal fato é esperado, uma vez que nestas condições,
para variação de pitch apenas e apontando na ho-
rizontal, a compensação é direta e desacoplada.

Observando-se apenas os ângulos de compen-
sação é dif́ıcil perceber a precisão da estabilização.
Esta pode ser melhor observada na Fig. 10, onde
se observa o erro angular na linha de visada. Esta
grandeza corresponde ao ângulo entre a direção
desejada e a obtida na estabilização, e pode-se ob-
servar que o erro máximo é inferior a 3◦. Esta é
uma precisão adequada para o ROV, uma vez que
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Figura 8: Movimentos da plataforma: roll (ψ),
pitch (θ) e yaw (φ) - Teste 01

Figura 9: Ângulos de compensação α (a) e γ (b)
- Teste 01

os alvos normalmente estão suficientemente próxi-
mos. Ainda, trata-se de uma precisão que permite
manter o objeto procurado no campo de visão.

Figura 10: Módulo do erro da linha de visada -
Teste 01

O erro da linha de visada em radioanos é de-
terminado por erad = arccos(U∗

L · UL), onde UL é
a linha de visada medida, definida na equação (3),
e U∗

L é a linha de visada desejada.

5.2 Estabilização de roll, pitch e yaw

O segundo teste apresentado consiste na estabi-
lização nos três graus de liberdade, como se vê na
Fig. 11. Note que os movimentos são de ampli-
tudes bastante razoáveis, da ordem de dezenas de
graus.

O erro na linha de visada é visto na Fig. 12.
Note que o erro é similar ao caso anterior, abaixo
de 3◦, indicando uma precisão adequada mesmo

Figura 11: Movimentos da Plataforma: Roll (ψ),
Pitch (θ), Yaw (φ) para o segundo teste

na presença de movimentos mais bruscos e de
maior amplitude do ROV.

Figura 12: Ângulos de compensação α (a) e γ (b)
- Teste 02

5.3 Limitações f́ısicas

Um teste adicional foi realizado a fim de observar
aspectos práticos do sistema, como por exemplo a
limitação f́ısica de alcance dos ângulos do Pan &
Tilt. Na Fig. 13 observa-se o resultado da com-
pensação quando o yaw da plataforma é maior do
que o ângulo máximo de azimute. Estas limitações
foram inclúıdas no modelo, de forma que o resul-
tado obtido prevê um erro maior nestas condições.

Figura 13: Ângulo Desejado α, Ângulo do Meca-
nismo e Erro

Este resultado é interessante pois mostra um
ponto a ser investigado: uma vez que se busca
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apontar para alvos além dos limites de alcance da
câmera, a orientação do robô pode ser controlada
em uma malha externa, reorientando-o a fim de
manter a compensação da câmera dentro de seus
limites de operação. Esta condição é ainda mais
severa na prática, uma vez que o campo de visão
da câmera pode ser restrito por partes do próprio
robô.

6 Conclusões

Ao fim deste trabalho, obteve-se um sistema capaz
de integrar um sensor inercial e um mecanismo
mecânico para estabilização de uma câmera su-
jeita a movimentos externos de uma plataforma.
Os resultados de simulação hardware-in-the-loop
mostram que o sistema é capaz de estabilizar a
câmera com um erro aceitável. Embora não tenha
sido posśıvel utilizar o Pan & Tilt até o final
do projeto, o desenvolvimento da interface e da
plataforma experimental possibilitou a obtenção
de um sistema experimental através do qual se
pode testar outras técnicas de estabilização. Além
disso, o mecanismo mecânico pode ser substitúıdo
em trabalhos futuros, de forma a utilizar a inter-
face desenvolvida. A implementação em tempo-
real possibilitou também a verificação da aplicabi-
lidade de um sistema de estabilização de câmeras
no ROV LUMA.
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A novel wheel-leg parallel mechanism control for Kinematic Reconfiguration of an
Environmental Hybrid Robot

Gustavo Freitas, Fernando Lizarralde, Liu Hsu, Vitor Paranhos and Ney R. Salvi dos Reis

Abstract— This paper addresses a control design method for parallel
mechanisms based on the kinematic constraints, rather than the
constraint equations. The method is applied on a new Environmental
robot to control the position and angle of its wheels through 2DOF
suspensions with actuated parallel mechanisms. This case study is
discussed based on the concepts of kinematic control and forward and
differential kinematics. Experimental tests illustrate implementation
issues and the efficacy of the proposed design.

I. INTRODUCTION

Mobile robots are widely employed in unstructured and haz-
ardous terrains for several applications, including mining, forestry,
agricultural and military activities ([1], [9]). For effective remote
operation in inhospitable environments, efficient locomotion sys-
tems, capable of working on irregular and rough terrains, must be
considered.

This paper contemplates wheel-legged robots [8], which use
wheels for propulsion and internal articulation to adapt their config-
uration in order to accommodate for obstacles, also repositioning
the center of mass and influencing the contact forces against the
terrain.

Accuracy, repeatability and payload capacities are fundamental
requirements for the leg mechanism when advanced mobile robots
are considered. Parallel mechanisms provide a stiff connection be-
tween the payload supported by the leg, with superior pose accuracy
than serial chain mechanisms [10], [11]. The main disadvantages
related to this type of structures are related to workspace limita-
tion, difficulties in mapping the forward kinematic and complex
singularity analysis [16], [13].

This paper presents a parallel mechanism control methodology
based on a strategy proposed in [16], where the differential kine-
matic model is obtained considering the mechanism’s kinematic
constrains from its structure equations, instead of using explicitly
the constrains equations. Then, according to the system’s effective
degrees–of–freedom (DOF), a control strategy with primary and
auxiliary objectives is proposed considering the mechanism differ-
ential kinematic model null space.

The described methodology is applied, controlling the suspen-
sions of Environmental Hybrid Robot’s (EHR) new prototype [4].
Each suspension is composed by a planar parallel mechanism
with 2 DOF, allowing the wheel’s position and orientation to be
independently controlled.

II. ENVIRONMENTAL HYBRID ROBOT

This work is motivated by the Environmental Hybrid Robot [5],
[4] from Brazilian Oil company Petrobras S.A. (Fig. 1), which has
four suspensions composed by parallel mechanisms. The robot is
meant to help monitoring the Amazon rain forest region, being used
as a maintenance tool for the Coari-Manaus pipeline [7].

G. Freitas, F. Lizarralde, L. Hsu and V. Paranhos are with the Dept. of
Electrical Eng., COPPE/Federal University of Rio de Janeiro, Brazil.

N. Reis are with CENPES / Petrobras S.A., Rio de Janeiro, Brazil.

This system is able to collect samples and environmental data
and also perform tasks in difficult-access areas of the forest. It is
being designed to overcome obstacles and to operate on different
terrains, as firm ground with vegetation, sand, swamps, marshes
and water surface with vegetation.

Fig. 1. Environmental Hybrid Robot’s new prototype with 2 DOF
suspensions.

An innovative locomotion system is designed according to the
encountered conditions in Amazon. The wheel-legged architecture
is adopted, allowing the robot to carry load and save energy, being
able to work on irregular terrains.

Each wheel is coupled to an independent suspension system
composed of a spring and electric linear actuators. The suspension’s
motors are attached to screws, forming the active prismatic joints.

The suspensions’ parallel mechanism is designed for structural
rigidity, allowing the robot to overcome obstacles and increasing
wheel’s traction.

The original suspension developed for the EHR [4] has only 1
DOF. When the coupled motor of this structure is actuated, both
position and angle of its wheel are amended. By commanding the
wheel’s height, it is possible to modify the robot mobility, e.g. the
system’s stability and force distribution among the legs [5], [4].
Also, the suspension angle influences the contact point with the
terrain and consequently the effective radio of the spherical wheels.
Hence, the suspension’s reconfiguration affects the relation between
velocity and torque on each wheel.

The capability of influencing the system’s stability, its force
distribution and also the relation between velocity and torque is
desirable. However, to optimize the robot’s missions, the suspen-
sion mechanism should allow this parameters to be independently
controlled. Because of that, a new mechanism with 2 DOF is being
developed, allowing the wheel’s height and angle to be decoupled.
The new suspension also has a larger workspace, and even allows
the robot to operate upside down, as presented in Fig. 2.

The robot uses 20” plastic bicycle wheels with solid tyres, which
will be further covered by a profile as shown in Fig. 1 in order to

1
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Fig. 2. EHR’s 2 DOF suspensions in different configurations.

increase traction and allow the EHR to buoy. These floating wheels
are being designed to maximize traction considering the different
operation environments.

The mobile robot weighs 35kg with 490mm of wheelbase and
track width of 710mm. Nimh batteries supply energy for the
system. A set of motors (70W for each wheel and 10W for each
suspension active joint) and drivers (EPOs) from Maxon Motors are
used, allowing the robot to navigate at firm terrains with maximum
speed of 1.50m/s.

The system is teleoperated. Communication with a base computer
is accomplished through 900MHz Ethernet radios. The embedded
controls are executed by a PC/104 board with a 366MHz proces-
sor. The robot’s orientation is obtained by an MTI Xsens inertial
unit.

The new Environmental Robot prototype is still under develop-
ment, and new equipments will be integrated into the system. The
robot’s careen and floating wheels, which are under construction,
must be fixed before tests in the Amazon Rain Forest.

III. LEG FORWARD KINEMATICS

The forward kinematics for a robotic system is described by
the end-effector configuration specified for each chain. Here, the
end-effector is represented by the contact point between wheel and
terrain.

The contact point position is considered to be located in the wheel
most inferior point as presented in Fig. 3.

Each wheel is coupled to an independent suspension system with
2 effective DOF (it can be verified using the Gluebler’s formula
[12]), corresponding to an underactuated planar mechanism with 2
closed kinematic chains.

The mechanism’s geometry is presented in Fig. 3. It is a 7 bar-
link, where link 0 is fixed to the robot’s structure and the wheel
corresponds to the link segment 6. The leg has 2 active prismatic
and 6 passive revolute joints.

Fig. 3. EHR’s suspension: seven-bar-link mechanism geometry with
active and passive joints.

In order to describe the leg’s forward kinematics, coordinate
frames are attached to each link of it, where coordinate frame
{xi, yi} is attached to the ith-link (see Fig. 4). The wheel-terrain
contact position is defined by frame {xw, yw} and ~pij ∈ R3 is
the vector from the i-frame origin to j-frame origin represented in
base frame (frame 0). The mechanism’s links length are presented
in table I.

Fig. 4. EHR’s suspension: seven-bar-link mechanism frames.

Link # Parameter Value Unit

0 a0 185 mm

ψ0 117.0 deg

3 a30 80 mm

a31 40 mm

a32 40 mm

4 a4 70 mm

6 a60 75 mm

a61 115 mm

aw 275 mm

ψ6 112.0 deg

TABLE I
EHR SUSPENSION MECHANISM LINKS LENGTH.

2
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The forward kinematics is described by the following structure
equation [12]:

~p0w = ~p02 + ~p24 + ~p46′ + ~p6′w︸ ︷︷ ︸
chain 1

= ~p02 + ~p24 + ~p46 + ~p6w︸ ︷︷ ︸
chain 2

= ~p03 + ~p34 + ~p46′ + ~p6′w︸ ︷︷ ︸
chain 3

(1)

θ0w = θ1 + θ2 + θ4 + θ6︸ ︷︷ ︸
chain 1

= θ1 + θ2 + 2π + θ5 + π − ψ6︸ ︷︷ ︸
chain 2

= ψ0 + θ3 + θ4 + θ6︸ ︷︷ ︸
chain 3

(2)

where θ0w represents the orientation of the wheel frame with respect
to base frame.

Equations (1)–(2) introduce constraints between the possible joint
angles. These constraints allow the end-effector location control
to be done by specifying only the active joints variables θa =
[d1, d2]T . The passive joints θp = [θ1,θ2,θ3,θ4,θ5,θ6]T take on
values making equations (1)–(2) satisfied.

From (1), the forward kinematics is given by:

~p0w = ~p02 + ~p24 + ~p46′ + ~p6′w

= d2 R01(θ1) x+ (a30 + a31) R01(θ1)R23(θ2) x

+a4 R01(θ1)R23(θ2)R34(θ4) x

+a61 R01(θ1)R23(θ2)R34(θ4)R46′(θ6) x

−aw R01(θ1)R23(θ2)R34(θ4)R46′(θ6) y (3)

where a30, a31, a4, a61, aw are values from table I, x = [1, 0, 0]T ,
y = [0, 1, 0]T and the elementary rotation matrix Rij(θi) ∈
SO(3) is the orientation of j-frame with respect to i-frame, given
by:

Rij(θi) =

 cos(θi) − sin(θi) 0
sin(θi) cos(θi) 0

0 0 1

 (4)

Due to the parallel mechanism’s structure constraints, it is not
trivial to obtain an analytical solution for the forward kinematics
in terms of θa, i.e. ~p0w = k1(d1, d2), θ0w = k2(d1, d2).

The passive revolute joints θp ∈ R6 are obtained in terms
of the active joints d1, d2, i.e. θ1 = f1(d1), θ3 = f3(d1),
θ4 = f4(d1), θ5 = f5(d2), θ6 = f6(d2). These functions can
be calculated through algebraic identities and geometry (by using
cosine formula).

Another possibility to determine θp is to reduce the forward
kinematic problem into appropriate subproblems whose solutions
are known [12]. The passive joints θp can be calculated through
Paden-Kahan subproblems 1 and 3 [12, pag. 99–103], which are
geometrically meaningful and numerically stable.

Knowing θp, it is possible to obtain the contact point position
~p0w through equation (3) and orientation (θ0w) using (2).

Figure 5 illustrates suspension’s configurations for d1 ∈
[170, 220]mm and d2 ∈ [45, 105]mm. The mechanism’s dexterous
workspace in terms of p0w and θ0w is presented in Fig. 6.

IV. DIFFERENTIAL KINEMATICS

The planar parallel mechanism end-effector’s (wheel-terrain con-
tact point) velocity is related to the joints’ velocities by differen-
tiating the structure equation (1). This gives a Jacobian matrix for

Fig. 5. EHR’s mechanism’s configurations in terms of θa.

Fig. 6. EHR’s suspension’s dextrous workspace.

each chain:

vw = S J1


θ̇1
ḋ1
θ̇2
θ̇4
θ̇6

 = S J2


θ̇1
ḋ1
θ̇2
ḋ2
θ̇5

 = S J3

 θ̇3
θ̇4
θ̇6

 (5)

where vw = [ṗ0wx , ṗ0wy , ω0w]T ∈ R3 is the planar linear velocity
in x0, y0 axes and angular velocity (ω0w = θ̇0w), S ∈ R3×6 is a
selection matrix considering the planar mechanism:

S =

 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1

 ,
3
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and the 6-DOF Jacobian matrices are given by

J1 =

[
z × ~p0w R01x z × ~p2w z × ~p4w z × ~p6′w

z 0 z z z

]
J2 =

[
z × ~p0w R01x z × ~p2w R01R23x z × ~p6w

z 0 z 0 z

]
J3 =

[
z × ~p3w z × ~p4w z × ~p6′w

z z z

]
where z = [0, 0, 1]T , ~p0w is given in (3) and

~p2w = (a30 + a31) R01(θ1)R23(θ2) x+ ~p4w (6)
~p3w = a31 R(ψ0)R03(θ3) x+ ~p4w (7)
~p4w = a4 R01(θ1)R23(θ2)R34(θ4) x+ ~p6′w (8)
~p6w = a60 R01(θ1)R23(θ2)R36(θ5) p6w (9)
p6w = [a60 cosψ6 + a61; −a60 sinψ6 − aw; 0]T (10)
~p6′w = a61 R01(θ1)R23(θ2)R34(θ4)R46′ (θ6) x

−aw R01(θ1)R23(θ2)R34(θ4)R46′ (θ6) y (11)

The Jacobian can be written in a more conventional form by
stacking the Jacobians for each chain: S J1 0 0

0 S J2 0
0 0 S J3


︸ ︷︷ ︸

Jext

θ̇ext =

 I
I
I


︸ ︷︷ ︸

A

vw (12)

or equivalently:
Jext θ̇ext = A vw (13)

where matrix A ∈ R9×3 is always full column rank, Jext ∈ R9×13

and θ̇ext = [θ̇1, ḋ1, θ̇2, θ̇4, θ̇6, θ̇1, ḋ1, θ̇2, ḋ2, θ̇5, θ̇3, θ̇4, θ̇6]T .
It is possible to observe that joints θ̇1, ḋ1, θ̇2, θ̇4, θ̇6 are duplicated

in equation (12), and because of that, Jext has more columns than
necessary. Defining θext = M θ, with

M =


I3 03×2 03×3

02×3 I2 02×3

I3 03×2 03×3

03×3 03×2 I3

02×3 I2 02×3

 ,
where Ii is an identity matrix and 0i×j is a zero matrix with i rows
and j columns, equation (12) is rewritten as:

J θ̇ = A vw (14)

with J ∈ R9×8 = Jext M and θ̇ = [θ̇1, ḋ1, θ̇2, θ̇4, θ̇6, ḋ2, θ̇5,
θ̇3]T .

Considering A† ∈ R3×9 the pseudo-inverse of A such that
A†A = I , and Ã ∈ R6×9 the annihilator matrix as ÃA = 0, the
differential kinematic relationship (14) can be equivalently written
as [17], [14]:

vw = Jt θ̇, Jc θ̇ = 0 (15)

where Jt = A†J and Jc = ÃJ .
Considering the active joints [ḋ1, ḋ2]T = θ̇a and collecting all

the passive joints’ velocities together in θ̇p and then partitioning
Jt ∈ R3×8 and Jc ∈ R6×8 accordingly

Jt = [Jta ; Jtp ], Jc = [Jca ; Jcp ] (16)

considering (15) and (16), one has that:

vw = Jtaθ̇a + Jtp θ̇p, Jca θ̇a + Jcp θ̇p = 0 (17)

where Jta∈R3×2, Jtp∈R3×6, Jca∈R6×2 and Jcp∈R6×6.

If Jcp is full rank, the passive joints’ velocities can be given in
terms of active joint velocity θ̇a:

θ̇p = −J−1
cp Jca θ̇a (18)

It is possible to verify that Jcp is not singular for the considered
mechanism.

Finally, the wheel velocity vw is given in terms of the active
joints’ velocities ḋ1, ḋ2 by:

vw = (Jta − Jtp J
−1
cp Jca)︸ ︷︷ ︸

Jp

θ̇a (19)

where Jp ∈ R3×2 is the leg’s Jacobian.

V. KINEMATIC CONTROL

A kinematic control approach is proposed to change the suspen-
sion’s parallel mechanism posture in order to accomplish an specific
task. Considering the system with 2 effective DOF, the adopted
control has two objectives:

1) control the vertical distance p0wy between wheel-terrain
contact point and the suspension frame:

p0wy → p∗0wy
(t) eh = p∗0wy

− p0wy → 0 (20)

2) regulate the wheel’s orientation θ0w actuating on the mech-
anism null space velocities with respect to the primary
objective:

θ0w → θ∗0w eo = θ∗0w − θ0w → 0 (21)

The proposed scheme consists in commanding the robot’s joints’
velocities ḋ1, ḋ2, i.e. u(t) = θ̇a, adjusting the contact point’s pose
to cancel the errors (20) and (21).

The actuated planar suspension’s differential kinematic model
(19) can be decoupled in 2 components: a linear ṗ0wy and an
angular velocity ω0w as:[

ṗ0wy

θ̇0w

]
= J̄p θ̇a; J̄p =

[
Jpy
Jθ

]
where Jpy , Jθ ∈ R1×2, thus the joints’ velocities can be obtained
from θ̇a= J̄p

−1
v, where v is a cartesian control law.

From Fig. 6, it is possible to observe that the suspension’s
workspace has boundary singularities in terms of orientation. Con-
sidering p0wy < −320mm, the orientation singularity is achieved
for θ∗0w >= 6π rad.

However, in these configurations, it is still possible to control
p0wy . The vertical distance between suspension frame and wheel-
terrain contact point directly influences the robot’s orientation, force
distribution among legs and tip over stability as presented in [4],
[3]. Thus it corresponds to the main control objective, avoiding
orientation singularities.

The adopted approach consists on given priority to control the
vertical distance, considering orientation as an auxiliary control.
Therefore, the mechanism is considered redundant, with 1 effective
DOF and 2 active joints. The differential kinematic is given by
ṗ0wy = Jpy θ̇a, and the joints’ velocities are given by [15], [2]:

θ̇a = J†py v + (I − J†py Jpy )︸ ︷︷ ︸
P

θ̇a0 (22)

where col(P) spans the null space of Jpy , and θ̇a0 is an arbitrary
vector of active joints’ velocities. The right hand side of (22)
can be interpreted as null space velocity which provides internal
movements with respect to the redundant mechanism’s model.

4



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           981

Then, using a proportional law as

u = J†pyKh eh + (I − J†pyJpy ) ū , (23)

where ū is the auxiliary control signal, the position error dynamic
is determined by ėh+Kh eh = 0, since the right hand side of (23)
spans the null space of Jpy . Considering Kh > 0 and nonsingular
Jpy , we have limt→∞ eh(t) = 0.

The auxiliary control ū is chosen to improve the mechanism’s
performance during tasks execution. A typical choice is

ū = K̄

(
∂f(θa)

∂θa

)T
, (24)

where K̄>0 is a gain factor and f(θa) is an objective function1 in
terms of θa, here chosen to cancel the orientation error: f(θa) = e2o.

Considering f(θa) = e2o, the auxiliary control is given by:

ū = Ko eo ėo = Ko J
T
θ eo (25)

where Ko > 0 is the orientation gain.
Finally, the active joints’ velocities θ̇a are defined as:

u = θ̇a = J†pyKh eh + (I − J†pyJpy ) Ko J
T
θ eo (26)

VI. CONTROL IMPLEMENTATION AND EXPERIMENTAL

RESULTS

This section describes the kinematic control’s implementation in
the Environmental Robot. The control algorithm is executed on a
PC/104 single board computer featuring a low-power, 366 MHz
AMD Geode GX500 processor running Linux (Debian 5.0.1, Kernel
2.6.34), which is embedded in the robot.

To achieve real-time code execution, Xenomai 2.5.3 is used
side-by-side with Linux [6]. Xenomai uses the Adaptive Domain
Environment for Operating Systems (ADEOS) to share hardware
interrupts with Linux and guarantee real-time operation. The im-
plementation described here uses Xenomai’s native API.

The EHR’s software is implemented in C/C++. The user-space
application spawns the following real-time task that executes the
control algorithm:

openLogFiles();
startCommunicationWithHardware();
setControlParameters();
while(true){

for(allMechanisms){
readActualPositions();
computeForwardKinematics();
getReferences();
calculateErrors();
computeVelocities();

}
for(allMechanisms){

sendHardwareTheVelocities();
logValues();

}
}

Among the several custom functions that comprise the code, the
following two are particularly relevant:

• forwardKinematics(): Calculates the leg’s forward kinematics
~p0w, θ0w from the active joint position vector qa.

• suspensionControl(): Calculates the control command u = q̇a
from the joint position vectors qa, qp and closed-loop position
and orientation errors eh, eo.

1f(·) is continuous, differentiable and convex.

The function forwardKinematics is obtained with Matlab’s ccode
command. The mathematical expression for the forward leg kine-
matics is declared as a symbolic expression in Matlab, and ccode is
called to generate the C code implementing the expression. Because
ccode does not always generate computationally-efficient code, we
hand-customized the code to reduce computation speed, by storing
in memory those variables that are calculated frequently and reusing
them during code execution. This manual optimization step resulted
in a code that runs 80% faster (see Table II).

The suspensionControl function is also obtained via ccode and
manual optimization. The matrix inversion J−1

cp is computed using
the open source computer vision library named OpenCV. The
library provides functions for inverting matrices using singular
value decomposition (SVD) as well as Gaussian elimination with
optimal pivot element selection (LU). The computational effort for
both the original and optimized codes using each of the matrix
inversion methods is shown in Table III. The optimized code with
LU inversion runs 38% faster than its original counterpart.

Algorithm E[t] σ

Non-Optimized forwardKinematics 165.79µs 74.72µs

Optimized forwardKinematics 35.19µs 6.50µs

TABLE II
forwardKinematics COMPUTING MEAN TIME E[T] AND ASSOCIATED

STANDARD DEVIATION σ.

Algorithm E[t] σ

Non-Optimized with LU inversion 353.60µs 99.79µs

Non-Optimized with SVD inversion 1074µs 158.93µs

Optimized with LU inversion 219.07µs 65.05µs

Optimized with SVD inversion 942.57µs 175.61µs

TABLE III
suspensionControl COMPUTING MEAN TIME E[T] AND ASSOCIATED

STANDARD DEVIATION σ.

In the experiments reported here the wheel’s vertical position
reference p∗0wy

is a series of step signals, and the orientation
reference is such that the wheel is perpendicular to the ground.
The results are presented in Fig. 7. It can be seen that the primary
control objective of the vertical position of the wheel-terrain contact
point is accomplished, with eh → 0 within a time of about 3 s.

Likewise, the secondary control objective is also achieved, with
the orientation error eo tending to zero at every change in reference
position. Because of the reduced priority placed on orientation
control, the time constant is longer, on the order of 20 s. Note
that the orientation error is not canceled when the active joint
d1 reaches its minimum position at t = [140, 160] s. This,
however, is a physical limitation of the leg’s mechanism and not
an intrinsic limitation of the controller. More importantly, even at
these configurations the null-space control methodology still allows
for full control of the vertical distance p0wy , since the orientation
control acts on the null space of Jpy and therefore does not interfere
with the control of p0wy .

5
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Fig. 7. EHR’s suspension kinematic control experimental results.

VII. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS

This paper presents a control methodology for parallel mecha-
nisms, based on a modeling procedure proposed in literature which
consider the mechanism’s kinematic constraints from its structure
equations, instead of explicitly using the constraints equations. A
kinematic control is then proposed considering the mechanism’s
DOF to improve achieving primary and auxiliary objectives.

The presented methodology is demonstrated considering the
parallel 2 DOF suspension mechanism of the Environmental Hybrid
Robot’s new prototype. The mechanism’s forward and differential
kinematics are obtained. Then, a strategy is presented to control
firstly the vertical distance between wheel and base frame and then
the wheel’s orientation.

Experimental results are presented considering a constant ori-
entation reference θ∗0w and a sequence of steps as vertical position
reference p∗0wy

. The control implementation is described, presenting
details related to real time computation. Tests with the EHR are also
presented.

Future works will consist on commanding the combined sus-
pensions in order to improve the robot mobility, i.e. traction and
stability, as proposed in [4], [3].

The Environmental Hybrid Robot’s new prototype is still under
development. Some preliminary tests have been accomplished in
laboratory and field, and are presented in Fig. 8. The robot’s
complete functionality will be achieved when the floating wheels
are integrated into the system.
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Abstract This paper presents a new controller of trajectory tracking for unicycle-like mobile robots, represented by Takagi-
Sugeno fuzzy model. The use of the fuzzy controller allows setting different gains for the controller, according to the values of 

the trajectory speed and the values of the tracking error. The noise inherent to the robot odometry is treated by the fuzzy control-

ler itself, not requiring the use of filters. The stability of the developed controller is proved based on the theory of Lyapunov. Ex-

perimental results are also presented, and show that the robot is able to follow a desired trajectory with a quite small error. 

Keywords Mobile Robot, Trajectory Tracking, TS Fuzzy Model. 

Resumo O presente trabalho apresenta um novo controlador de seguimento de trajetória para robôs do tipo uniciclo, represen-
tado no modelo fuzzy Takagi-Sugeno. A utilização do controlador fuzzy permite estabelecer diferentes ganhos para o controla-

dor, de acordo com os valores da velocidade da trajetória e dos valores do erro de seguimento de trajetória. Os ruídos inerentes ao 

sistema de odometria do robô são tratados pelo próprio controlador fuzzy, não sendo necessária a utilização de filtros. A estabili-

dade do controlador desenvolvido é comprovada segundo a teoria de Lyapunov. Resultados experimentais também são apresen-

tados, os quais mostram que o robô é capaz de seguir uma trajetória desejada com um erro bastante pequeno. 

Palavras-chave Robôs Móveis, Seguimento de Trajetória, Modelo Fuzzy TS.   

1    Introdução 

O controle fuzzy surgiu na década de 70 como uma 

metodologia heurística baseada no conhecimento do 

projetista sobre o processo a ser controlado, obtendo 

bastante sucesso após os trabalhos inovadores de 

Zadeh (1973) e Mamdani (1974). Este tipo de meto-

dologia possui a vantagem de realizar o controle de 

uma planta sem necessariamente conhecer sua dinâ-

mica. Entretanto, comprovar a estabilidade desses 

controladores fuzzy é uma tarefa difícil (Sala e 

Ariño, 2009).   

No campo da robótica móvel, vários trabalhos 

utilizaram os controladores fuzzy de metodologia 

heurística, sem tratar da estabilidade do sistema: 

Song e Tai (1992) e Deist e Fourie (1993) desenvol-

veram o desvio de obstáculos, enquanto Lakehal et al 

(1995), Hung e Chung (2006), Antonelli et al. (2007) 

e Susnea et al. (2008) desenvolveram o seguimento 

de trajetória.          

Devido à necessidade formal de comprovar a es-

tabilidade dos controladores, os controladores fuzzy 

recebem um novo enfoque a partir de 1985, com os 

controladores fuzzy de modelo Takagi-Sugeno (TS) 

(Takagi e Sugeno, 1985). Ao contrário dos controla-

dores fuzzy baseados em heurística, o trabalho de 

Tanaka e Sugeno (1992) mostrou que um controlador 

fuzzy de modelo TS pode ser projetado de maneira 

rigorosa, seguindo metodologias que podem ser 

reproduzidas de forma sistemática, garantindo, além 

da estabilidade, diversos critérios de desempenho em 

malha fechada (Mozelli, 2008). Segundo Mozelli 

(2008) e Sala e Ariño (2009), a técnica mais adotada 

para o projeto de controladores representados no 

modelo fuzzy TS é a compensação paralela distribuí-

da (PDC) (Wang et al., 1995). Esta técnica foi utili-

zada por Guechi et al. (2009; 2010) e Xingquan 

(2010), para o projeto de seus respectivos controla-

dores de seguimento de trajetória para robôs moveis.  

A técnica de controle PDC permite a utilização 

de técnicas de controle linear em plantas não-

lineares, através da representação da planta por meio 

de um conjunto de subsistemas dinâmicos lineares, 

localmente válidos, interpolados de forma suave, 

não-linear e convexa (Mozelli, 2008). O projeto do 

controlador consiste em resolver um problema de 

desigualdades matriciais lineares (LMI). A solução 

deste problema é derivada do estudo da estabilidade 

desse tipo de sistema, e permite projetar um contro-

lador linear para cada um dos subsistemas que mode-

lam a planta não linear. O procedimento de projeto 

dos controladores fuzzy TS através da técnica PDC 

limita a forma do controlador, que deverá possuir o 

mesmo número de subsistemas dinâmicos lineares da 

planta não-linear, e, apesar da técnica PDC ser base-

ada em controladores fuzzy, não é possível utilizar o 

conhecimento do projetista sobre o processo. 
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Neste artigo, entretanto, através da realimenta-

ção da orientação do robô, foi possível projetar um 

controlador fuzzy de modelo TS sem o uso da técnica 

PDC, baseando-se o desenvolvimento do controlador 

no conhecimento heurístico do problema tratado, que 

é o seguimento de trajetória por um robô do tipo 

uniciclo. Os ruídos inerentes ao sistema de odometria 

do robô são tratados pelo próprio controlador fuzzy, 

não sendo necessária a utilização de filtros. A estabi-

lidade do controlador desenvolvido é comprovada 

segundo a teoria de Lyapunov. Os resultados expe-

rimentais mostram que o controlador desenvolvido 

tem grande eficiência, apresentando erros de segui-

mento de trajetória pequenos, como se verá adiante. 

O restante deste artigo é organizado da seguinte 

maneira: a Seção 2 apresenta o modelo cinemático 

do ponto de referência, cuja trajetória se deseja con-

trolar; a Seção 3 apresenta o controlador proposto e 

discute a estabilidade do sistema; a Seção 4 apresenta 

os resultados experimentais, e, por fim, a Seção 5 

apresenta a conclusão do trabalho. 

2    Modelo cinemático do ponto controlado 

Tradicionalmente, ao se tratar de seguimento de 

trajetória por robôs móveis do tipo uniciclo, o ponto 

do robô que deve seguir a trajetória pré-determinada 

é o ponto central do eixo virtual que conecta as ro-

das. Porém, neste trabalho controla-se a posição de 

um ponto (x,y) localizado à frente do eixo virtual (ver 

Figura 1). As coordenadas do ponto de interesse (x,y) 

podem ser escolhidas para representar a localização 

de uma ferramenta sobre a plataforma do robô, ou, 

ainda, como neste trabalho, esse ponto pode caracte-

rizar o limite físico dianteiro do robô. 

   

 

Figura 1. Esquema para obter o modelo cinemático do ponto 

controlado.   

De acordo com a Figura 1, a localização do pon-

to (x,y) no plano cartesiano XY, em relação a um 

referencial fixo no espaço de trabalho, é dada por 
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onde a velocidade linear u e a velocidade angular  

são as entradas de controle do robô,    e    são, res-

pectivamente, a velocidade do ponto (x,y) na direção 

X e na direção Y do referencial fixo, a > 0 representa 

a distância entre o ponto de interesse (x,y) e o ponto 

central do eixo virtual que conecta as rodas,  é 

orientação do robô, dada por 
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é matriz de cinemática direta. 

 O ponto de interesse (x,y) escolhido não possui 

restrições de velocidade no plano, ou seja, ele pode 

se mover em qualquer direção. Desejando-se impor 

certas velocidades    e    ao ponto (x,y), os valores 

adequados de u e  são determinados através da 

cinemática inversa (Martins, 2008) 
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a matriz de cinemática inversa. 

3    Controlador de seguimento de trajetória 

3.1 Controlador proposto  

O objetivo do controle de seguimento de trajetórias é 

conseguir, mediante uma lei de controle, que o ponto 

de interesse (x,y) alcance e siga sem erros posições 

desejadas variáveis com o tempo        . De acordo 

com Figura 2, a lei de controle proposta é 
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onde    e    são as saídas do controlador,     e     

são, respectivamente, as velocidades das posições 

desejadas nas direções X e Y do referencial fixo, e    

e     são as saídas do controlador fuzzy TS. A saída 

   do controlador fuzzy depende de     e do erro de 

posição no eixo X, definido por        , assim 

como a saída    do controlador fuzzy depende de     

e do erro de posição no eixo Y, definido por    
    . Vale ressaltar que as trajetórias desejadas 

selecionadas são funções diferenciáveis, não sendo 

problema obter a velocidade desejada.  

A idéia do controlador proposto é: uma vez que 

o ponto de interesse (x,y) coincida com o ponto da 

trajetória desejado        , as velocidades de refe-

rência na direção X e Y do referencial fixo,     e    , 

são mantidas iguais às velocidades da trajetória de 
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referência, o que significa que         e       
 , ou 

seja,      e     . Ocorrendo erros de posição    

e   , o controlador fuzzy gera sinais de compensação 

de velocidade    e   , até que o ponto de interesse 

(x,y) coincida novamente com o  ponto da trajetória 

desejado        . A matriz     é responsável por 

transformar     e     em ur e r. 
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Figura 2. Esquema do controlador proposto. 

Considerando-se o seguimento perfeito de velo-

cidade, ou seja,      e     , o que significa 

que os efeitos da dinâmica do robô são ignorados, a 

equação do sistema em malha fechada é 
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ou seja, as velocidades de correção dos erros nas 

direções X e Y do referencial fixo, x~ e y~ , serão 

determinadas, respectivamente, pelas saídas    e   . 

3.2 Controlador Fuzzy 

O controlador fuzzy projetado tem como variáveis 

premissas os módulos dos erros de posição,      e     , 
e os módulos das velocidades da trajetória desejadas, 
      e      . As Figuras 3 e 4 apresentam as funções 

de  pertinência das premissas       e      ,  que estão 

divididas em 3 conjuntos fuzzy cada: ruído (R), pe-

queno (P) e grande (G). Por sua vez, a Figura 5 apre-

senta as funções de pertinência das premissas       e 
     , que estão divididas em dois conjuntos fuzzy 

cada: baixo (B) e alto (A). A base de regras Se-Então 

do controlador é constituída por 36 regras   . Cada 

uma delas é expressa através da forma geral 

 

 

Figura 3. Funções de pertinência dos erros de seguimento de 

trajetória para o intervalo de 0 a 0,06 m.   

 

Figura 4. Funções de pertinência dos erros de seguimento de 

trajetória para o intervalo de 0 a 1 m.   

 

Figura 5. Funções de pertinência do módulo da velocidade da 

trajetória para o intervalo de 0 a 0,5 m/s. 

     Se       é     e       é     e      é     e      é 

   , então:  
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sendo           ,onde     são os conjuntos 

fuzzy, ai e bi são constantes reais não nulas (   e 

      
 ), e a equação (8) define o subsistema dinâ-

mico linear correspondente à regra Ri. 

Para cada conjunto de entradas (  ,   ,    ,    ) 

(ver Figura 2), a saída do controlador fuzzy é dada 

pela interpolação suave, não-linear e convexa, dos 36 

subsistemas dinâmicos lineares, ou seja, 
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onde 
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sendo            o grau de pertinência da premissa 
      dentro do conjunto fuzzy    ,           o 

vetor de estados dos subsistemas, kx e ky os ganhos 

finais após a interpolação dos 36 subsistemas dinâ-

micos e 
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Os ganhos ai e bi foram escolhidos de maneira 

heurística, através das seguintes observações sobre o 

processo: i) se os erros de seguimento de trajetória 
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são menores que 10 mm, elegem-se ganhos bem 

pequenos, pois se considera que esse erro é falso, 

provocado pelos ruídos do sistema de odometria; ii) 

se a velocidade da trajetória é elevada e os erros de 

seguimento de trajetória são pequenos, mas superio-

res a 10 mm, se elegem ganhos maiores; iii) se a 

velocidade da trajetória é pequena, os ganhos sele-

cionados são menores, para permitir que o robô se 

aproxime dos pontos desejados de maneira suave; e 

iv) para erros de seguimento de trajetória elevados, 

elegem-se ganhos menores, para evitar sinais de 

controle de grande amplitude, que provocariam des-

locamentos bruscos do robô. A Tabela 1 apresenta os 

ganhos ai e bi para cada regra do controlador fuzzy. 

Como um exemplo a primeira regra R1: Se       é 

Alto e       é Alto e      é Ruído e      é Ruído, então: 
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é representada na Tabela 1 por AARR  [0,0005 

0,0005]. 

A Figura 6 apresenta a curva com o valor final 

do ganho kx para cada par de entradas (  ,    ).  

 

 

Figura 6. Valor final do ganho kx para cada par de entradas (  ,    ). 

 

Tabela 1. Ganhos do Controlador Fuzzy. 

                    [ai  bi ]                     [ai  bi ] 

AARR  [0,0005 0,0005] ABRR  [0,0005 0,0005] 

AARP  [0,0005 5] ABRP  [0,0005 0, 5] 

AARG  [0,0005 0,01] ABRG  [0,0005 0,005] 

AAPR  [5 0,0005] ABPR  [5 0,0005] 

AAPP  [5 5] ABPP  [5 0,5] 

AAPG  [5 0,01] ABPG  [5 0,005] 

AAGR  [0,01 0,0005] ABGR  [0,01 0,0005] 

AAGP  [0,01 5] ABGP  [0,01 0,5] 

AAGG  [0,01 0,01] ABGG  [0,01 0,005] 

BARR  [0,0005 0,0005] BBRR  [0,0005 0,0005] 

BARP  [0,0005 5] BBRP  [0,0005 0,5] 

BARG  [0,0005 0,01] BBRG  [0,0005 0,005] 

BAPR  [0,5 0,0005] BBPR  [0,5 0,0005] 

BAPP  [0,5 5] BBPP  [0,5 0, 5] 

BAPG  [0,5 0,01] BBPG  [0,5 0,005] 

BAGR  [0,005 0,0005] BBGR  [0,005 0,0005] 

BAGP  [0,005 5] BBGP  [0,005 0,5] 

BAGG  [0,005 0,01] BBGG  [0,005 0,005] 

3.3 Análise de estabilidade do sistema 

 

Segundo Wang et al. (1996), uma condição suficien-

te, de acordo com o Teorema de Estabilidade de 

Lyapunov, para que o ponto de equilíbrio do sistema 

(9) seja globalmente assintoticamente estável, é que 

exista uma matriz definida positiva P = P
T
 que cum-

pra, para todos os subsistemas dinâmicos (8), a con-

dição 
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para todo         , sendo r o número total de 

regras. 

Para    e       
 , uma matriz definida positiva 

P = P
T
 que cumpre a desigualdade (16) é 
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Substituindo (14) e (17) em (16), chega-se a 
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ou seja, a desigualdade (18) é verdadeira para    e 

      
 .  

O único ponto de equilíbrio do sistema (9) é 

     e     , ou seja, erros de seguimento de traje-

tória iguais a zero, provando que o controlador pro-

posto é capaz de fazer com que o robô siga uma 

trajetória dada com erros de seguimento que conver-

gem assintoticamente para zero. 

4    Resultados Experimentais  

O controlador proposto foi utilizado para controlar a 

trajetória de um robô móvel Pioneer 3-DX, que ad-

mite velocidades lineares e angulares como sinais de 

referência. Nesta seção, os resultados de duas trajetó-

rias são apresentados, sendo uma trajetória circular e 

outra em forma de oito. 

No experimento de trajetória circular o robô ini-

cia o movimento com postura inicial: x = 0 m, y = 0 

m e  = 0
o
, e deve seguir uma trajetória circular que 

começa em x = 0,8 m e y = 0,0 m, com raio de 0,8 m. 

Depois de 45 s o raio da trajetória de referência cir-

cular muda bruscamente, passando de 0,8 m para 0,6 

m. Depois de 105 s, o raio da trajetória de referência 

volta a valer 0,8 m. Para ambos os raios, a velocidade 

angular da trajetória é de 0,35 rad/s. A velocidade 

linear da trajetória é de 0,28 m/s para o raio de 0,8 m 

e 0,21 m/s para o raio de 0,6 m. A Figura 7 apresenta 

a trajetória de referência e a trajetória realizada pelo 

robô durante 120 s.  

A Figura 8 ilustra a evolução do valor absoluto 

do erro de seguimento de trajetória, o qual é definido 

xk

Dx

x~
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por              . O grande valor inicial do erro 

se deve ao fato da posição inicial do robô ser (0;0) m, 

enquanto a trajetória de referência começa em (0,8;0) 

m. Note-se que nos instantes de tempo 45 s e 105 s 

ocorre um acréscimo instantâneo no valor do erro, 

devido à súbita mudança do raio da trajetória de 

referência. 

 

 

Figura 7. Trajetória circular durante 120 s. 

Figura 8. Erro de seguimento para a trajetória circular. 

No segundo experimento, o robô inicia o movi-

mento com postura inicial x = 0 m, y = 0 m e  = 0
o
, 

e durante 120 s deve seguir uma trajetória em forma 

de oito, a qual começa em x = 0 m e y = 0 m. A Figu-

ra 9 apresenta a trajetória de referência e a trajetória 

realizada pelo robô durante 120 s. Já a Figura 10 

ilustra a evolução do valor absoluto do erro de se-

guimento de trajetória     . Para uma futura compa-

ração de desempenho deste controlador com outros, 

calculou-se o índice IAE (Integral do valor Absoluto 

do Erro) para cada volta completa da trajetória em 

forma de oito, sendo o IAE calculado por  

dttEIAE

T

T


2

1

)( ,                   (19) 

onde T1 e T2 são os limites do intervalo de tempo 

considerado para o cálculo do índice. Os valores de 

IAE obtidos foram IAE = 0,32 para a primeira volta 

completa, IAE = 0,28 para a segunda volta, e IAE = 

0,29 para a terceira. Tais valores de IAE comprovam 

que o controlador proposto é efetivamente capaz de 

conduzir o robô móvel durante o seguimento de 

trajetória, com um pequeno erro. 

 

Figura 9. Trajetória em forma de 8 durante 120 s. 

 

Figura 10. Erro de seguimento durante a trajetória em forma de 

oito.  

As velocidades linear e angular desenvolvidas 

pelo robô durante parte do seguimento da trajetória 

em forma de oito são apresentadas nas Figuras 11 e 

12, respectivamente, juntamente com os sinais de 

referência enviados pelo controlador. 

 

Figura 11. Velocidades lineares de referência e desenvolvida 

pelo robô.  

 

Figura 12. Velocidades angulares de referência e desenvolvi-

da pelo robô.  
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Analisando as Figuras 11 e 12, percebe-se que o 

erro de seguimento de velocidade é pequeno, corro-

borando-se a hipótese de seguimento perfeito de 

velocidade, assumida para se obter a equação (7). 

5   Conclusão 

O presente trabalho apresentou e testou um novo 

controlador de seguimento de trajetória para robôs do 

tipo uniciclo, representado no modelo fuzzy do tipo 

TS. As entradas de controle do robô são a velocidade 

linear e a velocidade angular, comuns à maioria dos 

robôs comerciais. A utilização do controlador fuzzy 

permitiu estabelecer diferentes ganhos para o contro-

lador, de acordo com os valores da velocidade da 

trajetória e dos valores do erro de seguimento de 

trajetória. A estabilidade do sistema é analisada utili-

zando os resultados de Wang et al. (1996), que são 

baseados na teoria de Lyapunov. O controlador pro-

posto foi aplicado ao robô comercial Pioneer 3-DX, e 

os resultados experimentais obtidos foram apresenta-

dos, mostrando que o robô é capaz de seguir uma 

trajetória desejada com um pequeno erro. 

As vantagens do controlador proposto são a faci-

lidade de implementação, dado seu baixo custo com-

putacional compatível com computadores de bordo 

de baixa capacidade, os baixos erros de seguimento 

de trajetória e o tratamento dos ruídos do sistema de 

odometria do robô pelo próprio controlador fuzzy, 

não sendo necessária a utilização de filtros. Como 

trabalho futuro, pretende-se utilizar a estrutura do 

controlador para implementar o seguimento de traje-

tória com desvio de obstáculo.     
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Abstract  This paper describes a characteristic vector model for fingerprint representation that uses planar graph and trian-

gulation algorithms. It is shown that this characteristic vector model presents a better performance in a fingerprint verification 
system when compared with others vector models already proposed in literature. In this paper is also presented a feature extrac-

tion method that explores the duality ridge ending/ridge bifurcation.  It is shown that this new extraction method simplifies the 

computational complexity and decreases the error detection of a fingerprint identification system. 

Keywords  Biometric system, fingerprint, triangulation, minutiae, planar graph. 

Resumo  Este artigo descreve um modelo de vetor característico para representação de impressões digitais que usa grafos pla-

nares e algoritmos de triangulação. Será demonstrado que este modelo apresenta uma melhor performance em um sistema auto-
mático de verificação quando comparado a outros modelos já propostos na literatura. Também é apresentado neste artigo um mé-

todo para extração de características (minúcias) que explora a dualidade “terminação/bifurcação”. É demonstrado que esse novo 

método de extração simplifica a complexidade computacional e diminui a quantidade de erros de detecção para um sistema de 
verificação automático. 

Palavras-chave  Sistemas biométricos, impressão digital, triangulação, minúcias, grafos planares.

1  Introdução 

De acordo com Maltoni et al (2005), um sistema de 

verificação biométrico é composto por estágios que 

realizam tarefas sequenciais e interdependentes, 

como mostra o diagrama da Figura 1. O resultado 

desse processo é baseado em um grau de similarida-

de, usualmente um número contido no intervalo 

[0,1], que relaciona a probabilidade de duas caracte-

rísticas biométricas serem provenientes de uma 

mesma fonte. No caso de duas impressões digitais, se 

elas são provenientes de um mesmo dedo.  

Para essa característica, de acordo com Stoney 

(1985), é de até 1.2 x 10
-80 

a probabilidade de um par 

de impressões digitais, ser considerado genuíno, isto 

é, proveniente de um mesmo dedo. Em sentido inver-

so, é denominado par impostor duas impressões 

digitais provenientes de dedos diferentes.  

 2  Sistemas de Verificação de Impressões Digitais 

O sistema de verificação exibido na Figura 1 pode 

ser descrito da seguinte maneira: uma imagem de 

impressão digital (como a da Figura 2(a)) é adquirida 

através de sensores ópticos e realçada por filtros 

contextuais (Castro, 2008, Chen e Chiu, 2006). O 

resultado é uma imagem semelhante àquela exibida 

na Figura 2(b). Em seguida, o estágio de extração 

localiza os elementos individualizadores da impres-

são digital, geralmente minúcias e pontos singulares, 

os quais serão representados por um vetor caracterís-

tico. Nesse momento, outro vetor, representando uma 

impressão digital anteriormente cadastrada pelo usu-

ário, será recuperado da base de dados para a compa-

ração.  

(Aquisição)

Imagem de 

entrada

Pré-

processamento
Extração das 

características

Geração do Vetor 

característico 1

Comparação

Grau de 

similaridade

Base de dados

Vetor 

característico 2

Identidade 

reclamada

 
Figura 1 – Estágios de um sistema de verificação. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2 – Resultado do realce por filtragem contextu-

al. (a) Imagem de entrada. (b) Imagem realçada com 

indicação do valor final de três pixels. 

Em sistemas centrados em minúcias, os mais conhe-

cidos modelos de vetor característico se utilizam de 

dois conceitos principais: estruturas globais (Castro, 

2008, Jain, Hong e Bolle, 1997, Chan, Moon e 

Cheng, 2004, Costa, 2001, Huvanandana, Kin e 

Hwang, 2000, Luo, Tian e Wu, 2000, Ravi, Raja e 

Venugopal, 2009, Moura, 2006), e estruturas locais. 

O primeiro relaciona todas as minúcias detectadas na 

impressão digital com uma referência, geralmente 

um ponto singular: o núcleo ou o delta. O segundo 

não utiliza referências globais e pode, ainda, ser 

agrupado em duas grandes classes: vizinhança local 

(Zang et. al, 2008, Jea e Govindaraju, 2005, Jiang e 
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Yau, 2000, Mital e Teoh, 1997, Ratha et. al., 2000) e 

triangulação (Bebis, Deaconu e Georgiopoulos, 

1999, Liang, Bishnu e Asano, 2007, Liu, Yin e 

Zhang, 2005). Ambos apresentam propriedades van-

tajosas para sistemas computacionais. 

A escolha do modelo a ser utilizado depende da apli-

cação. Em sistemas comerciais de controle de acesso, 

por exemplo, onde existem dispositivos ópticos espe-

cializados para coleta de impressões digitais, os mo-

delos globais são mais utilizados, pois nesses siste-

mas sempre estarão disponíveis impressões digitais 

completas, com imagens de boa qualidade e pontos 

singulares bem definidos. Por outro lado, em siste-

mas de bases de dados criminais, como os presentes 

nas polícias, são necessários modelos que permitam a 

comparação de imagens de impressões digitais de 

baixa ou média qualidade e parciais, geralmente sem 

núcleos ou deltas, sendo as estruturas locais a melhor 

escolha. 

Foram destacados na Figura 1 os estágios desse sis-

tema que receberam as contribuições deste artigo. A 

primeira delas consiste em um método de detecção 

de minúcias de maior confiabilidade e menor com-

plexidade computacional. A segunda, em um modelo 

de vetor característico que explora as vantagens dos 

dois modelos de estruturas locais mais conhecidos. 

Nas demais seções deste artigo serão descritos o 

método de extração de características proposto, os 

conceitos de grafos planares e sua geração através da 

triangulação para a construção do modelo de vetor 

característico proposto e a comparação, finalizando 

com o resultado dos testes de desempenho e conclu-

sões. 

2   Extração das características 

Uma minúcia é um evento anormal presente no fluxo 

das linhas dactilares que por padrão correm parale-

lamente umas às outras. Elas são fortes elementos 

individualizadores de uma impressão digital sendo, 

para efeitos práticos em sistemas computacionais, 

divididas em dois tipos: terminações e bifurcações 

(Figura 3). Cada minúcia é representada por uma 

posição, uma direção e um tipo. 

Palmer et. al. (2008) localiza essas características 

avaliando a vizinhança de um pixel em uma janela 

3x3 de uma imagem de impressão digital esqueleto-

nizada (linhas dactilares com largura de 1 pixel), 

computando suas coordenadas espaciais e o tipo. A 

determinação da direção envolve a análise da orien-

tação das linhas na posição da minúcia, sendo a dire-

ção da terminação mostrada na Figura 3(a) e a da 

bifurcação na Figura 3(b). Quando o estágio de es-

queletonização produz os artefatos mostrados nas 

Figuras 4(a) e 4(b), determinar esse parâmetro se 

torna uma tarefa extremamente difícil. No primeiro 

caso, o sistema tem dificuldades em decidir se há 

duas bifurcações em oposição ou se ocorreu alguma 

imperfeição no processo de esqueletonização. No 

segundo, como determinar se os cruzamentos produ-

zidos são, de fato, bifurcações bem como o sentido 

da direção. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3 – (a) Minúcia tipo terminação e sua direção. 

(b) Minúcia tipo bifurcação e sua direção. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4 – Artefatos produzidos pelo processamento 

morfológico de esqueletonização que dificultam o côm-

puto de bifurcações. 

Para contornar esse problema, será explorada uma 

interessante propriedade das minúcias conhecida 

como dualidade terminação/bifurcação. Como pode 

ser visto na Figura 5, as bifurcações em uma imagem 

normal (Figura 5(a)) são vistas como terminações na 

mesma imagem invertida (Figura 5(b)), sendo a recí-

proca verdadeira.  

 

(c) 

 

(d) 

Figura 5 – Propriedade da dualidade termina-

ção/bifurcação. 

Nossa proposta, que pode ser resumida no diagrama 

em blocos da Figura 6(a), utiliza duas imagens com-

plementares, obtidas após a binarização da imagem 

realçada, esqueletonizadas individualmente. As ter-

minações serão localizadas na imagem esqueleto 

original e as bifurcações, na imagem esqueleto inver-

tida. Dessa forma, a tarefa de extrair todas as minú-

cias de uma impressão digital resumir-se-á em locali-

zar e determinar a direção de terminações, apenas. 

Os estágios de limpeza garantirão maior robustez ao 

sistema, eliminando linhas de pequeno comprimento, 

ruídos do tipo spike e minúcias encontradas nas bor-

das da imagem. A Figura 6(b) mostra uma imagem de 

impressão digital esqueletonizada e suas minúcias 

detectadas pelo método proposto, enquanto as Figuras 

6(c) e 6(d) mostram imagens de estágios intermediá-

rios de nosso sistema de teste. As Figuras 6(e) e 6(f) 

mostram como os artefatos exibidos na Figura 4(a) 

desaparecem no esqueleto da imagem dual. 

Na saída desse estágio, o conjunto das N minúcias 

válidas detectadas (terminações e bifurcações) serão 

representadas pelo vetor [x, y, φ, t]i, 1 < i < N, res-

pectivamente, coordenadas espaciais (x,y), direção 
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absoluta φ e tipo. Outros parâmetros individualizado-

res também podem ser inseridos nesse vetor, como 

coordenadas e direção dos pontos singulares e quan-

tidade de linhas entre minúcias. 

Imagem Inicial 

(normal/Invertida)

Limpeza do 

esqueleto

(normal/invertida)

Localização das 

minúcias 

(Terminações)

Determinação da 

direção

Eliminação de 

falsas minúcias

N minúcias 

(terminação/

bifurcação)

[x,y,φ, t]

 (a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 
Figura 6 – (a) Diagrama em blocos do estágio de extra-

ção proposto. (b) Minúcias detectadas pelo método 

proposto (Vermelho: terminações. Azul: bifurcações). 

(c), (d), (e) e (f) imagens intermediárias do sistema de 

teste mostrando a efetividade da propriedade da duali-

dade – coluna esquerda: imagem normal; coluna direi-

ta: imagem invertida. 

3   Grafos planares e triangulação 

Um grafo G é formado por um conjunto de vértices, 

denotado por V(G), e um conjunto de arestas, deno-

tado por A(G) (Paulo, Yoshiharu e Yoshiko, 2004). 

No contexto desse trabalho, os vértices são as minú-

cias da impressão digital e as arestas, segmentos de 

reta que as interligam. Segundo Berg, Cheong e 

Kreveld (2008), a triangulação de um conjunto de 

pontos P = {p1, p2, ..., pn} é um grafo planar G onde 

a quantidade de arestas conectando dois vértices é tal 

que não é mais possível acrescentar uma nova aresta 

sem destruir a sua planaridade. Ou seja, não será 

mais possível conectar dois vértices sem cruzar as 

arestas já existentes. 

Há várias maneiras de se triangular o conjunto P, 

mas apenas uma é ótima (Berg, Cheong e Kreveld, 

2008). Uma triangulação é ótima quando ela maxi-

miza o ângulo mínimo dos triângulos gerados, ou 

seja, gera o máximo de triângulos eqüiláteros (ângulo 

mínimo = 60 graus). A triangulação de Delaunay 

possui essa característica, além da sua unicidade de 

malha e imunidade a ruídos. (Moura, 2006). De fato, 

como pode ser observado na Figura 7, a ausên-

cia/presença do ponto destacado (que pode ser um 

ruído) afetou apenas localmente as duas triangula-

ções. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 7 – A presença/ausência de um ponto no grafo 

afetou apenas localmente as triangulações. 

4   Geração do vetor característico 

A unicidade de malha e a imunidade à ruídos do 

grafo de Delaunay serão exploradas para a constru-

ção do vetor característico proposto. O diagrama em 

blocos da Figura 8 mostra como ele é gerado a partir 

dessa triangulação. 

Codificação do sub-grafo

Conjunto de N 

minúcias (x,y,φ)

Geração do grafo 

(triangulação)

Identificação dos 

N sub-grafos

Sub-grafos em 

sistema de 

coordenadas 

polares

Computação dos 

vértices 

adjacentes (triplas 

{d,θ,dφ})

Montagem do 

vetor (minúcias + 

triplas)

 
Figura 8 – (a) Modelagem proposta para o vetor carac-

terístico, utilizando apenas os elementos [x, y, φ]. 

As coordenadas espaciais das N minúcias detectadas 

no estágio de extração serão os parâmetros de entra-

da da função que gera o grafo de Delaunay (Figuras 

9(a) e 9(b)). Após, cada elemento de N (representado 

pela tripla [x, y, φ]) será visto como o centro de um 

sub-grafo, formado pelo ponto Ni e todos os vértices 

a ele conectados pela malha da triangulação, confor-

me pode ser visualizado nas Figuras 9(c) e 9(d). 

Dado que cada minúcia formará um sub-grafo distin-

to, existirão, no total, N sub-grafos possíveis, cada 

um associado a uma minúcia Ni. A próxima etapa do 

algoritmo codifica cada sub-grafo em coordenadas 

polares, através das Equações (1), (2) e (3), sendo [xc, 

yc, φc] e [xn, yn, φn] as coordenadas dos pontos central 

e vizinho, d o tamanho do vértice, θ a direção e dφ a 

diferença direcional entre central e vizinho, tornando, 

desse modo, o vetor característico imune a rotações e 

pequenas distorções (Jain, Hong e Bolle (1997), 

Chan, Moon e Cheng (2004), Jiang e Yau (2000), 

Luo, tian e Wu (2000), Ravi, Raja e Venugopal 

(2009) e Moura (2006)). 

   √(     )   (     )   (1) 

             

     
        (2) 

             (3) 

Cada sub-grafo será representado pelo vetor (4), 

sendo n o número de vértices vizinhos conectados 

pela triangulação. O vetor característico da impressão 

digital é obtido agrupando-se os sub-grafos de acordo 

com (5). 
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Comparando a estrutura básica proposta (sub-grafo), 

com as estruturas locais construídas através da vizi-

nhança simples, pode-se observar que, segundo este 

último modelo, para se decidir quais minúcias seriam 

consideradas como vizinhas haveria a necessidade de 

calcular as distâncias euclidianas entre todas as mi-

núcias da impressão digital. No modelo proposto, a 

vizinhança é estabelecida exclusivamente pela trian-

gulação. Ainda, comparando esses dois modelos, é 

possível, no caso da vizinhança local, não haver 

minúcia próxima o suficiente para que seja conside-

rada vizinha, gerando um ponto isolado que não 

forma nenhuma estrutura. No modelo proposto, dada 

a característica da triangulação, não haverá minúcias 

com menos de duas vizinhas conectadas, afinal, todo 

vértice de um triângulo está conectado a outros dois. 

Comparando nosso modelo àqueles que utilizam 

estruturas globais, observa-se que no modelo propos-

to não é necessário encontrar o ponto de referência 

(geralmente o núcleo da impressão digital) que o 

modelo global exige. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 9 – (a) impressão digital com minúcias triangu-

ladas (b) Grafo obtido com a triangulação. (c) e (d) sub-

grafos formados respectivamente pelos pontos 1 e 2 

destacados com círculo amarelo em (b). 

5   Comparando duas impressões digitais através 

de seus vetores característicos 

O grau de similaridade entre duas impressões digi-

tais, para sistemas baseados em minúcias, é determi-

nado pela quantidade de coincidências entre esses 

pontos. Em nossa proposta, a quantidade de pontos 

coincidentes será determinada pela quantidade de 

pares de sub-grafos corretamente associados. Se-

guindo a mesma linha de ação proposta em Jea e 

Govindaraju (2005), Jiang e Yau (2000), Mital e 

Teoh (1997) e Ratha et. al. (2000) nossa metodologia 

realiza o processo de comparação em duas etapas. 

Inicialmente, pares de sub-grafos são formados atra-

vés de uma probabilidade de associação. Essa proba-

bilidade é baseada na quantidade de vértices vizi-

nhos, ou triplas [x, y, φ], correspondentes e o total de 

vértices do par de sub-grafos. No segundo estágio, 

são verificados se essas associações representam 

pontos realmente coincidentes através de simples 

sobreposição.  

[
 
 
 
 

      φ 
 

       φ 
       φ 

   
       φ ]

 
 
 
 

  (4) 

[

           
           

   
           

]  (5) 

Formalmente, dois vértices, representados por duas 

triplas m e n, pertencentes a sub-grafos distintos, são 

considerados correspondentes se satisfizerem a equa-

ção 6: 

[

  

  

   

]   [

  

  

   

]   [

  (  )
  (  )
  (  )

]  (6) 

Onde Δd, Δ  e Δφ são tolerâncias, funções do com-

primento da aresta que liga a minúcia central e o 

vértice sob avaliação. A probabilidade de associação, 

ou grau de similaridade local S, entre dois sub-

grafos, pertencentes a impressões digitais distintas, é 

dada pela Equação 7. 

   
            

√                               
   (7) 

Onde #triplas_OK indica a quantidade de triplas que 

satisfizeram a Equação 6, e #triplas_sub_i a quanti-

dade total de triplas dos dois sub-grafos sob teste. 

Todo sub-grafo da primeira impressão digital do par 

sob teste é associado a um sub-grafo da segunda 

impressão com melhor probabilidade de associação 

S, S > th, sendo th um limiar. Depois de formados os 

pares, o segundo estágio verifica se há correspondên-

cia espacial entre suas minúcias centrais, através de 

sobreposição de pontos. Se a distância entre os pares 

sobrepostos for menor que uma tolerância Δd2, a 

correspondência é confirmada. O grau de similarida-

de final (Sf) entre dois vetores característicos, o que 

equivale à similaridade final entre duas impressões 

digitais, é dada pela equação 8. 

    
               

√       
   (8) 

Sendo #sub-grafos_OK o número de sub-grafos com 

correspondência confirmada, N1 e N2 o número total 

de minúcias detectadas nas duas impressões digitais 

sob avaliação. 

6   Validando as metodologias propostas  

Para validar o método de extração e o modelo de 

vetor característico propostos foram utilizadas as 

bases de dados da FVC2002 (FVC, 2002), em um 

total de quatro e disponibilizadas em Maltoni et. al. 

(2005). Essas bases são denominadas de DB1, DB2, 

DB3 e DB4. 

Para validar o método de extração, foram utilizadas 
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doze amostras de impressões digitais de boa qualida-

de da base de dados DB1. As minúcias extraídas por 

esse método e por Palmer et. al. (2008) foram com-

paradas em termos de quantidade, detecção de falsas 

minúcias, erros na determinação da direção e tempo 

de processamento. A contagem de falsas minúcias foi 

realizada através da inspeção visual dos pontos de-

tectados. Foram também utilizados os mesmos está-

gios de pré-processamento e limpeza para as duas 

metodologias, sendo a direção das bifurcações detec-

tadas através do método de Palmer et. al. (2008) 

determinada de acordo com a Figura 3(b), ou seja, a 

bissetriz do menor ângulo formado pelas linhas inci-

dentes no ponto. O resultado geral pode ser visto na 

Tabela 1. 

O desempenho do vetor característico proposto foi 

comparado com os modelos de Mital e Teoh (1997), 

baseado em estruturas locais, e em Bebis, Deaconu e 

Georgiopoulos (1999), baseado em triangulação. 

Foram construídos três sistemas de verificação inde-

pendentes, com arquitetura similar, utilizando os 

mesmos conjuntos de minúcias obtidos nos estágios 

de extração proposto e as mesmas técnicas de com-

paração e consolidação (dois estágios). Não foram 

utilizados os pontos singulares nem contagem de 

linhas entre minúcias. 

O resultado geral dos testes é relacionado na Tabela 

2, onde os valores de EER e AUC obtidos pelos três 

sistemas podem ser comparados para as quatro bases 

de dados que compõem a FVC2002. Durante os 

testes, foi computado também o tamanho médio do 

vetor característico, outro parâmetro que tem relação 

direta com a quantidade de memória necessária para 

armazenar o vetor e que afeta diretamente a comple-

xidade computacional dos sistemas. As Figuras 10 e 

11 mostram os resultados dos testes para a base de 

dados DB1, através das curvas de erro FAR(t) e 

FRR(t), valores de EER (Equal Error Rate) e curvas 

ROC, de onde são extraídos os parâmetros AUC 

(Area Under Curve) dos três modelos de vetor carac-

terístico. 

7   Discussões e conclusões 

O método de extração de características proposto 

apresentou melhor desempenho quando comparados 

o tempo de processamento e as taxas de erro de dire-

ções de bifurcações, com uma performance seme-

lhante nos demais quesitos da Tabela 1. O melhor 

desempenho no tempo de processamento se deve, 

principalmente, pela não necessidade de se calcular 

ângulos, e escolher o menor deles, entre os cruza-

mentos de linhas na imagem esqueleto, os quais 

indicam a presença de bifurcações. A possibilidade 

do sistema não conseguir definir qual o menor ângu-

lo nesses cruzamentos também aumenta a incidência 

de erros de detecção das direções. No método pro-

posto essa verificação não é necessária, já que o 

sistema procura apenas por terminações e os cruza-

mentos de linhas são ignorados.  

Já o modelo de vetor característico apresentado re-

presenta com eficiência uma impressão digital, apre-

sentando uma probabilidade de até 99,77 % (parâme-

tro AUC extraído da curva ROC para a base DB1) de 

classificar corretamente duas impressões digitais 

como genuínas ou como impostoras, contra 96,67 % 

e 98,94 % das outras metodologias, havendo em 

contrapartida um pequeno aumento dos custos relati-

vos aos requisitos de memória (tamanho médio do 

vetor característico). Tal desempenho do classifica-

dor foi obtido graças à exploração da unicidade de 

malha e imunidade à ruídos do grafo gerado pela 

triangulação de Delaunay e às propriedades individu-

alizadoras da estrutura local. A inserção de outros 

elementos no vetor característico, tais como pontos 

singulares e quantidade de linhas entre minúcias 

tornaria o desempenho dos três sistemas ainda me-

lhor. 

Tabela 1 – Resultado geral dos testes de extração de 

características. 

M
é
to

d
o
 Qtd total 

de minú-

cias detec-

tadas 

Qtd total 

de termi-

nações 

detectadas 

Qtd total 

de bifurca-

ções detec-

tadas 

Tempo 

médio de 

extração 

por ID 

1 408 127 281 12 (ms) 

2 423 127 296 71 (ms) 

     

M
é
to

d
o
 

Erro tipo 1 

(%) 

Erro tipo 2 

(%) 

Erro tipo 3 

(%) 

Erro tipo 4 

(%) 

1 0,00 0,00 0,00 0,70 

2 0,00 1,00 0,00 4,39 

Método 1: Método proposto. Método 2: Palmer et. al (2008). 
Erro tipo 1: Razão de falsas terminações. Erro tipo 2: Razão de 

falsas bifurcações. Erro tipo 3: Razão de erros de direção para 

terminações. Erro tipo 4: Razão de erros de direção para bifurca-
ções. 

Tabela 2 – Resultado geral para os modelos de vetor. 

B
a

se
 

d
e
 d

a
d

o
s 

S
is

te
m

a
 

EER AUC 

T
a
m

. 

m
é
d

io
 

Unidade 

DB1 

1 6,286 0,96677 4,9 Triplas/estrutura local 

2 0,892 0,99778 5,2 Triplas/sub-grafo 

3 2,893 0,98943 57,6 Triângulos 

DB2 

1 5,036 0,97209 4,8 Triplas/estrutura local 

2 1,143 0,99742 5,3 Triplas/sub-grafo 

3 2,231 0,99251 71,7 Triângulos 

DB3 

1 15,89 0,90901 4,8 Triplas/estrutura local 

2 7,786 0,96909 4,9 Triplas/sub-grafo 

3 9,571 0,9608 36,2 triângulos 

DB4 

1 15,79 0,90774 4,9 Triplas/estrutura local 

2 4,607 0,97712 5,2 Triplas/sub-grafo 

3 5,821 0,97089 58,9 triângulos 

Sistema 1: baseado em vizinhança local. Sistema 2: baseado no 

modelo de vetor proposto. Sistema 3: baseado em triangulação. 

EER: Equal Error Rate; AUC: Area Under Curve. 
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Figura 10 – Detalhes das curvas de erro e o valor de 

EER (FAR(t) = FRR(t)). (a) Estrutura Local. (b) Méto-

do proposto. (c) Triangulação. 

 
Figura 11 – Curvas ROC e o valor de AUC. 
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A HIPÓTESE DAS REGRAS PRIMITIVAS E DERIVADAS,  
NA BUSCA CONSTRUTIVA POR AUTÔMATOS CELULARES REVERSÍVEIS 
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Abstract  Reversible cellular automata (ACRs) are analysed, aiming at the possibility of identifying an algorithm to allow the 
construction of ACRs of any given space composed of binary, one-dimensional rules. Although there exists an algorithm with 
this purpose in the literature, it is based upon a complex mathematical formulation, that renders it of difficult comprehension and 
questionable efficiency. By studying all reversible rules with two states per cell and neighborhood size of 2, 3, 4 and 5 cells, as 
well as all reversible rules with three states per cell and neighborhood size of 2 and 3 cells, it was possible to conclude in each 
space that: all reversible rules are balanced; they are symmetrically distributed; a subset of them – herein denoted primitive re-
versible rules, RPs – have a simple formation law, defined by homogeneous blocks of states; and, if a rule is reversible, so are all 
its dynamically equivalent rules. In the attempt to obtain the target algorithm, a hypothesis was probed in which the non-
primitive reversible rules (the so-called derived rules, RDs) were supposed to be obtained from the primitives. Along this line, 
two ways of constructing the RDs were tried out, one based upon using all RPs jointly as a group, and the other, using them indi-
vidually. Although the approach reached a negative result so far, it nevertheless led to extremely valuable perceptions towards 
the target subject of study. 

Keywords  Cellular automata, reversible cellular automata, NKS, reversible computation. 

Resumo  Analisam-se autômatos celulares reversíveis (ACRs), buscando-se identificar um algoritmo que permita construir os 
ACRs de qualquer espaço de regras unidimensionais binárias. Apesar da existência de um algoritmo com esse propósito na litera-
tura, ele se baseia em uma complexa formulação matemática, que o torna de difícil compreensão e de eficiência questionável. Es-
tudando-se todas as regras reversíveis de dois estados por célula e vizinhanças de 2, 3, 4 e 5 células, bem como todas as regras 
reversíveis de 3 estados e vizinhanças de 2 e 3 células, constatou-se em cada espaço que: todas as regras reversíveis são balance-
adas; elas distribuem-se simetricamente; um subconjunto delas – aqui denominadas regras reversíveis primitivas, RPs – possui lei 
de formação simples, definida por blocos homogêneos de estados; e, se uma regra é reversível, todas as suas equivalentes dinâ-
micas também o são. Na tentativa de se obter o algoritmo desejado explorou-se a hipótese de que as regras reversíveis não primi-
tivas (denominadas regras derivadas, RDs), poderiam ser obtidas a partir das primitivas. Nesse sentido foram testados dois es-
quemas de construção das RDs, um baseado na utilização conjunta de todas as RPs, e outro, utilizando-as individualmente. Ape-
sar de a abordagem estudada ter levado a um resultado negativo até aqui, ela conduziu a percepções valiosas a respeito do objeto 
estudado. 

Palavras-chave  Autômato celular, autômato celular reversível, NKS, computação reversível.

1    Introdução  

Analisam-se aqui autômatos celulares reversíveis 
(ACRs), a fim de identificar um algoritmo que per-
mita identificar e construir os ACRs de um dado 
espaço. Apesar de Boykett (2004) ter apresentado um 
algoritmo com esse fim, este baseia-se em uma com-
plexa formulação matemática, que o torna de difícil 
compreensão e de eficiência questionável (Boykett, 
2007). O principal objetivo do presente trabalho é 
caminhar na identificação de um algoritmo que per-
mita construir mais facilmente os ACs reversíveis e, 
com isso, criar condições mais favoráveis a um pro-
cesso construtivo mais eficiente. Apesar de a aborda-
gem estudada não ter tido sucesso, ela conduziu a 
percepções valiosas na direção almejada. O estudo 
conduzido foi de natureza computacional, através de 
implementações com o software MATHEMATICA, 
acrescido de uma biblioteca de autômatos celulares 
(de Oliveira, 2010), e seguiu metodologia alinhada a 
(Wolfram, 2002). 

Na Seção 2 apresentam-se os ACs e são aborda-
dos os temas relevantes aos ACRs, que incluem 4 
características relevantes dos ACRs. A Seção 3 apre-

senta a hipótese aqui avaliada, baseada no que se 
denominou de construção de regras reversíveis pri-
mitivas e derivadas, e discute os experimentos reali-
zados para avaliar a hipótese. A Seção 4 discute os 
resultados obtidos, e direções para sua continuidade.  

2   Autômatos Celulares Reversíveis 

Autômatos celulares (ACs) são modelos matemáticos 
simples, muito aplicáveis à modelagem de sistemas 
naturais, mas podem ser vistos também como com-
putadores de processamento paralelo de fácil cons-
trução (Wolfram, 2002). 

Autômatos celulares são sistemas dinâmicos to-
talmente discretos, que operam através de interações 
locais entre suas partes componentes (suas células), 
as quais definem sua regra de transição de estados. A 
regra do AC atua localmente em cada célula e sua 
vizinhança adequadamente definida, sobre um reticu-
lado regular n-dimensional; assim, dada uma condi-
ção inicial qualquer de estados das células, pode-se 
obter sua evolução temporal, a partir da atualização 
síncrona dos estados de todo o reticulado. 

mailto:guilhermekronemberger@yahoo.com.br
mailto:pedrob@mackenzie.br
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Neste trabalho restringimo-nos a ACs unidimen-
sionais, dada a impossibilidade de se obter um algo-
ritmo que decida sobre a reversibilidade de ACs de 
dimensões maiores, já apontada em (Kari, 2005). 
Ademais, a condição de contorno aqui usada para o 
reticulado é dita periódica, ou seja, o reticulado é 
circular. A condição inicial que se pode considerar 
para um AC unidimensional binário (de 2 estados por 
célula) tem apenas uma célula no estado 1 (preta), e 
as demais no estado 0 (brancas). Um AC de 3 estados 
pode ter 6 condições iniciais simples: com uma célu-
la no estado 0 central e as outras com estado 1, e com 
uma alternância entre os estados das células centrais 
e as outras (0 e 2, 1 e 0, 1 e 2, 2 e 0, 2 e 1). 

Sendo k o número de estados possíveis de um 
AC, r o número de vizinhos de cada lado (i.e., o raio 
da regra), e s o tamanho da vizinhança, incluindo a 
própria célula (i.e., s=2r+1), a quantidade de regras 
conhecidas como regras elementares (i.e., aquelas 
com k=2 e r=1) é de 256 regras, sendo que para se 
representar cada regra são necessárias k2r+1=8 transi-
ções locais de estado. De forma geral, o tamanho de 

um espaço genérico de regras é dado por . 
Em qualquer espaço de regras, cada uma pode 

ser referenciada por um número que se define pelos 
bits de saída das transições de estados; dessa forma, 
para um AC binário, o número binário é convertido 
em decimal, que passa a representar o número da 
regra. Por exemplo, a Figura 1 ilustra a operação de 
conversão que resulta na regra elementar 30 (k=2 e 
r=1): 

 

 
Figura 1. Visualização da operação de conversão para se obter a 

regra 30  

 

 
Figura 2: Evolução de 7 passos da regra elementar 30 para 

condição inicial simples. 
 
É interessante notar que a observação de apenas 

para alguns passos de algumas regras não necessari-
amente permite inferir algum tipo de padrão, como 
ilustra as Figura 2. 

Mesmo reticulados com condição inicial muito 
simples produzem padrões diversificados, dependen-
do da regra utilizada. Assim, a Figura 3 parece não 
gerar um padrão bem definido, sendo inclusive apa-
rentemente aleatório na sua parte direita (Wolfram, 
2002), mesmo depois de 300 ou mais passos (obser-

vações de mais de 3000 passos mostram formações 
de diferentes triângulos em pontos distintos do lado 
direto); mas a Figura 4 forma triângulos que possuem 
alto grau de simetria: 

 

 
Figura 3. Evolução de 300 passos da regra elementar 30 para 

condição inicial simples.  

 
Figura 4. Evolução de 300 passos da regra elementar 90 para 

condição inicial simples.  

Ter algo que é reversível significa que com as 
informações atuais, pode-se chegar a algum estado 
anterior. Isso significa que a informação não pode 
nem ser destruída e nem criada, apenas modificada 
ou transformada (Toffoli e Margolus, 1990; Wol-
fram, 2002). Assim, uma regra reversível de AC 
preserva a informação para que seja possível voltar 
quantos passos atrás forem necessários, conforme 
comenta Durand-Lose (1997).  

 

 
Figura 5: Evolução de 50 passos das regras elementares 15(a), 

51(b), 85(c), 170(d), 204(e) e 240(f) em reticulado de tamanho 50 
com condição inicial aleatória. 

 
Na prática, ao serem aplicadas as regras de 

transformação de uma regra reversível em uma con-
dição inicial é possível avançar qualquer número de 

kk2 r+1
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passos e depois voltar para a mesma condição inicial, 
ao se aplicar a sua regra inversa, pelo mesmo número 
de passos (Mora, Martínez e McIntosh, 2006; Sutner, 
2004). Naturalmente, cada regra reversível possui 
uma regra inversa. Mas a reversibilidade não aconte-
ce com todas as regras. De fato, apenas uma pequena 
quantidade de regras apresenta essa característica. 
Por exemplo, das 256 regras elementares (2 estados e 
raio 1), existem apenas 6 regras reversíveis: 15, 51, 
85, 170, 204, 240 (Wolfram, 2002). Suas evoluções 
temporais em 50 passos, a partir de condição inicial 
aleatória, são apresentadas na Figura 5. 

O tamanho dos espaços de regras cresce expo-
nencialmente com o valor de r; por exemplo, enquan-
to para k=2 e r=1.5 existem k2r+1=65.536 regras, para 
r=2 existem 4.294.967.296 regras, e para r=2.5, 
1.84467×1019 regras. Isso significa que mesmo para k 
pequeno só seria possível fazer uma busca exaustiva 
por regras reversíveis para r também pequeno. Por 
isso é importante verificar a existência de caracterís-
ticas que facilitem a identificação dos ACRs ou, pelo 
menos, que diminua o tamanho dos espaços a serem 
considerados nas buscas por regras reversíveis. 

Foram obtidas todas as regras reversíveis para os 
seguintes espaços, através de busca exaustiva: k=2 e 
r=0.5 (4 regras reversíveis), k=2 e r=1 (6 regras re-
versíveis), k=2 e r=1.5 (16 regras reversíveis), k=2 e 
r=2 (62 regras reversíveis), k=3 e r=0.5 (48 regras 
reversíveis) e k=3 e r=1 (1800 regras reversíveis). 
Essa busca exaustiva demorou cerca de 2 semanas 
usando-se um cluster de 16 processadores dual core 
AMD Opteron das famílias 24X e 270. A seguir são 
apresentadas quatro características que foram obser-
vadas empiricamente nas regras obtidas. Analisando-
se todas as regras reversíveis de um dado espaço de 
regras pôde-se perceber a existência das seguintes 
características: 

 
2.1 Todas são balanceadas 

Uma regra é balanceada quando na sua representação 
as quantidade de 0s, 1s, 2s ... até k-1 são as mesmas e 
iguais a k2r. Essa característica é importante, pois, ao 
invés de se fazer uma busca exaustiva por todo o 
espaço de regras, bastaria fazer uma busca por todas 
as regras cujas transformações sejam todas as permu-
tações possíveis das suas representações k-árias. 
Assim, no caso das regras elementares, das 256 re-
gras possíveis, o número de regras cujas transforma-
ções são as permutações possíveis entre quatro bits 
0s e quatro bits 1s é de apenas 8!/(4!×4!) =70 regras. 
Tabela 1. Relação entre regras reversíveis e seus correspondentes 

binários. 

Regra Número Binário Correspondente  

15 00001111 
51 00110011 
85 01010101 

170 10101010 
204 11001100 
240 11110000 

 

 
Figura 6: Visualização das 6 regras elementares reversíveis 15, 51, 

85, 170, 204 e 240. 
 

Para o espaço elementar, transformando-se as 
regras em representação binária obtém-se a Tabela 1. 
A Figura 6 apresenta um diagrama das 6 regras ele-
mentares reversíveis, em que a cor branca significa 
bit 0 e a cor preta significa bit 1. 

2.2 Há uma simetria em suas representações k-árias. 

Verificou-se que para k=2 existe uma simetria com-
plementar entre as regras reversíveis, no sentido que, 
dada uma regra reversível, basta fazer o complemen-
to de cada um dos bits de sua representação binária 
(de 0 para 1, e vice-versa) que a regra resultante 
também é reversível. Para k maiores que 2, existe 
uma forma análoga de simetria que generaliza a 
simetria complementar do caso k=2. Tal característi-
ca mais geral, aqui denominada k-simetria, é obtida 
através de todas as k!-1 trocas possíveis dos estados 
nas representações das regras a fim de se obter outras 
regras balanceadas. Assim, por exemplo, para k=3 
existem k!-1=3!-1=5 possibilidades de trocas. Com 
isso, uma busca por regras reversíveis pode ser dimi-
nuída por um fator k. 

Como exemplo, a primeira regra reversível do 
conjunto de regras reversíveis para k=3 e r=1 é 
193720085, sendo a sua representação e a das regras 
k-simétricas apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2. Exemplo de representação de regras k-simétricas. 

Regra (k=3, r=1) Número Ternário Correspondente  

193720085 000000000111111111222222222 

387410647 000000000222222222111111111 

3812605051931 111111111000000000222222222 

3812992433055 111111111222222222000000000 

7625210074339 222222222000000000111111111 

7625403764901 222222222111111111000000000 

2.3 Um subconjunto das regras possui lei de forma-
ção bem definida. 

Foi observada a existência de uma lei de formação de 
regras reversíveis por blocos homogêneos de estados 
de tamanho k2r-i, com i = 0, 1, 2, ..., 2r+1. Essa lei de 
formação é genérica, isto é, aplicando-se para qual-
quer par (k, r), e estabelece que deve criar blocos 
contendo k2r-i 0s, k2r-i 1s, k2r-i 2s até k-1, nesta se-
qüência, até completar o número de bits k2r+1 , com i 
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= 0, 1, ..., 2r, alternando os blocos na medida do 
necessário. Essas regras reversíveis formadas por 
blocos homogêneos de estados são as regras aqui 
denominadas de regras reversíveis primitivas (RPs). 
As outras regras reversíveis, não obtidas através 
desse método, são aqui denominadas regras reversí-
veis derivadas (RDs). 

A partir dos conjuntos de todas as regras rever-
síveis obtidas, neste trabalho por busca exaustiva, 
foram construídos os diagramas das Figura 7 e 8: 

 
Figura 7: Visualização das regras reversíveis para k=2. 

 
 

 
Figura 8: Visualização das regras reversíveis para k=3 e r=0.5. 

2.4. Se uma regra é reversível, então todas as suas 
equivalentes dinâmicas também o são. 

Verificou-se que se uma regra é reversível, então 
todas as regras de sua classe de equivalência dinâmi-
ca são reversíveis também; por equivalentes dinâmi-
cas de uma regra entende-se aquelas com o mesmo 
comportamento dinâmico observado da primeira, 
para o conjunto de todas as condições iniciais possí-
veis, isto é, as regras obtidas a partir da primeira, 
através das transformações de conjugação, reflexão, 

e da transformação combinada das duas anteriores. 
Verifica-se ainda que se uma regra não é reversível, 
então todas as regras de sua classe de equivalência 
dinâmica também não são reversíveis. Isso permite o 
agrupamento das regras em famílias que, para k=2, 
representam 2, 4, 6 e 20 famílias de regras reversí-
veis, para, respectivamente, r=0.5, r=1, r=1.5 e r=2. 
Já para k=3 representam 7 e 172 famílias de regras 
reversíveis, para, respectivamente, r=0.5 e r=1 (Wol-
fram, 2002). 

3  A Hipótese das Regras Reversíveis Primitivas e 
Derivadas  

As RPs são as formadas por blocos homogêneos de 
estados, e as  RDs são todas as outras regras reversí-
veis. Por serem regras bem definidas no espaço e 
terem a sua representação facilmente descrita, as RPs 
surgiram de forma mais simples nas buscas e acaba-
ram despontando como referenciais claros no espaço 
de regras reversíveis. Dessa forma, surgiu a idéia de 
que elas talvez pudessem ser tomadas como referên-
cias efetivas no espaço de regras reversíveis, a partir 
das quais as demais pudessem ser localizadas. 

 

 
Figura 9: Visualização das 8 RPs e 8 RDs para k=2 e r=1.5 

  
 

 
Figura 10: Visualização das 10 RPs e 52 RDs para k=2 e r=2. 
 
O conjunto de RPs para k=2, r=0.5 e r=1 são os 

próprios conjuntos de regras reversíveis. Mas, como 
mostram as Figura 9 e 10 para k=2 e r=1.5 e r=2 
pode-se fazer essa separação entre RPs e RDs. 

Foi testada a hipótese de que as RDs poderiam 
ser obtidas a partir das RPs, através de algumas tro-
cas nas representações. Para essa hipótese foram 
seguidas duas linhas de investigação distintas, em 
que a geração das RDs poderia ocorrer a partir das 
seguintes possibilidades: 
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1. Todas as RPs, consideradas em grupo; ou 
2. Operações entre as RPs, através de: 

- Concatenações de blocos das RPs; ou 
- Operações lógicas (OR, XOR e AND) en-
tre estados de células homólogas (de mesma 
posição) nas representações das RPs. 
 

Para a primeira linha de investigação foram ge-
radas e analisadas as distâncias de Hamming (Bo-
golmolny, 2010), e de Levenshtein (Gilleland, 2010) 
de cada RP para cada RD. Foram obtidos mapas 
dessas distâncias para as regras que já tinham sido 
obtidas. As possíveis distâncias de Hamming e de 
Levenshtein obtidas são apresentadas na Tabela 3 e 
4: 

Tabela 3. Possíveis distâncias de Hamming entre RPs e RDs. 

Caso Distâncias de Hamming 

k=2, r=1.5 2, 8, 14 

k=2, r=2 2, 4, 6, 14, 16, 18, 26, 28, 30 

k=3, r=0.5 2, 4, 6, 7, 8 

k=3, r=1 

2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26 

 
Tabela 4. Possíveis distâncias de Levenshtein entre RPs e RDs. 

Caso Distâncias de Levenshtein 

k=2, r=1.5 2, 6, 7, 8 

k=2, r=2 
2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 

k=3, r=0.5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

k=3, r=1 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 

 
Com a observação de um mapa com todas as dis-

tâncias de Hamming não foi possível verificar ne-
nhum padrão que sugerisse quais transformações nas 
RPs poderiam ser feitas para se obter as RDs. O 
esforço computacional para se chegar às RDs inde-
pende da RP, pois a soma de quantidade de trocas 
(i.e., a distância de Hamming) para chegar em uma 
RD é igual em todas as RPs. Também, foi obtida a 
relação de que a soma de quantidades de trocas (so-
ma das distâncias de Hamming) a partir de uma RP e 
todas as RDs correspondentes é dada por: #RDs × (k-
1)k2r, onde #RDs é a quantidade de regras derivadas. 
Para todos os casos foram observados quais estados 
deveriam ser trocados. Porém, mesmo com a obser-
vação de um mapa com todas as distâncias de Leven-
shtein e também sabendo quantas mudanças devem 

ser feitas nos estados das representações das RPs 
para se chegar nas RDs, não se chegou a nenhuma 
relação entre quais estados deveriam ser trocados. 

Para a segunda linha de investigação, foram to-
mados blocos de tamanhos n (i.e., n estados consecu-
tivos, com n=4, 2 e 1) de diferentes RPs. Os blocos 
foram então concatenados a fim de se chegar a algu-
ma RD. Na verdade só foi possível chegar às RDs 
com concatenação de blocos de tamanhos 1. Isso 
significa que o esforço computacional de concatenar 
blocos é igual a se fazer uma busca exaustiva. Ana-
logamente, realizando as operações lógicas entre 
estados de células homólogas, em nenhum caso 
qualquer RD pôde ser obtida. 

4   Considerações Finais 

Aplicando-se uma regra reversível de AC por uma 
certa quantidade de iterações em uma condição inici-
al qualquer, e posteriormente aplicando-se sua regra 
inversa, pela mesma quantidade de  iterações, volta-
se à condição inicial. Toda regra reversível tem uma 
regra inversa.  

A quantidade de regras reversíveis é muito pe-
quena em comparação com o tamanho do espaço de 
regras possíveis. Em todas as regras reversíveis iden-
tificadas foram observadas empiricamente a existên-
cia de quatro características: 

 
1. As regras são balanceadas; 
2. Há k-simetria entre as regras; 
3. Um subconjunto das regras possui lei de 

formação bem definida, por blocos homo-
gêneos de estados; e, 

4. Se uma regra é reversível, então todas as su-
as equivalentes dinâmicas também são re-
versíveis. 

 
Aparentemente, essas quatro características não 

haviam sido documentadas anteriormente na literatu-
ra, certamente não em conjunto; com elas é possível 
saber ao menos algumas regras reversíveis de qual-
quer espaço unidimensional de autômato celular. 

Não se encontrou um meio em que se possa di-
zer com certeza qual regra deve ser a representante 
de cada família de equivalência dinâmica. Não foi 
descoberto nenhuma relação entre a quantidade de 
famílias de regras reversíveis com mesma equivalên-
cia dinâmica e os valores k e r. Embora avaliações 
feitas para comprovar a hipótese de teste – de que as 
RDs poderiam ser obtidas a partir das RPs – não 
tenha sido positiva, outros experimentos podem ser 
feitos, incluindo: 

 
• Separar as regras, de forma em que seja 

possível verificar quais RDs estão mais pró-
ximas ou mais distantes das RPs e de outras 
RDs nos seus espaços de regras. O estudo 
dessa localização pode sugerir quais RPs es-
tão relacionadas com as RDs. 
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• Realizar outras operações, que podem ser 
talvez associações de operações lógicas, a-
lém das operações apresentadas no presente 
trabalho, entre estados de células homólogas 
nas representações das RPs a fim de se obter 
as RDs. 

• Descrever quais regras reversíveis estão 
mais próximas de certas regras balanceadas.  
Com isso pode surgir de forma mais simples 
um modo em que se possa verificar com fa-
cilidade a localização das RDs nos seus es-
paços de regras. 

 
Através do processo de minimização de expres-

sões booleanas, é possível descrever facilmente as 
RPs como as regras triviais de Toffoli e Margolus 
(1990). Porém, a descrição das RDs é mais complexa 
e parece não ser possível distinguir um padrão para 
estas. Formalizar a descrição das RDs através da 
função de minimização por regras booleanas é uma 
outra linha de ação possivelmente promissora. 

Nas condições iniciais em que foram aplicadas 
as regras reversíveis, obtiveram-se apenas compor-
tamentos simples para k=2, envolvendo troca de 
estados, deslocamento da posição dos bits no reticu-
lado e preservação de estados. Já para k=3, com 
algumas regras foram obtidos comportamentos mais 
complexos. Esse fato sugere a necessidade de se 
fazer um estudo mais aprofundado pelo menos nesses 
espaços, dado que regras reversíveis com comporta-
mentos temporais não triviais permanecem como 
sérias candidatas a aplicações em criptografia (Kari, 
1992; Seredynski, Pienkosz e Bouvry, 2004), com-
pressão de arquivos (Portela e de Oliveira, 2007) etc, 
ou para desenvolvimentos teóricos delas decorrentes 
(Schranko e de Oliveira, 2011). 
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Abstract This work presents the early stages of the development of a fault diagnosis system based on one class classifiers 
committee. The circuit behavior is represented by the piecewise aggregate approximation of the impulse response. Experiments 
with a bandpass Sallen Key circuit show that the system is able to diagnose parametric faults in the circuit components and also 
indicate the presence of unseen faults in the training stage. 

Keywords fault diagnosis, one class classifiers, parametric faults, impulse response, analog circuit 

Resumo Este trabalho apresenta os estágios iniciais de desenvolvimento de um sistema de diagnóstico para circuitos lineares e 
invariantes no tempo baseado em um comitê de classificadores de classe única. O comportamento do circuito é representado pela 
Aproximação Agregada por partes (PAA - Piecewise Aggregate Approximation) da resposta ao impulso do circuito. Experimen-
tos realizados em um filtro passa-banda Sallen Key indicam que o sistema é capaz de diagnosticar falhas paramétricas dos seus 
componentes e também indicar falhas não previstas na etapa de treinamento. 

Palavras-chave diagnóstico de falhas, classificadores de classe única, falha paramétrica, resposta ao impulso, circuito analógi-
cos

1. Introdução 

O desenvolvimento de estratégias de teste para 
detectar e diagnosticar falhas em circuitos analógicos 
e de sinais mistos é uma tarefa desafiadora que tem 
encorajado uma boa quantidade de pesquisa, devido 
ao aumento do número de aplicações destes circuitos 
e ao alto custo dos testes. Muitas áreas, tais como, 
telecomunicações, multimídia e aplicações biomédi-
cas, precisam de bom desempenho em aplicações de 
alta freqüência, baixo ruído e baixa potência, que 
somente pode ser alcançado usando circuitos inte-
grados analógicos e de sinais mistos. Assim, uma 
estratégia para detectar e diagnosticar falhas nesses 
circuitos é muito importante (Albustani,2004). No 
passado, um circuito integrado era apenas um com-
ponente em um sistema, mas hoje o circuito integra-
do em si é o sistema inteiro (Soc - system on a chip). 
Com esse nível de integração, esse tipo de circuito 
gerou problemas difíceis de teste e projeto. Existem 
vários fatores que aumentam as dificuldades, tais 
como: a falta de bons modelos de falhas, falta de 
controlabilidade e observabilidade, falta de um pa-
drão de projeto com vistas à testabilidade e o aumen-
to da importância das falhas relacionadas ao tempo 
(Claasen, 2003). Portanto, a estratégia de testes para 
detecção e diagnóstico de falhas ainda é severamente 
dependente da perícia e da experiência que os enge-

nheiros têm sobre as características do circuito. Sen-
do assim, a detecção e a identificação de falhas é 
ainda um processo interativo e que consome bastante 
tempo. Um estudo na área de detecção e diagnóstico 
(Fenton, 2001) mostrou que, nas últimas décadas, 
uma boa quantidade de pesquisa em diagnósticos de 
falhas foi concentrada em desenvolver ferramentas 
que facilitassem as tarefas de diagnóstico. Embora 
tenha havido progressos importantes, essas novas 
tecnologias não tem sido largamente aceitas. Isso 
deve motivar os pesquisadores para investigar outros 
paradigmas e desenvolver novas estratégias para 
diagnóstico de falhas. Este trabalho apresenta os 
estágios iniciais de desenvolvimento de um sistema 
de diagnóstico para circuitos lineares e invariantes no 
tempo baseado em um comitê de classificadores de 
classe única. O comportamento do circuito é repre-
sentado pela Aproximação agregada por partes (PAA 
- Piecewise Aggregate Approximation) da resposta 
ao impulso do circuito. Experimentos realizados em 
um filtro passa-banda Sallen-Key indicam que o 
sistema é capaz de diagnosticar falhas paramétricas 
em seus componentes e indicar falhas não previstas 
na etapa de treinamento. Este trabalho está dividido 
da seguinte forma: a seção 2 apresenta alguns desafi-
os no diagnóstico de falhas de circuitos analógicos; a 
seção 3 descreve de forma sucinta os classificadores 
de classe única; a seção 4 apresenta a arquitetura 
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utilizada pelo sistema proposto; a seção 5 descreve o 
estudo de caso e a seção 6 conclui este trabalho.  

2. Desafios no Diagnóstico de Falhas em 
Circuitos Analógicos 

O diagnóstico e a detecção de falhas em circui-
tos analógicos é uma tarefa bastante complexa. Exis-
tem muitos fatores que aumentam a dificuldade no 
teste destes circuitos tais como: a dificuldade de 
medir correntes sem alterar as conexões (Bandler & 
Salama, 1985), a falta de bons modelos de falha, a 
falta de controlabilidade e observabilidade, a falta de 
um padrão para projeto de circuitos analógicos com 
vistas à testabilidade e a crescente importância das 
falhas temporais (Claasen,2003). 

Outros fatores podem ser encontrados em (Mus-
tapha & Bozena, 1992): primeiro, os autores apon-
tam que sistemas analógicos às vezes apresentam 
efeitos não lineares, ruídos e que os valores dos pa-
râmetros podem sofrer grandes variações, o que faz 
com que métodos determinísticos normalmente se-
jam ineficientes; segundo, a distribuição estatística 
das falhas normalmente não é conhecida com preci-
são suficiente, o que dificulta o uso de métodos pro-
babilísticos e terceiro, os equipamentos de teste au-
tomático (ATE – automatic test equipment) conven-
cionais não possuem capacidade computacional e de 
armazenamento para lidar com a crescente comple-
xidade dos circuitos analógicos atuais. Fani et al. 
(2003) argumentam que os métodos clássicos neces-
sitam de grande poder computacional se a identifica-
ção de parâmetros for utilizada ou de um grande 
número de simulações se um dicionário de falhas for 
utilizado. Eles também apontam que um dos princi-
pais problemas no teste de circuitos é a presença de 
falhas não detectáveis. Isto pode acontecer devido à 
topologia do circuito e do número limitado de pontos 
de teste. Também é importante definir se a aplicação 
necessita de uma detecção de falhas on line ou de um 
diagnóstico off line. No caso de procedimentos on 
line, estes não podem exigir um grande esforço com-
putacional e nem utilizar outros sinais de entrada que 
aumentem a observabilidade da falha, a não ser que 
se utilize um módulo BIST (Built-In-Self_Test) inte-
grado.  

Uma pesquisa na área de detecção e diagnóstico 
em sistemas eletrônicos ( Fenton et al, 2001) revelou 
que, nas últimas décadas, a pesquisa na área de diag-
nóstico de falhas se concentrou no desenvolvimento 
de ferramentas para simplificar o processo de diag-
nóstico. Embora tenham ocorrido progressos signifi-
cativos, estas novas tecnologias ainda não foram 
amplamente aceitas. O uso de técnicas de inteligên-
cia computacional para diagnóstico, normalmente é 
baseado na construção de modelos ou no uso de 
classificadores. O sucesso das abordagens baseadas 
na construção de modelos depende da qualidade do 
modelo obtido, que, no caso de um sistema comple-
xo pode ser difícil de obter. Os classificadores procu-
ram por comportamentos de falha específicos e tor-

nam-se vulneráveis quando tem que tratar com pa-
drões de falha que não foram apresentados a ele 
durante a fase de treinamento. Este problema pode 
ser atenuado utilizando um comitê de classificadores, 
em particular de classificadores de classe única. Esta 
solução é promissora, mas ainda não foi devidamente 
explorada (Z. Yi et. al. 2008).  

3. Classificadores de Classe Única  

Segundo (Tax, 2001) classificadores de classe 
única são desenvolvidos para resolver um tipo espe-
cial de problema de classificação de duas classes, 
onde se possui um grande número de amostras de 
apenas uma das classes (target), enquanto a outra 
(outlier) é amostrada escassamente, ou pode ser 
totalmente ausente. Pode ser que exemplos desta 
classe sejam muito difíceis de obter, ou que seja 
muito custoso realizar medidas para obter exemplos 
desta classe. Em princípio, o classificador de classe 
única deve ser capaz de ser treinado exclusivamente 
com base nos exemplos do target. Um bom classifi-
cador de classe única apresenta, dois tipos de erros 
que devem ser minimizados, a fração de falsos posi-
tivos e a fração de falsos negativos. O falso positivo 
é causado pela rejeição dos objetos target e o falso 
negativo é gerado pela aceitação de objetos outlier 
(Z. Yi et. al. 2008). Para que seja possível estabele-
cer um compromisso entre esses dois erros, um deles 
deve ser definido a priori. Devido à facilidade esti-
mar o erro na classe target, supõe-se que o erro tar-
get já é definido (também conhecido como fração de 
rejeição). 

Os classificadores de classe única podem ser a-
grupados em três categorias: classificadores com 
estimativa de densidade, classificadores com deter-
minação de limites e classificadores de reconstrução 
(Z. Yi et. al. 2008). Os classificadores que utilizam 
estimativa de densidade estão entre mais simples e 
possuem um bom desempenho quando o número de 
exemplos classe target é suficiente e o modelo de 
probabilidade encaixa muito bem com os dados obti-
dos. Exemplos deste tipo de classe são: o Gaussiano; 
Mistura de Gaussianas e Parzen (Tax, 2001). Neste 
trabalho será utilizado o modelo Gaussiano. 

Modelo Gaussiano: A classe target é modelada como 
uma distribuição Gaussiana. É usada a distância 
Mahalanobis ao invés do modelo de distribuição 
Gaussiana completa, para evitar as instabilidades 
numéricas ( 1 ) (Tax, 2006). 

  ( 1 ) 

A média µ e a matriz covariância Σ são amostras 
estimadas. E o classificador é definido em ( 2 ): 

 
 ( 2 ) 

O limiar θ é ajustado de acordo com erro de target 
predeterminado. 

Os classificadores com limites: não necessitam da 
estimação de distribuição completa dos objetos tar-
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get. A classificação é feita com base na proximidade 
dos elementos da classe target utilizada no treina-
mento. Eles são mais vantajosos quando a amostra 
disponível é limitada e a exata densidade de distribu-
ição do target é desconhecida. 

O knn (k-nearest neighbor – k vizinhos mais próxi-
mos) É um modelo simples e avalia um objeto teste 
X pelo cálculo da distância para o vizinho mais pró-
ximo no conjunto de treinamento. Esta distância é 
comparada com a distância deste vizinho mais pró-
ximo encontrado com distância a outros elementos 
do conjunto de treinamento. Quando mais de um 
vizinho é utilizado, a distância utilizada para compa-
ração é dada pela média das distâncias aos k vizinhos 
mais próximos. 

O classificador de reconstrução não se esforça para 
encontrar uma determinada característica (distribui-
ção ou limite) dos dados, mas prefere modelar o 
processo de geração de dados. Quando o modelo de 
dados é construído, um pequeno erro médio de re-
construção indica que o objeto que se encaixa melhor 
no modelo, e, o mais provável é que ele seja da clas-
se target. Os classificadores de reconstrução são 
robustos para generalização ruim e quando o tama-
nho de amostra é escasso, mas não apresentam um 
bom desempenho, quando os modelos não ajustam 
bem aos dados. No classificador k-Means, os dados 
são descritos pelo k grupos. Os centros dos grupos 
são colocados de tal forma que as distâncias médias 
para o centro sejam minimizadas ( 3 ). 

 
 ( 3 ) 

4. Arquitetura para Diagnóstico de Falhas 
usando Classificadores 

Existem duas arquiteturas que podem ser utili-
zadas no diagnóstico de circuitos utilizando classifi-
cadores. A primeira delas utiliza o classificador mul-
ticlasse que pode ser visto na Figura 1. Esta Arquite-
tura, conforme (Fanni et al., 1993 e Salat, 2003), é 
bastante utilizada em problemas de diagnóstico. Este 
classificador possui tantas saídas quantas forem as 
diferentes classes que representam os possíveis com-
portamentos do circuito. Quando a entrada pertencer 
à classe de comportamento i então o status da saída i 
deve ser igual a 1 e todas as outras devem ser iguais 
a 0. É importante observar que apenas uma das clas-
ses definidas pode ser escolhida na classificação da 
entrada. Os classificadores multiclasse funcionam 
muito bem quando as diferentes classes de compor-
tamento são bastante distintas, entretanto, se as clas-
ses estiverem muito próximas ou caso haja uma so-
breposição entre elas, o classificador terá dificulda-
des de distingui-las. Outro ponto importante é a 
incapacidade do classificador multiclasse tratar clas-
ses de falha não previstas no seu treinamento. 

 
Figura 1 – Bloco do classificador multiclasse 
 

A outra arquitetura consiste em utilizar uma 
combinação ou comitê de classificadores para atenu-
ar os problemas relatados na arquitetura multiclasse. 
Os classificadores do comitê são construídos usando 
classes predefinidas. O i-ésimo classificador é treinado 
para reconhecer os exemplos da classe i e registra 1 
na saída para os objetos testados da classe i e 0 para 
as saídas dos outros classificadores. É possível que 
apareça um resultado combinado, caso mais de uma 
saída seja igual a 1. Por exemplo, se as saídas i e a j 
forem iguais 1 e as demais saídas 0, o resultado indi-
ca que o objeto podem pertencer à classe i e/ou à 
classe j. Em muitas situações, isto pode significar a 
sobreposição de classes. Entretanto, se todas as saí-
das apresentarem o valor 0, o classificador combina-
do retorna como uma classe desconhecida e significa 
que o exemplo testado não pertence a qualquer das 
classes predefinidas. Neste trabalho será utilizado um 
comitê de classificadores de classe única conforme 
visto na Figura 2. A utilização de classificadores de 
classe única em comitês é vantajosa, pois eles são 
treinados utilizando somente a informação que repre-
senta o comportamento da sua classe. Se um maior 
número de amostras referente a um comportamento 
em particular se tornar disponível, basta retreinar 
apenas o classificador correspondente ao comporta-
mento. Da mesma forma também é possível facil-
mente incluir classificadores para representar novos 
comportamentos.  

 
Figura 2 – Arquitetura do classificador combinado 
classe única. 

Para avaliar o classificador de classe única, são 
usados o valor de F1, recall e precision (MANE-
VITZ, YOUSEF 2001). Os valores de recall e da 
precision estão definidos em ( 4) e ( 5 ). 

target do exemplos de# 
target do corretas previsões derecall #=   ( 4) 

target do previsões de# 
target do corretas previsões deprecision #=   ( 5 ) 

O valor de F1 é definido como sendo uma com-
binação dos valores de recall e precision como mos-
trado em ( 6 ). 
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precisionrecall
precisionrecall

F
+

××= 2
1   ( 6 ) 

Para avaliar um comitê de classificadores de 
classe única, utiliza-se o valor médio de F1 de cada 
classificador de classe única, usando os exemplos de 
outras classes como os exemplos da classe outlier. 

5. Estudo de Caso 

O circuito analógico escolhido para o estudo de 
caso desse trabalho foi um filtro passa-banda ativo 
desenvolvido por Sallen and Key. 

5.1. Circuito de Teste 

O circuito eletrônico escolhido para teste do sis-
tema de diagnóstico baseado em classificadores de 
classe única foi o filtro passa banda Sallen-Key cujo 
circuito é apresentado na Figura 3. Este circuito já 
foi utilizado em diversas publicações (Albustani, 
2001), (Aminian & Aminian, 2001). A estratégia 
adotada utiliza a resposta ao impulso para representar 
o comportamento de um circuito linear e invariante 
no tempo (LTI). Uma vez que a resposta ao impulso 
é obtida, o pré-processamento do sinal é realizado, 
aplicando a aproximação agregada por partes (PAA- 
Piecewise Aggregate Approximation) (Keogh, et al., 
2000). Esta é uma técnica de redução de dimensão 
bastante simples de entender e implementar. Ela 
permite diferentes medidas de distância e é competi-
tiva com transformadas mais elaboradas tais como a 
Transformada de Fourier e a Wavelet, na tarefa de 
indexação de séries temporais. Um sinal X = x1, …,xn 
pode ser representado em um espaço N, N<< n, por 

NxxX ,...,1= , onde cada elemento pode ser calcula-
do através da Equação ( 7 ): 

�
+−=

=
i

N
n

i
N
n

j

ji x
n
N

x
1)1(

  ( 7 ) 

Esta equação simplesmente indica que um sinal 
é dividido em N janelas e que o valor médio repre-
senta todos os pontos dentro da janela. O parâmetro 
N pode ser encontrado fazendo um gráfico do erro de 
reconstrução em função de N. A resposta ao impulso 
tem tamanho n = 128 e o valor de N utilizado foi 32. 

Neste circuito foram consideradas 11 classes de 
comportamento, sendo uma para comportamento 
normal e as outras dez para representar componentes 
fora da tolerância. Por exemplo, a classe C1M repre-
senta o comportamento do circuito quando C1 está 
acima da tolerância e C1m representa o comporta-
mento quando C1 está abaixo da tolerância e assim 
por diante.  

 
Figura 3 – Circuito do filtro Sallen-key. 

5.2. Construção e Treinamento dos Classificadores 

Os conjuntos de treinamento e teste foram obti-
dos fazendo diferentes amostragens dos valores dos 
componentes. O conjunto de treinamento contém 300 
amostras de cada classe. O primeiro conjunto de teste 
consiste de 300 amostras de cada uma das 11 classes 
e o segundo conjunto além dos 300 exemplos de 
cada uma das 11 classes, apresenta mais trezentas 
amostras com falhas múltiplas. O classificador multi-
classe utilizado para comparação é o k vizinhos mais 
próximos com k = 1 e para formar o classificador 
composto pela combinação de classificadores de 
classe única foram utilizados: o gaussiano 
(gauss_dd), o k_vizinhos mais próximos (knn_dd) e 
o kmeans_dd (Tax, 2006). Os parâmetros são: 
gauss_dd – r faz a regulação da matriz covariância 
estimada; knn (número de vizinhos) e do k-means é o 
número de agrupamentos; a fração de rejeição, que é 
um parâmetro característico desse classificador. 
Esses parâmetros foram escolhidos através da vali-
dação cruzada com dez partições, observando a mé-
dia dos acertos nas classes. Os parâmetros escolhidos 
foram: para o knn_dd número de vizinhos = 1 e fra-
ção de rejeição = 1%; para o gauss_dd o r = 0,01 e a 
fração de rejeição = 1% e o kmeans_dd número de 
agrupamentos igual a 13 e fração de rejeição = 1%. 

5.3. Resultados 

O primeiro experimento realizado verificou o 
desempenho do classificador multiclasse nos dois 
conjuntos de teste. No primeiro conjunto de teste, a 
porcentagem de acertos foi de 100% e os resultados 
por classe podem ser vistos na Tabela 1. Os resulta-
dos do 1º experimento indicam o classificador possui 
um excelente desempenho em todas as classes. Uma 
inspeção na matriz de confusão (não colocada aqui 
por falta de espaço) mostra que todas as classes fo-
ram classificadas corretamente. 
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Tabela 1 – Resultados para o Classificador Multiclasse. 

Classe 

1º Conjunto de 
Teste 

Acertos (%) 

2º Conjunto de 
Teste 

Acertos (%) 

C1M 100 100 

C1m 100 100 

C2M 100 100 

C2m 100 100 

Normal 100 100 

R3M 100 100 

R3m 100 100 

R2M 100 100 

R2m 100 100 

R1M 100 100 

R1m 100 100 

Falha Múltipla 1 N/A 0 

Falha Múltipla 2 N/A 0 

Falha Múltipla 3 N/A 0 

 

No segundo experimento, o conjunto de teste 
possui exemplos de 3 falhas múltiplas diferentes que 
não foram previstas no treinamento. A primeira situ-
ação de falha múltipla é representada por circuitos 
que possuem R1 abaixo da tolerância e C1 acima. Na 
segunda situação, tem-se que R1 e R2 estão acima da 
tolerância, e na terceira C1 e C2 estão abaixo da 
tolerância. Através da matriz de confusão, observou-
se que: na Falha Múltipla 1, 100% foram classifica-
das como R2M; na Falha Múltipla 2 tiveram as se-
guintes classificações: 24,67% como falha de C1m; 
6% falha em C2m; 23,67% falha em R3m e 45,67% 
falha em R2m e na Falha Múltipla 3 classificou, 
65,33% como C2M e 34,67 como R2m. 

No terceiro experimento, utilizou-se um comitê 
de classificadores de classe única sendo que cada 
classificador representa uma determinada classe de 
comportamento presente no treinamento. Os classifi-
cadores de classe única podem ser avaliados utili-
zando a medida F1. A Figura 4 mostra o valor médio 
de F1 em função do erro admitido a priori para a 
classe target (fracrej). Pode-se observar que para 
valores baixos de erro na classe target, o knn apre-
senta um desempenho ligeiramente superior. 

A Tabela 2 mostra o melhor resultado do classi-
ficador formado pela combinação de classificadores 
de classe única. O melhor resultado encontrado foi 
para o knn. A coluna Nenhum indica a porcentagem 
de exemplos do conjunto de teste que pertencem a 
certa classe, mas que foram classificados como não 
pertencentes a nenhuma classe. A segunda coluna 
indica a porcentagem de acertos na classe e a terceira 
coluna mostra a porcentagem classificada por mais 
de um classificador. 

 
Figura 4. F1 x fracrej.  

Os resultados indicam que a combinação de 
classificadores de classe única teve um bom desem-
penho dentro do esperado (deve-se levar em conta 
que o erro definido a priori na classe target foi de 
1%). Os resultados do quarto experimento (aquele no 
qual o conjunto de teste possui falhas múltiplas não 
previstas) podem ser vistos na Tabela 3. Observa-se 
que nenhum dos exemplos de falha múltipla foi con-
siderado como pertencendo a uma classe em particu-
lar. Este é uma característica bastante importante 
para a detecção de falhas em circuitos, uma vez que é 
praticamente impossível gerar exemplos de todas as 
falhas possíveis.  

6. Conclusão 

Este trabalho apresentou os estágios iniciais de 
desenvolvimento de um sistema de diagnóstico de 
falhas em circuitos eletrônicos. Os resultados iniciais 
são promissores e indicam que um comitê de classi-
ficadores de classe única fornece resultados competi-
tivos quando comparados a classificadores multiclas-
se. O classificador multiclasse apresenta erros de 
classificação quando são apresentados exemplos de 
elementos não treinados, pois de alguma forma, tem 
que classificá-los em uma das classes existentes. 
Além disso, o comitê de classificadores classe única 
possuem duas vantagens importantes: a capacidade 
de indicar falhas que não foram previstas na fase de 
treinamento e a possibilidade de acrescentar, retirar e 
retreinar classificadores individualmente.  
Tabela 2 – Resultados para a combinação de 
classificadores de classe única. . 

Classe Nenhum (%) Acertos (%) Múltiplos (%) 
C1M 0,67 99,33 0,00 
C1m 2,00 98,00 0,00 
C2M 1,33 98,67 0,00 
C2m 0,00 100,00 0,00 

Normal 0,67  99,33 0,00 
R3M 0,00 100,00 0,00 
R3m 0,00 100,00 0,00 
R2M 0,67 99,33 0,00 
R2m 0,67 99,33 0,00 
R1M 1,67 98,67 0,00 
R1m 1,00 99,00 0,00 
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Os próximos passos deste trabalho se concentra-
rão na experimentação com um maior número de 
circuitos e na busca de representações de sinais que 
permitam uma melhor discriminação do comporta-
mento dos circuitos. 
 
Tabela 3 – Resultados com Conjunto de Teste que 
possui falha múltipla . 

Classe Nenhum (%) Acertos 
(%) 

Múltiplos 
(%) 

C1M 1,67 98,33 0,00 
C1m 2,00 98,00 0,00 
C2M 1,67 98,33 0,00 
C2m 1,00 99,00 0,00 

Normal 1,67 98,33 0,00 
R3M 1,00 99,00 0,00 
R3m 1,00 99,00 0,00 
R2M 1,33 98,67 0,00 
R2m 0,00 100,00 0,00 
R1M 1,33 98,67 0,00 
R1m 1,33 98,67 0,00 

Falha Múltipla 1 100 0,00 0,00 
Falha Múltipla 2 100 0,00 0,00 
Falha Múltipla 3 100 0,00 0,00 
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Abstract During the production process of traction machines for passenger elevators, the vibration measurement is one of the 

main requirements to assure the quality and comfort in the final product. In this work, an alternative method is presented for the 

traction machine’s evaluation, performed during the quality control, in a manufacturing line. By means of artificial neural net-

works based on Kohonen’s maps, this evaluation provides the possibility to determine, within the machines with excessive vi-

bration, those where the adjustment would not be possible, and should be machined again. Some experimental results are pre-

sented to validate the proposed method. 

Keywords Artificial neural network, Kohonen maps, noise, vibration, traction machines. 

Resumo Durante o processo produtivo de máquinas de tração para elevadores de passageiros, a medição da vibração nas 

mesmas é um dos principais quesitos na garantia da qualidade e conforto do produto final. Este trabalho apresenta um método 

alternativo para a avaliação das máquinas de tração, realizado durante o controle de qualidade em uma linha de manufatura. 

Com o uso de redes neurais artificiais baseadas nos mapas de Kohonen, a avaliação permite determinar, entre as máquinas que 

apresentaram valores excessivos de vibração, os conjuntos onde o ajuste não seria possível, e que devem passar por um novo 

processo de usinagem. Resultados experimentais são apresentados para validar o método proposto. 

Palavras-chave Redes neurais artificiais, mapas de Kohonen, ruído, vibração, máquinas de tração. 

1    Introdução  

Um dos principais itens de conforto para os usuários 

de elevadores de passageiros diz respeito ao ruído no 

interior da cabine. Esse ruído pode ter as mais diver-

sas causas, sendo uma das mais comuns, a que tem 

origem no conjunto moto-redutor da máquina de tra-

ção. Esse conjunto possui uma polia montada na sua 

extremidade, onde o cabo de tração é enrolado, e 

qualquer vibração no seu interior é transmitida, para 

o interior do poço onde a cabine está instalada. Essa 

vibração origina um ruído, que reverbera pelo poço, 

o qual, devido à sua forma construtiva, acaba funcio-

nando como uma caixa de ressonância. 

A vibração, além de causar o desconforto acústi-

co, pode também prejudicar o funcionamento dos 

equipamentos e colocar em risco toda a estrutura do 

prédio (Pereira, 2006), além disso, a exposição pro-

longada à vibração corporal total (whole body vibra-

tion-WBV) pode até mesmo resultar em doenças ocu-

pacionais (McCallig et al., 2010). 

Com o intuito de se minimizar a incidência de 

tais efeitos patológicos, diversas normas regulamen-

tadoras nacionais e internacionais foram criadas, li-

mitando os níveis de ruídos e vibrações em máquinas 

e motores. Os procedimentos adotados para as medi-

ções também são descritos nas normas, dentre as 

quais podem ser citadas: NBR NM 207 (1999) , NBR 

10152 (2000), ISO 2372 (1974) e ISO 2954 (1975). 

Com o objetivo de atender aos requisitos das 

normas vigentes e manter as máquinas e equipamen-

tos com níveis de ruído e vibração adequados à ope-

ração, há uma preocupação crescente por parte das 

empresas com relação ao controle na produção. Os 

métodos convencionais de inspeção de grandezas em 

máquinas elétricas, como ruído, vibração, potência, 

torque, velocidade, etc., contam com equipamentos 

de medição e a comparação com valores limites pré-

estabelecidos. Diversas pesquisas com a utilização de 

sistemas inteligentes têm sido realizadas para a avali-

ação dessas grandezas, como em Goedtel et al. 

(2007), que utiliza as Redes Neurais Artificiais 

(RNA) para estimar a velocidade de rotação em mo-

tores de indução trifásicos, e Silva et al. (2007), que 

utiliza lógica Fuzzy para identificação de torque de 

carga em motores de indução conectados à rede. 

Esforços para o desenvolvimento de métodos de 

detecção de falhas com utilização de redes neurais 

artificiais podem ser vistos nos trabalhos desenvolvi-

dos por Kankar et al. (2011) na diagnose de rolamen-

tos de esferas em máquinas rotativas, e em Li et al. 

(2009) na detecção de falha em redutores em condi-

ções de sobrevelocidade. 

A proposta deste trabalho é apresentar um méto-

do alternativo para avaliação de parâmetros de má-

quinas elétricas, utilizando os mapas de Kohonen. 

Tal abordagem tem por objetivo o agrupamento dos 

valores de medição de vibração e a classificação dos 

conjuntos moto-redutores segundo suas possibilida-

des de ajuste. Além disso, a redução do custo opera-

cional relacionado à necessidade de nova usinagem 

das engrenagens, uma vez detectada a impossibilida-

de ajuste, é uma das conseqüências do correto prog-

nóstico do conjunto de tração. 
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O presente artigo está organizado como segue: 

na Seção 2 são apresentados os métodos de medição 

da vibração e seus conceitos. Na Seção 3 serão des-

critos os procedimentos de ensaio realizados para a 

avaliação do método proposto. Na Seção 4 são apre-

sentados a estrutura básica de uma rede neural artifi-

cial, a topologia do mapa de Kohonen e os resultados 

alcançados. Na Seção 5 serão apresentadas as con-

clusões obtidas com este trabalho. 

2   Métodos de Medição da Vibração 

Um corpo é dito em vibração quando descreve um 

movimento oscilatório em torno de um eixo ou ponto 

de referência, também chamado de ponto de equilí-

brio (Inman, 2001). Sua presença é inerente às má-

quinas rotativas, porém, quando em excesso, pode 

causar desgaste acelerado em mancais, causar fissu-

ras, ou até mesmo danificar o isolamento elétrico dos 

condutores (Rao, 2008). 

Uma máquina de tração em condições ideais de 

funcionamento deve, portanto, apresentar níveis bai-

xos de vibração. Para que o processo de fabricação 

garanta que esses níveis não sejam ultrapassados du-

rante a operação normal da máquina, vários métodos 

de monitoração prognóstica podem ser utilizados. 

Entre os métodos mais básicos estão os métodos au-

ditivos e visuais. Técnicas modernas de monitoração 

incluem análise no domínio do tempo e análise no 

domínio da freqüência (Rao, 2008).  

Ao se realizar a análise no domínio do tempo, 

um índice que pode ser utilizado está relacionado 

com a amplitude do sinal de vibração que, conforme 

Rao (2008), pode ser avaliado segundo: o nível de 

pico ou valor máximo de amplitude de onda; valor 

médio quadrático (RMS - root mean square); ou en-

tão fator de crista. 

Como o nível de pico, ou valor de crista, ocorre 

somente uma vez, não pode ser considerado um valor 

confiável para se detectar possíveis problemas. O 

fator de crista é a razão entre o nível de pico e valor 

RMS, porém existe a possibilidade de, em alguns 

casos, não conseguir identificar as falhas. Por exem-

plo, o valor RMS de um sinal pode estar subindo 

gradativamente, indicando uma vibração crescente, 

ao passo que, o fator de crista pode apresentar queda.  

Assim, na maioria dos casos o índice utilizado 

para a avaliação de vibração em máquinas girantes é 

o valor eficaz da velocidade de vibração (Rao, 2008). 

As unidades utilizadas em vibração, de acordo 

com o Sistema Internacional de Unidades (SI), e con-

forme a norma ISO 1000 (1992), são mostradas na 

Tabela 1. 

No caso de elevadores de passageiros, existem 

basicamente duas normas brasileiras que regulamen-

tam os níveis de ruídos e vibrações: a NBR NM 207 

(1999) e a NBR 10152 (2000). 

 

 

Tabela 1. Unidades de vibração conforme norma ISO 1000. 

Unidades de vibração (ISO 1000) 

Deslocamento m, mm, µm 

Velocidade m/s, mm/s  (ou m.s-1, mm.s-1) 

Aceleração m/s2 (ou m.s-2) → 1g = 9,81 m/s2 

 

Sendo a vibração um subproduto da força cíclica 

transmitida aos componentes da máquina, a mesma 

pode ser medida pelo seu lado externo, com o uso de 

um transdutor. No processo onde o trabalho foi de-

senvolvido, o transdutor utilizado foi um acelerôme-

tro piezoelétrico, conectado a um equipamento de 

medição que contém um pré-amplificador, que indica 

o nível RMS da aceleração ou da velocidade de des-

locamento. 

Os instrumentos de monitoração de vibração po-

dem medir os níveis globais de vibração em determi-

nadas faixas de freqüência, ou então fazer a análise 

do espectro de freqüência dos sinais de vibração por 

transformada rápida de Fourier (Rao, 2008). 

No presente artigo o instrumento utilizado foi 

um medidor de vibração de nível global, que mede os 

valores eficazes de velocidade e aceleração do sinal 

medido. Os resultados são então comparados com 

normas e valores de referência estabelecidos para 

cada tipo de máquina. 

3   Procedimento de Ensaio 

O procedimento de ensaio adotado estabelece três 

pontos de medição no conjunto máquina-redutor, em 

três sentidos: horizontal, vertical e axial totalizando 

então nove parâmetros de avaliação. Esse procedi-

mento está descrito em normas internas da empresa 

fabricante das máquinas, onde os ensaios foram reali-

zados. Após a medição dos pontos, os mesmos são 

avaliados e comparados com valores de referência.   

Foram medidos os níveis de vibrações do con-

junto máquina, nos dois sentidos: subida e descida, 

utilizando o coletor portátil de dados SKF Microlog 

CMVA7 no modo velocidade 10 Hz (mm/s – range I 

- RMS - 1s) e modo de aceleração 3 Hz (g - range II 

– RMS - 1s). As medições foram feitas segundo as 

normas ISO 2372 (1974) e ISO 2954 (1975). O flu-

xograma do procedimento de medição é mostrado na 

Figura 1. 

Caso as medições obtidas não estejam de acordo 

com o desejado, a máquina deve ser desmontada, 

ajustada, remontada e novamente avaliada. Se, nessa 

segunda avaliação os parâmetros ainda se encontrem 

fora dos limites tolerados, a máquina deve ser envia-

da para o retrabalho, onde as engrenagens devem 

passar por novo processo de usinagem. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um méto-

do para realizar a classificação dos parâmetros obti-

dos com a primeira medição, evitando que seja feito 

um desmonte desnecessário das máquinas, onerando 

o processo fabril. 
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Figura 1. Fluxograma de medição de ruído em conjunto moto-

redutor 

No método proposto apresentado na Figura 2, 

após a execução da primeira medição, os valores 

obtidos são avaliados. Caso estejam acima dos valo-

res limites pré-estabelecidos, são submetidos à uma 

RNA, cujo algoritmo, desenvolvido em um software 

de análise numérica, classifica e agrupa os mesmos. 

Tal classificação e agrupamento de dados são extre-

mamente complexos de serem obtidos através de 

métodos convencionais, devido à quantidade elevada 

de informações e o desconhecimento de possíveis 

correlações e regularidades que possam existir. 

Após a classificação dos dados, a RNA estima se 

o ajuste da máquina em questão é possível ou não. 

Caso não seja, a máquina é enviada diretamente para 

um novo processo de usinagem, sem a necessidade de 

uma segunda medição. 

Sem a avaliação feita pela RNA, a máquina seria 

desmontada, ajustada e remontada. Uma segunda 

medição seria feita e somente então, se constataria 

que o ajuste não seria possível e a máquina deveria 

ser encaminhada pra o retrabalho. Todo esse proces-

so demanda tempo e mão de obra especializada, cau-

sando atraso na linha produtiva e aumento da taxa 

horária. Como esses custos não podem ser repassados 

para o preço final do produto, seriam então contabili-

zados como prejuízo. 

Devido às características dos dados, que possu-

em relações desconhecidas, a RNA selecionada para 

executar a classificação das amostras de medição, foi 

um mapa auto-organizável de Kohonen (SOM - Self 

Organized Map). 

Conforme Silva et al. (2010), redes auto-

organizáveis têm a capacidade de detectar semelhan-

ças entre os conjuntos de entrada, agrupando-os em 

células, permitindo a identificação de uma amostra 

com base nas características de outros elementos que 

façam parte do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fluxograma de medição de ruído em conjunto moto-

redutor, utilizando RNA 

4   Redes Neurais Artificiais 

Existem estudos com as mais diversas arquitetu-

ras de redes neurais artificiais, porém pode-se verifi-

car que os neurônios artificiais que compõem essas 

redes são compostos basicamente de sete elementos 

(Silva et al., 2010), como proposto por McCullock e 

Pitts em 1943, representados na Figura 3. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Elementos básicos de um neurônio artificial 

onde: xj é o j-ésimo sinal de entrada; 

 wij é o peso sináptico entre a j-ésima entrada 

e o i-ésimo neurônio; 

 Σ é o somador dos sinais de entrada; 

 b limiar de ativação (bias) do somador; 

 v é o potencial de ativação; 

 ϕ  é a função de ativação; 

 y é a saída do neurônio. 

Assim, o neurônio artificial, ao receber sinais na 

sua entrada, executa os seguintes passos: 

i) multiplicação de cada valor recebido do meio ex-

terno pelo seu respectivo peso sináptico, obtendo 

assim o valor ponderado de cada entrada, ii) através 

da soma ponderada dos sinais de entrada, e subtrain-

do o limiar de ativação, um potencial de ativação do 

neurônio é obtido, iii) o potencial de ativação é apli-

cado a uma função de ativação, e a saída do neurônio 

é compilada. 
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O aspecto fundamental de uma RNA é o seu a-

prendizado, ou seja, o processo através do qual a 

rede aprende e generaliza, apresentando uma solução 

para determinado tipo de problema. Cada arquitetura 

de rede possui um algoritmo específico de aprendiza-

do, diferindo principalmente no método através do 

qual os pesos sinápticos são modificados a cada pas-

so de iteração do aprendizado.  

No treinamento dito supervisionado, existe um 

valor esperado de saída para cada entrada apresenta-

da à rede. Se houver alguma diferença, os pesos si-

nápticos deverão ser ajustados, de modo que as saí-

das desejadas para cada entrada sejam obtidas. 

No aprendizado não-supervisionado, não existe 

uma saída desejada, sendo o treinamento também 

chamado auto-organizado (Haykin, 2001). 

4.1 O mapa de Kohonen 

O processo de aprendizado humano é essencial-

mente não supervisionado, ou seja, as respostas aos 

estímulos sensoriais ocorrem sem informação prévia 

do significado do conteúdo da informação recebida 

(Braga et al., 2000). Similarmente, ao se realizar trei-

namentos não-supervisionados de redes neurais, o 

ajuste dos pesos sinápticos deve ser feito baseado 

unicamente nas informações disponíveis sobre os 

dados de entrada. Um exemplo é a utilização de da-

dos com distribuição e probabilidades estatísticas 

conhecidas, como é o caso das redes de Kohonen. 

A inspiração biológica das redes de Kohonen, é 

encontrada no córtex cerebral onde os neurônios a-

presentam alto grau de especialização. Os neurônios 

dividem-se em grupos que são especialistas em exe-

cutar determinadas tarefas, assim como os neurônios 

de certa região do mapa de contexto da rede SOM, 

são especialistas para classificar determinado tipo de 

amostra (Kohonen, 1997). 

Diferentemente da aprendizagem dita hebbiana, 

onde vários neurônios podem estar ativos simultane-

amente, no aprendizado competitivo somente um 

neurônio está ativo em determinado instante. Esse 

mecanismo que permite a ativação de um único neu-

rônio, a cada ciclo de aprendizado da rede, é chama-

do de “o vencedor leva tudo” (Haykin, 2001). Nessa 

situação, somente os pesos do neurônio vencedor são 

ajustados, intensificando assim, seu estado para o 

próximo ciclo. 

Isso ocorre nos mapas bidimensionais, que é a 

topologia utilizada para a resolução do problema 

proposto: a avaliação de amostras de valores de me-

dição de vibração, para a classificação de conjuntos 

moto-redutores. O arranjo do mapa dos neurônios 

que formam a estrutura da rede pode ter as mais di-

versas formas geométricas (hexágono, quadrado, 

circular, etc.). No presente estudo, os neurônios estão 

dispostos em linhas e colunas, com um formato qua-

drangular composto por 16 neurônios, conforme 

mostra a Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Topologia do mapa SOM, com 16 neurônios 

Considerando as numerações dos neurônios indi-

cadas na Figura 3, obteve-se então, um mapa topoló-

gico, com as interligações entre os vizinhos corres-

pondentes formando os chamados grupos Ω , Um 

dos critérios para se estabelecer quais são os neurô-

nios vizinhos, consiste na escolha do raio de abran-

gência R. No trabalho proposto, foi estabelecido um 

raio igual a uma unidade, e os grupos são apresenta-

dos na Tabela 2. 

O método de sintonia da rede, no processo de 

aprendizagem, que acaba reforçando determinado 

conjunto de neurônios sobre a grade da topologia, 

tem como resultado, a formação de clusters. 

Tabela 2. Conjuntos Ω  obtidos, raio de abrangência R=1. 

Conjuntos Ω  

{ }5;21 =Ω  { }6;3;12 =Ω  { }7;4;23 =Ω  

{ }8;34 =Ω  { }9;6;15 =Ω  { }10;7;5;26 =Ω  

{ }11;8;6;37 =Ω  { }12;7;48 =Ω  { }13;10;59 =Ω  

{ }14;11;9;610 =Ω { }15;12;10;711 =Ω  { }16;11;812 =Ω  

{ }14;913 =Ω  { }15;13;1014 =Ω  { }16;14;1115 =Ω  

 { }15;1216 =Ω   

 

A localização espacial dos neurônios sobre os 

clusters formados indica as características e informa-

ções contidas nas amostras de entrada. Esse compor-

tamento traduz o termo auto-organizável de um mapa 

de Kohonen. 

4.2 Algoritmo de aprendizado de uma rede Kohonen 

Para descrever o algoritmo de aprendizado de uma 

rede Kohonen, consideremos uma rede neural consti-

tuído de uma única camada, com j neurônios e k a-

mostras de entrada, como mostra a Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estrutura de uma rede competitiva 

Observa-se na Figura 5 que cada neurônio está 

conectado a todos os nós de entrada, podendo tam-

bém apresentar conexões laterais com seus neurônios 

vizinhos. 
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Considerando ijw  o peso sináptico que conecta o 

neurônio j  ao sinal de entrada i , e normalizando os 

mesmos, isto é, ∑ = jwij   todopara,1 . 

Uma das regras para se definir o neurônio ven-

cedor, é o método da proximidade entre o vetor de 

pesos e o neurônio j . Essa proximidade é determi-

nada pela distância Euclidiana entre o vetor de pesos 

de cada neurônio e o vetor de entrada com os ele-

mentos da ésima −k  amostra kx , conforme (1):

 ( ) ( )
2

1

, 1, ,
nk jk

ij i
i

dist x w j n
=

= − =∑ …  

onde 
( )k

jdist  é a distância entre o vetor de entrada 

representando a k-ésima amostra kx  em relação ao 

vetor de pesos do j-ésimo neurônio jw . O vencedor 

será o neurônio com a menor distância calculada pela 

expressão (1).  

A mudança ∆  aplicada ao vetor de pesos do 

neurônio vencedor, será definida por (2): 

( )ij

k

ij wxw −∗=∆ η  

se o neurônio j  vence a competição, ou então 

0=∆ ijw  se o neurônio j  perde a competição, onde 

η é a taxa de aprendizagem.  

Essa regra faz com que o vetor de pesos do neu-

rônio vencedor, se aproxime na direção da entrada 
kx . Quando a topologia é do tipo bi-dimensional, 

tanto os pesos do neurônio vencedor, quanto dos neu-

rônios vizinhos, são ajustados, em direção à entrada  
kx . Somente a taxa utilizada é menor. Um valor ra-

zoável para essa taxa, seria igual à metade da taxa de 

aprendizagem, conforme sugere Silva et al. (2010). 

Assim, a expressões (2) torna-se: 

( )ij

k

ij wxw −∗=∆ η  

se o neurônio j  vence a competição, e: 

( ) ( )ij

k

ij wxw −∗÷=∆ 2η  

se o neurônio j  perde a competição. 

Após o aprendizado, as classes resultantes do al-

goritmo de treinamento são identificadas, e o mapa 

topológico pode ser dividido nas regiões que identifi-

cam as determinadas classes (Silva et al., 2010). 

4.3 Operação 

Para o treinamento da rede foram utilizados os valo-

res de vibração obtidos em 30 máquinas de diversas 

potências, com taxa de aprendizagem 0,001η =  e o 

critério do neurônio vencedor utilizado no algoritmo 

foi a da distância Euclidiana. Em cada amostra, 6 

pontos foram medidos, com o sensor posicionado no 

sentidos horizontal, vertical e axial, e a máquina ope-

rando em ambas as direções, conforme mostra a Fi-

gura 5. 

 
 

Figura 5. Pontos de medição de vibração na máquina de tração. 

Após o treinamento foi obtido o mapa de contex-

to, definindo as regiões representativas para cada 

classe do problema, conforme apresentado na Figura 

6. Os clusters identificados pelos neurônios de núme-

ros 4 e 14 indicam as amostras que podem ser ajusta-

das. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de contexto obtido após a operação da RNA 

O cluster identificado pelo neurônio de número 

15 indica as amostras cujo ajuste não é possível, e 

devem então ser enviadas diretamente para um novo 

processo de usinagem, sem a realização de uma se-

gunda medição para identificar tal necessidade. 

Foram submetidas 88 amostras à rede, e o algo-

ritmo desenvolvido classificou corretamente 89,8% 

das máquinas, indicando quais poderiam ser ajusta-

das e quais deveriam ser enviadas diretamente para 

uma nova usinagem, pois o ajuste para se obter as 

medições de vibrações dentro de uma faixa de valo-

res aceitável, não seria possível. 

Tabela 3. Valores medidos e classificação das amostras. 

 Vibração (mm/s) - Subida Vibração (mm/s) - Descida  

Amostra 1H 1V 1A 1H 1V 1A Cluster 

1 0,67 1,46 0,45 0,86 0,66 1,51 14 

2 0,61 1,29 0,72 0,87 0,48 1,23 14 

3 0,39 1,42 0,83 0,88 0,42 1,11 14 

4 0,75 1,25 0,66 0,89 0,77 1,35 14 

5 0,96 1,05 0,68 0,90 0,53 1,08 14 

6 0,63 1,23 0,84 0,90 0,45 0,97 14 

7 0,72 1,34 0,64 0,90 0,50 1,29 14 

8 0,57 1,22 0,92 0,90 0,75 1,30 14 

9 0,78 1,42 0,52 0,91 0,65 1,36 14 

10 1,66 1,82 1,01 2,35 2,03 1,90 15 

11 0,56 1,34 0,85 0,92 0,74 1,12 14 

12 1,08 0,86 0,83 0,92 0,55 1,61 4 

13 0,69 0,90 1,22 0,94 0,83 1,08 14 

14 0,72 1,41 0,68 0,94 0,76 1,46 14 

15 1,00 1,26 0,56 0,94 0,85 1,67 14 

16 0,68 1,44 0,70 0,94 0,79 1,68 14 

17 0,67 1,51 0,65 0,94 0,48 1,27 14 

18 1,18 0,75 0,90 0,94 0,57 1,19 4 

19 1,21 1,25 0,78 1,08 0,40 0,89 11 

20 1,40 1,50 0,79 1,23 1,35 0,94 3 

 

A Tabela 3 mostra os valores de vibração obti-

dos para algumas das amostras, e a respectiva classi-

ficação (cluster). 

Apesar do método apresentar algumas falhas, 

não conseguindo classificar algumas máquinas ade-

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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quadamente (amostras 19 e 20), o algoritmo conse-

guiu identificar o conjunto que poderia ser enviado 

diretamente para uma nova usinagem (amostra 10), 

evitando assim uma etapa de desmontagem desneces-

sária. De um total de 88 amostras, o algoritmo classi-

ficou corretamente 79 máquinas, indicando a possibi-

lidade de ajuste (cluster 4 ou 14) ou então ajuste im-

possível de ser obtido (cluster 15). 

5   Conclusão 

Este artigo apresentou uma metodologia alternativa 

baseada em redes neurais artificiais, para a avaliação 

prognóstica dos valores de vibração eficazes obtidos 

em nove pontos diferentes de medição, em motores 

de tração utilizados em elevadores de passageiros.  

Devido à grande similaridade entre os dados, a 

classificação dos mesmos por métodos convencionais 

não era possível no processo de manufatura onde o 

trabalho foi desenvolvido. Os resultados obtidos de-

monstraram uma taxa de acerto na avaliação das má-

quinas quanto à possibilidade de ajuste ou da neces-

sidade de nova usinagem das peças, da ordem de 

90%, sendo considerada satisfatória. 

Os experimentos realizados mostraram que, os 

valores medidos, os quais aparentemente não apre-

sentavam qualquer correlação, puderam ser agrupa-

dos em células, auxiliando na avaliação das máquinas 

no seu processo produtivo, e comprovando a eficiên-

cia da rede SOM. 

Assim, os mapas de Kohonen são uma alternati-

va viável como ferramenta auxiliar no controle de 

qualidade na manufatura de motores de tração de 

elevadores, ao serem utilizados na avaliação dos mais 

diversos parâmetros. 

Na empresa onde o trabalho foi desenvolvido, a-

través da utilização de sistemas inteligentes, proces-

sos que demandam considerável tempo como des-

monte, ajuste e remontagem de conjuntos moto-

redutores, podem ser evitados, aumentando a eficiên-

cia e reduzindo os custos da linha de manufatura. 
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Abstract— Vessel (contacts) threat identification in submarines is based, primarily, on passive sonar systems.
Due to task complexity, automatic classification systems may provide an important role in decision making. This
paper proposes an automatic classifier of contacts based on principal curves. The system uses principal curves to
model the signal spectrum captured by the submarine’s passive sonar for each class of contact. Real data were
used from different runs made by ships belonging to four diferent classes in an acoustic ray. The principal curves
extraction used the Soft k-Segment Algorithm. Different proposals were evaluated in order to define the curve
size of each class aiming to maximize classification efficiency. The system reaches an average efficiency of 89.2%,
which is an expressive result.

Keywords— Principal Curves, Passive Sonar, Soft k-Segments Algorithm, Ship Classification

Resumo— A identificação de ameaças (contatos) em submarinos é baseada, principalmente, em sistemas de
sonar passivo. Face à complexidade da tarefa, sistemas de classificação automática podem prover importante
apoio à tomada de decisão. Este trabalho propõe um classificador automático de contatos baseado em curvas
principais. O sistema é baseado na modelagem do espectro do sinal capturado pelo sistema de sonar passivo
para cada classe de contato por curvas principais. São utilizados dados reais, provenientes de variadas corridas
em raia acústica para navios pertencentes a 4 classes. A extração das curvas principais utiliza o algoritmo de
k-segmentos suave. Diferentes propostas são avaliadas quanto ao dimensionamento das curvas representativas de
cada classe com respeito à eficiência de classificação. O sistema alcança uma eficiência média de 89,2%, o que é
um resultado expressivo.

Palavras-chave— Curvas Principais, Sonar Passivo, Algoritmo k-segmentos suave, Classificação de Navios

1 Introdução

A tomada de decisão é um processo de grande
importância em variados contextos, em especial
em aplicações militares, pois possui relação direta
com o sucesso ou fracasso de missões que, nor-
malmente, envolvem risco de vida. Para balisar a
tomada de decisão, usualmente, dados relativos ao
problema são coletados, analisados e classificados
segundo padrões previamente conhecidos.

No patrulhamento da costa Brasileira, a Ma-
rinha do Brasil utiliza diversos tipos de equipa-
mentos, dentre eles os submarinos. O principal
instrumento de defesa dos submarinos são os sis-
temas de sonar passivo, que apenas capturam os
sons presentes no ambiente aquático situado no
entorno do submarino. Este sistema é operado
pelo operador de sonar, que é treinado para ana-
lisar e identificar os rúıdos adquiridos e identificar
quais posśıveis ameaças eles representam. Vale
destacar que os rúıdos irradiados pelas embarca-
ções possuem caracteŕısticas acústicas peculiares,

definindo assinaturas acústicas. Cabe ao operador
do sonar classificar estas assinaturas acústicas de
forma a identificar o tipo e a classe posśıvel da
embarcação, determinando se a mesma constitui
ou não uma ameaça (classificação do contato).

A classificação de contatos não é uma tarefa
fácil. O ambiente marinho possui uma diversi-
dade muito grande de rúıdos provenientes de va-
riados agentes como, por exemplo, cardumes de
peixes, baleias, da própria embarcação de inte-
resse, que se somam ainda a múltiplas reflexões
destes sinais no assoalho marinho. Além dos fa-
tores complicadores já citados, existe ainda a pos-
sibilidade do contato ser uma embarcação desco-
nhecida, i.e., possuir uma assinatura acústica não
conhecida (Soares Filho et al., 2001).

Com o intuito de auxiliar na tomada de de-
cisão, buscando-se melhorar as condições de tra-
balho do operador de sonar e, por conseqüência,
reduzir os eventuais erros de classificação, classifi-
cadores automáticos baseados em técnicas de inte-
ligência computacional vêm sendo pesquisados. A
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adoção destes classificadores pode reduzir a carga
de trabalho e estresse, assim como pode permi-
tir ao operador se concentrar nas embarcações de
potencial ofensivo mais cŕıtico (Souza Filho e Sei-
xas, 2005).

Face à complexidade da tarefa e aos requisitos
de desempenho e confiabilidade, o apoio à classifi-
cação por meio de sistemas automáticos demanda
uma apropriada extração da informação relevante
dos sinais à classificação, assim como deve en-
volver um custo computacional compat́ıvel com
a operação em tempo-real do sistema. Outra ca-
racteŕıstica desejável é a plasticidade do sistema,
isto é, a capacidade do sistema em absorver novas
classes de contatos, sem prejúızo severo no reco-
nhecimento das classes previamente conhecidas.

Neste cenário, a técnica de curvas principais
(Hastie e Stuetzle, 1989) provê um poderoso extra-
tor de caracteŕısticas não-lineares dos dados que
pode ser utilizado para a construção de classifica-
dores multi-classes operáveis em tempo real. Atra-
vés da modelagem de cada classe por uma curva
principal caracteŕıstica, é posśıvel realizar a dis-
criminação baseada em medidas de similaridade
de um evento arbitrário às curvas representati-
vas de cada classe. O classificador baseado nesta
proposta possui uma implementação simples e de
baixo custo computacional em fase de operação,
visto que apenas envolve a produção de medidas
de similaridades a um banco de curvas caracteŕıs-
ticas previamente extráıdas.

Entre as técnicas de extração de curvas princi-
pais, merece destaque o algoritmo k-segmentos su-
ave (Verbeek et al., 2001), segundo o qual a curva
principal é aproximada por um conjunto de seg-
mentos de reta conectados entre si. Através deste
algoritmo, a curva é extráıda de forma constru-
tiva, até um limite máximo de segmentos identifi-
cado pelo usuário.

Uma adequada representação de cada classe
por sua curva está diretamente relacionada ao
quantitativo de segmentos que ela possui. Cur-
vas com número reduzido ou excessivo de segmen-
tos podem resultar em classificadores com maiores
confusões entre classes e/ou problemas de genera-
lização.

Este trabalho discute o desenvolvimento de
um sistema de apoio à classificação de contatos
basedo em curvas principais extráıdas pelo algo-
ritmo k-segmentos suave. O sistema, cujo desen-
volvimento utilizou dados reais, se baseia na in-
formação espectral contida nos sinais adquiridos
pelo sistema de sonar, provendo uma classificação
em 4 classes distintas. São propostas e avaliadas
diferentes estratégias para o dimensionamento da
curva caracteŕıstica de cada classe com respeito à
eficiência final do classificador. Um forte atrativo
desta proposta é a modularidade, que permite a
inclusão de novas classes, a definição da comple-
xidade das curvas de acordo com as demandas de

cada classe, assim como possibilita que tanto o
processo de extração das curvas quanto a operação
do classificador sejam facilmente paralelizáveis.

A estrutura do artigo é a seguinte: inicial-
mente, abordar-se-á a técnica de curvas principais
e será apresentado o algoritmo de k-segmentos su-
ave. Em seguida, tem-se a descrição do sistema de
classificação proposto e da base de dados utilizada
no seu desenvolvimento. Por fim, são apresenta-
dos os resultados, as conclusões e os trabalhos fu-
turos.

2 Curvas Principais

Para a obtenção da uma curva principal, suponha
que cada ponto X do espaço de dados é um ve-
tor aleatório de dimensão d, X = (X1, . . . , Xd). A
curva principal é definida pela função multidimen-
sional f(t) = (f1(t), . . . , fd(t)) ∈ ℜd, com t ∈ ℜ,
de forma que a distância aos vetores aleatórios X
seja mı́nima. A curva associada a uma distribui-
ção arbitrária de dados é ilustrada na Figura 1.

X (x1,...,xd)
dx

tx

Figura 1: Ilustração da curva principal para uma
amostra de dados arbitária.

.

Na literatura se verificam variadas defini-
ções alternativas a proposta por (Hastie e Stu-
etzle, 1989). Entre elas, tem-se o algoritmo de
linhas poligonais (PLA - Poligonal Line Algo-
rithm), proposto por (Kégl et al., 2000), e o Al-
goritmo k-Segmentos Suave (Soft k-Segments Al-
gorithm) (Verbeek et al., 2001), os quais aproxi-
mam as curvas principais por um número finito
de segmentos de reta, com o objetivo de reduzir
a complexidade do processo de extração da curva.
A proposta de (Verbeek et al., 2001) foi adotada
neste trabalho por apresentar uma maior robustez
na estimação das curvas, uma menor susceptibili-
dade a mı́nimos locais e uma convergência prática
garantida.

3 Algoritmo k-Segmentos Suave

Neste método, a curva principal é constrúıda de
maneira incremental, i.e., a curva é iniciada com
apenas um segmento, quantidade que é progres-
sivamente aumentada, até que uma condição de
parada seja satisfeita. Toda curva é otimizada a
cada inserção de um novo segmento.

Esta proposta une técnicas de clusterização,
de extração de caracteŕısticas e de segmentação
dos dados em agrupamentos. Na Figura 2 é
exibido um fluxograma simplificado que busca
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ilustrar o funcionamento do algoritmo Soft k-
Segments (k-Segmentos Suave). Todo o processo
relativo à inserção de um novo segmento ocorre
enquanto a condição de parada não é satisteita.
O número máximo (NMax) de segmentos deve
ser definido a priori pelo usuário. A complexi-
dade computacional deste método é proporcional
ao quadrado do número de amostras.

Modela
Segmento ao Grupo

Identifica Candidatos
à Novo Agrupamento

Identifica 
Agrupamento Único

Insere
Novo Segmento

Otimiza e
Conecta Segmentos

não

FIM

sim

Agrup < 3 ptos ?

#seg < NMax ?

sim

não

Figura 2: Fluxograma simplificado para ilustração
do algoritmo de k-Segmentos Suave.

Dois aspectos importantes acerca do algo-
ritmo Soft k-Segments devem ser salientados: ro-
bustez e garantia de convergência. Isto se deve ao
fato do algoritmo se basear, exclusivamente, na
interconexão de segmentos de dados, que são de-
finidos com base na determinação da componente
principal, através de técnicas numéricas da alge-
bra linear, de dados contidos em partições identi-
ficadas pelo algoritmo (Verbeek et al., 2001).

4 Classificação Multi-classe Baseada em

Curvas Principais

Como a curva principal provê um resumo ”unidi-
mensional”dos dados, cada classe de contato pode
ser modelada através de uma curva, e a classifi-
cação de um evento arbitrário pode ser realizada
através de medidas de similaridade às curvas re-
presentativas de cada classe.

Cada ponto, pertencente ou não a uma dada
classe, pode ser projetado em uma curva princi-
pal arbitrária. Desta projeção, é posśıvel inferir
dois parâmetros: o ı́ndice de projeção (parâmetro
t) e a distância do evento a curva (d). Uma me-
dida simples de similaridade à curva é, portanto, a
distância d. Esta distância pode ser determinada

como:

d(xi, fj) = inf
t∈ℜ

2‖fj(t)− xi‖, (1)

onde fj(t) representa a curva associada a j-ésima
classe e xi é um evento arbitrário.

Em fase de operação, o classificador pode
simplesmente determinar a distância do evento à
curva de cada classe, e realizar a atribuição de
classe segundo a distância mı́nima. Este classifi-
cador é ilustrado na Figura 3.

DECISÃO

CA

Ck

Curva
Classe A

Curva
Classe k

dC
A

dC
k

EXTRAÇÃO DE
CARACTERÍSTICAS

Evento

Figura 3: Arquitetura de classificador multiclasse
baseado em curva principal.

.

Pela arquitetura apresentada, verifica-se uma
competição das diferentes classes quanto à perti-
nência de um evento arbitrário. Espera-se, por-
tanto, que quanto melhor for a representação de
cada classe, melhor será a eficiência de classifica-
ção.

Quando a curva principal é aproximada por
segmentos de reta conectados entre si, tal como
ocorre neste trabalho, cabe uma definição apropri-
ada do número de sementos a ser utilizado. Um
número insuficiente de segmentos provê um mo-
delo ”pobre” da classe, o que pode resultar em
erros de classificação. Por outro lado, a adoção
de número excessivo de segmentos pode ocasionar
overfiting (Bishop, 2007), compromentendo a ge-
neralização do sistema.

Como o critério de classificação é a distância,
uma possibilidade para esta seleção consiste em,
para cada classe, produzir uma curva ROC (Van
Trees, 2001) baseada nas distâncias dos eventos
da própria e das demais classes com relação à sua
curva representativa. Assim, considerando-se um
conjunto de curvas principais com complexidade
crescente, as diferentes curvas ROC poderiam ser
comparadas em termos de área, realizando-se a se-
leção da complexidade de cada curva principal de
forma individual. A curva principal a ser selecio-
nada seria aquela associada a curva ROC de maior
área (Hanley e McNeil, 1982), que representa a so-
lução de maior poder de discriminação das classes.
Trata-se de uma definição aqui referida como pré-
integração, onde as curvas principais são dimensi-
onadas antes da avaliação do classificador final.

Ainda que atrativo por sua simplicidade e co-
erência, o enfoque anterior não avalia o efeito da
competição existente entre as curvas principais pe-
los eventos no sistema classificador. Assim, uma
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proposta seria analisar o classificador em opera-
ção, avaliando-se o impacto de diferentes combi-
nações de complexidade para as diferentes classes.
Tal enfoque, no entanto, possui custo computaci-
onal proibitivo, visto o número elevado de combi-
nações posśıveis, em especial quando a quantidade
de classes é razoável. Há duas alternativas: uma
primeira, onde é suposto que todos os classifica-
dores devem possuir uma mesma complexidade,
restringindo-se a avaliação para um quantitativo
de segmentos previamente definido; e a segunda,
onde a cada curva de classe é ajustada em se-
parado, considerando-se as demais com comple-
xidade mı́nima (1 segmento). Em ambos casos,
a seleção é definida pela maior eficiência de ge-
neralização. Esta definição é aqui referida como
pós-integração.

5 Base de Dados

Neste trabalho foi utilizada uma base de dados for-
necida pelo Instituto de Pesquisa da Marinha Bra-
sileira (IPqM). Esta base é composta por rúıdos
irradiados por 15 navios pertencentes a 4 classes
distintas, contendo de 2 a 5 navios cada uma. Um
total de 122 corridas de prova obtidas em uma raia
acústica foram utilizadas. Para cada corrida, um
navio percorre a raia, deslocando-se em condições
de maquinaria e operação constantes. Os rúıdos
são captados por um hidrofone localizado a uma
profundidade de, aproximadamente, 45 metros, ao
fundo da raia acústica. Os sinais foram digitali-
zados segundo uma freqüência de amostragem de
22,05 kHz, utilizando 16 bits para a quantização
das amplitudes.

Para alimentar o classificador, os sinais foram
pré-processados visando extrair o conteúdo espec-
tral do sinal na faixa de freqüência de interesse (0
a 3kHz), e remover o rúıdo de fundo do ambiente
de medição, que não contribui para a classificação.
Esta faixa de freqüência retém informação rele-
vante à classificação, isto é, relativa à cavitação,
ao hélice e às máquinas em operação no interior
dos contatos.

Na Figura 5, a cadeia de pré-processamento
utilizada, que se baseou em resultados anterio-
res (Soares Filho et al., 2001), é exibida. Inici-
almente, o sinal amostrado é dividido em janelas
de 4096 amostras, que não apresentam superposi-
ção. Cada janela é submetida a um janelamento
de Hanning (Diniz et al., 2002), com objetivo de
minimizar os efeitos espectrais do recorte do sinal.
Posteriormente, o módulo de sua transformada de
Fourier é calculado. Dos 4096 valores dispońıveis,
são considerados os primeiros 557, os quais cobrem
a faixa de 0 a ≈ 3kHz, possuindo uma resolução
de ≈ 5, 4Hz por ponto espectral.

Na sequência, os pontos espectrais são subme-
tidos ao algoritmo TPSW (Two-Pass Slit Win-
dow) (Nielsen, 1991), o qual estima o rúıdo de

Janela
de Hanning

FFT
4096 pontos

Módulo
Espectral

Estimação
de ruído
TSPW

Remoção
do ruído
ambiente

Normalização
para energia

unitária

Signal
adquirido
PCM
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Figura 4: Diagrama em blocos do sistema de pré-
processamento dos sinais.

fundo do ambiente de medição, já que este não
contribui, de forma significativa, para a classifica-
ção. Finalmente, é realizada uma normalização do
espectro resultante para que este apresente ener-
gia unitária, resultando entre 2.432 e 4.797 janelas
espectrais de 557 dimensões para cada classe, num
total de 14.053 eventos.

6 Resultados

Para o desenvolvimento e a avaliação do classifi-
cador proposto, a base de dados foi dividida em
dois conjuntos, aqui referidos como projeto e ava-
liação, o primeiro utilizado para a extração das
curvas; e o último, para a definição do número de
segmentos por curva e para a estimação da eficácia
do classificador final. Nesta divisão, a cada qua-
tro janelas espectrais de uma corrida, três delas
foram destinadas ao conjunto de projeto e o res-
tante ao conjunto de avaliação. Foram extráıdas
e avaliadas curvas contendo de 1 a 30 segmentos
em todas as classes.

Na Figura 5 são apresentados, para cada
classe, as curvas ROC associadas a curvas prin-
cipais de melhor desempenho segundo o critério
de área (critério C1). É posśıvel observar que a
curva da classe A é aquela que apresenta uma me-
lhor discriminação de sua classe com respeito às
demais. Em seguida, tem-se a classe D e as classes
C e B, as duas últimas com significativa possibi-
lidade de confusão com as demais. Cabe destacar
que o comportamento verificado para estas classes
indica que espacialmente suas curvas são próximas
aos eventos de outras classes, fato que não im-
plica, necessariamente, em erros de classificação,
visto que tais eventos ou parte significativa des-
tes podem se localizar mais próximos das curvas
representativas de suas respectivas classes.

Em seguida, procedeu-se a avaliação da defini-
ção pós-integração, a qual considerou uma mesma
complexidade para todas as classes (critério C2) e
diferentes complexidades para cada classe (crité-
rio C3). Na Figura 6, as eficiências médias do sis-
tema classificador, nesta avaliação, são expressas
em termos da quantidade de segmentos adotada
para a curva de cada classe. É posśıvel observar
que cada classe apresenta uma demanda de com-
plexidade distinta, que também varia de acordo
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Figura 5: Curvas ROC associadas as melhores cur-
vas representativas de cada classe.

com o critério de definição adotado.

Figura 6: Curvas de eficiência utilizadas na defi-
nição pós-integração da complexidade das curvas
(vide texto).

Na Tabela 1 são resumidas as complexidades
identificadas para cada classe pelos três critérios
analisados. Em seguida, na Tabela 2, são exibi-
das, por classe, as eficiências de classificação, as-
sim como o valor de eficiência média obtido.

A B C D Total

C1 30 1 17 3 51

C2 17 17 17 17 68

C3 5 15 4 29 53

Tabela 1: Complexidades identificadas por cada
critério para as curvas representativas de cada
classe.

A B C D Ef. Média

C1 92,1% 92,3% 72,9% 92,2% 87,4%

C2 91,6% 92,0% 72,9% 93,2% 87,4%

C3 93,3% 93,1% 76,7% 93,7% 89,2%

Tabela 2: Valores de eficiência associados aos clas-
sificadores derivados de acordo com cada critério
de complexidade (Vide texto).

Cumpre destacar que os critérios C1 e C2 re-
sultam numa mesma eficiência média, ainda que
explorem diferentes complexidades quanto a curva
representativa de cada classe, e possuam sutis di-
ferenças de eficiência classe a classe. Quando com-

parado com o critério C2, o critério C1 utiliza cur-
vas que resultam numa complexidade computacio-
nal total menor. O critério de melhor desempenho
é o C3, com um ganho de quase 4 pontos percentu-
ais para a classe C, e de quase 2 pontos em termos
da eficiência média, resultando num classificador
de eficiência média de 89,2%. Através destes re-
sultados, conclui-se que o ajuste da complexidade
de cada curva de acordo com as demandas de cada
classe tende a resultar em classificadores de maior
eficácia. Na impossibilidade de sua realização, o
critério da área da ROC se mostrou atrativo.

7 Conclusões

Uma das tarefas da Marinha do Brasil consiste
em monitorar águas costeiras Brasileiras. Entre
os equipamentos utilizados, tem-se o submarino,
que utiliza sonares passivos para identificar em-
barcações através de suas assinaturas acústicas.

Para auxiliar o operador de sonar na tarefa de
classificação de contatos, foi proposto um classifi-
cador automático que utiliza a técnica de curvas
principais. Esta proposta se baseia numa mode-
lagem não-linear das classes, permitindo que um
simples critério de classificação, tal como a dis-
tância dos eventos de entrada às curvas represen-
tativas de cada classe, resulte num classificador de
elevada eficácia.

A construção do classificador foi baseada em
dados reais provenientes de corridas de navios em
raia acústica. A curva principal associada a cada
classe foi extráıda pelo algoritmo de k-segmentos
suave, sendo o número de segmentos de cada curva
selecionado por três critérios distintos.

Foi observado que o aumento na complexidade
das curvas não implica sempre em um aumento da
eficiência do classificador. O critério de maior de-
sempenho foi aquele em que o ajuste da comple-
xidade de cada curva foi realizado de forma indi-
vidual, com base na eficiência média do classifica-
dor final, critério onde a competição das diferentes
curvas principais pelos eventos é avaliada. Face às
curvas ROC obtidas com base nas distâncias dos
eventos às curvas das diferentes classes, tratava-
se de um resultado esperado, visto as significati-
vas possibilidades de confusões identificadas, em
especial com respeito as classes B e C. Para este
critério, foi posśıvel obter um classificador de efici-
ência média de 89,2%, para o qual, excetuando-se
a classe C, todas demais apresentam uma eficiên-
cia superior a 93%.

Os resultados obtidos se mostraram bastante
satisfatórios, inclusive quando comparados com
trabalhos similares, ainda que uma análise mais
objetiva seja dificultada pelas diferenças metodo-
lógicas e de constituição das bases de dados en-
volvidas. Um dos principais atrativos da proposta
deste artigo com relação às redes neurais artifici-
ais, técnica comumente aplicada ao problema de
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classificação de contatos, visando à compactação
e/ou classificação dos sinais envolvidos, é a modu-
laridade, a qual viabiliza uma fácil inclusão de no-
vas classes, realizável pela simples adição de novas
curvas ao sistema. Adicionalmente, esta modula-
ridade permite uma fácil paralelização do proces-
samento envolvido nas fases de extração das cur-
vas e de operação do sistema; o último, especial-
mente atrativo para a implementação do classifi-
cador em tempo real.

Com base nos resultados obtidos, é posśıvel
observar que a definição da complexidade de cada
curva é crucial na eficácia do sistema proposto, e
que cabe uma investigação mais aprofundada so-
bre critérios alternativos para a escolha do número
de segmentos por curva, assim como de métodos
de classificação que explorem a informação nelas
dispońıvel. Vislumbra-se também a proposição de
mecanismos para a detecção de classes desconhe-
cidas neste sistema.
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Kégl, B., Krzyzak, A., Linder, T. e Zeger, K.
(2000). Learning and design of principal cur-
ves, IEEE Transactions on Pattern Analysis
and Machine Intelligence 22(3): 281–297.

Nielsen, R. O. (1991). Sonar Signal Processing,
Artech House.

Soares Filho, W., Seixas, J. M. e Calôba, L. P.
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Resumo - Este trabalho apresenta um novo modelo de rede neural artificial para localizar faltas fase-terra em sistemas elétricos 
de distribuição rurais dispersos e de grandes extensões. A ocorrência de falta em sistemas elétricos origina ondas viajantes que se 
propagam ao longo do alimentador em ambas as direções sendo refletidas nos finais de linhas, derivações e junções entre trans-
formadores. Os sinais transitórios de tensão e corrente adquiridos guardam uma certa característica do local da falta associado ao 
caminho percorrido pelas ondas viajantes. A modelagem proposta utiliza a transformada wavelet para melhorar a precisão na lo-
calização de faltas, ressaltando padrões mais característicos do trecho em curto. Para implementação do processo de classificação 
foi montada uma rede neural artificial tendo como entrada vetores de atributos adquiridos de sinais oriundos de um sistema elé-
trico de distribuição rural. As simulações e o processo de treinamento foram realizados utilizando o ATP e o Matlab. Os resulta-
dos encontrados conduziram a um percentual de acertos de aproximadamente 90 %, creditando o processo de localização a sub-
missão a etapas complementares relacionadas com testes de campo. 

Palavras-chave - Redes neurais artificiais, Transformadas wavelet, reconhecimento de padrões, localização de falhas.

1   Introdução 

A precisa localização de faltas é essencial na ajuda 
a equipe de manutenção em ir diretamente ao local 
com problema e corrigi-lo o mais rápido possível. 
Este procedimento implica diretamente na melhoria 
dos indicadores de confiabilidade e de continuidade 
relacionados diretamente com a minimização dos 
tempos de interrupção e os custos associados. 

Desse modo, a possibilidade de contar com um sis-
tema de monitoramento em tempo real que possa 
disponibilizar essas informações constituem uma 
ferramenta importante para orientar ações corretivas 
das equipes de manutenção, permitindo assim a me-
lhoria dos indicadores operacionais da empresa. 

Vários métodos de localização de faltas já foram 
propostos baseados em varias técnicas de análise de 
freqüência da onda de potência e da teoria das ondas 
viajantes [1]. Porem a aplicação tradicional onde a 
estimativa da impedância da linha é feita utilizando a 
componente fundamental de tensão e corrente medi-
da na subestação do alimentador se torna impraticá-
vel devido às particularidades e complexidades en-
volvidas em um sistema de distribuição rural disperso 
e de grande extensão. 

As técnicas envolvendo ondas viajantes são reco-
nhecidas como métodos mais precisos em sistemas 
de transmissão. Nesses sistemas as grandezas tensão 
e corrente são monitoradas nas subestações terminais, 
procurando-se aferir distorções especificas dos sinais 
de tensão e corrente que possibilitem identificar a 
localização da falta [2]. 

Nos sistemas de distribuição, as distorções dos si-
nais adquiridos incorporam grandes complexidades 
associadas à imensa quantidade de ramificações, 
principalmente em áreas rurais. Neste contexto, pro-
curou-se incorporar ferramentas matemáticas e esta-
tísticas que reduzissem as complexidades presentes. 
Fez-se uso, portanto da transformada wavelet e de 
técnicas de reconhecimento de padrão. 

Para superar as dificuldades relacionadas com a 
dispersão do alimentador, foi introduzido o particio-

namento da rede em grupos, uma vez que a intensa 
dispersão do alimentador inviabilizava a precisa 
localização da falta. Tal estratégia viabilizou o de-
senvolvimento de modelagens específicas, passando 
o problema a ser dividido por 14 ou 28 partições, a 
depender dos agrupamentos utilizados. 

Este artigo faz uma revisão dos procedimentos rea-
lizados durante todas as etapas da pesquisa, seguindo 
a seguinte estrutura: Seção 2 descreve a teoria das 
ondas viajantes e todas as informações que podem 
ser inferidas através do ponto que originou o sinal de 
ondas viajantes. Seção 3 ilustra o algoritmo para a 
extração dos atributos. Seção 4 caracteriza a utiliza-
ção de RNA como um classificador na localização da 
falta. Seção 5 e 6 são apresentadas a implementação 
do algoritmo e as considerações finais do trabalho 
desenvolvido. 

2   Teoria das Ondas Viajantes 

As ondas viajantes referem-se basicamente a pro-
pagação da energia sobre um sistema, no caso referi-
do a propagação da energia elétrica sobre uma linha 
de distribuição. Se uma variação qualquer de corrente 
e tensão ocorre em um terminal de uma linha, o outro 
terminal só irá sentir tal variação quando a onda 
referente ao sinal elétrico percorrer todo o compri-
mento da linha [2]. Portanto, o terminal remoto da 
linha, não sofrerá qualquer distorção, até que a onda 
tenha viajado da fonte do terminal local ao terminal 
remoto, onde, através da interação deste com a linha, 
seja produzida uma resposta que viaje de volta para a 
fonte local. Desta maneira, os sinais elétricos tendem 
a se propagar para frente e para trás, como ondas 
viajantes, normalmente dissipando energia através de 
perdas na linha [3] - [5]. 

De acordo com o exposto acima, tem-se que qual-
quer distúrbio em uma linha de distribui-
ção/transmissão (tal como os provocados por descar-
gas atmosféricas, curtos-circuitos, ou uma alteração 
da condição de regime permanente) dá origem a 
ondas viajantes. Estas por sua vez, deslocam-se no 
sentido das extremidades da linha de acordo com a 
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velocidade de propagação da linha, onde encontram 
descontinuidades físicas do sistema que provocam a 
sua reflexão ou refração, dependendo das caracterís-
ticas dessas descontinuidades. Este sucessivo proces-
so continua até que as ondas sejam extintas devido ás 
atenuações causadas por perdas nas linhas. 

3   Transformada wavelet e Atributos Extraídos 

As transformadas wavelets se constituem em uma 
nova tecnologia que procura realizar algo além do 
que a transformada de Fourier (TF) possibilita. A 
série de Fourier requer periodicidade de todas as 
funções envolvidas no tempo, isto efetivamente sig-
nifica que as funções base (isto é, ondas de seno e 
cosseno) usadas na análise de Fourier estão precisa-
mente situadas na freqüência, mas existem para todo 
o tempo. A informação em freqüência de um sinal 
calculado pela TF clássica é a média durante todo o 
tempo do sinal. Assim, se existe um sinal transitório 
local durante algum intervalo de tempo pequeno, o 
transitório contribuirá para TF, mas a sua localização 
no eixo do tempo será perdida [6]. 

A transformada wavelet (TW) tenta resolver tal 
problema fazendo as funções de análises serem obti-
das pela dilatação de uma única wavelet. A TW utili-
za uma janela estreita de alta freqüência e uma janela 
larga de baixa freqüência. Esta propriedade garante a 
TW dar um “zoom” nas singularidades do sinal o 
qual a torna muito atrativa para análises de sinais 
transitórios. Pode-se observar que na TW a resolução 
da freqüência torna-se arbitrariamente boa a baixas 
freqüências enquanto a resolução do tempo torna-se 
arbitrariamente boa a altas freqüências [7]. 

3.1 Filtro Multiresolução 

A análise multiresolução (AMR) refere-se ao pro-
cedimento para obter aproximação de filtros passa 
baixa e detalhe de filtro passa alta do sinal original 
[8]. Uma aproximação é a representação em baixa 
resolução de um sinal, enquanto um detalhe é a dife-
rença entre duas sucessivas representações em baixa 
resolução do sinal original. A aproximação compre-
ende a baixa freqüência do sinal original, enquanto 
um detalhe engloba o conteúdo de alta freqüência do 
sinal original. Aproximações e detalhes são obtidos 
através de um processo sucessivo de convolução. O 
sinal original é dividido em diferentes escalas de 
resolução, particularmente em diferentes freqüências, 
como no caso da análise de Fourier. 

Para ilustrar o processo AMR considera-se uma 
função  em L2( ) e um subespaço de : Vm, 
com m ϵ  representando os sucessivos níveis de 
decomposição de . Existe uma função ϕ(t) ϵ Vm, 
tal que [9]: 

, . (1)

Portanto existe uma única função ϕm,n(t) chamada 
de função escala a qual constitui uma base ortogonal 
para Vm, onde defini-se: 

, 2 2 . (2)

A projeção ortogonal de F em Vm pode ser compu-
tada decompondo-se F na seguinte base: 

, , . (3)

onde, 

, 〈 , , 〉. (4)

A diferença na informação contida entre duas a-
proximações consecutivas, Fm e Fm-1 pode ser expres-
sa como: 

⊕  (5)

onde o detalhe de uma aproximação da resolução m 
pode ser computado pela projeção ortogonal de F em 
Wm utilizando a função , 	 	  a qual é 
chamada de wavelet mãe. 

, ,  (6)

com 

, 〈 , , 〉 (7)

A expressão (8) pode ser interpretada como segue: 

, ,  (8)

Uma maneira mais eficiente, em termos de algo-
ritmo computacional, para caracterizar a decomposi-
ção de um sinal é a utilização da equação (9), come-
çando, por exemplo, a aproximação da função na 
resolução em m=0. 

, , , ,

,

 (9)

3.2 Extração de atributos 

Para efeito de montagem dos processos de classifi-
cação podem ser testados diversos tipos de atributos 
tanto no domínio da freqüência quanto no domínio 
wavelet. Esses atributos adquiridos serão utilizados 
como vetores de entrada dos processos de classifica-
ção. Abaixo são listados os tipos de atributos analisa-
dos. 
 Média: média aritmética dos valores constituin-

tes da variável sob análise; 
 Curtose: parâmetro estatístico que mede o grau 

de achatamento da distribuição dos valores sob 
análise em relação à distribuição normal; 

 Assimetria: parâmetro estatístico que mede o 
grau de desvio ou afastamento da simetria da 
distribuição dos valores sob análise em relação 
à distribuição normal; 

 Desvio padrão: desvio padrão dos valores sob 
análise; 

 Valor eficaz: valor eficaz do sinal sob análise; 
 Coeficiente de variação: percentual do desvio 

padrão em relação à média; 
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 Energia total: energia total contida no sinal sob 
análise; 

 Centróide do sinal analisado. 
Foi observado um melhor desempenho do proces-

so de localização, quando da utilização apenas dos 
sinais de tensão e da caracterização de atributos rela-
cionados com a centróide e a energia total do siste-
ma. [7], [10] - [13]. 

Todos os padrões estatísticos extraídos dos sinais 
foram normalizados de forma a obter um vetor de 
espaço adimensional. Em (10) ilustra-se a normaliza-
ção utilizada. 

,

0,9.
1,1. 0,9.

 (10)

Foram feitas também considerações especiais para 
a escolha da wavelet mãe. Esta escolha incorpora 
importância fundamental na correta localização da 
falta e depende basicamente da aplicação específica 
da pesquisa em desenvolvimento. Uma das mais 
populares wavelet mãe, adequada a uma ampla gama 
de aplicações, é a wavelet Daubechies [14]. Neste 
trabalho foi utilizado a wavelet db4 com nível 15 de 
decomposição do sinal. A escolha foi devido às 
características robustas desta wavelet no tempo e no 
domínio da freqüência. No domínio do tempo, é uma 
wavelet razoavelmente curta, com um bom grau de 
suavidade. No domínio da freqüência, esta wavelet 
tem uma característica de banda quase perto de um 
filtro ideal. Estas duas características em ambos os 
domínios de tempo e freqüência permitem uma boa 
separação de várias freqüências em localização e 
tempo [7], [14]. Como critério de parada na seleção 
do nível de decomposição foi levado em considera-
ção a grande extensão do alimentador (aproximada-
mente de 400 km), por isso optou-se em utilizar um 
nível de decomposição 15 onde se abrange freqüên-
cias mais baixas para as faltas mais distantes da sub-
estação [7]. 

3.3 Análise Modal 

Linhas trifásicas possuem um significante acopla-
mento eletromagnético entre os condutores. Por meio 
da decomposição modal, as tensões e correntes aco-
pladas são decompostas em um novo conjunto mo-
dal, os quais podem ser tratados independentemente 
de uma maneira similar as linhas monofásicas. A 
transformação modal se caracteriza essencialmente 
pela capacidade de decompor um determinado grupo 
de equações acopladas em desacopladas, excluindo 
assim as partes mutuas entre estas equações. O obje-
tivo desta seção é ressaltar, portanto, as diretrizes 
básicas da teoria modal [15]. 

Dependendo da geometria da torre, componentes 
modais irão viajar em velocidades diferentes ao lon-
go da linha em falha. Assim, os transitórios advindos 
de uma contingência registrada em uma extremidade 
da linha vão ter atrasos de tempo entre seus compo-
nentes modais. Estes atrasos não poderão ser facil-
mente reconhecidos a menos que os sinais registrados 
passem pelo processo de transformação modal. 

Eqs. (11-13) resumem a transformação modal, de 
forma a tornar diagonal a matriz dada pelo produto 
entre a matriz impedância e a matriz admitância, 
[Zʹ][Yʹ] e [Yʹ][Zʹ]. Essas matrizes não são iguais, 
porém possuem os mesmos auto-valores que quando 
elevados ao quadrado formam a matriz [γ]2. O coefi-
ciente γi é a constante de propagação do modo i, onde 

, sendo αi a constante de atenuação e βi 
a constante de fase do modo i [16]. 

ʹ ʹ  

ʹ ʹ  

(11)

	
	

(12)

	

	

(13)

As colunas das matrizes de transformação [Te] e 
[Ti], a qual torna as matrizes [Zʹ][Yʹ] e [Yʹ][Zʹ] dia-
gonal, são dadas pelos correspondentes auto-vetores 
linearmente independentes. Esta análise modal será 
utilizada em todas as simulações aqui empregadas. 

4   Localizador de Faltas Baseado em Redes Neu-
rais Artificiais 

Reconhecimento de padrões é uma das áreas do-
minantes das aplicações de redes neurais. Essas redes 
podem ser constituídas de várias camadas, associadas 
aos números de neurônios utilizados. A utilização de 
redes neurais para solucionar os tipos de problema 
não lineares tem se tornado mais usual ultimamente. 
Esta técnica busca a implementação de um novo tipo 
de classificador através da construção de múltiplas 
camadas do modelo básico de apenas um único neu-
rônio. 

Nesse modelo os neurônios são arranjados em três 
camadas denominadas “entrada”, “saída” e “interme-
diária” ou “oculta”. Portanto uma RNA compreende 
um conjunto de elementos de processamento conec-
tados e organizados em camadas. Um dos modelos de 
RNAs conhecido como “feedforward” é disposto em 
camadas, onde as unidades são ordenadas e classifi-
cadas pela sua topologia e a propagação natural da 
informação é da camada de entrada para a de saída, 
sem realimentação para as unidades anteriores [17]. 

A arquitetura básica apresentada pode ser compos-
ta em diversas camadas de tal forma a atender ao 
problema a ser analisado. O processo de treinamento 
da rede é denominado “regra retro-propagação (back 
propagation)” e requer um conjunto de treinamento 
que traduza o comportamento (desempenho) espera-
do da rede – vetor de entrada e vetor objetivo. A 
função desempenho é normalmente traduzida pelo 
erro médio quadrático entre a saída da rede e o vetor 
objetivo. 
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Para a aplicação de RNAs ao problema de reco-
nhecimento de padrões, relacionado à detecção, clas-
sificação e localização de faltas em linhas de distri-
buição, é indispensável à elaboração de um conjunto 
de padrões que represente as situações de falta do 
sistema elétrico analisado, neste caso designado co-
mo conjunto de dados. Este conjunto de padrões 
pode ser utilizado para o treinamento supervisionado 
de RNAs. Salienta-se que a formação deste conjunto 
deve, da melhor maneira possível, apresentar à rede 
neural as possíveis situações que a mesma possa 
encontrar, ou seja, situações representativas que 
definam claramente os tipos de falta que o sistema 
em questão está sujeito. 

Outro aspecto importante para a análise das prin-
cipais características inerentes a RNAs é a elaboração 
de um segundo conjunto de padrões, caracterizando 
um conjunto de teste a ser aplicado sobre a arquitetu-
ra de uma RNA após a fase de treinamento. Sendo 
estas situações de falta pertencentes ao conjunto de 
teste diferente das situações utilizadas na fase de 
treinamento, será possível verificar a capacidade de 
generalização e adaptação da RNA às operações do 
sistema elétrico. 

5   Implementação do Algoritmo 

Para identificação de potenciais falhas permanen-
tes e transitórias em redes de distribuição da conces-
sionária CELPE foi desenvolvido um algoritmo loca-
lizador de faltas, o qual foi balizado pela revisão 
teórica acima descrita. Desenvolvem-se em seguida 
os passos implementados durante todo o processo de 
pesquisa. 

Inicialmente o alimentador de distribuição rural 
escolhido foi modelado, contemplando os diferentes 
padrões estruturais e condutores existentes. A mode-
lagem foi implementada através do software ATP 
(Alternative Transients Program). As simulações 
foram realizadas com uma taxa de amostragem de 
1MHz, a qual possibilita a identificação de distorções 
associadas aos intervalos de descontinuidades presen-
tes no alimentador. A utilização desta taxa implicará, 
entretanto, em uma posterior aplicação prática, no 
uso de RDP’s (registrador de perturbação) com uma 
taxa de amostragem semelhante. 

Os sinais adquiridos a partir de contingências si-
muladas foram armazenados para um posterior tra-
tamento matemático. De posse de um vetor de carac-
terísticas construído através de análises matemáticas 
foi montado um classificador de padrões utilizando 
as técnicas de redes neurais artificiais. 

5.1 Modelagem do Sistema Elétrico 

O alimentador estudado possui características in-
trínsecas a uma zona rural, o qual foi expandindo ao 
longo do tempo, incorporando ramais de diferentes 
tecnologias e geometrias. Essas grandes variações 
como vimos anteriormente provocam distorções de 
alta frequência nas ondas de tensão e corrente regis-
tradas na subestação de origem do alimentador rural. 

Portanto, de forma a caracterizar o sistema elétrico 
analisado foi feito um levantamento dos padrões 
estruturais e condutores encontrados, bem como da 
resistividade do solo da região. Resumem-se na Ta-
bela I as características básicas dos ramais constituin-
tes do alimentador analisado. 

TABELA I 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DOS RAMAIS DO ALIMENTADOR EM 

ANÁLISE. 

Condutor Fase Resistência Diâmetro Reatância
25mm2 CAA 1.7119 Ω/km 6.35 mm 0.4537 Ω/km 

35mm2 Spacer 0.5916 Ω/km 9.75 mm 0.4200 Ω/km
50mm2 CA 0.8867 Ω/km 9.00 mm 0.4274 Ω/km

25mm2 Multiplex 1.0439 Ω/km 7.42 mm 0.4462 Ω/km 
25mm2 CA 1.3166 Ω/km 6.61 mm 0.4550 Ω/km

Resistividade do solo média considerada, Rsolo = 1000 
Ω.km. 

5.2 Subdivisão do alimentador 

Foi escolhido para estudo de caso o alimentador 
CPS Campus de Caruaru, representado na Fig. 2, o 
qual possui uma extensão de aproximadamente 400 
Km. Devido à grande extensão desse alimentador, 
visualizou-se que a identificação precisa da distância 
do ponto de falta à subestação não seria obtida. Tal 
inferência pode ser assegurada tendo em vista o 
grande número de ramificações, característica co-
mumente encontrada em sistemas de distribuição 
rural. Portanto, quando sinalizado o valor da distân-
cia da falta à subestação poderiam ser associadas 
varias possibilidades do local em contingência no 
alimentador. 

Fig. 3 – Representação do alimentador CPS Campos de Caruaru. 

Portanto neste trabalho foi implementada a divisão 
do alimentador em grupos. Inicialmente subdividiu-
se o alimentador em 14 grandes grupos, posterior-
mente foi analisada uma subdivisão em 28 grupos de 
forma a precisar o possível trecho em contingência. 

5.3 Análise dos sinais simulados 

Para maior precisão na localização da falta pelo 
algoritmo desenvolvido foram simuladas condições 
faltosas em diferentes regiões do alimentador sob 
análise. Inicialmente apenas as faltas fase-terra fran-
cas e com impedância de 40Ω foram consideradas. 

O sistema foi avaliado de forma tal que dentro de 
um mesmo trecho da rede vários curtos foram simu-
lados em diferentes distâncias, criando assim um 
banco de dados para, posteriormente, aplicar proces-
sos de reconhecimento de padrões. 
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O tratamento desses dados, depois de adquiridos, é 
realizado utilizando as técnicas matemáticas descritas 
nas seções anteriores de forma a montar um vetor de 
atributos, com as características de cada ponto em 
contingência. Este vetor representa a entrada de da-
dos essencial para o classificador/localizador de falta 
no sistema elétrico de distribuição. 

5.4 Classificador baseado em redes neurais 

De modo a estimar a localização da falta em uma 
linha de distribuição, um conjunto de redes de múlti-
plas camadas “feedforward” foram utilizadas neste 
trabalho. Extensas simulações relevaram que o uso 
de apenas uma RNA não propicia resultados satisfa-
tórios. Portanto, o trabalho introduziu a divisão do 
problema em duas partes. Primeiramente treinou-se 
uma RNA para pré-selecionar a qual bloco de grupos 
pertence o sinal faltoso. Posteriormente usou-se 
RNAs especialistas para localizar com precisão o 
grupo em falta. As Figuras 8 e 9 ilustram os esque-
mas de localização de faltas baseado em RNA. 

Grupo RNA
1 a 7

Grupo RNA
8 a 14

Extrator
Atributos

Classificador
RNA

 
Fig. 8 – Diagrama esquemático da técnica de localização de faltas 
para subdivisão do alimentador em 14 grupos. 

Extrator
Atributos

Classificador
RNA

Grupo RNA
1 a 7

Grupo RNA
8 a 14

Grupo RNA
15 a 21

Grupo RNA
22 a 28  

Fig. 9 – Diagrama esquemático da técnica de localização de faltas 
para subdivisão do alimentador em 28 grupos. 

Um conjunto de redes MLP (multilayers percep-
trons) de quatro camadas (2 camadas ocultas) foi 
implementado com 13 neurônios na camada de en-
trada, referente ao vetor de atributos estatísticos 
mencionado em seções anteriores, 15 e 9 neurônios 
nas camadas ocultas, e 1 neurônio na camada de 
saída. A seleção de estrutura da RNA foi baseada na 
técnica da tentativa e erro. A estrutura aqui selecio-
nada com duas camadas ocultas foi utilizada, pois a 
mesma consegue previsões melhores com um núme-
ro menor de nós [7]. A função de ativação da camada 
oculta escolhida foi à log-sigmóide (logsig) e a fun-
ção de ativação utilizada na camada de saída foi à de 
transferência linear (purelin). A Tabela II resume as 
RNAs utilizadas. 

De modo a treinar a rede, 4200 amostras de sinais 
simulados na rede de distribuição em cada condição 
de contingência foram tratados pelos processos ma-
temáticos, descritos nas seções anteriores, posterior-
mente estruturados como vetor de entrada para a rede 
neural. Neste trabalho a técnica back propagation 
junto com o método do gradiente descendente foi 

utilizada para treinar a RNA. Após o treinamento o 
localizador de falta neural foi então extensivamente 
testado utilizando um conjunto de dados não utiliza-
do no processo de treinamento. Para o teste da RNA 
um novo conjunto de teste contendo 1050 amostras 
de diferentes locais foi utilizado. 

Um critério usual para avaliar a efetividade e habi-
lidade de predições precisas do algoritmo localizador 
de falta neural é a raiz quadrada do erro normalizado 
(NRMSE), dado por: 

∑
∑

 (14)

onde Y(n) é o valor simulado na saída da rede, T(n) é 
o valor alvo (a saída desejada) e n é o número de 
total de dados simulado pela rede neural. A Tabela 
III demonstra os resultados encontrados tanto para as 
etapas de treino como para a etapa de teste do critério 
MRNSE. 

As Tabelas IV e VI demonstram os erros percentu-
ais para sinais adquiridos do sistema elétrico sob 
análise em falta fase-terra franco. A Tabela V ilustra 
o erro percentual das predições realizadas pelo algo-
ritmo utilizando-se para a impedância de defeito os 
valores 0 e 40Ω. 

Outro importante fator levado em consideração foi 
o ângulo de incidência da falta, o qual pode afetar nas 
características encontradas nos vetores estatísticos de 
entrada da RNA e conseqüentemente reduzir a efeti-
vidade do classificador. A Tabela VII ilustra o erro 
percentual levando em consideração a variação do 
ângulo de incidência de 30 em 30 graus. 

A robustez do método utilizado pode ser verificada 
com as variações no vetor de entrada mantendo o 
percentual de acerto em torno de 90%. A não sensibi-
lidade a variações do vetor de entrada do algoritmo 
implementado enseja a construção de novos proces-
sos de localização, os quais contemplem faltas bifási-
cas e trifásicas. 

TABELA II 
ESPECIFICAÇÃO DAS RNAS UTILIZADAS 

RNA N1 N2 N3 N4 f1(x) f2(x) f3(x) 
Classification. 13 15 9 1 logsig logsig Linear 

Group. 1-7 13 15 9 1 logsig logsig Linear 
Group. 8-14 13 15 9 1 logsig logsig Linear 
Group. 15-21 13 15 9 1 logsig logsig Linear 
Group. 22-28 13 15 9 1 logsig logsig Linear 

TABELA III 
AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA RNA UTILIZANDO O CRITÉRIO 

NRMSE 

Estágios Tamanho Vetor Entrada NRMSE 
Treino 4200 0.0036 
Teste 1050 0.0027 

TABELA IV 
ERRO PERCENTUAL PARA SUBDIVISÃO DO ALIMENTADOR EM 14 

GRUPOS EM FALTA FASE-TERRA FRANCO 

Grupos 1 2 3 4 5 6 7 
Erro 5,00 5,72 4,86 4,29 4,15 6,58 3,43 

Grupos 8 9 10 11 12 13 14 
Erro 5,43 4,29 3,15 7,43 5,72 3,29 3,58 

TABELA V 
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ERRO PERCENTUAL PARA SUBDIVISÃO DO ALIMENTADOR EM 14 

GRUPOS VARIANDO A IMPEDÂNCIA DE CURTO (0Ω E 40Ω). 

Grupos 1 2 3 4 5 6 7 
Erro 6,15 5,00 5,86 6,15 6,43 5,58 4,72

Grupos 8 9 10 11 12 13 14
Erro 5,43 4,72 3,58 7,29 5,00 3,43 3,86 

TABELA VI 
ERRO PERCENTUAL PARA SUBDIVISÃO DO ALIMENTADOR EM 28 

GRUPOS EM FALTA FASE-TERRA FRANCO 

Grupos 1 2 3 4 5 6 7 
Erro 7,86 11,70 8,15 9,29 12,72 8,72 6,58

Grupos 8 9 10 11 12 13 14
Erro 8,72 10,58 9,86 9,15 10,15 8,86 9,43 

Grupos 15 16 17 18 19 20 21
Erro 9,72 11,43 10,00 9,15 9,00 7,58 11,15

Grupos 22 23 24 25 26 27 28 
Erro 12,29 7,43 13,72 9,29 10,00 9,43 9,29

TABELA VII 
ERRO PERCENTUAL COM VARIAÇÃO DO ÂNGULO DE INCIDÊNCIA. 

θIc\Gp 1 2 3 4 5 6 7 
30 10,15 7,72 7,86 8,58 6,43 7,15 7,29 
60 10,58 6,29 5,72 6,15 5,29 5,58 7,15 
90 20,43 15,43 14,58 15,86 15,15 16 16,72 
120 23,00 18,29 17,72 18,15 17,43 17,86 19,15 
150 12,15 9,72 9,86 10,58 9,00 9,15 9,29 

θIc\Gp 8 9 10 11 12 13 14 
30 7,58 7,43 7,00 6,72 6,29 9,00 6,72 
60 7,43 5,58 6,86 6,00 7,00 4,15 4,72 
90 16,72 15,15 16,43 15,86 14,86 14,15 14,43 
120 19,43 17,58 18,86 18,00 18,29 16,86 16,72 
150 9,58 9,43 9,00 8,72 8,29 11,00 8,72 

6   Conclusão 

Neste trabalho, um novo método que emprega 
transformada wavelet e redes neurais artificiais foi 
aplicado para localizar faltas em sistemas de distribu-
ição rural disperso e de grande extensão. Para tanto 
foi utilizado processos matemáticos para análise 
desses transitórios advindos de contingências no 
sistema elétrico, onde se verificou que os atributos 
estatísticos analisados guardam características pró-
prias do caminho percorrido pelas ondas viajantes 
provocadas pelo trecho sob falha. Isso ocorre devido 
à topologia das redes de distribuição e a localização 
da falta, as quais influenciam na característica do 
sinal transitório adquirido na subestação. 

Neste trabalho a propriedade de filtragem multire-
solução da transformada wavelet foi utilizada para 
extração das características dos transitórios avalia-
dos. A subdivisão dos atributos do transitório de 
tensão utilizando bancos de filtros multiresolução 
wavelet forneceu informações exclusivas sobre a 
localização da falha. Os atributos característicos do 
sinal em vários níveis de decomposição foram utili-
zados como um recurso de candidatos para treina-
mento da RNA. 

A robustez do método foi avaliada com variação 
da impedância de defeito de 0 e 40Ω e com a varia-
ção do ângulo de incidência em que falta ocorreu. Os 
resultados mostram baixa sensibilidade do método 
em função da variação da impedância de falta e do 
ângulo de incidência. As análises aqui realizadas não 
levaram em consideração os ruídos eventualmente 
observados quando de registros reais em campo, o 
que poderia causar elevação dos erros observados. 

A eficácia e a precisão do algoritmo de localização 
de falhas em sistemas de distribuição rural credita-o 
para implementação de etapas subseqüentes relacio-
nadas a testes de campo. 
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Abstract— This paper presents and discuss the implementation of a previous published technique designed
to calibrate acelerometers using manipulator robots. The paper contribution is not related to the techique itself,
but on its presentation in a tutorial way and also on the discussion related to the practical implemetation of
the method in a different setup. In the paper we present experiments where we calibrate the accelerometers of
in-house-built inertial measurement unit (IMU) using an industrial, 6-degree-of-fredom robot.

Keywords— sensor calibration, accelerometer, IMU, industrial robots

Resumo— Este artigo apresenta e discute a implementação de um técnica previamente publicada na literatura
para calibração de acelerômetros utilizando robôs manipuladores. A contribuição do artigo não está relacionada
com a técnica propriamente dita, mas em uma apresentação tutorial da mesma e na discussão relacionada à
implementação prática do método em um sistema diferente daquele utilizado no artigo original. Neste artigo são
apresentados resultados experimentais de calibração de uma unidade de medição inercial (IMU ) utilizando um
manipulador industrial de 6 graus de liberdade.

Palavras-chave— calibração de sensores, acelerômetro, IMU, robôs industriais

1 Introdução

O trabalho apresentado neste artigo é parte de
um projeto mais amplo que visa o desenvolvi-
mento e a avaliação de sistemas de medição iner-
cial (IMU, do inglês Inertial Measurement Unit)
para aplicação em véıculos aéreos tripulados ou
não tripulados. Geralmente, uma IMU é um ins-
trumento de medição que possui três acelerôme-
tros, que são montados sobre eixos ortogonais, e
três girômetros, também montados desta forma.
Podem ainda compor o sistema magnetômetros e
receptores GPS (Global Positioning System). O
processamento da informação destes sensores com
a utilização de algoritmos de fusão sensorial per-
mite então a estimativa da atitude do véıculo aéreo
ao qual a IMU encontra-se montada.

Este artigo trata da calibração dos acelerôme-
tros de uma unidade de medição inercial. Foi im-
plementada a ideia apresentada em (Renk et al.,
2005), que utiliza um manipulador robótico antro-
pomórfico para calibrar tais sensores.

A calibração de um sensor, no contexto deste
artigo, envolve descobrir a relação estática entre
a variável observada e a variável de entrada. Em
geral, esta relação é dada por:

f(x) = k0 + k1x , (1)

onde x é a variável de entrada a ser medida,
f(x) é a tensão de sáıda do sensor, k0 é o valor
do offset, k1 é o coeficiente de proporcionalidade
que determina a sensibilidade do sensor. Na lite-
ratura, a calibração de sensores é normalmente
feita aplicando-se métodos de otimização a um
conjunto de dados coletados usando o sensor, de

forma a definir os parâmetros mais apropriados
para a Equação (1), reduzindo assim os efeitos de
perturbações aleatórias na medição e no processo
de teste, por meio da minimização do erro quadrá-
tico médio entre a reta ajustada e os dados cole-
tados. Em alguns sistemas que utilizam não ape-
nas um mas um conjunto de sensores acoplados
(tal como a IMU, que utiliza três acelerômetros
e três girômetros), aparecem alguns fatores com-
plicadores do processo de calibração, tais como a
necessidade de um alinhamento perfeito entre os
sensores envolvidos ou a estimação de posśıveis
desalinhamentos, como é considerado em (Renk
et al., 2005).

Alguns trabalhos relacionados à calibração de
acelerômetros podem ser encontrados na litera-
tura. Em (Xiaoxiong et al., 2008), desenvolve-se
um método de calibração, chamado de “alta pre-
cisão” pelos autores, para dois acelerômetros orto-
gonais que elimina o efeito de erros no posiciona-
mento angular relativo entre os sensores por meio
do uso de uma mesa de calibração de dois eixos.
Neste mesmo artigo, analisa-se a correlação entre
os coeficientes do modelo obtido e conclui-se que
o desvio padrão na identificação de dois acelerô-
metros, em conjunto, é menor que o desvio padrão
na identificação de um único acelerômetro. Os au-
tores de (Zhou et al., 2009) utilizam uma centŕı-
fuga para os testes de um acelerômetro, fazendo
a aceleração variar de −55g a +55g, com incre-
mentos de 5g. Para calibração dos dados de teste,
eles aplicam, primeiramente, o método de mı́ni-
mos quadrados e, em seguida, algoritmos genéti-
cos. Esse artigo menciona que a vantagem de se
utilizar mı́nimos quadrados é a distribuição relati-
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vamente uniforme do erro residual, e usualmente
a pequena soma dos erros. Entretanto, concluem
que algoritmos genéticos são mais indicados visto
que os erros residuais nos parâmetros se dispersam
com maior uniformidade.

No artigo (Renk et al., 2005), que motivou
a realização do presente trabalho, utiliza-se um
manipulador robótico de seis graus de liberdade
para calibrar um conjunto de três acelerômetros e
três magnetômetros. Os testes incluem submeter
o equipamento a ser calibrado, que está afixado à
ponta do manipulador, a diversos movimentos de
rolamento, arfagem e guinada (rotações em torno
dos eixos x, y e z, respectivamente) que sejam
suficientemente lentos de forma que a única ace-
leração considerada nos acelerômetros é a própria
gravidade. A calibração dos grupos de sensores é
feita, então, a partir dos milhares de pontos cap-
turados e de algoritmos de mı́nimos quadrados. A
metodologia aplicada permite efetuar a calibração
mesmo quando não se pode assumir ortogonali-
dade perfeita entre os grupos de sensores.

Neste artigo, utiliza-se a metodologia de
(Renk et al., 2005) para calibrar acelerômetros
montados em eixos ortogonais. O foco do artigo,
entretanto, é discutir os problemas decorrentes da
implementação prática e analisar a viabilidade, as
vantagens e a eficácia da técnica de calibração pro-
posta. Aborda-se aqui alguns temas não tratados
pelos autores do artigo, tais como a sincronização
dos sinais advindos do robô e dos acelerômetros e
os métodos de otimização utilizados. A próxima
seção descreve a metodologia de calibração usando
um robô manipulador.

2 Metodologia

2.1 Modelagem Matemática

Seja o subscrito b indicativo do sistema de coorde-
nadas da base do robô, o subscrito e indicativo do
sistema de coordenadas de sua garra (end effector)
e o subscrito i indicativo do sistema de coordena-
das associado ao elo i do manipulador. Os vetores
unitários que descreverão cada um destes sistemas
de coordenadas serão îe

ĵe
k̂e

 ,
 îb
ĵb
k̂b

 ,
 îi
ĵi
k̂i

 ;

onde i varia de 1 a n, sendo n o número de graus
de liberdade do robô utilizado. Assume-se que
o sistema de coordenadas da base está localizado
na origem de um sistema de coordenadas inercial
e que todos os movimentos serão suficientemente
lentos e executados com velocidade constante, de
forma que a única aceleração percebida pelos ace-
lerômetros presos à garra do robô é a gravidade.
Assim, seja ~g o vetor gravitacional, que, na base
do robô, é definido como ~gb = [gx gy gz]T .

Figura 1: Rotações que definem os erros de ali-
nhamento do acelerômetro k = 1.

Cada acelerômetro mede um componente es-
calar do vetor gravitacional na direção do seu eixo
(referido por um vetor de orientação em relação ao
sistema de coordenadas da garra). O vetor de ori-
entação do k-ésimo acelerômetro (k = 1,2,3) em
relação ao sistema de coordenadas da garra, P̂ke

,
pode ser obtido por meio de rotações espećıficas
do mesmo vetor unitário îe para cada caso. Para
se determinar o vetor P̂ke deve-se girar îe de um
ângulo βk em torno do eixo ĵe, seguida de uma ro-
tação de γk em torno do eixo k̂e, conforme pode ser
visualizado na Figura 1. Matematicamente tem-se
os vetores unitários resultantes:

P̂ke
(βk,γk) = Rk̂(γk)Rĵ(βk )̂ie , (2)

sendo que a dependência dos vetores unitários dos
ângulos de desalinhamento βk e γk é determinada
pelas matrizes de rotação

Rĵ(βk) =

 cosβk 0 sinβk
0 1 0

− sinβk 0 cosβk

 .
e

Rk̂(γk) =

 cos γk − sin γk 0
sin γk cos γk 0

0 0 1

 .
Para representar P̂ke

no sistema de coordena-
das da base, deve-se conhecer a matriz de rotação
Re

b entre o sistema de coordenadas da garra e o sis-
tema de coordenadas da base. Esta matriz é parte
do modelo cinemático do manipulador e pode ser
analiticamente obtida com o auxilio da metodolo-
gia de Denavit e Hartemberg (Craig, 2005). As-
sim, o vetor de orientação P̂ke pode ser expresso
no sistema de coordenadas da base como

P̂kb
= Re

bP̂ke . (3)

O sinal medido Vk associado ao acelerômetro
k é dado por

Vk = Skak + δk, (4)

onde Sk é a sensibilidade, δk é o offset e ak é a
componente da aceleração na direção do eixo do k-
ésimo acelerômetro. Desde que a única aceleração
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medida pelos acelerômetros é devido a gravidade,
a componente da gravidade medida pelo acelerô-
metro k será igual a projeção da mesma sobre a
direção P̂kb

:

ak = ~gTb P̂kb
. (5)

Logo, combinando as expressões (3) a (5), o sinal
medido usando o acelerômetro k será dado por

Vk = Sk~g
T
b P̂kb

+ δk = |~g|Skĝ
T
b P̂kb

+ δk, (6)

em que ĝkb
é o vetor gravidade normalizado.

Sejam φ e ψ, respectivamente, os ângulos de
inclinação da base do robô em relação ao vetor
gravidade, em torno dos eixos ĵb e k̂b. Similar-
mente ao que foi feito para o desalinhamento dos
acelerômetros em relação a garra do robô, tem-se
então que o vetor gravidade normalizado relativo
à base do robô será dado por

ĝb = Rk̂(ψ)Rĵ(φ)ĝ, (7)

em que ĝ = [0 0 1]T .
Substituindo a Equação (2), (3) e (7) em (6),

obtém-se

Vk = |~g|Sk

[
Rk̂(ψ)Rĵ(φ)ĝ

]T[
Re

bRk̂(γk)Rĵ(βk )̂ie
]

+ δk,

⇒ Vk ≡ Vk
(
φ,ψ,βk,γk,Sk,δk,R

e
b ,|~g|

)
.

(8)

A Equação (8) relaciona a sáıda do acelerômetro
k, para um ganho Sk e offset δk, com a aceleração
a que ele está sujeito devido a orientação da garra
(Re

b) e ao desalinhamento total (φ,ψ,βk e γk). A
idéia da metodologia de calibração é mover o robô
para diversas configurações conhecidas, coletar os
dados medidos pelo acelerômetro e pelos próprios
sensores do robô e usar estes dados para identifi-
car os parâmetros desconhecidos da Equação (8).
Observe que, nesta equação, os parâmetros de Re

b

dependem apenas da geometria do robô e das con-
figurações correntes das juntas; e |~g| será apro-

ximadamente 9,8 m/s
2
. Dessa forma, restam os

ângulos de ajuste φ e ψ do vetor gravidade, que
dependem da instalação do robô e da inclinação
do piso onde este está instalado, e ainda quatro
parâmetros para serem estimados para cada ace-
lerômetro k: a sensibilidade Sk, o offset δk, e os
ângulos de desalinhamento γk e βk que dependem
da forma de fixação dos acelerômetros ao robô.
No caso da calibração de mais de um acelerôme-
tro montado na mesma IMU, como é o caso neste
artigo, os ângulos γk e βk fornecerão informação
sobre acoplamento cruzado entre as medições de
aceleração. Esta informação pode, por exemplo,
ser utilizada nos algoritmos de fusão sensorial para
evitar desvios nas estimativas de ângulos. A se-
guir apresentamos a metodologia utilizada para
identificação dos parâmetros do modelo.

2.2 Estimação de parâmetros

Seguindo a metodologia em (Renk et al., 2005),
para calibrar os acelerômetros a partir de dados

coletados experimentalmente, formula-se dois pro-
blemas de otimização de mı́nimos quadrados utili-
zando a Equação (8), a saber: (i) determinação de
18 parâmetros: φk ≈ φ, ψk ≈ ψ, βk, γk, Sk e δk,
para cada acelerômetro k = 1,2,3, utilizando se-
paradamente as medições obtidas de cada sensor;
e (ii) determinação dos parâmetros φ e ψ, e dos
outros 12 parâmetros βk, γk, Sk e δk, k = 1,2,3,
considerando todas as medições simultaneamente.

No primeiro problema objetiva-se determinar
se os sensores apresentam problemas, ou se o mo-
delo é inadequado, mediante a verificação da con-
sistência da estimação da direção da gravidade
para cada acelerômetro. Neste caso tem-se três
funções de custo a serem minimizadas:

Jk(Sk, δk, γk, βk, φk, ψk) ≡
n∑

j=1

{
V j
k − Vk

}2

, (9)

sendo k = 1, 2, 3; V j
k a j-ésima medição do

k−ésimo acelerômetro; e Vk como expresso em (8).
Já no segundo problema de otimização tem-se, por
sua vez, uma única função de custo a ser minimi-
zada, dada por:

J(S1, S2, S3, δ1, δ2, δ3, γ1, γ2, γ3, β1, β2,β3, φ, ψ) ≡
3∑

k=1

Jk(Sk, δk, γk, βk, φ, ψ) (10)

onde Jk(·) é como na Equação (9). Na próxima se-
ção apresenta-se os experimentos realizados neste
trabalho.

3 Experimentos

3.1 Aparato experimental

O manipulador utilizado neste trabalho é um robô
SmartSix, fabricado pela COMAU Robotics. Este
é um manipulador industrial com 6 graus de liber-
dade cuja programação é realizada utilizando-se
a linguagem proprietária PDL2. Uma foto deste
robô é mostrada na Figura 2.

Foi utilizada uma unidade de medição inercial
desenvolvida na UFMG chamada de CEA-FDASu
(ver Figura 3) que possui um acelerômetro tria-
xial, um girômetro e um GPS. Esta é alimentada
por uma bateria de 12 volts e armazena em uma
memória flash os dados coletados (a uma taxa de
20 Hz) em formato binário (10 bits). O acelerô-
metro triaxial, por sua vez, possui faixa de medi-
ção de ±3,6g. O acelerômetro possui sensibilidade
axial cruzada (definida como o acoplamento entre
quaisquer dois eixos) de ±1% e não-linearidade de
±0,3% do fundo de escala (medida como a razão
entre o desvio máximo da curva ideal e a entrada
máxima).
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Tabela 1: Parâmetros iniciais para a calibração dos acelerômetros (calibração individual)
Acel. k Sk(s

2/m) δk βk(
◦) γk(

◦) φk(
◦) ψk(

◦) ErroRMS

1 −10,0443 378,0278 48,4305 89,9170 89,5000 0,0380 0,1921

2 11,6429 504,5238 41,2791 272,0817 87,6875 1,2484 0,3809

3 −11,7563 517,9936 89,4760 0,8407 90,6289 0,4148 0,1499

Tabela 2: Parâmetros estimados para a calibração dos acelerômetros (calibração individual)
Acel. k Sk(s

2/m) δk βk(
◦) γk(

◦) φk(
◦) ψk(

◦) ErroRMS

1 −10,0611 378,0783 47,8944 90,5743 89,9938 −0,2088 0,1751

2 12,0632 505,7450 42,2072 270,7826 89,9754 −0,1590 0,1751

3 −11,7458 516,8527 90,4054 0,8079 89,9725 0,0398 0,0911

Figura 2: Manipulador robótico SmartSix, fabri-
cado pela COMAU Robotics, usado neste traba-
lho.

Figura 3: Unidade de medição inercial CEA-
FDASu.

3.2 Procedimento Experimental

No experimento realizado os acelerômetros afixa-
dos à garra do manipulador foram rotacionados
em rolamento, arfagem e guinada. A junta 1 do
robô foi girada θ1 graus em torno do eixo k̂b exe-
cutando um movimento de guinada que variou de
−160◦ a 160◦. Enquanto isso, a junta 5 foi ro-
tacionada θ5 graus em arfagem em 10 ciclos que
variaram de −90◦ a 90◦ e de volta a −90◦. A junta
6 girou θ6 graus em um movimento de rolamento
que variou de −2500◦ a 2500◦. Todas as rota-
ções mencionadas são efetuadas em torno do eixo
de coordenadas da própria junta. As médias de

velocidade para as juntas 1, 5 e 6 foram respecti-
vamente 0,34◦/s, 1,92◦/s e 5,51◦/s. O movimento
completo do robô durou aproximadamente 30 mi-
nutos.

Enquanto o movimento ocorria, dados de
cerca de 35 mil orientações das juntas foram co-
letados pelo manipulador a uma frequência de
amostragem média estimada de 19,9 Hz e desvio
padrão de 0,2 Hz. Ao mesmo tempo, as leitu-
ras da IMU foram armazenadas em seu cartão
de memória, também na frequência de aproxima-
damente 20 Hz. De fato, uma observação deta-
lhada dos dados revelou que o sinal da IMU es-
tava hora atrasado, hora adiantado em relação
ao sinal obtido do robô, mas infelizmente não ha-
via uma base de tempo absoluta na IMU para se
determinar a frequência média e seu desvio pa-
drão. De forma a reduzir os efeitos indesejados
de tal descompasso, optou-se por reamostrar os
sinais dos acelerômetros, que tinham um maior
número de amostras, usando um filtro não-causal
anti-falseamento (passa-baixas) de ordem 10, an-
tes de realizar a reamostragem.

Notou-se que, além da flutuação nas frequên-
cias de amostragem, os dados coletados de ambas
as fontes estavam dessincronizados entre si, visto
que cada leitura foi efetuada independentemente.
De forma a tentar sincronizar as duas medidas, re-
lacionando as posições das juntas às medidas dos
acelerômetros em cada instante de amostragem,
efetuou-se o seguinte procedimento: com o mani-
pulador parado, iniciou-se a coleta de dados no
robô e nos acelerômetros. Comandou-se, antes de
mais nada, uma mudança rápida na atitude do
manipulador e, em seguida, esse iniciou seu movi-
mento lento. No final da trajetória programada,
executou-se outra mudança rápida na atitude do
manipulador e concluiu-se a coleta de dados. Pos-
teriormente, no computador, transformou-se um
vetor ideal da gravidade (que aponta no sentido de
−kb e tem módulo 9,8m/s2) da base para a garra
do robô em cada configuração de junta coletada.
O sinal obtido foi em seguida comparado às sáı-
das dos acelerômetros, procurando sincronizar os
movimentos rápidos que iniciaram e terminaram o
movimento. Naturalmente, tais sinais diferiam em
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Tabela 3: Parâmetros iniciais para a calibração dos acelerômetros (calibração simultânea)
Acel. k Sk(s

2/m) δk βk(
◦) γk(

◦) φ(◦) ψ(◦)

1 −11,5674 393,3344 51,8747 100,7123
84,0000 2,18322 10,8535 509,1909 25,1892 303,9624

3 −8,3273 517,1746 100,8133 8,7258

Tabela 4: Parâmetros estimados para a calibração dos acelerômetros (calibração simultânea)
Acel. k Sk(s

2/m) δk βk(
◦) γk(

◦) φ(◦) ψ(◦)

1 −10,0612 378,0768 47,9410 89,4385
89,9633 −0,11002 12,0630 505,7460 42,1860 270,7834

3 −11,7457 516,8144 89,5959 0,8106

polarização e sensibilidade, além de que o sinal da
gravidade transformado da base para a garra não
levava em consideração o eventual desalinhamento
entre os três acelerômetros e entre a gravidade e o
sistema de coordenadas da base do robô. Tais si-
nais, entretanto, foram suficientes para se efetuar
o sincronismo de ińıcio do movimento. Conclúıda
essa etapa, removeu-se as faixas de dados que in-
cluiam os movimentos rápidos, deixando somente
a trajetória lenta, que era necessária para a meto-
dologia.

3.3 Resultados

Para todos os experimentos descritos a seguir, o
seguinte procedimento foi adotado para otimiza-
ção dos parâmetros: para se determinar uma solu-
ção inicial viável próxima ao mı́nimo global, usou-
se um algoritmo genético implementado na fun-
ção ga do programa MATLAB). Empiricamente
escolheu-se uma população de 20 indiv́ıduos e li-
mite de 10 mil gerações para esta etapa. Em
seguida, utilizou-se o método de Quasi-Newton
(função fmincon do MATLAB) para alcançar o

mı́nimo global. É importante observar que as es-
colhas relativas aos algoritmos de otimização a se-
rem utilizados não foram baseadas no trabalho
de Renk et al. (2005), uma vez que esta infor-
mação não está dispońıvel. Observa-se ainda que
em todos processos de otimização foram incorpo-
radas as seguintes restrições: φk ∈ (80◦; 100◦);
ψk ∈ (−10◦; 10◦); βk, γk ∈ (0◦; 360◦).

Inicialmente os acelerômetros foram calibra-
dos individualmente (Equação (9)). Com a utili-
zação de algoritmos genéticos, obteve-se os valores
mostrados na Tabela 1. A partir desses valores,
usando o método de Quasi-Newton encontrou-se
os parâmetros mostrados na Tabela 2. O valor de
erro presente nessas duas tabelas equivale à raiz
quadrada do erro quadrático médio, em m/s2.

Além da calibração individual dos acelerôme-
tros, foi também executada a calibração simultâ-
nea por meio da Equação (10). A Tabela 3 mostra
os parâmetros iniciais obtidos por meio de algorit-
mos genéticos. A Tabela 4, por sua vez, mostra os
parâmetros de calibração ótimos obtidos via mé-

todo Quasi-Newton.

3.4 Análise dos Resultados

Observa-se que os valores estimados por meio dos
problemas de calibração individual e de calibração
simultânea são bastante próximos, evidenciando o
fato de que o modelo de otimização é consistente.

Usando-se a série de valores de erro residu-
ais (sendo que o j-ésimo erro residual é igual

a
(
V j
k − Vk

)
avaliado usando os parâmetros óti-

mos obtidos), foram obtidos histogramas similares
aquele mostrado na Figura 4. Os reśıduos advém,
a prinćıpio, principalmente, de sinais de rúıdo na
sáıda dos acelerômetros, de pequenas oscilações
mecânicas do manipulador, de incertezas na taxa
de amostragem e de falta de sincronismo perfeito
entre os sinais, de erros de modelagem do manipu-
lador, além de erros na especificação e otimização
dos parâmetros, etc. Uma análise da dispersão
associada a um dado histograma de erros pode
ajudar o usuário a escolher o melhor conjunto de
parâmetros a ser utilizado, em relação a precisão
da medição (precisão aqui considerada como a in-
certeza no valor verdadeiro do mensurando, a qual
se manifesta como dispersão dos valores indicada
nos histogramas correspondentes). Neste traba-
lho, por exemplo, esta análise levou à definição de
que os parâmetros de calibração utilizados serão
aqueles obtidos no processo de calibração indivi-
dual dos acelerômetros. Os parâmetros relaciona-
dos à gravidade, no entanto, serão aqueles obtidos
na calibração simultânea. Salienta-se que tal esco-
lha, em que se combina os melhores resultados de
cada etapa, não conduz necessariamente ao me-
lhor resultado posśıvel em termos de redução da
incerteza na medição.

Como forma de validar os parâmetros de ca-
libração encontrados, utilizou-se um segundo con-
junto de dados correspondente ao mesmo movi-
mento executado anteriormente, mas realizado em
velocidades cerca de vinte vezes maiores. Nesse
caso, as acelerações devidas ao próprio movimento
da garra não são mais despreźıveis. A Figura 5
mostra o sinal do acelerômetro 1, e o sinal gerado
usando-se os parâmetros estimados e a Equação
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Figura 4: Histograma do erro na estimação dos
parâmetros para o acelerômetro 1.

Figura 5: Validação dos parâmetros estimados
para o acelerômetro 1.

(8). Os valores de raiz quadrada do erro médio
quadrático entre estes sinais para os acelerômetros
1, 2 e 3 foram respectivamente 1,7123 m/s2, 1,6831
m/s2 e 0,8461 m/s2. Observa-se, nesse caso, falta
de sincronismo entre os sinais das juntas e os sinais
dos acelerômetros, o que aumenta o erro. Pode-
se, entretanto, notar a similaridade dos sinais, que
diferem basicamente por atrasos de tempo.

4 Conclusões e trabalhos futuros

Este artigo mostrou a implementação de uma téc-
nica proposta na literatura para calibração de ace-
lerômetros com o uso de um manipulador robó-
tico industrial. A principal vantagem da técnica
advém da própria utilização do manipulador, que
pode ser mais facilmente encontrado em univer-
sidades e centros de pesquisa do que mesas de
calibração desenvolvidas especialmente para este
fim. No entanto, algumas perguntas ainda devem
ser respondidas relativas ao assunto. Uma delas
é o fato de que a matriz de rotação do robô, Re

b ,
é considerada pela metodologia como sendo com-
pletamente conhecida. No entanto, esta matriz

depende dos parâmetros cinemáticos do robô, que
além de suas dimensões, incluem também os va-
lores de ângulos das juntas, obtidos por meio de
sensores, que por sua vez também precisam ser ca-
librados. Assim, é necessário um estudo aprofun-
dado sobre a influência da incerteza de Re

b sobre
o resultado da calibração.

Os resultados deste trabalho foram fortemente
influenciados pela falta de sincronização entre os
dados. Esta é uma dificuldade comumente encon-
trada, uma vez que parte dos dados deve ser ad-
quirida por meio de um sistema proprietário que
faz parte do robô. Uma solução aparente é utili-
zar bibliotecas que abrem o sistema do robô para
que este seja programado por meio de linguagens
de alto ńıvel. No caso do robô COMAU utilizado
neste trabalho, será, em trabalhos futuros, utili-
zada a biblioteca C4G Open, que opera sobre um
sistema operacional de tempo real. Infelizmente,
nem todas as marcas de robôs comerciais possuem
bibliotecas similares a esta, o que pode dificultar
a reprodução do sistema de calibração.
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Abstract— This paper presents a model of a three-wheeled omnidirectional robot including a static friction
model. Besides the modeling is presented a practical approach in order to estimate the coefficients of coulomb
and viscous friction, which used sensory information about force and velocity of the center of mass of the robot.
Actual results and simulation with the estimated model are compared to demonstrate the performance of the
proposed modeling.

Keywords— Modeling, Friction models, parameters estimation, mobile robots.

Resumo— Este artigo apresenta um modelo de um robô omnidirecional de três rodas incluindo um modelo de
atrito estático. Além da modelagem é apresentada uma abordagem prática de estimação para obter os coeficientes
de atrito de coulomb e viscoso, que utiliza informações sensoriais de força e velocidade do centro de massa do
robô. Resultados reais e de simulação com o modelo estimado são comparados para demonstrar o desempenho
da abordagem.

Keywords— Modelagem dinâmica, modelos de atrito, estimação de parâmetros, robôs móveis.

1 Introdução

Um robô omnidirecional é capaz de realizar movi-
mentos em qualquer direção sem necessidade de
se reorientar, dando mais mobilidade e aumen-
tando o grau de liberdade do robô. Esta carac-
teŕıstica é obtida através do controle de suas ro-
das omnidirecionais, combinando suas forças ve-
torias e velocidades (Conceicao et al., 2009). Para
obter um modelo dinâmico e cinemático do robô
é necessário analisar grandezas como velocidade,
aceleração e a força que é fornecida pelos atua-
dores, considerando a energia aplica no sistema,
discutido em (C.C. de Wit and Bastin, 1997).

A partir dos estudos acerca da dinâmica e
da cinemática envolvidas no movimento do robô
omnidirecional, é posśıvel desenvolver um modelo
que se aproxime da realidade. Para incluir no
modelo as forças de atritos presentes no movi-
mento do robô é necessário a análise de modelos
de atrito estático e dinâmico. Os modelos clás-
sicos de fricção são compostos de diferentes com-
ponentes e aspectos da força de atrito. A idéia
principal é o que o atrito se opõe ao seu movi-
mento de magnitude e seja independente da veloci-
dade da área de contato (Hess and Soom, 1990).
Como exemplo de modelo estático, tem-se o mo-
delo de atrito de Coulumb, geralmente combi-
nado com o modelo de atrito Viscoso para obter
um melhor ajuste nos dados experimentais, veja
(Friedland and Park, 1992; Baril, 1993). O mo-
delo de Karnopp é utilizado para detecção de ve-
locidade zero (Karnopp, 1985).

Os modelos dinâmicos tem sido de grande in-

teresse devido os avanços na área de hardware
que possibilita a implementação de atritos com-
pensadores. O modelo de Dahl (Dahl, 1976) foi
introduzido com finalidade de simular os sistemas
de controle com o atrito, ver (Astrom, 1998).
O modelo Lugre é apresentado em (Canudas de
Wit et al., 1995) e sua análise e sua mode-
lagem é feita pelas cerdas elásticas encontrada
em (Olsson, 1996), conhecido por ser popular no
domı́nio do tempo, e seu controle e simulação de
atrito é devido a sua simplicidade e integração dos
regimes de pré-escorregamento e escorregamento.

Neste artigo apresenta-se um modelo
dinâmico de um robô omnidirecional que con-
sidera os atritos de Coulomb e Viscoso na
composição das forças do centro de massa do
robô. Para a estimação dos coeficientes dos
atritos é utilizado um método experimental que
utiliza informações sensoriais de força e veloci-
dade do centro de massa do robô. Este método,
proposto em (Conceicao et al., 2009) para um
robô de quatro rodas, agora é testado em um
robô de três rodas omnidirecionais. Uma análise
do comportamento do modelo em diferentes
situações de operação, inclusive na região da
zona-morta dos motores, é apresentada.

O artigo está organizado da seguinte forma.
Na secção 2, o modelo dinâmico de um robô com
rodas omnidirecionais é apresentado e discutido.
Na secção 3 apresentam-se um modelo de esti-
mação dos coeficientes de atrito e a metodologia
utilizada para obter os coeficientes. Na secção 4,
os resultados reais e obtidos pelo modelo são apre-
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sentados e discutidos, abordando as vantagens e
desvantagens do modelo. As considerações finais
são apresentadas na Seção 5.

2 Modelo do Robô

2.1 Cinemática do Robô

A partir da geometria do robô e dos sistemas de
coordenadas, na Figura 1(a), as equações cine-
máticas de movimento do robô podem ser facil-
mente obtidas:

�̇ = RT (�)�̇r (1)

onde a matriz ortogonal de rotação R(�) é definida
para mapear o sistema de coordenadas da terra no
sistema de coordenadas do robô e vice-versa:

R(�) =

⎡⎣ cos(�) sin(�) 0
−sin(�) cos(�) 0

0 0 1

⎤⎦ (2)

O vetor � = [xr yr �]T descreve a localização
do robô no sistema de coordenadas do mundo e
a diferença angular entre os sistemas de coorde-
nadas. �̇r = [v vn w]T é o vetor de velocidade
no sistema de coordenada do robô e descreve a
velocidade linear e angular do robô no ponto P ,
representado pelas componentes ortogonais v e vn,
e a velocidade angular do corpo do robô w.

A relação entre as velocidades angulares das
rodas do robô (wmi , para i = 1, 2, 3) e as veloci-
dades do robô (v, vn, w) é dada por:[

v
vn
w

]
=

[
0 r2

√
3

3
−r3
√
3

3
2r1
3

r2
3

r3
3r1

3b
r2
3b

r3
3b

][
wm1

wm2

wm3

]
, (3)

sendo b a distância entre o centro de massa do
robô e as rodas, e ri o raio de cada roda i.

2.2 Dinâmica do robô

O modelo do robô móvel omnidirecional foi de-
senvolvido com base na dinâmica e cinemática da
base do robô e a dinâmica dos motores CC do
robô. Trata-se de um modelo não-linear devido
a função sgn() utilizado para calcular a força do
atrito de Coulomb. Este modelo é utilizado para
prever as posições e orientações do robô nos in-
stantes futuros e leva em conta elementos como
saturação, limites de corrente dos motores e atri-
tos relacionados às equações de movimento.

Segundo as coordenadas definidas na Figura
1(a) e pelas leis de Newton derivam-se as equações
de translação e rotação do robô móvel,

Fv(t) −Bvv(t) − Cvsgn(v(t)) = M
dv(t)

dt
, (4)

Fvn (t) −Bvnvn(t) − Cvnsgn(vn(t)) = M
dvn(t)

dt
,(5)

Γ(t) −Bww(t) − Cwsgn(w(t)) = In
dw(t)

dt
, (6)

sgn(�) =

⎧⎨⎩ 1, � > 0,
0, � = 0,
−1, � < 0.

F = [Fv Fvn Γ]T representa os vetores força
Fv e Fvn no sistema de coordenadas do robô, e
(Γ) representa o momento ao redor do centro de
gravidade do robô (ponto P ). M é a massa do
robô e In o momento de inércia do robô. Os coe-
ficientes de atrito viscoso são representados por
Bvv(t), Bvnvn(t) e Bww(t) e os coeficientes de
atrito de coulomb por Cvsgn(v(t)), Cvnsgn(vn(t))
e Cwsgn(w(t)). As relações entre as forças de
tração do robô e as forças de tração das rodas
são,

Fv(t) = cos(�)(f2(t) − f3(t)) (7)

Fvn(t) = −f1(t) + sen(�)f2(t) + sen(�)f3(t) (8)

Γ(t) = (f1(t) + f2(t) + f3(t))b. (9)

A força de tração em cada roda i (para i = 1, 2, 3)
é dada por

fi(t) =
Ti(t)

ri
, (10)

sendo Ti o torque de rotação da roda. A dinâmica
de cada motor CC i (para i = 1, 2, 3) pode ser
descrita pelas equações:

ui(t) = Lai

diai (t)

dt
+Rai iai (t) +Kviwmi (t), (11)

Ti(t) = liKti iai (t), (12)

onde ui são as tensões de armadura com as
seguintes amplitudes máxima e mı́nima: −6 ≤
u(t) ≤ 6; Lai são as indutâncias da armadura,
Rai as resistências, li as reduções de cada mo-
tor, wmi as velocidades angulares dos rotores e
iai as correntes de armadura. No sistema SI,
os valores de Kt (constante torque) e Kv (cons-
tante emf) são idênticos, conforme (Kuo, 1995):
Kt(N.m/A) = Kv(V olts/(rad/sec)).

2.3 Representação em Espaço de Estados

Escrevendo as equações do modelo na forma de
espaço de estados tem-se:

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) +Ksgn(x(t)) (13)

y(t) = Cx(t) (14)

sendo x o vetor de velocidades e u o vetor de ten-
sões de entrada, com

A = −GDKtlr−1GT −

⎡⎢⎣
Bv
M 0 0

0
Bvn
M 0

0 0 B!
J

⎤⎥⎦,

B = GD, C = I, K =

⎡⎢⎣ −Cv
M 0 0

0 −Cvn
M 0

0 0 −C!
J

⎤⎥⎦,
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(a) Sistemas de coordenadas e parâmetros geométricos. (b) O robô móvel utiliza motores Maxon A-max 22.

Figura 1: Robô e sistemas de coordenadas.

G =

⎡⎣ 0 cos(�) −cos(�)
−1 sen(�) sen(�)
b b b

⎤⎦,

D =

⎡⎢⎢⎣
l1Kt1
MRa1r1

0 0

0
l2Kt2
MRa2r2

0

0 0
l3Kt3
JRa3r3

⎤⎥⎥⎦.

onde Kt é a matriz diagonal das constantes
de torque dos 3 motores, l é a matriz que contém
as reduções dos 3 motores, r é a matriz dos raios.
Analisando a equação (13), pode-se observar que
a não-linearidade reside no termo Ksgn(x(t)).

3 Estimação dos Coeficientes de Atrito

O método de estimação dos parâmetros, proposto
em (Conceicao et al., 2009), é baseado em me-
didas de corrente dos motores e das velocidades
do centro de massa do robô em regime perma-
nente de funcionamento. Neste método é pos-
śıvel estimar os atritos viscosos (Bv, Bvn, Bw) e de
coulomb (Cv, Cvn, Cw). Uma vez que a velocidade
do robô entre em regime permanente de funciona-
mento (constante), pode-se nas equações 4, 5 e 6
desconsiderar a parcela associada à massa e ao mo-
mento de inércia do robô, resultando as seguintes
equações diferenciais para velocidades positivas:

Fv(t) = Bvv(t) + Cv (15)

Fvn(t) = Bvnvn(t) + Cvn (16)

Γ(t) = Bww(t) + Cw (17)

A tabela 1 apresenta os valores das tensões
aplicadas e as velocidades e forças resultantes de
cada experimento. Para cada velocidade v, vn
e w foram feitos 4 experimentos. As forças e
torques resultantes, foram calculados com base
nas correntes medidas dos motores. Os efeitos das
zonas mortas dos motores devem ser considerados
na condução dos experimentos, pois refletem nas
zonas mortas das velocidades do centro de massa
do robô. Desta forma, as menores tensões apli-
cadas estão bem próximas aos valores em que a

base móvel entra em movimento. Por exemplo, a
primeira linha da Tabela 1 apresenta as tensões
u=(0 ;1.2;-1.2) aplicadas aos motores mas a base
está praticamente em repouso (v ∼= 0), já para
a segunda linha da Tabela a base está em movi-
mento. O mesmo acontece para as velocidades vn
e w. Na Figura 2 apresentam-se algumas curvas
de velocidade, e as respectivas correntes utilizadas
para obter as forças. Pode-se verificar no gráfico
2(a) que aplicando a tensão de 3 volts no motor 2,
-3 volts no motor 3 e zero volts no motor 1, gerou-
se uma velocidade de aproximadamente 0.74 me-
tros por segundo na direção da velocidade v. As
respectivas correntes são apresentadas no gráfico
2(d). A mesma análise pode ser feita para os ou-
tros gráficos da Figura 2.

ui v Fv

(volts) (m/s) (N)

0 ;1.2;-1.2 0 2.25
0;2;-2 0.37 2.48
0;3;-3 0.74 2.79
0;4;-4 1.08 3.28

ui vn Fvn

(volts) (m/s) (N)

-1.5;0.75;0.75 0 1.47
-3;1.5;1.5 0.42 1.97

-4;2;2 0.75 2.33
-5;2.5;2.5 1.08 2.49

ui w Γ
(volts) (rad/s) (N.m)

0.25;0.25;0.25 0 0.10
1.5;1.5;1.5 5.84 0.14

2;2;2 8.04 0.18
2.5;2.5;2.5 10.02 0.21

Tabela 1: Valores de tensões, velocidades, forças
e torques.

A partir dos valores da Tabela 1 plotou-se os
gráficos das velocidades versus forças, verifica-se
uma relação linear permitindo obter a melhor reta
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(a) u = (0, 3,−3). (b) u = (−4, 2, 2). (c) u = (1.5, 1.5, 1.5).

(d) ia1 , ia2 , ia3 . (e) ia1 , ia2 , ia3 . (f) ia1 , ia2 , ia3 .

Figura 2: Curvas de velocidades e correntes.

que se ajusta aos dados, conforme a Figura 3. As
equações 15, 16 e 17 são idênticas a equação de
um reta (y = ax + b), desta forma pode-se ob-
ter os parâmetros dos coeficientes de atritos de
forma direta a partir das equações das retas. As
equações resultantes com os atritos estimados são
apresentados na Tabela 2. Para obter a massa do

Equações Bv,Bvn Cv,Cvn
Bw Cw

v Fv(t) = 0.94v(t) + 2.2 0.94 2.2
vn Fvn(t) = 0.96vn(t) + 1.5 0.96 1.5
w Γ(t) = 0.01w(t) + 0.099 0.01 0.099

Tabela 2: Equações e atritos.

robô utilizou-se uma balança, enquanto que para o
momento de inércia usou-se o momento de inércia
de um cilindro com a mesma massa e dimensões
de raio e altura do robô.

Resumindo, os parâmetros dos motores,
parâmetros geométricos e os parâmetros estima-
dos são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Parâmetros do modelo.
Śımbolo Descrição Valor

Bv(N/m/s) atrito viscoso para v 0.94
Bvn (N/m/s) atrito viscoso para vn 0.96
B!(N/rad/s) atrito viscoso para ! 0.01

Cv(N) atrito de coulomb para v 2.2
Cvn (N) atrito de coulomb para vn 1.5
C!(N.m) atrito de coulomb para ! 0.099
b(m) raio do robô 0.1
M(kg) massa do robô 1.5

J(kg.m2) momento de inércia do robô 0.025
� ângulo 30o

r1, r2, r3(m) raio das rodas 0.035
l1, l2, l3 redução 19:1
La1...3

(H) indutância de armadura 0.00011

Ra1...3
(Ω) resistência de armadura 1.69

Kv1...3
(V olts/rad/s) constantes emf 0.0059

Kt1...3
(N.m/A) constantes de torque 0.0059

4 Análise do modelo estimado

Nesta seção são apresentados experimentos para
a análise dos coeficientes estimados e do modelo
do robô. O modelo, conforme descrito na seção 2,
possui como entradas as tensões de armadura dos
motores e como sáıdas as velocidades do centro
de massa do robô. Foram realizados experimentos
aplicando diferentes conjuntos de tensões nos mo-
tores e no modelo estimado, conforme a tabela 4.
Por exemplo, aplicando simultaneamente as ten-
sões zero no motor 1, 2 volts no motor 2 e -2 volts
no motor 3, temos uma velocidade na direção v.

Os resultados de simulação e velocidades reais
do robô são apresentados na Figura 4. Verifica-se
que o modelo obteve um bom desempenho tanto
em regime permanente como no transitório. Para
os casos em que o robô tem uma velocidade na di-
reção de v e vn verifica-se a presença de mais rúıdo
quando comparado com velocidades w. Este fato é
facilmente explicado devido a geometria do robô,
que para gerar velocidades na direção v apenas
duas das três rodas giram, além disso as rodas es-
tão com um angulo � igual a 30 graus em relação
ao vetor de velocidade v (olhar a Figura 1(a)). No
caso de w, os três motores giram no mesmo sentido
e com a mesma tensão de entrada, gerando veloci-
dades com menor rúıdo. É importante salientar,
que nos experimentos o sistema está em malha
aberta, então qualquer ondulação no solo, trepi-
dação ou qualquer outra perturbação provocará
uma pequena diferença na resposta transitória e
de regime permanente.

O modelo desenvolvido considera o efeito do
atrito estático, com isso a resposta em malha
aberta deve representar a zona morta. Para ob-
ter esse efeito foram realizados experimentos, con-
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(a) Fv versus v.

(b) Fvn versus vn.

(c) Γ versus w.

Figura 3: Relação entre forças e torque com as
velocidades.

forme a Figura 5. Aplicou-se tensões nos motores
para gerar velocidades em forma de rampa que
passam pelo zero. Tanto para a velocidade li-
near v como para a velocidade rotacional w, o mo-
delo representou fielmente o efeito da zona morta
quando comparado com o robô. É posśıvel ana-
lisar que para as velocidades lineares v e vn as
tensões necessárias para a base entrar em movi-
mento são maiores (em torno de 1 volt) que para
a velocidade rotacional w, devido a presença de
um atrito estático maior causado pela geometria
da base móvel. Para vencer esta inércia em w,
necessita-se de uma tensão em torno de 0.2 volts.

5 Conclusões

O artigo apresentou um modelo de um robô móvel
omnidirecional com três rodas incluindo os atritos
de Coulomb e Viscoso na composição de forças do

Velocidade v

Motor 1 Motor 2 Motor 3
u1(volts) u2(volts) u3(volts)

0 2 -2
0 3 -3
0 4 -4

Velocidade vn
Motor 1 Motor 2 Motor 3
u1(volts) u2(volts) u3(volts)

-2 1 1
-3 1.5 1.5
-4 2 2

Velocidade w

Motor 1 Motor 2 Motor 3
u1(volts) u2(volts) u3(volts)

2 2 2
3 3 3
4 4 4

Tabela 4: Tensões aplicadas.

centro de massa. Trata-se de um modelo simplifi-
cado quando comparado aos modelos existente na
literatura (Lugre e Dahl por exemplo). O modelo
apresentou um desempenho satisfatório quando
comparado com curvas reais do robô, além de
mapear os efeitos da zona morta de forma satis-
fatória. Foi apresentado uma abordagem prática
de estimação dos coeficientes de atrito, baseado
em informações sensoriais de corrente dos motores
e velocidades do robô, facilmente aplicável em
qualquer configuração de véıculo que forneça estes
logs. Enfim, um modelo que represente elemen-
tos não-lineares são essenciais no projeto de con-
troladores ((Barreto et al., 2010) apresenta uma
aplicação com um modelo similar) principalmente
quando o robô está sujeito a diferentes condições
de operação, como em terrenos irregulares, trans-
porte de diferentes cargas ou inseridos em ambi-
entes dinâmicos que exigem mudanças bruscas na
aceleração do véıculo e consequentemente forças
máximas dos atuadores.
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Abstract— The present work copes with the development of one of the modules that compose a system
for tele-immersion applications responsible for providing the user with stereoscopic visual information from a
remote environment acquired with a controlled video camera pair in fronto-parallel disposition. The user’s head
orientation is obtained from an Inertial Measurement Unit – IMU, whose orientation is sent and matched by
the remote camera pair. The user visualizes the remote environment via a tridimensional visual interface that
exhibits the scene captured by the remote camera pair. The system was developed and implemented with lowcost
cameras and servos, presenting a performance compaptible with current tele-immersion applications.

Keywords— Tele-immersion, Inertial Measurement Unit, Attitude Estimation.

Resumo— O presente trabalho aborda o desenvolvimento de um dos módulos de um sistema para aplicações de
tele-imersão responsável por prover ao usuário informação visual estereoscópica de um ambiente remoto adquirida
por um par de câmeras na configuração fronto-paralela controladas. A pose da cabeça do usuário é obtida por uma
unidade de medição inercial – IMU (Inertial Measurement Unit), cuja orientação é enviada e correspondida pelo
par de câmeras remoto. O usuário visualiza o ambiente remoto por meio de uma interface visual tridimensional
que exibe a cena capturada pelo par remoto de câmeras. O sistema foi desenvolvido e implementado com câmeras
e servos de baixo custo, apresentando desempenho compat́ıvel com aplicações de tele-imersão correntes.

Keywords— Tele-imersão, Unidade de Medição Inercial, Estimação de Pose.

1 Introdução

Alguns dos problemas estudados na área da
tele-robótica são relacionados ao manuseio remoto
de robôs manipuladores (como aqueles emprega-
dos em cirurgias à distância) e robôs móveis (tais
como os robôs de prospecção). Podem ser empre-
gados recursos de tele-presença, onde a interface
utilizada pelo usuário controlador possui elemen-
tos imersivos, que dão a este usuário a sensação de
presença no ambiente em que o robô está inserido.

Dentre as diversas aplicações da tele-robótica,
destacam-se as recentes pesquisas relacionadas a
cirurgia à distância. Nesta área, os requisitos em
termos de interação entre operador e dispositivos
cirúrgicos e a precisão do procedimento são tais
que até mesmo aspectos tácteis do procedimento
devem ser transmitidas para o cirurgião remoto
(Bar-Cohen et al., 2001; Gosselin et al., 2005).

Outra linha de pesquisa promissora é a busca
e salvamento empregando robôs tele-manipulados.
A idéia do uso de robôs como agentes inter-
mediários de sondagem é bastante atraente em
cenários onde a presença humana se mostra in-
viável, o que ocorre durante a exploração de am-
bientes muito distantes, hostis ou de dif́ıcil al-
cance. Como foi demonstrado em (Martins and
Ventura, 2009), o uso de técnicas imersivas pode
aumentar o grau de percepção de detalhes dos
cenários sendo remotamente explorados, o que
demonstra o potencial desta área.

Pesquisas que se utilizam de sensores inerciais

(IMU – Inertial Measurement Unit) têm sido re-
alizadas com aplicações em diversas áreas do con-
hecimento. Dentre alguns exemplos pode-se citar
os estudos em biomecânica, em que o monitora-
mento do movimento humano é uma das grandes
áreas de aplicação (Luinge and Veltink, 2005).
A utilização de IMUs como equipamentos es-
tabilizadores de câmeras tem crescido nos últi-
mos anos e atráıdo a atenção de pesquisadores
para o desenvolvimento de filtros de sinais digi-
tais com capacidade de atenuação de rúıdos cada
vez maior (Madgwick, 2010). As IMUs são, tam-
bém, largamente aplicadas em sistemas de naveg-
ação autônoma, tanto no processo de odometria,
quanto na obtenção de atitude de véıculos aéreos
(Wendel et al., 2006).

Neste trabalho, um arcabouço para a combi-
nação dessas técnicas foi desenvolvido e aplicado
em um protótipo com dois graus de liberdade con-
trolada por um IMU de baixo custo. O protótipo
foi desenvolvido com as seguintes funcionalidades:

• Visão em primeira pessoa: O usuário tem à
sua disposição uma interface que o permita
visualizar o mundo através da perspectiva do
robô, conforme ilustra a Figura 1.

• Controle de movimentos pan-tilt imersivo: O
controle sobre a orientação das câmeras in-
staladas no dispositivo é feito automatica-
mente em sincronismo com a movimentação
do usuário capturada por uma IMU.

• Exibição da imagem do manipulador em uma
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tela anexa ao robô: Uma câmera posicionada
em frente ao usuário transmite o v́ıdeo ao vivo
para o robô, que exibe as imagens recebidas
em um projetor anexo em sua parte frontal.

Figura 1: IMU e Interface visual utilizada no pro-
jeto. A IMU foi acoplada à Head Mounted Dis-
play para que seja estimada a pose da cabeça do
usuário.

Este trabalho está dividido em cinco seções. A
seção 2 apresenta uma fundamentação teórica so-
bre representação de rotações com quatérnios. O
método proposto para o cálculo da pose da IMU
é proposto na seção 4. Na seção 5 são apresen-
tados e discutidos os resultados dos experimentos
realizados para a calibração da IMU utilizada. As
conclusões são discutidas na seção 6.

2 Representação de Rotação

Existem algumas maneiras de se descrever a
rotação de corpos ŕıgidos. Descritos em 1843 pelo
matemático irlandês William Rowan Hamilton,
os quatérnios são uma extensão ao domı́nio dos
números complexos que são amplamente utiliza-
dos para modelar rotações. Um quatérnio pode ser
escrito na forma q = u+xi+yj+zk, em que u, x, y
e z são números reais e i, j e k são unidades imag-
inárias. Os quatérnios também são comumente
expressos na forma vetorial q = [u, ~n], em que u
é sua parte real e ~n são os coeficientes dos seus
componentes imaginários i, j e k. A sua aplicabil-
idade no problema da representação de rotações
pode ser facilmente compreendido ao se pensar
neste tipo de operação como um deslocamento
angular em torno de um eixo. Pode ser demon-
strado (Kuipers, 2002) que, dados dois quatérnios
qa = [cos(ω), sin(ω)~r] e qb = [0, ~v], o produto

qa ⊗ qb ⊗ qa resultará em um vetor ~v′ que repre-
senta a rotação de ω unidades do vetor ~v em torno
do eixo ~r, em que qa é o conjugado do quatérnio
qa e ⊗ é a operação de produto entre quatérnios.

Em algumas situações espećıficas, é necessário
mudar da representação utilizando quatérnios
para a representação em ângulos de Euler. Con-
forme demonstrado em (Kuipers, 2002), essa con-

versão é realizada pelas equações 1.

tan(ψ) =
m12

m11

sin(Θ) = −m13

tan(φ) =
m23

m33
(1)

Em que:

ψ = Ângulo de guinada,

Θ = Ângulo de arfagem,

φ = Ângulo de rolagem,

m11 = 2u2 + 2x2 − 1,

m12 = 2xy + 2uz,

m13 = 2uy − 2xz,

m23 = 2yz + 2ux,

m33 = 2u2 + 2z2 − 1. (2)

As equações 2 são derivadas de tal forma que
os ângulos de Euler correspondam a rotações na
ordem ψ,Θ, φ. Esta ordem se deve ao fato de que
a orientação do objeto sendo rotacionado (topo do
dispositivo ilustrado pela Figura 3) é obtida por
meio de duas rotações tal que a rotação em torno
do eixo vertical precede a do eixo horizontal.

Figura 3: Eixos de rotação do dispositivo con-
strúıdo. Observe que ele possui dois graus de liber-
dade ortogonais – o primeiro vertical e o segundo,
horizontal.

3 Metodologia

A IMU empregada neste trabalho é consti-
túıda de três acelerômetros mutuamente ortogo-
nais – o mesmo valendo para seus magnetômetros
e giroscópios, totalizando nove sensores. Quando
um acelerômetro ou magnetômetro é colocado em
repouso, a sua sáıda é dada por r = s+ ρ, em que
ρ é um rúıdo gaussiano branco e s é proporcional
à componente do campo medido paralela ao plano
do sensor. Pode ser observado por meio da Figura
4 que s ∝ cos(θ). Como s é uma variável discreta,
o valor de cos(θ) pode ser aproximado por meio
da relação 3.
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Figura 2: Esquema de uma interface completamente tele-imersiva, em que informações audiovisuais são
transmitidas em ambos os sentidos, e informações hapticas são enviadas ao operador. O escopo deste
trabalho é restrito ao cálculo da pose do usuário e à transmissão de audio/v́ıdeo entre dispositivo e
operador.

s ∝ mx

my ~m

θ

Figura 4: Sáıda s de um sensor em função da sua
posição relativa à grandeza medida.

cos(θ) ≈ s− τ
σ

(3)

Em que τ (offset) é o valor retornado pelo
sensor quando θ = 90◦ e σ (ganho) é calculado
por (smax − smin)/2. Se, por exemplo, um sen-
sor medisse uma grandeza cujos valores mı́nimo
e máximo de 412 e 612, respectivamente, a faixa
de medidas seria de 200 unidades (e, portanto,
σ = 200/2 = 100) e τ = 512.

A combinação de três sensores perpendicu-
lares entre si é utilizada para medir os compo-
nentes x, y e z de um vetor ~r paralelo à grandeza
amostrada. A próxima etapa no cálculo da ori-
entação da IMU em ângulos de Euler é obter o
quatérnio q tal que q~jq = ~m e q~kq = ~a, em que
~j = [1, 0, 0],~k = [0, 0, 1] e ~m e ~a são os valores ob-
servados dos magnetômetros e acelerômetros, re-
spectivamente. É importante entender o porquê
de se medirem dois vetores referenciais. Com ape-
nas um vetor medido – por exemplo, o campo
magnético – não seria posśıvel saber, dado um
~m qualquer, se a IMU está virada para cima ou
para baixo. De forma mais adequada, o papel
da segunda medição (no exemplo dado, o acel-
erômetro) é determinar o grau de rotação da IMU
em torno do eixo em que ~m pertence. Por outro
lado, não são necessários mais do que dois vetores
perpendiculares para resolver o problema de de-
terminação da orientação em um espaço tridimen-
sional. De fato, o terceiro vetor poderia ser obtido
por meio do produto vetorial ~a× ~m.

Um dos problemas em se lidar com mag-
netômetros é que nem sempre o valor de ~m é
perpendicular à gravidade. Como resultado, a
orientação de ~m com relação a ~a não será de-
termińıstica; pior: há regiões do planeta em que
o campo magnético possui a mesma direção do
campo gravitacional, tornando imposśıvel nestas
regiões a tarefa de obter a orientação completa da
IMU com o método proposto. Nas demais regiões,
o problema da não perpendicularidade entre ~m e
~a pode ser resolvido ao se trabalhar com a compo-
nente de ~m perpendicular a ~a, conforme mostra a
Figura 5. Esta componente é dada pela equação
4.

~m′ = (~a× ~m)× ~a (4)

~a

~m

~m′

Figura 5: Obtenção do componente de ~m perpen-
dicular a ~a.

A decomposição do vetor ~m resulta da pre-
missa de que, em um IMU de baixo custo, os
acelerômetros são muito mais confiáveis do que
os magnetômetros. Uma vez encontrado o vetor
~m′, o problema inicial se reduz ao problema de
encontrar o quatérnio q tal que:

q ⊗ ~m′ ⊗ q = ~j,

q ⊗ ~a⊗ q = ~k.

Este problema pode ser decomposto em duas
etapas. A primeira consiste em encontrar um
quatérnio q1 cuja rotação, ao ser aplicada a ~a re-
torna ~k. Aplicando esta rotação também a ~m′,
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~j

~i

~k

~m′

~a× ~m′

~a

θ1

(a) Eixos da IMU e
eixos referenciais, es-
tado inicial.

~j

~i
~m′

~a× ~m′

~k = ~a

θ2

(b) Após a primeira rotação, o
eixo ~a é restaurado.

~j = ~m′

~i = ~a× ~m′

~k = ~a

(c) Após a segunda ro-
tação, todos os eixos co-
incidem.

Figura 6: Passos para a determinação do
quatérnio q.

tem-se a configuração da figura 6(b). Para calcu-
lar o quatérnio q1, será necessário obter o ângulo
θ1 entre ~a e ~k e o eixo de rotação ~e1 entre estes.
O valor de θ1 pode ser calculado pela fórmula do
produto escalar, enquanto ~e1 é dado pelo produto
vetorial de ~a e ~k:

~a · ~k = |~a||~k| cos(θ1),

θ1 = arccos

(
~a · ~k
|~a||~k|

)
,

~e1 = ~a× ~k,
q1 = [cos(θ1/2), sin(θ1/2)~e1].

Na segunda etapa, deve ser encontrado o
quatérnio q2 que, ao rotacionar q1 ⊗ ~m′ ⊗ q1, re-
sulta em ~j. Seja ~m′′ = q1 ⊗ ~m′ ⊗ q1, as mesmas
relações utilizadas para o cálculo de q1 podem ser
empregadas para que seja determinado q2:

θ2 = arccos

(
~m′′ ·~j
|~m′′||~j|

)
,

~e2 = ~m′′ ×~j,
q2 = [cos(θ2/2), sin(θ2/2)~e2].

Uma vez aplicada a rotação de q2 ao sistema
resultante da rotação de q1, a orientação obtida
será a mesma ilustrada pela Figura 6(c). Com
estes valores calculados, é posśıvel então determi-
nar o valor de q, o qual é dado pela equação 5.

q = q2 ⊗ q1 (5)

Uma vez obtido o quatérnio q, é posśıvel obter
os ângulos de Euler por meio das equações 2.
Devido ao processo de obtenção desses valores e
do rúıdo tipicamente presente nos sinais de sáıda

dos sensores, é necessário que se realize um pré-
processamento antes que o valor final seja envi-
ado aos servo-motores. Assumindo-se linearidade,
utiliza-se um filtro de Kalman para estimar os val-
ores finais. As equações dos modelos de predição
e atualização são descritas, respectivamente, por
6 e 7:

Θt = Θt−1 + ωΘt−1 dt,

ψt = ψt−1 + ωψt−1 dt,

ωΘt = ωΘt−1,

ωψt = ωψt−1. (6)

α = Θ,

β = ψ,

Ωα = ωΘ,

Ωβ = ωψ. (7)

Em que α e β são os ângulos de Euler obtidos
de q referentes à arfagem e à guinada, respectiva-
mente. As variáveis Ωα e Ωβ são as velocidades
angulares relativas a α e a β e foram obtidas dos
girômetros. Como pode ser percebido, esta mode-
lagem é baseada na idéia de que as velocidades an-
gulares permanecem relativamente constantes ao
longo do tempo. A constante dt é o peŕıodo de
amostragem dos sinais da IMU.

4 Experimentos

A validação da operação do sistema foi real-
izada por meio de vários experimentos. Para isto,
foi utilizada a IMU 6DoF v4 fabricada pela Spark-
fun. Ela é composta de acelerômetros Freescale
MMA7260Q com 800±60 mV/g, com sensibili-
dade de 1.5g (suportando até 6g com menores res-
oluções); magnetômetros Honeywell HMC1051Z
1, 0±0, 2 mV/gauss e girômetros InvenSense IDG-
300 500◦/seg. A sáıda analógica dos acelerômetros
e girômetros é quantizada em 10 bits, com val-
ores variando de 0 a 1023. A taxa de amostragem
de todos os sensores é de 120 Hz. O processo de
experimentação realizado consistiu da estimação
dos parâmetros σ e τ de todos os magnetômetros
e acelerômetros.

Os experimentos foram feitos com a IMU afix-
ada a um servomotor, onde foi rotacionada em
3600◦ - 10 voltas, cada qual com um peŕıodo
de 10 segundos. Este procedimento foi repetido
para cada sensor, sendo que as rotações para
amostragem dos magnetômetros foram feitas em
torno do eixo vertical, enquanto amostragens dos
acelerômetros foram feitas em torno de um eixo
horizontal arbitrário. A Figura 7 ilustra a sáıda
“crua” do magnetômetro y para o primeiro ciclo.
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Figura 7: Amostragem da sáıda de um dos mag-
netômetros em uma rotação de 360◦ com o sensor
paralelo ao campo magnético da terra.

A atenuação do rúıdo de todos os sinais foi
feita com um filtro passa-baixas de Butterworth
(Oppenheim et al., 1999) de terceira ordem, com
coeficientes 0, 04 (magnetômetros) e 0, 2 (acel-
erômetros). A filtragem mais agressiva é feita nos
magnetômetros, uma vez que seu rúıdo é signi-
ficativamente maior do que o observado nos acel-
erômetros. A figura 8 ilustra o resultado da fil-
tragem da amostragem observada na Figura 7.
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Figura 8: Resultado da aplicação do filtro de But-
terworth na amostra da Figura 7.

A aproximação de τ e σ foi feita por meio de
uma regressão não linar da equação 8 aos sinais
filtrados. Durante este processo, são estimados os
parâmetros σ, τ , a (proporcional à orientação ini-
cial do sensor) e b (peŕıodo efetivo da rotação). A
Figura 9 ilustra o resultado do ajuste da equação
8 ao gráfico da Figura 8. Os valores encontrados
para todos os sensores estão compilados na Tabela
1.

y(x) = σ cos
(

2π
x+ a

b

)
+ τ (8)

x y z

τ σ τ σ τ σ
Acelerômetro 562 261 553 252 570 253
Magnetômetro 541 15 490 15 556 14

Tabela 1: Resultados da calibração dos sensores
Magnetômetros e Acelerômetros.
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Figura 9: Regressão não linear para aproximação
dos parâmetros τ e σ do magnetômetro y.

Com relação aos acelerômetros, as formas de
onda obtidas durante os experimentos são influ-
enciadas pela soma dos componentes gravidade,
aceleração centŕıpeta de cada sensor e rúıdo gaus-
siano atenuado. Nestes experimentos, a aceler-
ação centŕıpeta foi considerada despreźıvel para
fins de simplificação. Pode ser observado que a
sensibilidade destes sensores é suficiente para rep-
resentar os cossenos dos ângulos [0, 180] em, pelo
menos, 504 valores distintos, o que pode represen-
tar um erro de até 6◦. Quanto aos magnetômet-
ros, as medições do campo magnético terrestre são
expressas com apenas cerca de 30 valores distin-
tos, ou seja, rotações de até 22◦ podem não pro-
duzir uma resposta significativa na sáıda destes
sensores.

5 Conclusões

O pré-processamento dos sinais emitidos pe-
los acelerômetros e magnetômetros com o filtro
de Butterworth aumentou significativamente a sua
relação sinal/rúıdo, tornando viável a aplicação da
técnica desenvolvida para combinar estes dados a
fim de obter a orientação da IMU no espaço. Uma
das propostas de trabalhos futuros é a utilização
de um filtro de kalman não linear em conjunto com
esta técnica com o objetivo de obter estimativas
estatisticamente ótimas para estes dados. Como é
demonstrado por (Madgwick, 2010), é posśıvel es-
tabelecer um modelo que resulte em uma filtragem
suave dos sinais sem penalizar o tempo de resposta
às movimentações da IMU. Outro trabalho impor-
tante a ser realizado é a calibração interna dos
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acelerômetros e magnetômetros para que sejam
determinados os ângulos de desalinhamento en-
tre os sensores da IMU, de forma que seja posśıvel
“realinhá-los” em uma das etapas do pipeline de
processamento destes sinais.

Com relação ao par estéreo de câmeras, é
necessário utilizar uma técnica de retificação e es-
tabilização das imagens obtidas, uma vez que es-
tas câmeras não são perfeitamente alinhadas e es-
tão sujeitas a vibrações devido aos movimentos do
robô.
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Abstract— This paper presents the design of a biped robot, without arms and trunk, but with a mechanical
structure in which the movements are driven by thermomechanical actuators. Computer modeling of such biped
is used to verify its mechanical properties. The construction details and results of experimental tests are presented
to validate the proposed design methodology.

Keywords— Biped robotics, Sensors and Actuators in Robotics, Shape Memory Alloys.

Resumo— Neste trabalho apresenta-se o projeto de um robô b́ıpede, sem tronco e braços, com uma estrutura
mecânica, na qual os movimentos são acionados por meio de atuadores termomecânicos. A modelagem compu-
tacional do b́ıpede projetado é utilizada para verificar propriedades mecânicas. Os detalhes construtivos e os
resultados de testes experimentais são apresentados e validam a metodologia de projeto proposta.

Palavras-chave— Robótica b́ıpede, Sensores e Atuadores em Robótica, Ligas com Memória de Forma.

1 Introdução

A utilização de pernas ao invés de rodas ou es-
teiras, tem sido justificada por dois principais
argumentos Chevallereau et al. (2009), Beregren
(2003). O primeiro é que robôs com pernas po-
dem atuar em terrenos não acesśıveis a véıculos
de esteiras ou de rodas. Especificamente, os robôs
com pernas podem andar em terrenos não estru-
turados (Raibert, 1989). O segundo é que o de-
senvolvimento deste tipo de robô ajuda a com-
preensão da locomoção animal e humana, visto
que, o projeto de robôs b́ıpedes e especialmente
os robôs humanóides são inspirados na mobilidade
funcional do corpo humano (Hermini and Baltha-
zar, 2004)(Raibert, 1989).

A maioria dos robôs b́ıpedes multi-articulados
são acionados por motores elétricos com um sis-
tema de engrenagens fixas nos eixos do plano de
atuação das articulações. Neste caso, há o des-
locamento do centro de gravidade do robô como,
por exemplo, no tornozelo ou no joelho. Como
resultado, os momentos de inércia em torno dos
joelhos e quadris tornam-se relativamente gran-
des, exigindo motores de grande potência para
movimentação das pernas, prejudicando a esta-
bilidade e a segurança Tsusaka and Ota (2006).
Há estudos sobre os robôs b́ıpedes caminhantes
que utilizam esse tipo de projeto e eliminam os
motores utilizando ligas com memória de forma
(SMA - Shape Memory Alloys) como atuadores
(Tu et al., 1998; Molnár and Vámossy, 2001; Kratz
et al., 2006). Diferentemente desses trabalhos,
apresenta-se uma nova estrutura mecânica de
baixo custo e arquitetura original de atuadores
baseados em fios de SMA, capaz de se adaptar
inteligentemente às mudanças de situações.

A solução proposta neste trabalho é uma es-
trutura robótica b́ıpede, sem tronco e braços, que
minimiza o momento de inércia em torno da cin-
tura e utiliza atuadores termomecânicos imple-

mentados com fios de memória de forma. Esta
estrutura tem seis graus de liberdade, sendo in-
terconectada por uma sucessão de elos ŕıgidos com
articulações que permitem movimentos tridimen-
sionais. Este artigo está estruturado em três par-
tes. A primeira parte trata do projeto mecânico
do b́ıpede onde descreve-se a concepção geomé-
trica dos elementos constituintes. A segunda parte
trata da modelagem dos atuadores termomecâni-
cos. A terceira parta apresenta os resultados obti-
dos com simulação do mecanismo responsável pelo
movimento da pelvis e da perna sem estrutura de
controle, bem como sua comparação com os re-
sultados experimentais obtidos com a plataforma
f́ısica constrúıda.

2 Projeto da Plataforma B́ıpede

O robô b́ıpede foi projetado para satisfazer os se-
guintes objetivos: minimizar o custo de manufa-
tura, simplicidade de manufatura, minimização do
peso, simplicidade do mecanismo articular e de es-
trutura de acomodação dos atuadores. O projeto
consiste de um sistema mecânico de locomoção
com duas cadeias seriais, as pernas, interligadas na
pelvis por meio de articulações. Para prover movi-
mento utiliza-se atuadores termomecânicos de tra-
jetória linear semelhantes aos músculos naturais.

2.1 Dimensões antropométricas

No texto que se segue, as partes e articulações
do b́ıpede serão denominadas de modo semelhante
aos membros inferiores e articulações do ser hu-
mano. Considerou-se que a altura total do b́ıpede
seria a metade da altura de um ser humano com
1,7 m. As dimensões geométricas proporcionais
do pé, coxa e perna, constam nas Figuras 1(a) e
(b).
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2.2 Graus de liberdade

A estrutura do esqueleto e o sistema muscular hu-
mano são relativamente complexos. Desta forma,
o b́ıpede não será projetado para reproduzir a es-
trutura e a movimentação dos membros inferiores
humanos. O número de movimentos será limitado
ao essencial, resultando em um sistema de atu-
ação simplificado, com menor grau de liberdade
(gdl). A escolha dos gdl foi obtida a partir da
análise da estrutura do robô em três planos per-
pendiculares: o sagital, o frontal e o transversal.
O caminhar ocorre principalmente no plano sagi-
tal, por isso, todos os b́ıpedes têm o maior número
de articulações importantes neste plano (Vaughan
et al., 2000). No caso do b́ıpede projetado os gdl
das articulações são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Graus de liberdade das articulações.
Articulações Movimentos gdl

Quadril Aducão-abdução 2
Flexão-extensão

Joelho Flexão-extensão 1
Tornozelo Inversão-eversão 2

Plantar flexão-extensão

(a) (b)

Figura 1: Vistas do robô bipede nos planos sagi-
tal (a) e frontal (b), bem com as dimensões (em
miĺımetros) dos segmentos.

Na Figura 1(a) ilustra-se a configuração t́ıpica
para o plano sagital e as articulações (ćırculos)
do quadril, joelho e tornozelo. O atuador de liga
com memória de forma (SMA), ao ser acionado,
produzirá a força necessária aos movimentos de
rotação no eixo z nessas articulações, variando os
ângulos θ1, no quadril, e θ3 e θ6, nos joelhos, sendo
que a articulação do tornozelo será passiva.

Na Figura 1(b) ilustra-se o movimento reali-
zado no plano frontal, após o atuador de SMA ser
acionado variará o ângulo θ2, importante para a
estabilidade da locomoção, no ińıcio e na troca de
pisada. A estabilidade no plano frontal depende
da posição do centro de gravidade em relação à
área de contato do pé com o solo. Ao admitir mo-
vimento no plano frontal, permite efetuar a trans-
ferência lateral da pelvis por meio da combinação
de um duplo movimento de abdução e adução nos
quadris e tornozelos. Além disso, o tornozelo per-
mite orientar o pé quando em contato com o solo
garantindo melhor aderência.

2.3 Mecanismo das articulações

Os joelhos humanos permitem rotações em três
planos. Por simplicidade será utilizado apenas a
rotação no plano sagital que atende ao solicitado
no projeto do robô b́ıpede, como o ilustrado na
Figura 2, que neste artigo não será tratado em
detalhes por falta de espaço. As articulações dos
tornozelos (ver Figura 3) são esféricas pois de-
vem acompanhar a inclinação do quadril na adu-
ção/abdução. Para a articulação do quadril foi
projetado um mecanismo que além de dar estabi-
lidade à pelvis, no caminhar, permite movimentos
em dois planos, independentes para cada quadril.

Figura 2: Articulação joelho: modelo esquemático
e sistema projetado.

Figura 3: Articulação tornozelo projetada.

O mecanismo simplificado do quadril é ilus-
trado na Figura 4(a). No presente caso, este meca-
nismo foi implementado na forma estrutural ilus-
trada na Figura 4(b). O movimento do quadril é
produzido pelo esforço gerado após o acionamento
do atuador SMA o qual movimenta um conjunto
de engrenagens conectadas às barras e e b (vide
Figura 9). Ao ser acionada, uma dessas barras
provocará a rotação da coxa no plano frontal. Se
as barras forem acionadas simultaneamente, ha-
verá o movimento da coxa no plano sagital.

A relação entre os atuadores e os ângulos das
articulações não é trivial, requerendo um modelo
da cadeia cinemática da junta universal até a coxa
para determinar o espaço de trabalho e a relação
de transmissão. As variáveis cinemáticas usadas
no projeto do quadril estão ilustradas na Figura 4
(a). Onde o sistema de coordenadas O1 é uma
junta universal e θ1 e θ2 são os ângulos do quadril
e estão em função da variação dos ângulos α2 e
α5, quando houver movimentação das barras e e
b. Li (i= 1, 2, 3, ..., 8) são os parâmetros dimen-
sionais dos v́ınculos, referenciados pelos sistemas
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(a) (b)

Figura 4: Diagrama do quadril e ligações (a) e o desenho isométrico respectivo com indicação dos
movimentos e forças produzidos pelos atuadores SMA.

de coordenadas móveis, de articulações esféricas,
O3, O4, O6 e O7. No modelo matemático da ci-
nemática inversa determinam-se os ângulos α2 e
α5 (a serem impostos pela ação da SMA) a partir
dos ângulos do quadril θ1 e θ2.

2.4 Modelagem cinemática e dinâmica do Bı́pede

O primeiro passo para este estudo é a determi-
nação das coordenadas generalizadas do b́ıpede.
Fazendo uma análise sobre o funcionamento do
mesmo, conclui-se que as posições angulares dos
atuadores dos mecanismos responsáveis pelos mo-
vimentos articulares, bem como as variáveis ne-
cessárias para descrever a posição e orientação da
pelvis em relação a um sistema de coordenadas
fixo no solo, correspondem às coordenadas gene-
ralizadas do b́ıpede. O sistema de coordenadas
O0x0y0z0 está fixo no solo e o sistema O1x1y1z1
(base do b́ıpede) está fixo na pelvis e sua origem
está localizada no baricentro da viga que interliga
os membros inferiores. Para descrever a orienta-
ção da pelvis ângulos de Euler foram utilizados.
Para determinar a posição de um v́ınculo do b́ı-
pede em relação à sua base é mais conveniente uti-
lizar, como coordenadas generalizadas, as posições
das articulações ao invés das posições angulares e
de acionamento dos atuadores. Desta forma, para
a construção do modelo cinemático do b́ıpede, são
utilizadas as seguintes coordenadas generalizadas:

q = [xb, yb, zb, θ, φ, ψ, θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6] . (1)

Onde: θ1 e θ4: ângulo de adução/abdução do qua-
dril esquerdo e direito, |θ1,4| < 14◦; θ2 e θ5: ângulo
de flexão/extensão do quadril esquerdo e direito,
|θ1,5| < 12◦; θ3 e θ6: ângulo do joelho esquerdo
e direito, |θ3,6| < 27◦; xb, yb e zb são as coorde-
nadas que definem a posição da pelvis (base) do
b́ıpede em relação ao sistema de coordenadas fixo
no solo; θ, φ e ψ são os ângulos de Euler utilizados
para descrever a orientação da pelvis (base) em re-
lação ao sistema de coordenadas fixo no solo; Os
fios de liga de memória de forma serão utilizados

para atuar sobre os ângulos α2e, α2d, α5e e α5d

(quadril) e θ3 e θ6 (joelhos).

Pb = [xb, yb, zb]
T
. (2)

Os sistemas de coordenadas fixos na base do b́ı-
pede e no solo, bem como as coordenadas genera-
lizadas estão ilustrados na Figura 5.

Figura 5: Coordenadas generalizadas das juntas.

O detalhamento dimensional dos elementos e
a montagem de todas as partes envolvidas no sis-
tema mecânico, foram fornecidos ao programa In-
ventor (Autodesk, 2009) que permite obter, den-
tre outras propriedades mecânicas, o centro de
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massa de cada um dos subsistemas, bem como a
massa total (3,800 kg), supondo que todas as pe-
ças são de natureza isotrópicas. A representação
tridimensional do b́ıpede no ambiente do Inventor
é ilustrada na Figura 6. O material utilizado na
construção da estrutura mecânica foi uma liga de
alumı́nio (Alumı́nio 6061, densidade 2,71 g/cm3).
Utilizando a liga de alumı́nio tem-se uma redução
de massa em torno de 40 % (em relação à utiliza-
ção de aço) e conseqüentemente uma redução nos
esforços necessários a movimentação, resultando
num protótipo de 3,860 kg.

Figura 6: Plataforma b́ıpede implementada.

3 Atuador termomecânico

Os materiais com memória de forma são ligas me-
tálicas que são utilizadas em aplicações tais como
indústria aeroespacial, biomédica e robótica, pos-
suindo capacidade de retornar à sua forma origi-
nal quando submetidas a um processo termome-
cânico apropriado. Para temperaturas acima de
uma temperatura cŕıtica (Af ), as SMAs apresen-
tam o fenômeno conhecido como pseudoelastici-
dade no qual chega-se a experimentar deformações
reverśıveis da ordem de 8 % do seu comprimento,
gerando grandes forças de restituição (≈ 300 ve-
zes seu peso). Para temperaturas abaixo dessa
temperatura cŕıtica, as SMAs apresentam o efeito
de memória de forma no qual, após um processo
de carregamento e descarregamento, a liga apre-
senta uma deformação residual que pode ser eli-
minada através de um est́ımulo térmico adequado.
As ligas de Ni-Ti, Cu-Zn, Cu-Zn-Al, Mg-Cu, Fe-
Mn-Si e Cr-Ni são exemplos de ligas com memó-
ria de forma. A liga Ni-Ti é a mais popular por
apresentar a maior deformação entre as ligas com
memória de forma, conhecida comercialmente por
Nitinol.

Para usar o SMA como um atuador, no caso
de robôs b́ıpedes, forças relativamente elevadas
(da ordem de 50 N) são necessários, isso faz
com que o tempo de duração do ciclo de atu-
ação (deformação-aquecimento-resfriamento) seja
longo (da ordem de 30 s) sendo necessários fios
com diâmetros elevados (da ordem de 0,6 mm).
Para evitar este problema, utiliza-se um feixe de
fios de SMA tendo como resultado o aumento da
área de transferência de calor, aliado a diminuição
do diâmetro do fio, pois a força é distribúıda entre
eles. Tendo em vista que medição da temperatura
do fio é relativamente dif́ıcil, utiliza-se um dos fios
do feixe como sensor registrando-se as alterações
nos valores de resistência do fio atuador durante a
variação de temperatura/transformação de fase.

Para gerar força de forma controlada, tanto
na extensão quanto da flexão, utilizam-se os fios
em configuração antagônica (extensor e flexor). A
vantagem dessa configuração é a ligação elétrica
dos feixes de fios do atuador em série ou em para-
lelo, obtendo uma escalabilidade entre a força de
tração e a contração. A força de contração que um
elemento SMA em forma de fio alcança após a ati-
vação é proporcional ao seu diâmetro, bem como
o seu resfriamento (Dynalloy, 2010). Na Tabela 2
é apresentada a comparação das propriedades dos
fios de SMAs de diâmetros dispońıveis, a tensão
de 180 MPa. Pela Análise da Tabela 2, dos esfor-
ços necessários para produzir movimentos satisfa-
tórios a locomoção e estabilidade serão utilizados
fios de diâmetro 0,29 mm.

Tabela 2: Propriedades eletromecânicas do Ni-Ti.
Diâmetro Resistência Força Corrente

(m) (Ohms/m) (N) (mA)
0, 2032× 10−3 31,45 5,9 610
0, 29× 10−3 14,84 11,706 1.565

3.1 Ativação do atuador

A ativação está associada a quantidade de calor
transferida ao material da SMA. O aquecimento
elétrico do fio (efeito Joule) gera o calor transfe-
rido ao SMA. A equação que descreve a transfe-
rência de calor por convecção livre do fio para o
ar circundante e é dada por:

(ρA)cp
dT (t)

dt
= i2R− hcAc [T (t)− T∞] , (3)

onde ρ é a densidade do SMA, A é a área da se-
ção transversal e cp é o calor espećıfico, i a cor-
rente elétrica e a resistência por unidade de com-
primento do material é R. O parâmetro hc é o
coeficiente da transferência de calor, Ac é a área
superficial do fio e T∞ é a temperatura ambiente.

3.2 Modelo constitutivo

Na descrição dos fenômenos ocorridos na trans-
formação de fase do SMA considera-se que a
liga é submetida a um carregamento uniaxial,
desconsiderando-se todas as deformações exceto a
normal a seção transversal e ignorando-se a expan-
são térmica radial, utiliza-se o modelo descrito em
seguida, o qual relaciona a tensão mecânica, de-
formação e a temperatura:

σ − σ0 = E(ε− ε0) + Ω(ξ − ξ0) + Θ(T − T0) (4)
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onde E é o módulo de elasticidade ou de Young,
ε é a deformação, ξ é fração de martensita e Ω é o
coeficiente de transformação do SMA, Θ é o coe-
ficiente de expansão térmica e o ı́ndice zero repre-
senta as condições iniciais. A quantidade de aque-
cimento e de resfriamento determina a extensão
da transformação induzida, se completa ou par-
cialmente nas transformações diretas ou inversas
de suas estruturas cristalinas. No estado livre de
tensão mecânica, considera-se que o material de
SMA pode ter quatro temperaturas de transição
de fase ou cŕıticas, denominadas de martensita fi-
nal, Mf , martensita inicial, Ms, austenita inicial,
As, e austenita final, Af . O modelo que descreve
as transformações da fração de martensita entre
martensita e austenita durante o aquecimento foi
o utilizado por Liang (1990) e para o resfriamento
o de Brinson (1993).

3.3 Tratamento térmico e ciclagem térmica

Os fios utilizados como atuadores foram submeti-
dos a um tratamento térmico para homogeneiza-
ção da estrutura (480 oC por 10 minutos). Esse
tratamento foi realizado para obter o efeito de me-
mória de forma. Os elementos de SMA foram
submetidos a 2000 ciclos térmicos a carga cons-
tante, calculada para que as tensões no fio tives-
sem intensidade de 180 MPa numa temperatura
de 22 ◦C. O efeito termoelástico obtido pelo trei-
namento dos elementos de SMA alcançou 4,4 %
em relação ao comprimento. Aplicaram-se cargas
uniaxiais variadas e diversas correntes para cada
carga. Os dados obtidos nestes ensaios geraram
o diagrama ilustrado na Figura 7, permitindo de-
terminar a corrente necessária para a uma atuação
segura do elemento de SMA, bem como a contra-
ção de saturação alcançada, para cada carga.

Figura 7: Diagrama da corrente x contração axial.

4 Simulação do Protótipo do b́ıpede

O ambiente Dynamic Simulation do programa
computacional Inventor foi usado para simular
o comportamento do b́ıpede, permitindo anali-
sar as caracteŕısticas dinâmicas da montagem das
partes e peças, em condição relativamente realis-
tas (rigidez, atrito e amortecimento). Analisando
os efeitos das forças naturais tais como a gravi-
dade ou atrito no mecanismo, bem como outros
efeitos externos (obstáculos, vento, impactos la-
terais), determina-se a integridade do projeto e
calculam-se as forças necessárias para produzir um

movimento desejado. O b́ıpede projetado foi simu-
lado em malha aberta para ser comparado com
o protótipo f́ısico, para verificar se o projeto da
estrutura obtida é capaz de gerar os esforços ne-
cessários ao andar. A simulação do mecanismo
responsável pelo movimento da pelvis e da perna
está ilustrado na Figura 8. Um desenho simplifi-
cado do b́ıpede é ilustrado na Figura 8 (a). Na
Figura 8 (b) representa-se o movimento lateral e
na Figura 8 (c) o levantamento da perna para re-
alizar o passo. Tendo como responsáveis por esses
movimentos os elementos de SMA que fazem girar
as quatro alavancas circulares. O resultado dessa
simulação é comparado com a estrutura b́ıpede
constrúıda.

Figura 8: Desenho simplificado e movimentos.

A caminhada inicia-se com a inclinação lateral
da pelvis (ver Figura 8 (b)) e na Figura 9(a) ilus-
tra a relação entre os esforços necessários nas ala-
vancas circulares atuadas pelos fios de SMAs e o
movimento angular θ2 da junta universal (sistema
de coordenadas O1, vide Figura 4 (a)), neste caso
até 2,5 s representa o movimento à direita e até
7,5 s haverá o movimento lateral da pelvis para
a esquerda, seguindo-se até 10 s o levantamento
da perna no plano sagital, variando θ1, que é ilus-
trado na Figura 8 (b). A Figura 9 (b) representa a
relação, do ińıcio da caminhada, entre a variação
angular θ1 e θ2 da junta universal e a variação an-
gular α2 e α5 das barras e e b, da perna esquerda.
Os ćırculos indicados nas Figuras 9 (a) e (b) re-
presentam as condições que serão testadas expe-
rimentalmente para demonstrar o funcionamento
real do b́ıpede, validando a metodologia de projeto
adotada. Na Figura 8 (b) ilustra-se o movimento
no plano frontal, para tal movimento é necessá-
rio a ativação intercalada de dois atuadores SMA,
resultando na inclinação lateral das pernas, o es-
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Figura 9: Ângulos da junta universal (θ1 e θ2)
e os respectivos esforços gerados pelo atuadores
termomecânicos que atuam sobre os ângulos α2 e
α5 (ver Figura 4)

forço F, de um elemento de SMA, necessário para
o procedimento no programa computacional é de
9,02 N, corresponde ao ponto W da Figura 9, já
no protótipo f́ısico foi necessário 11,00 N (medição
com dinamômetro Instrutherm DD-200).

Na Figura 8 (c) ilustra-se o movimento no
plano sagital, sendo necessário a ativação consecu-
tiva de dois elementos de SMA, fazendo rotacionar
as alavancas de um mecanismo da articulação do
quadril, que reproduz o levantamento da perna.
Os esforços F, nos elementos de SMA, necessá-
rios para o simulador computacional é de 7,06 N
e 5,08 N, corresponde aos pontos R e P da Fi-
gura 9, já no protótipo f́ısico foi necessário 11,00 N
e 11,0 N, respectivamente. As diferenças entre os
esforços calculados no simulador e aqueles medi-
dos no protótipo podem ser explicadas pelo atrito,
defeitos de execução/montagem, material não iso-
trópico e componentes como arruelas e porcas não
inclusas no simulado. Os resultados obtidos na
comparação demonstram que serão necessários a
utilização de 2 fios de diâmetro 0,29 mm em cada
atuador.

5 Conclusão

Neste trabalho apresentou-se o projeto de um robô
b́ıpede acionado por atuadores SMA, que foi cons-
trúıdo, fornecendo os graus de liberdade necessá-
rios para andar. Com o conhecimento das condi-
ções de contorno para o projeto foi posśıvel esta-
belecer os graus de liberdade impostos ao sistema
mecânico. O movimento do quadril e joelho foram
adaptados para receber o mecanismo de atuadores
SMA. Os resultados da simulação computacional
foram comparados com os resultados dos esfor-
ços obtidos no protótipo constrúıdo, mostrando
a viabilidade da utilização do robô b́ıpede. A es-
trutura projetada é modular permitindo expansão

para construção de robôs com mais pares de per-
nas.
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Resumo— A direção de chegada (Direction of Arrival, DoA) de um som pode ser computada quando tal som
é gravado por um arranjo de microfones. Usando algoritmos de estimação de DoA, o som do estouro da munição
no cano da arma (muzzleblast, MB) pode ser usado para apontar a direção do atirador. Para tiros supersônicos,
um segundo sinal de áudio, a onda de choque baĺıstica (ballistic shockwave, bSW), gerada enquanto o projétil
se desloca no ar, pode ser levada em consideração também, e então a localização aproximada do atirador, ao
longo da direção do MB, pode ser inferida. Este artigo apresenta uma fórmula anaĺıtica que leva em conta a
DoA dos sinais de MB e bSW e suas Diferenças de Tempo de Chegada (Time Difference of Arrival, TDoA)
intra-sensor. A velocidade do projétil é, porém, considerada constante, em uma aproximação do que ocorre no
tiro real, apesar de seu valor não ser relevante. A DoA é calculada usando o método da Correlação Cruzada
Generalizada (Generalized Cross-Correlation, GCC), em especial a Transformada de Fase (Phase Transform,
PhaT). Uma vez calculadas as DoA’s do MB e da bSW, as distâncias cobertas por cada um destes componentes
podem ser relacionadas. Com o conhecimento adicional da TDoA da bSW, a distância coberta pelo MB pode
ser calculada e o posicionamento do atirador, ao longo da direção do MB, determinado.

Palavras-chave— Sistemas Sensoriais de Áudio, Direção de chegada de ondas sonoras, Localização de atira-
dores

1 Introdução

Um sistema de sensores acústicos formado por um
arranjo de microfones pode ser usado para deter-
minar a Direção de Chegada (DoA) de uma onda
sonora incidente (VanTrees, 2002).

Aqui endereçamos o problema espećıfico de
DoA de sinais de áudio relacionados a um disparo
de arma de fogo, no problema da localização de
caçadores ( snipers)

Os algoritmos de DoA escolhidos para os si-
nais de interesse são revistos e é apresentada uma
fórmula anaĺıtica para o cálculo da posição do ati-
rador, que leva em conta as DoA’s dos sinais do
estouro da munição no cano da arma (MB) e da
onda de choque baĺıstica (bSW), assim como seus
respectivos tempos de chegada a cada microfone.
Os algoritmos são então aplicados a dados cole-
tados de disparos de fuzis usados pelo Exército
Brasileiro.

Os métodos aqui sugeridos para DoA de sinais
de tiro podem ser aplicados a outros sinais impul-
sivos de banda larga, como palmas por exemplo.

A onda de choque, ou bSW, de origem su-
persônica, faz um ângulo µ com a trajetória do
projétil,

µ = arcsin(
vsom
vproj

), (1)

chamado de ângulo de Mach onde vsom é a ve-
locidade de propagação do som no ar e vproj é a
velocidade do projétil.

Tentativas de resolução do problema de loca-
lização de caçadores podem levar em conta esti-
mativas do ângulo de Mach, mas nesse caso há
que ser resolvido o sub-problema da estimativa da
velocidade e trajetória do projétil. No presente
artigo, porém, a localização do atirador é feita in-
dependentemente de tais variáveis. A velocidade
do projétil é, porém, considerada constante.

A frente da onda de choque se propaga à ve-
locidade do som. Uma caracterização de ondas de
choque baĺısticas para armas de baixo calibre em
termos de sua forma de onda, amplitude máxima,
duração e densidade espectral, da influência da
distância entre a origem do sinal e o aparato de
gravações, é feita em (Stoughton, 1952), como
uma extensão do modelo de Whitham (Whitham,
1952). Em (Mäkinen and Pertilä, 2010), a duração
da bSW é usada para derivar restrições para um
problema de otimização com 5 parâmetros, sendo
eles três coordenadas do ponto que liga a tra-
jetória do projétil ao arranjo de microfones com
distância mı́nima e velocidade e calibre do projétil.
É obtida uma superf́ıcie de otimização populada
por ótimos locais. A amplitude máxima da bSW
não é utilizada por ser dependente de calibração
de sensores para sua medição correta.

No chamado métodoMB-SW (Damarla et al.,
2008) (Lindgreen et al., 2009) (Lindgreen et al.,
2010) uma rede de sensores sem sincronismo em
que cada um calcula o TDoA entre sinais de MB
e bSW deriva a localização do caçador e a tra-
jetória do projétil. Nos experimentos descritos
em (Lindgreen et al., 2010), 10 sensores são es-
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palhados por uma área de 100m2 e tiros dispara-
dos a distâncias de até 400m. No caso de redes
de sensores, uso da TDoA intrasensor entre MB
and bSW é favorecido por não depender de sin-
cronização entre os sensores.

A fórmula aqui usada para o cálculo da
distância do atirador até o arranjo de microfo-
nes é a exposta nas patentes americanas (Barger
et al., 2010; Duckworth et al., 2001). O pre-
sente trabalho, além de configurar uma avaliação
técnica com resultados experimentais, oferece uma
discussão englobando a técnica de estimação do
DoA mais indicada para sinais impulsivos e de
banda larga como os de disparos de arma de fogo
e detalha o algoritmo utilizado numa linguagem
de fácil entendimento.

Os sinais acústicos associados a um disparo
de arma de fogo podem ser usados para a ex-
tração de outras informações, como as carac-
teŕısticas do armamento e munição (Freire and
Apolinário Jr., 2010; Dufaux, 2001), a trajetória
e velocidade do projétil (Mäkinen and Pertilä,
2010), e, finalmente, no problema de localização
do caçador (Mäkinen and Pertilä, 2010; Lindgreen
et al., 2010; Ash et al., 2010; Barger et al., 2010;
Duckworth et al., 2001) aqui discutido.

A Seção 2 formaliza os elementos relevantes
da geometria do local e evento de tiro, e então
procede à derivação da fórmula. A Seção 3 mostra
como obter a DoA do MB e da bSW. Na Seção 4, o
método é aplicado a dados reais e seu desempenho
é avaliado.

2 Geometria do problema de localização

de caçadores

Uma DoA pode ser caracterizada por dois ângulos:
o azimute φ e o ângulo rasante θ (90◦ - ângulo de
elevação). O vetor unitário na direção de φ e θ é
então

u =




sin θ cosφ
sin θ sinφ

cos θ


 (2)

A velocidade do som é função da temperatura,
T , em graus Celsius, dada por

vs = 20.055
√
T + 273.15. (3)

A distância ∆dsmi
, entre o centro do arranjo

m e o microfone mi, na direção da frente de pro-
pagação da bSW é a projeção do segmento mi que
liga o microfone i e o centro do arranjo na direção
de ubSW :

∆dsmi
= (mi −m)TubSW (4)

Analogamente, para o MB,

∆dgmi
= (mi −m)TuMB . (5)

A distância entre a origem do MB e o centro
do arranjo de microfones pode ser determinada

Alvo

µ

µ

CPA

g

Arranjo de Microfones
(direção de x)

φMB
φbSW

∆φ dgm

dsm

s

m

mi
uMB

ubSW

∆dsmi

∆dgmi

α

bSW

Figura 1: O local de tiro com detalhes; cada vetor
na figura indica as coordenadas daquela posição,
i.e., g corresponde ao atirador emi corresponde ao
i−ésimo microfone. CPA é o ponto mais próximo,
na trajetória do projétil, do arranjo de microfones
(closest point of approach).

uma vez que a TDoA entre bSW e MB, no mi-
crofone i, ∆τi e as DoAs do MB e bSW, ubSW e
uMB sejam conhecidas. Sendo ubSW e uMB ve-
tores unitários, o co-seno do ângulo ∆φ entre eles
é igual ao produto interno. Considerando-se que
tanto a bSW quanto o MB se propagam à mesma
velocidade vsom,

dgm − dgm cos(∆φ) = ∆τivsom +∆dsmi
−∆dgmi

dgm =
∆τivsom +∆dsmi

−∆dgmi

1− uT
bSWuMB

(6)

Com as estimativas acima, uma para cada mi-
crofone no arranjo, uma estimativa final é dada
pela média

dgm =
1
N

∑N

i=1 ∆τivs +∆dsmi
−∆dgmi

1− uT
bSWuMB

. (7)

Finalmente, a posição do caçador ao longo da
direção uMB , é determinada pela distância dgm
do centro do arranjo:

ĝ = m− dgmuMB . (8)

Sem perda de generalidade, podemos assumir
m = [ 0 0 0 ]T . O algoritmo é resumido na Tabela
1.

3 Estimando a DoA: métodos de

Correlação Cruzada Generalizada e

Otimização de Mı́nimos Quadrados

Esta seção expõe os métodos de DoA aqui usados,
tomados da famı́lia de Correlação Cruzada Ge-
neralizada (Generalized Cross-Correlation, GCC).
Nosso interesse é obter os ângulos φbSW , θbSW ,
φMB e θMB , para formar os vetores ubSW e uMB .

O sinal é modelado por fonte única com re-
verberação chegando aos microfones i e j.
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Tabela 1: Algoritmo para localização do

caçador

A origem do sistema de coordenadas
é colocada no centro do arranjo.

1. Obter os sinais xi(k), 1 ≤ i ≤ N , do
arranjo de microfones (aquisição simultânea)

2. Da temperatura t, obter vs

3. De xi(k), 1 ≤ i ≤ N , obter:
• ângulos φbSW e θbSW e formar ubSW

• ângulos φMB e θMB e formar uMB

• TDoA ∆τi(ToAMB − ToAbSW )

4. Para casa i-ésimo microfone de 1 a N ,
computar:

• ∆dsmi
= mT

i ubSW

• ∆dgmi
= mT

i uMB

5. Computar a distância do armamento
ao centro do arranjo de microfones:

dgm =
1
N

∑N
i=1 ∆τivs+∆dsmi

−∆dgmi

1−u
T
bSW

uMB

6. A posição do caçador é estimada:
ĝ = −dgmuMB

No domı́nio de tempo discreto, o sinal nos mi-
crofones é modelado como xi(k) = s(k) ∗ hi(k) +
ni(k) and xj(k) = s(k) ∗ hj(k) + nj(k), ∗ sendo o
operador de convolução.

A correlação cruzada entre xi(k) e xj(k) sendo
definida como rxixj

(τ) = E[xi(k)xj(k − τ)], uma
posśıvel estimativa pode ser escrita como

r̂xixj
(τ) =

∞∑

k=−∞

xi(k)xj(k − τ) = xi(τ) ∗ xj(−τ).

(9)
Levando em conta a definição de densidade

espectral Rx(e
jω) = F{rx(τ)}, estimamos a den-

sidade espectral cruzada entre xi(k) e xj(k) como

R̂xixj
(ejω) = F{rxixj

(τ)} = F{xi(τ) ∗ xj(−τ)}
= Xi(e

jω)Xj(e
−jω), (10)

que corresponde a Xi(e
jω)X∗

j (e
jω) se xj(k) é real.

Assumindo rúıdo descorrelacionado, pode-
mos substituir a correlação cruzada rxixj

(τ)
E {[s(k) ∗ hi(k)][s(k) ∗ hj(k − τ)]} de tal forma
que (assumindo s(k) e hj(k) reais)

R̂xixj
(ejω) = S(ejω)S∗(ejω)︸ ︷︷ ︸

R̂s(ejω)=|S(ejω)|2

Hi(e
jω)H∗

j (e
jω).

(11)
Portanto, a correlação cruzada entre os sinais

xi(k) e xj(k), para o modelo de fonte única com

reverberação é dada por

r̂xixj
(τ) = F−1{R̂xixj

(ejω)}

=
1

2π

∫ π

−π

Hi(e
jω)H∗

j (e
jω)R̂s(e

jω)ejωτdω. (12)

3.1 As funções de ponderação do GCC

Considerando (11) e (12), a GCC entre os micro-
fones i e j é definida como (Benesty et al., 2008)

rGxixj
(τ) =

1

2π

∫ π

−π

ψ(ω)R̂xixj
(ejω)ejωτdω, (13)

onde a função de ponderação de frequências ψ(ω)
é usada com o intuito de melhorar a estimativa do
atraso temporal. Note que em aplicações práticas
é usada a Transformada Rápida de Fourier, FFT,
no lugar da Transformada Discreta de Fourier,
DFT. F{•}. Finalmente, a estimativa de TDoA é
dada por

τij = argmax
τ

rGxixj
. (14)

Fazendo ψ(ω) = 1, é computada uma estima-
tiva da correlação cruzada convencional ou sem
pesos: r̂xixj

(τ).
A função de ponderação da Transformada de

Fase (Phase Transform, Phat) (Knapp and Car-
ter, 1976; Benesty et al., 2008) é

ψ =
1

|R̂xixj
(ejω)|

. (15)

Neste caso, substituindo (15) em (13),
pode ser notado que rGxixj

(τ) resulta em
1
2π

∫ π

−π
ej(

6 H1−6 H2+ωτ)dω e que, assu-
mindo um atraso único (hi(k) = αiδ(k) e
hj(k) = αjδ(k−τij), levaria a rGxixj

(τ) = δ(τ−τij),
como indicação do atraso temporal.

Resultados anteriores (Salvati et al., 2010)
mostraram que a função PhaT é a mais confiável
para estimativa de DoA de sinais impulsivos.

3.2 Obtendo os ângulos: estimativas por
mı́nimos quadrados

Dos picos das correlações cruzadas, obtemos as
TDoAs τij (para todos os N(N − 1)/2 pares
posśıveis dos N microfones do arranjo) que po-
dem então ser usados para calcular a DoA. Seja
τ ij = τij/fs o atraso entre os microfones i e j.
Considerando τ i como o tempo que a onda plana
leva da posição i até a origem do sistema de co-
ordenadas, podemos escrever τ ij = τ i − τ j . Ex-
plicitando o vetor unitário aθ,φ na direção de pro-
pagação da onda (aθ,φ = −uθ,φ),

aθ,φ =
[
− sin θ cosφ − sin θ sinφ − cos θ

]T
,

(16)
podemos escrever

dij = aTθ,φpi − aTθ,φpj (17)
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Figura 2: Estande de tiro do CIOpEsp.

tal que

τ ij =
dij

vsound
=

aTθ,φpi − aTθ,φpj

vsound
= aTθ,φ∆pij ,

(18)

onde ∆pij =
pi−pj

vsound
, pi e pj representa as coorde-

nadas dos microfones.
Por Mı́nimos Quadrados e considerando

N microfones com N(N−1)
2 atrasos posśıveis,

podemos encontrar uma estimativa da DoA
minimizando-se com respeito a aθ,φ a função de
custo

ξ(θ, φ) = (τ12 −∆pT
12aθ,φ)

2 + · · ·
(τ13 −∆pT

13aθ,φ)
2 + · · ·

+(τ (N−1)N −∆pT
(N−1)Naθ,φ)

2 (19)

Tirando o gradiente de (19) em relação a aθ,φ
e igualando o resultado a zero, obtemos

aDOA = A−1b (20)

onde

A = ∆p12∆pT
12 + · · ·+∆p(N−1)N∆pT

(N−1)N ,
b = τ12∆p12 + · · ·+ τ (N−1)N∆p(N−1)N . (21)

Assumindo aDOA = [ax ay az]
T
, o azimute

da DoA é dado por

θ = cos−1 az (22)

e o ângulo rasante (π/2-elevação) por

φ = tan−1 ay
ax
. (23)

4 Experimentos

Sinais de disparos de fuzis tipicamente usados por
caçadores (snipers)foram coletados no Centro de
Instrução de Operações Especiais (CIOpEsp) do
Exército Brasileiro.

A figura 3.2 mostra o posicionamento dos mi-
crofones e do atirador no estande de tiro (de 200m
de extensão) do CIOpEsp.

Seguem alguns dados relativos à coleta:

1. Altura do arranjo 1.465m;
2. Temperatura 31 graus Celsius;
3. Pressão 1000hPa;
4. Altitude 20m;
5. Umidade relativa 83%;
6. Velocidade do vento: ES-SW 11.1 km/h ou

3.1 m/s;
7. Taxa de amostragem: 96000 Hz.

A aplicação do método aqui descrito aos si-
nais coletado resulta nos dados da Figura 4. Para
distâncias entre microfone e atirador superiores
a 100m, o algoritmo tende a superestimar as
distâncias. Tal efeito é devido à consideração de
velocidade constante para o projétil. O projétil
sofre desaceleração devido ao atrito com o ar e à
conversão de energia cinética do próprio projétil
em energia da onda de choque.

5 Considerações finais

Algoritmos para estimativa de DoA foram avali-
ados em (Freire and Apolinário Jr., 2011), sobre
sinais de MB reproduzidos por caixas de som a
fim de permitir uma medida precisa da posição da
origem dos sinais em relação ao arranjo de micro-
fones. O cálculo de DoA de cada sinal que chega
ao arranjo de microfones é independente de quais-
quer hipóteses a respeito da velocidade do projétil.
Já o algoritmo para o cálculo da distância do ati-
rador ao arranjo de microfones superestima cada
vez mais a distância correta à medida que esta
cresce, devido à hipótese de velocidade constante
do projétil e portanto de um ângulo de Mach cons-
tante ao longo da trajetória deste. Adaptações são
necessárias para contornar este problema, como o
proposto em (Barger et al., 2010) ou outras va-
riações.
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Figura 3: Resultados da aplicação do método aos
dados coletados. Para distâncias entre microfone
e atirador superiores a 100m, o algoritmo tende
a superestimar as distâncias Tal efeito é devido à
hipótese de velocidade constante para o projétil.
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também ao técnico de áudio Jorge Bomfim e ao
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Abstract— The use Discrete Cosine Transform (DCT) in data compression and pattern classification has
increased in recent years, and this is mainly due to the fact that their performance much closer to the results
obtained with the Karhunen-Loève transform that is considered optimum in a variety of criterion. In this paper
we search to demonstrate the potential of Discrete Cosine Transform and Fuzzy Systems in speech recognition.
These two tools showed good temporal modeling of speech signal. After discussing the mathematical modeling
of the speech used in this article, we discuss briefly the extraction of temporal characteristics of the speech signal
and sets up a system for an automated speech recognizing, as a classifier, which extracts the characteristics of
the phrase , mel-cepstrals coefficients in two dimensions and through Discrete Cosine Transform are presented
the patterns for the fuzzy classifier.

Keywords— Discrete cosine transform, speech recongnition, fuzzy systems, mel-cepstral.

Resumo— A utilização da transformada discreta cosseno (TCD) na compressão de dados e na classificação de
padrões aumentou muito nos últimos anos, e isso deve-se principalmente ao fato do seu desempenho aproximar-se
muito dos resultados obtidos com a transformada de Karhunen-Loève que é considerada ótima em uma variedade
de critérios. Neste trabalho procura-se demonstrar o potencial da Transformada Cosseno Discreta, bem como
Sistemas Fuzzy no reconhecimento de voz. Essas duas ferramentas mostraram bons resultados no modelamento
temporal do sinal de voz. Após uma exposição do modelamento matemático da voz utilizado neste artigo,
aborda-se de forma sucinta a extração das caracteŕısticas temporais do sinal de voz e define-se um sistema de
reconhecimento automático de voz, que extrai as caracteŕısticas temporais e expectrais das locuções através de
coeficientes mel cepstrais de duas dimensões, da transformada discreta cosseno. Então essas caracteŕısticas são
apresentadas padrões para o classificador fuzzy.

Keywords— Transformada cosseno discreta, reconhecimento de voz, sistema fuzzy, mel- cepstral.

1 Introdução

A base para a maioria dos algoritmos de proces-
samento digital de voz é um modelo de sistema
no tempo discreto para a produção de amostras
do sinal de voz. A parametrização, isto é, co-
dificação de um sinal analógico de voz, é um dos
primeiros passos no processo de reconhecimento
de voz. Várias técnicas de análise de sinal têm
sido sugeridas na literatura especializada. Essas
técnicas, normalmente, pretendem produzir re-
presentações paramétricas com algum significado
perceptual da voz, onde se procura destacar as
caracteŕısticas mais importantes da voz para max-
imizar o desempenho no processo de reconheci-
mento (Picone, 1991).

A seleção das melhores representações
paramétricas do sinal de voz é uma tarefa muito
importante no desenvolvimento de qualquer
sistema de reconhecimento de voz. O objetivo
da seleção da melhor forma de codificar o sinal
é comprimir os dados de voz eliminando infor-
mações não pertencentes à análise fonética do
sinal e melhorar aqueles aspectos do sinal que
contribuem significativamente às detecções das
diferenças fonéticas dos sons de voz (Rabiner
and Biing-Hwang, 1993).

O problema de reconhecimento de padrões
pode ser formulado como segue: sejam Sk classes,

onde k = 1, 2, 3...K, contidas num espaço de
padrões com dimensão ℜn. Tomando-se um es-
paço qualquer de padrões com dimensão ℜx, onde
x ≤ n, pode tranformar-se em um novo espaço de
padrões com dimensão ℜa, onde a < x ≤ n. En-
tão, supondo-se uma estat́ıstica de segunda ordem
medida ou modelada para cada Sk, através de uma

função de covariância representada por
[

Φ
(k)
x

]

, a

matriz de covariância generalizada descritiva do
problema de reconhecimento de padrões torna-se:

[Φx] =

K
∑

k=1

P (Sk)
[

Φ(k)
x

]

(1)

onde P (Sk) é uma função de distribuição da classe
Sk, a priori, com 0 ≤ P (Sk) ≤ 1. Uma tranfor-
mação linear fornecida por um operador unitário
A irá mapear o espaço de padrões dentro de um
espaço transformado onde os vetores bases serão
colunas ortogonais dessa matriz. Os padrões do
novo espaço são combinações lineares dos eixos
originais conforme a estrutura da matriz A. A
estat́ıstica de segunda ordem no espaço transfor-
mado é dada por:

ΦA = AT [Φx]A (2)

onde ΦA corresponde à matriz de covariância no
espaço gerado pela matriz A e o operador [·]T
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corresponde à transposta de uma matriz. A par-
tir de então, pode-se extrair caracteŕısticas que
forneçam maior poder discriminatório para a clas-
sificação a partir da dimensão do espaço gerado
(Andrews, 1971).

Uma das mais difundidas técnicas para recon-
hecimento dos padrões de voz é o ”Hidden Markov
Model (HMM)” (Shenouda and Goneid, 2006),
(Yong-Qian and Woo, 1999). Apesar de sua ca-
pacidade de reconhecimento, é bem conhecido que
uma das principais deficiências do HMM clássico
está relacionada com o modelamento inadequado
da duração do evento acústico associado com cada
estado. Desde que a probabilidade de recorrência
para o mesmo estado é constante, a probabilidade
de duração do evento acústico associado com o es-
tado tem uma probabilidade exponencial decres-
cente com o tempo. A hipótese básica é que a
voz é um sinal quase estacionário e a sua parte
estacionária pode ser representada por um sim-
ples estado do HMM. Este tipo de duração não
representa a estrutura temporal da voz.

Outra fragilidade do HMM é a hipótese de
que dentro de cada estado os vetores observações
são não correlacionados, enquanto na realidade o
que acontece é o oposto da hipótese admitida. Fre-
qüentemente erros ocorrem porque uma sequência
de observação é decodificada por poucos estados,
tipicamente absorvendo segmentos de baixa ener-
gia e com alta probabilidade de duração. Os ou-
tros estados, em vez disso, são rapidamente atra-
vessados devido a sua distribuição não se adaptar
bem ao restante da observação. Esses erros, por-
tanto, não dependem da confusão intŕınseca de
palavras de acústica semelhantes, mas principal-
mente pela falta de boa modelagem da duração
do evento acústico o que produz hipótese fraca-
mente relacionada à acústica da palavra correta
(L. Fissore and Rivera, 1997).

Para justificar a estrutura dinâmica dos ve-
tores de observação, incluindo as variações locais
e globais, este artigo, propõe um sistema de re-
conhecimento de voz de d́ıgitos isolados que não
se baseia diretamente no modelamento da duração
estado/palavra; em vez disso, baseia-se nas vari-
ações globais das caracteŕısticas espectrais de cada
palavra e sua correlação no tempo, duas impor-
tantes caracteŕısticas que são exploradas parcial-
mente pelo HMM clássico.

Este artigo propõe um sistema de
parametrização e reconhecimento do sinal de
voz, utilizando-se a Transformada Cosseno
Discreta (TCD) (N. Ahmed and Rao, 1974)
e sistema de inferência fuzzy. A utilização da
TCD na compressão de dados e na classificação
de padrões aumentou muito nos últimos anos,
e isso deve-se principalmente ao fato do seu
desempenho aproximar-se muito dos resultados
obtidos com a transformada de Karhunen-Loève
que é considerada ótima para uma variedade de

critérios onde o erro quadrático médio de trun-
camento e a entropia são dois deles (Fu, 1968).
As duas ferramentas utilizadas neste trabalho
mostraram bons resultados no modelamento
temporal do sinal de voz. Após uma exposição do
modelamento matemático da voz utilizado neste
artigo, aborda-se de forma sucinta a extração das
caracteŕısticas temporais do sinal de voz e define-
se um sistema de reconhecimento automático de
voz, onde são utilizadas as caracteŕısticas das
locuções através dos coeficientes mel cepstrais de
duas dimensões, transformada cosseno discreta
são apresentados os padrões para o classificador
fuzzy.

2 Sistema de Reconhecimento de voz

TCD-Fuzzy

Na figura 1 mostra-se o diagrama de bloco do sis-
tema proposto para o reconhecimento do sinal de
voz.

Sinal de Voz

Segmentação

e Janelamento
do sinal de voz

Codificação em

Coeficientes
Mel-cepstrais

Geração da Matriz

temporal bidimensinal-

TCD

Decisão Fuzzy Reconhecimetno

Arquitetura do sistema de reconhecimento

Figura 1: Diagrama de bloco do sistema de recon-
hecimento

Inicialmente o sinal de voz é dividido em seg-
mentos, os quais são janelados e em seguida codifi-
cados em uma quantidade de parâmetros definidos
pela ordem dos coeficientes mel-cepstrais. Os coe-
ficientes TCD são calculados e, finalmente, as
funções de pertinências dos padrões são geradas
para inferências no reconhecimento final do sinal
de voz.

2.1 Segmentação e janelamento do sinal de voz

Quando uma janela retangular é aplicada a um
determinado sinal, ela seleciona uma pequena
parcela deste sinal, a qual será analisada, deno-
minada segmento. A análise de Fourier de curto-
prazo efetuada sobre esses segmentos, é chamada
análise de sinal segmento por segmento. A du-
ração do segmento Tf é definida como a extensão
de tempo sobre a qual um conjunto de parâme-
tros é considerado válido. O peŕıodo do segmento
é utilizado para determinar a extensão de tempo
entre os cálculos de sucessivos parâmetros. Para
processamento de voz, tipicamente, o peŕıodo de
segmento está entre 10ms e 30ms. Valores nesta
faixa representam um compromisso entre a razão
de mudança do espectro e a complexidade do sis-
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tema (Picone, 1991). Devido ao fato de nas ex-
tremidades das janelas o sinal analisado sofrer um
amortecimento excessivo em suas amostras, faz-
se necessário à utilização de um processo denomi-
nado sobreposição para controlar quão rapida-
mente os parâmetros do sinal podem mudar de
segmento para segmento. Em processamento de
voz a janela mais utilizada é a de Hamming, que
é um caso particular da janela de Hanning dada
por:

ω(n) =
αω − (1 − αω)cos(2nπ)/(NS − 1)

βω

(3)

onde αω = 0.54, com 0≤n≤NS e ω(n)=0 para n
fora do intervalo; αω é definida como uma cons-
tante no intervalo [0,1], NS é o tempo de duração
da janela e βω é uma constante de normalização
definida tal que o valor da raiz média quadrática
(rms) da janela é igual a unidade, como segue:

βω =

√

√

√

√

1

N

NS−1
∑

n=0

ω2(n). (4)

Assim, a cada novo segmento apenas uma
fração do sinal irá mudar. Na figura 2 é ilustrado
um processo de segmentação e janelamento onde
são tomados N segmentos de K amostras do sinal.
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Análise de segmentos da palavra zero com sobreposição entre as janelas
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Figura 2: Análise de segmentos da palavra com
sobreposição entre as janelas.

A sobreposição entre as janelas é dada por:

sobreposição(%) =
Tw − Tf

Tw

× 100 (5)

onde Tw é o tempo de duração da janela e Tf é
o tempo de duração do segmento. Assim, por ex-
emplo, a combinação do peŕıodo do segmento de
20ms e duração de janela de 30ms corresponde a
aproximadamente 33% de sobreposição. O obje-
tivo da sobreposição é reduzir o rúıdo introduzido
pelo janelamento e o rúıdo de canal não esta-
cionário.

2.2 Codificação em coeficientes mel-cepstrais

Experimentos com a percepção humana tem
mostrado que frequências de um som complexo
dentro de uma certa largura de banda de al-
guma frequência nominal não pode ser individual-
mente identificada. Quando um dos componentes
deste som está fora da largura de banda consi-
derada, essa componente não pode ser distinguida.
Normalmente, considera-se uma largura de banda
cŕıtica para voz como sendo de 10% a 20% da fre-
quência central do som considerado. Uma das for-
mas mais populares de se mapear a frequência de
um dado sinal de som para valores de freqências
perceptuais, isto é, capaz de excitar a audição hu-
mana, é através da escala mel (Picone, 1991). Esta
escala tenta mapear as frequências percept́ıveis de
um tom ou de uma frequência de pitch em uma es-
cala linear. Neste artigo utilizou-se uma frequên-
cia limite para segmentação uniforme Fu = 1kHz,
uma distribuição em 10 intervalos uniformes, uma
frequência de amostragem mı́nima de 8kHz e a es-
cala mel (Rabiner and Biing-Hwang, 1993) dada
por:

mel = 2595log

(

1 +
f

700

)

(6)

O banco de filtros utilizado abrange a faixa
de 0 a 4600Hz sendo distribúıdo em 20 filtros,
e, através da Transformada rápida de Fourier
(FFT), gera-se a sáıda log-energia já devidamente
espaçada na escala mel denominada de em .

2.3 Geração da matriz temporal bidimensional-

TCD

Os coefecientes mel-cepstrais,mfcc são calculados
através da seguinte equação:

mfcc(t+1) = mfcc(t)+

NF
∑

k=1

em(k)cos

[

t (k − 0.5)

NF.π

]

(7)
onde em são os coeficientes mel-cepstrais e NF
é o número de filtros. A matriz de coeficientes
mel-cepstrais de duas dimensões, que é resultado
da TCD realizada em uma seqüência de T vetores
de observação de coeficientes mel-cepstrais no eixo
do tempo, é obtida pela equação:

Ck(n, T ) =
1

T

T
∑

t=1

mfcck(t)cos
(2t − 1)nπ

2T
(8)

onde k, 1 ≤ k ≤ K, refere-se a k-ésima (linha)
componente do t−ésimo segmento da matriz e
n, 1 ≤ n ≤ N(coluna), refere-se a ordem da TCD.
Dessa forma, obtém-se a matriz de duas dimen-
sões, onde o interesse está nos coeficientes de baixa
ordem de k e n que codificam as variações de
longo prazo do envelope espectral do sinal de voz
(L. Fissore and Rivera, 1997). Este procedimento



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           1057

é realizado para cada palavra falada. Assim, tem-
se uma matriz bidimensional Ck(n, T ) para cada
sinal de entrada. Os elementos da matriz são obti-
dos da seguinte forma:

1. Para uma dada palavra P são tomados dez
exemplos de pronúncias dessa palavra. Esses
exemplos são devidamente codificados em T
segmentos distribúıdos ao longo do eixo do
tempo;

2. Cada segmento de um dado exemplo da
palavra P gera uma quantidade K de coe-
ficientes mel-cepstrais, dessa forma são re-
tiradas às caracteŕısticas significantes para
cada segmento ao longo do tempo. Calcula-se
a TCD de ordem N para cada coeficiente mel-
cepstral de mesma ordem dentro dos segmen-
tos distribúıdos ao longo do eixo do tempo,
isto é, a TCD de ordem N será calculada
para os coeficientes c1 do segmento t = 1,
c1 do segmento t = 2, ..., c1 do segmento
t = T , e assim por diante gerando os ele-
mentos c11, c12, c13, ..., c1N da matriz dada na
equação (8), até mapear todos os coeficientes
em todos os segmentos. Assim, é gerada uma
matriz para cada exemplo da palavra P ;

3. São calculadas uma matriz de média e uma
de variância para representar o modelo da
palavra P.

A seguir tem-se as matrizes formadas:

C0 =

(

c0
11 c0

12

c0
21 c0

22

)

C1 =

(

c1
11 c1

12

c1
21 c1

22

)

...

C9 =

(

c9
11 c9

12

c9
21 c9

22

)

2.4 Sistema heuŕıstico de inferência fuzzy para

decisão

A etapa de decisão é realizada por um sistema
heuŕıstico de inferência fuzzy baseado no conjunto
de regras obtidas a partir das médias e das var-
iâncias das matrizes temporais de duas dimensões
de cada palavra falada. Para este artigo optou-
se por utilizar uma matriz com o número mı́nimo
posśıvel de parâmetros (2 × 2) e que ainda per-
mita um desempenho satisfatório quando com-
parado com reconhecedores de padrões dispońıveis
na literatura. Os elementos das matrizes Cj ,
com j = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, onde j representa
o padrão usado no treinamento, são utilizados
pelo sistema de inferência fuzzy para gerar qua-
tro funções de pertinência gaussianas, correspon-
dente a cada elemento cj

kn

∣

∣

k=1,2;n=1,2 da matriz.

O modelo do sistema de inferência fuzzy para o
reconhecimento é dado na figura 3. A implemen-

j

knC

Padrão a ser
reconhecido

j

Dígito identificado

Fuzificador:

Geração das

funções de

pertinência

Fuzzy

Base de

Regras Fuzzy

Inferência

Figura 3: Sistema fuzzy utilizado no reconheci-
mento.

tação do sistema heuŕısitico de inferência TCD-
Fuzzy utiliza funções gaussianas para a geração
das funções de pertinência, onde foram tomadas
as médias e variâncias dos elementos da matriz
Cj correspondente a cada padrão. Deste modo,
para cada função de pertinência, tem-se o grau de

pertinência µ
(

cj
kn

)

dado conforme segue:

µ
(

cj
11

)

=
[

µ0
c11

µ1
c11

µ2
c11

µ3
c11

. . . µ9
c11

]

(9)

µ
(

cj
12

)

=
[

µ0
c12

µ1
c12

µ2
c12

µ3
c12

. . . µ9
c12

]

(10)

µ
(

cj
21

)

=
[

µ0
c21

µ1
c21

µ2
c21

µ3
c21

. . . µ9
c21

]

(11)

µ
(

cj
22

)

=
[

µ0
c22

µ1
c22

µ2
c22

µ3
c22

. . . µ9
c22

]

(12)

O grau de ativação da regra é dado por:

hj
i

(

cj
kn

)

= µj
c11

× µj
c12

× µj
c21

× µj
c22

(13)

onde j = 0, 1, 2, ..., 9 representa o padrão e i =
1, 2, 3, ..., 10 representa o ı́ndice da regra. O vetor
do grau de ativação de cada regra é dado por:

hi =
[

h0
1 h1

2 h2
3 h3

4 h4
5 h5

6 h6
7 h7

8 h8
9 h9

10

]

(14)

O grau de ativação normalizado da regra é dado
por:

yj
i =

hj
i

∑L

l=1 hj
l

(15)

e
L

∑

l=1

yj
i = 1 (16)

onde L = 10. O sistema heuŕıstico de inferência
fuzzy para reconhecimento toma a decisão através
das bases de regras, escolhendo o maior valor do
vetor dado na equação (15).

3 Resultados Experimentais

Os parâmetros da matriz Cj
kn e as variâncias dos

seus elementos foram utilizados na fuzzificação dos
padrões, onde foram geradas as funções de pert-
inências, mostradas nas figuras 4 a 7. Assim, para
cada padrão j treinado tem-se um conjunto de
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centros correspondente aos elementos cj
kn da ma-

triz temporal Cj , utilizados para a fuzzificação dos
padrões, onde foram geradas as funções, respec-
tivamente. Essas funções serão utilizadas para
medir o grau de similaridade da palavra a ser re-
conhecida com os padrões do modelo.
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3.1 Treinamento do Sistema

Na fase de treinamento, para a parametrização dos
modelos, foram utilizados doze locutores, sendo
sete masculinos (locutores de 1 a 6 e locutor 11) e
cinco femininos (locutores de 7 a 10 e locutor 12)
distribúıdos como segue:

1. Os locutores de 1 a 10 falaram, em duas
séries, os d́ıgitos de 0 a 9 num total de
200 locuções pronunciadas em ambiente com
baixos ńıveis de rúıdo (laboratório), das quais
as 100 primeiras foram utilizadas para treina-
mento. Assim, por exemplo, para o d́ıgito
zero foram pronunciadas dez locuções por lo-
cutores diferentes e, sucessivamente, para os
demais d́ıgitos. Para cada dez exemplos de
um d́ıgito (padrão) foi gerada uma matriz
Cj . Para finalizar o cômputo das matrizes
de treinamento realizou-se o cálculo da mé-
dia e da variância dos elementos da matriz
Cj , gerando-se assim duas matrizes de ordem
(2 × 2), uma de média e outra de variância
que representam os parâmetros do padrão de
cada d́ıgito. As outras 100 locuções foram
utilizadas no procedimento de teste.

2. Os locutores 11 e 12 falaram, também, em
duas séries tomadas em dias diferentes e
horários diferentes, em condições diferentes,
dez vezes os d́ıgitos de 0 a 9 num total de
cem locuções por série, visando, também, os
procedimentos de teste.

3.2 Modo teste

Neste modo, utilizou-se, 100 locuções pronun-
ciadas em ambiente com controle de ńıvel de
rúıdo e 400 locuções pronunciadas em ambiente
sem nenhum tipo de controle de rúıdo. Para
cada dez exemplos de cada d́ıgito falado, foi gera-
da uma matriz temporal de coeficientes cepstrais
bidimensional Cj , utilizada no procedimento de
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teste. Efetivamente, foram realizados cinco tipos
de testes:

1. TESTE 1: Reconhecimento estritamente de-
pendente do locutor, onde as palavras uti-
lizadas para o treinamento e testes foram pro-
nunciadas por um mesmo grupo de 10 locu-
tores.

2. TESTE 2: Reconhecimento com dependência
parcial do locutor, onde o locutor submetido
ao reconhecimento participou do processo de
treinamento com dois exemplos para cada dez
exemplos de cada d́ıgito (Locutor masculino).

3. TESTE 3: Reconhecimento com dependência
parcial do locutor, onde o locutor submetido
ao reconhecimento participou do processo de
treinamento com dois exemplos para cada dez
exemplos de cada d́ıgito (Locutor feminino).

4. TESTE 4: Reconhecimento independente do
locutor, onde o locutor submetido aos testes
não teve nenhuma participação no processo
de treinamento dos modelos (Locutor mas-
culino).

5. TESTE 5: Reconhecimento independente do
locutor, onde o locutor submetido aos testes
não teve nenhuma participação no processo
de treinamento dos modelos (Locutor femi-
nino).

A tabela 1 mostra a análise do desempenho do sis-
tema TCD-Fuzzy para o reconhecimento de voz,
considerando-se a ordem mı́nima da matriz tem-
poral com coeficientes mel-cepstrais e, submetido
aos testes supracitados. Observa-se, claramente,
a eficiência da metodologia proposta comparada
com o método HMM, sob as mesmas condições de
testes, largamente usado na literatura. O algo-
ritmo HMM utilizado nesta análise apresenta as
seguintes caracteŕısticas: discreto, dois estados e
dois parâmetros, matriz de covariância diagonal e
coeficientes bidimensionais variável.

TCD TCD-Fuzzy HMM
TESTE 1 90% 89% 84%
TESTE 2 78% 84% 50%
TESTE 3 75% 79% 66%
TESTE 4 71% 75% 71%
TESTE 5 78% 82% 50%

Tabela 1: Resultados dos testes com o TCD-Fuzzy

e HMM.

4 Conclusões

Observa-se pelos resultados que a proposta de Re-
conhecedor de voz baseado em um classificador
TCD-Fuzzy, mesmo com uma quantidade mı́nima
de parâmetros nos padrões gerados foi capaz de

extrair mais fielmente as caracteŕısticas temporais
do sinal de voz e apresentar bons resultados de
reconhecimento, quando comparado com o HMM
com 2 misturas e 2 parâmetros. No desenvolvi-
mento deste trabalho não foi utilizada nenhuma
técnica de espećıfica de redução de rúıdo, tais
como os utilizados normalmente nos reconhece-
dores baseados em HMM. Acredita-se que com o
tratamento adequado da relação sinal-rúıdo nos
processos de treinamento e teste, poderá acarretar
em um melhor desenvolvimento do Reconhecedor
TCD-Fuzzy. Um aumento nos exemplos utilizados
no banco de geração dos padrões poderá aumen-
tar o grau de confiabilidade melhorando também
o desempenho do TCD-Fuzzy.
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Abstract— The project which resulted this paper aimed the analysis of the internal state of stress of structural
or mechanical parts using AI tools, more specifically Neural Networks (Clustering). The results of computer
simulations through Finite Elements are treated as images of the internal state of stress in a plane, and the latter
are to be analyzed by a neural network. The neural network, using methods and criteria previously defined,
will ”learn” to analyze and classify the concentration of stresses in a complete plan in the interior of the part.
This kind of study is an advance to the usual stress analysis, made only along certain lines/paths. At the end,
the Neural/Clustering Network System should be able to identify, in any area of a mechanical part, the level of
concentration of stresses in that area.

Keywords— Stress Analysis, Computer simulation of stresses, Neural Networks and Clustering.

Resumo— O projeto que deu origem a este artigo teve como objetivo a análise do estado de tensões de
peças estruturais ou mecânicas usando ferramentas de IA, mais especificamente Redes Neurais (Clustering). Os
resultados de simulações computacionais usando Elementos Finitos são tratados como imagens do estado interno
de tensões num plano, as quais serão analisadas por uma rede neural. A rede neural, usando métodos e critérios
previamente definidos, vai aprender a analisar e classificar a concentração de tensões num plano completo no
interior da peça. Este tipo de estudo é um avanço na análise de tensões usual, feita somente ao longo de certas
linhas ou caminhos. Ao final, o sistema de Redes Neurais/Clustering deveria ser capaz de indentificar, em uma
área de uma peça mecânica, o ńıvel de concentração de tensões na área.

Palavras-chave— Análise de tensões, Simulação computacional de tensões, Redes Neurais e Clustering.

1 Introdução

No projeto que deu origem a este artigo foram uti-
lizados Elementos Finitos e ferramentas de Inteli-
gência Artificial, Redes Neurais, para a simulação
de peças estruturais e a posterior análise dos pa-
drões de variação dos estados internos de tensões
utilizando o método Clustering.

As Redes Neurais são aplicáveis a virtual-
mente qualquer situação onde exista uma relação
entre as variáveis preditoras, de entrada e inde-
pendentes, e as variáveis preditas, de sáıda e de-
pendentes, mesmo se esta relação for complexa e
dif́ıcil de ser estabelecida. São consideradas apro-
ximadores universais que relacionam a entrada de
um determinado sistema com a sáıda do mesmo,
(A. P. Braga, 2000).

Uma vez definido o problema, é necessário
reunir dados para o treinamento da rede neural.
Um conjunto de dados de treinamento inclui certo
número de casos, cada um contendo valores para
uma série de variáveis de entrada e sáıda. Após a
realização dos treinamentos, agrupamos os dados
utilizando o método Clustering, com o objetivo de
classificá-los em quatro diferentes grupos.

A proposta do projeto é utilizar um determi-
nado tipo de padrão de tensões, por exemplo, o
plano formado pelas tensões máximas de von Mi-
ses, (Cardoso, 1999), em uma determinada região
no interior e possivelmente na superf́ıcie de uma

peça com geometria arbitrária, extraindo informa-
ções do mesmo com o objetivo de reunir dados de
entrada e sáıda.

2 Redes Neurais

O final da década de 80 marcou o ressurgimento da
área de Redes Neurais Artificiais (RNAs), também
conhecidas como conexionismo ou sistemas de pro-
cessamento paralelo e distribúıdo. Esta forma de
computação não-algoŕıtmica é caracterizada por
sistemas que, em algum ńıvel, relembram a es-
trutura do cérebro humano. Por não ser baseada
em regras ou programas, a computação neural se
constitui em uma alternativa à computação algo-
ŕıtmica convencional, (Haykin, 2001).

RNAs são sistemas paralelos distribúıdos
compostos por unidades de processamento simples
(nodos) que calculam determinadas funções ma-
temáticas (normalmente não-lineares). Tais uni-
dades são dispostas em uma ou mais camadas e
interligadas por um grande número de conexões,
geralmente unidirecionais. Na maioria dos mo-
delos estas conexões estão associadas a pesos, os
quais armazenam o conhecimento representado no
modelo e servem para ponderar a entrada recebida
por cada neurônio da rede (A. P. Braga, 2000).

A solução de problemas através de RNAs é
bastante atrativa, já que a forma como esta é
representada internamente pela rede e o parale-
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lismo natural inerente à arquitetura das RNAs
cria a possibilidade de um desempenho superior
ao dos modelos convencionais. Em RNAs, o pro-
cedimento usual na solução de problemas passa
inicialmente por uma fase de aprendizagem, em
que um conjunto de exemplos é apresentado para
a rede, a qual extrai automaticamente as caracte-
ŕısticas necessárias para representar a informação
fornecida. Estas caracteŕısticas são utilizadas pos-
teriormente para gerar respostas para o problema.

A capacidade de aprender através de exem-
plos e de generalizar a informação aprendida é,
sem dúvida, o atrativo principal da solução de pro-
blemas através de RNAs. A generalização, que
está associada à capacidade de a rede aprender
através de um conjunto reduzido de exemplos e
posteriormente dar respostas coerentes para da-
dos não-conhecidos, é uma demonstração de que
a capacidade das RNAs vai muito além do que
simplesmente mapear relações de entrada e sáıda.
As RNAs são capazes de extrair informações não-
apresentadas de forma expĺıcita através dos exem-
plos. Não obstante, as RNAs são capazes de atuar
como mapeadores universais de funções multiva-
riáveis, com custo computacional que cresce ape-
nas linearmente com o número de variáveis. Ou-
tra caracteŕıstica importante é a capacidade de
auto-organização e de processamento temporal,
que, aliada àquelas citadas anteriormente, faz das
RNAs uma ferramenta computacional extrema-
mente poderosa e atrativa para a solução de pro-
blemas complexos (A. P. Braga, 2000).

3 Clusterização

Clusterização é a classificação não-supervisionada
de dados, formando agrupamentos ou clusters.
Ela representa uma das principais etapas de pro-
cessos de análise de dados, denominada análise de
clusters (Vieira J., 2004).

A análise de clusters envolve, portanto, a or-
ganização de um conjunto de padrões, usualmente
representados na forma de vetores de atributos ou
pontos em um espaço multidimensional, de acordo
com alguma medida de similaridade. Intuitiva-
mente, padrões pertencentes à um dado cluster
são similares, portanto, diferem dos padrões per-
tencentes aos demais clusters, (Cardoso, 1999).

No presente projeto utilizamos o processo de
Clusterização com o objetivo agrupar os dados de
sáıda em quatro diferentes grupos ou classes, como
será explicado no tópico referente ao critério de
sáıda.

4 Critérios para o agrupamento de dados

A primeira etapa consiste em coletar dados, tanto
de entrada, quanto de sáıda. Os dados de en-
trada foram obtidos através da análise de tensões
em planos, em peças com diferentes geometrias e

carregamentos. Cada plano é caracterizado por
regiões (áreas) de diferentes cores, estas últimas
determinando o ńıvel de tensão presente em cada
área do plano, como pode ser visto em Fig. 1.

Em Fig. 1, os valores das tensões em cada
área, diferenciados por cores, são fornecidos pelo
programa de Elementos Finitos, assim como o pró-
prio plano de tensões. Um dos critérios utilizados
no vetor de entrada deveria necessariamente con-
ter dados que relacionassem tais valores.

Somente os valores das tensões em cada área
não caracterizaria o ńıvel de concentração de ten-
sões em um dado plano. A concentração de ten-
sões em um plano é a medida qualitativa e quanti-
tativa usada para representar o estado de tensões
no mesmo. Assim, foram utilizados os valores das
áreas, relativos à área total, e o maior ńıvel de
tensão verificado no plano de tensão de cada peça.
Para efetuar tal análise, utilizamos uma contagem
de pixels para determinar a área referente a cada
região de concentração de tensões, assim como a
área total do plano em questão. Com o valor das
tensões e das áreas relativas, área de uma região
de concetração de tensões dividida pela ára total
do plano, determinamos o vetor de entrada de três
diferentes maneiras. Analisamos os resultados ob-
tidos com os três diferentes vetores de entrada e
aplicamos o que apresentou o menor erro, con-
forme explicado nos tópicos seguintes.

O vetor de sáıda, ou valor de sáıda, deve re-
presentar o ńıvel de concentração de tensões de
cada plano analisado. No entanto, o valor refe-
rente à sáıda são determinados qualitativamente,
através da visualização e comparação entre planos
de tensão, com maior ou menor concentração de
tensões, ou seja, representam uma imprecisão que
deve ser considerada na análise final do projeto.
Assim como nos vetores de entrada, subtemos três
diferentes dados de sáıda ao treinamento e seleci-
onamos o que apresentou o menor erro.

5 Critério de Entrada

O que denominamos como critério de entrada, tem
como objetivo representar as caracteŕısticas dos
ńıveis de concentração de tensão no plano da peça
analisada. Para isso, consideramos dois aspectos:

• 1) A razão entre a área total e as áreas com
concentração de tensão.

• 2) A diferença entre o maior e o menor valor
de tensão verificado no plano de tensão da
peça.

De acordo com os aspectos determinados, con-
sideramos que em cada plano de tensão analisado
no máximo os cinco maiores valores de tensão veri-
ficados, ou seja, os cinco pontos com posśıvel con-
centração de tensão, seriam estudados, resultando
em um vetor de dez posições. Assim construimos
o vetor abaixo:
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I = [Xi, Xi+1, . . . , Xn]

i = 1, 2, . . . , n

n = 10

No intervalo i = [1, 5], consideramos apenas
o aspecto 1) citado anteriormente, onde I(1) re-
presenta a área relativa 1 dada pela razão da área
total pela soma das duas áreas em torno do ponto
com o maior valor de tensão. Para as demais posi-
ções, até I(5), seguimos o mesmo critério utilizado
em I(1).

Verifica-se que o valor da área relativa foi in-
vertido, pois assim os valores referentes às posições
no intervalo i = [1, 5] do vetor de entrada serão
maiores em peças com concentração de tensões.
Tal inversão é justificada pelos termos seguintes,
i = [6, 10], que também tem seus valores amplia-
dos em peças onde há concentração de tensões, o
que facilita o treinamento em redes neurais, dimi-
nuindo o número de interações necessárias até a
estabilização.

Se o número de pontos com concentração de
tensões for menor que cinco, então considera-se
que a razão entre a área total pela soma das duas
áreas em torno do ponto com o maior valor de ten-
são é zero, para que os valores no vetor de entrada
sejam determinados, diferentes de infinito, o que
aconteceria de fato se considerássemos a fórmula
acima válida quando não temos cinco pontos de
concentração de tensões.

Quando o ńıvel de tensão é menor que a es-
cala azul claro, cor presente em Fig. 1 e Fig. 2,
(1385750 Pa), conclui-se que a peça não apre-
senta nenhum ponto com concentração de tensões,
logo, as posições no vetor de entrada no intervalo
i = [1, 5], correspondentes aos pontos de concen-
tração de tensões, são preenchidas com zeros.

Caso uma peça apresente mais de cinco pon-
tos com concentração de tensões, consideramos os
cinco pontos com menores áreas e respectivos mai-
ores valores de tensão (Vieira J., 2004).

No intervalo i = [6, 10], considerando o as-
pecto 2), I(6) representa a diferença entre o maior
valor de tensão referente à área 1 e o menor valor
de tensão verificado na peça, valor dado em Pas-
cal. Para as demais posições, até i = 10 seguimos
o mesmo critério.

Abaixo segue um exemplo de obtenção dos va-
lores de entrada através da verificação do plano de
tensões de uma barra com três carregamentos con-
centrados.

Figura 1:
Plano de tensões em uma barra com três
carregamentos concentrados (longitudinal).

Analisando Fig. 1 obtemos o seguinte vetor de
entrada:

I = [121.3893, 10.0708, 50.5994, 45.4795, 0]

Para i = [1, 5], e:

I = [3939292.5, 2251024.5, 2251024.5, 2251024.5, 0]

Para i = [6, 10].

6 Critério de Sáıda

Este critério representa os ńıveis de concentração
de tensão referentes a cada vetor de entrada e con-
sequentemente a cada plano de tensão. É dado por
um número real que varia no intervalo de 0 a 10,
ou seja, cada vetor de entrada tem um número real
correspondente na sáıda que caracteriza o ńıvel de
concentração de tensões no plano analisado. Tais
números são obtidos avaliando-se visualmente o
plano em questão.

Estabelecemos intervalos de valores que repre-
sentam o ńıvel de concentração de tensões em cada
peça, com o intuito de classificar os dados verifi-
cados após o treinamento da rede neural, onde O
representa o número referente à cada plano de ten-
sões, da seguinte maneira:

• Se, 0 < O ≤ 2.5 ⇒ baixa concentração de
tensões.

• Se, 2.5 < O ≤ 5 ⇒ moderada concentração
de tensões.

• Se, 5 < O ≤ 7.5 ⇒ considerável concentração
de tensões.

• Se, 7.5 < O ≤ 10 ⇒ alta concentração de
tensões.
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As figuras a seguir, Fig. 2 e Fig. 3, represen-
tam diferentes planos de tensões analisados com
os respectivos valores observados de acordo com o
presente critério.

Figura 2:
Plano de tensões em uma barra com três
carregamentos concentrados (longitudinal).

Figura 3:
Plano de tensões em uma barra com três
carregamentos concentrados (transversal).

• Para Fig. 2, O = 5

• Para Fig. 3, O = 7

7 Simulação

Definido os critérios, dados de entrada e sáıda,
foram analisados centenas de planos de tensões
com o intuito de reunir o maior número posśıvel
de variáveis preditoras e variáveis preditas. Uti-
lizando o software MatLab, implementamos uma
rede neural do tipo feed-forward, com 10 entra-
das, vetor de entrada I, e apenas uma sáıda, O,
(Neural Network Toolbox User’s Guide, software
MatLab, n.d.). Fornecemos todos os dados de en-
trada e sáıda para rede neural agrupando os veto-
res de entrada em uma matriz e os valores de sáıda

em um único vetor. A rede neural implementada
apresentou 20 camadas internas unidirecionais e
necessitou aproximadamente de 35 iterações para
atingir a estabilidade.

O programa implementado através do soft-
ware MatLab, utilizado para as simulações rela-
cionadas a este artigo, treina, utilizando 75% dos
dados fornecidos, valida, com 15% dos dados e
testa com os 15% restantes a rede neural utili-
zada, aproximando retas que melhor se ajustam
aos dados verificados na sáıda da rede neural e na
sáıda obtida com o critério de sáıda. Em Fig. 4
verificamos a reta aproximada no treinamento da
rede neural, em Fig. 5 temos a aproximação linear
referente a validação da rede neural utilizada. Em
Fig. 6, a aproximação linear para o teste da rede
e em Fig. 7 verificamos a aproximação linear final
da rede neural, considerando todos os dados for-
necidos (Neural Network Toolbox User’s Guide,
software MatLab, n.d.).

Figura 4:
Aproximação linear referente aos dados
utilizados no treinamento da rede neural.

Figura 5:
Aproximação linear referente aos dados
utilizados na validação da rede neural.
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Figura 6:
Aproximação linear referente aos dados

utilizados no teste da rede neural.

Figura 7:
Aproximação linear referente à todos dados

obtidos através dos critérios.

Figura 8:
Curvas referentes aos erros no treino, na

validação e no teste da rede neural versus o
número de iterações.

Em Fig. 8, temos um gráfico que apresenta o
erro médio verificado na rede neural. Se conside-
rarmos o maior valor de concentração de tensões

especificado, temos que o erro médio é aproxima-
damente 10%, valor que após a análise utilizando o
método Clustering, não interfere com a relevância
de divergir os resultados obtidos.

8 Classificação

Consiste na divisão em quatro diferentes classes,
cada uma caracterizando o ńıvel de concentração
de tensões no plano analisado, como citado no tó-
pico referente ao critério de sáıda.

Ápos o treinamento da rede neural, aplica-
mos dados de entrada com o objetivo de verificar
as respostas obtidas para cada plano de tensões.
Em Fig. 9 relacionamos as sáıdas verificadas após
a aplicação da rede neural com as sáıdas obtidas
utilizando o critério de sáıda (Fuzzy Logic Toolbox
User’s Guide, software MatLab, n.d.).

Figura 9:
Gráfico que representa os dados de sáıda obtidos
pelo critério de sáıda versus os dados de sáıda

obtidos após a aplicação da rede neural.

Caso a rede neural trata-se os dados perfeita-
mente, os pontos verificados formariam uma reta,
no entanto a formação desta reta não é visuali-
zada. A aplicação do método Clustering tem como
objetivo classificar os dados e corrigir posśıveis di-
vergências de valores.

Após aplicarmos o método Clustering, obte-
mos Fig. 10, onde cada cor representa o ńıvel de
concentração de tensões do plano da peça anali-
sada (Fuzzy Logic Toolbox User’s Guide, software
MatLab, n.d.).
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Figura 10:
Análise clustering dos dados de sáıda obtidos
pelo critério de sáıda versus os dados de sáıda

obtidos após a aplicação da rede neural.

9 Conclusões

Após analisarmos todas as simulações, verificamos
que os resultados obtidos atingiram o objetivo do
projeto, determinar o ńıvel de concentração de
tensões em uma peça, analisando-se um plano de
tensões referente à mesma.

A parte mais importante e longa do projeto
foi, obviamente, definir os critérios a serem utiliza-
dos nas simulações por redes neurais. Foram testa-
dos diversos critérios, tanto de entrada, quanto de
sáıda, e todos sempre discutidos qualitativamente
entre a equipe do projeto, observando-se serem cri-
térios inéditos, sem referências ou exemplos da bi-
bliografia na área. Ao definir os critérios, houve
a preocupação em utilizar aqueles que apresentas-
sem o menor erro combinado com uma facilidade
de compreensão do que estava sendo descrito.

Dois fatores poderiam reduzir significativa-
mente os erros observados. Primeiro, aumentar
o número de variáveis preditoras e de variáveis
preditas, segundo, analisar os planos de tensão
seguindo sempre o mesmo critério. Este último
item é bem dif́ıcil de ser executado, visto que a
classificação feita é qualitativa, baseada na obser-
vação do plano de tensão, ou seja, como há um
observador/identificador humano na identificação
do critério, não é posśıvel garantir o mesmo cri-
tério para todos os planos de tensões analisados.
No entanto, isto está na base dos métodos da IA,
que por este motivo se prestam bem à análise fi-
nal de tensões, sempre qualitativamente. Obvia-
mente, mantendo-se um controle ŕıgido na análise
da concentração de tensões diminuem-se as im-
precisões iniciais e os erros obtidos, e aumenta-se
a eficácia da análise final do ńıvel de concentração
de tensões num plano qualquer de uma determi-
nada peça.

Após treinarmos a rede neural, foi aplicado

o método Clustering. Este método foi implemen-
tado de modo a separar os dados obtidos após o
treinamento em quatro diferentes classes de ńıveis
de concentração de tensão.

Os critérios e a metodologia utilizados es-
tão ainda em seus primórdios. No entanto, tem-
se como objetivo, na continuidade deste projeto,
aprofundar os mesmos, de modo que uma análise
preliminar de um determinado projeto, seja uma
peça mecânica submetida a determinados esfor-
ços, seja uma estrutura veicular com um determi-
nado carregamento, nos forneça informações sobre
posśıveis concentrações de tensões. Por exemplo,
poderiam ser analisados diversos planos em par-
tes mais solicitadas na estrutura de um automó-
vel, trem, navio ou avião, de modo a avaliar-se o
melhor posicionamento das cargas que conduzem.
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Flávio Henrique Teles Vieira∗, Flávio Geraldo Coelho Rocha∗, Bruno Vińıcius Lopes
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Abstract— In this work, we propose an adaptive predictive flow control scheme based on the TSK (Takagi-
Sugeno) fuzzy model for congestion control in broadband networks. The proposed control scheme is intended to
avoid congestion by applying a TSK type model with orthonormal basis functions (OBF) to predict the buffer
queue length. For this end, we developed a training algorithm for the TSK-OBF model that was incorporated
into the proposed control scheme, achieving low loss rate network performance. As essential part of the proposed
congestion control scheme, we derive an analytical expression involving the fuzzy model parameters for the control
of the flow rates that minimizes the queueing length variance. The proposed congestion control system is applied
to a network environment with real traffic traces. Simulations are made in order to compare the performance of
the proposed control algorithm to those of some existing control approaches in literature.

Keywords— Flow Control, Adaptive Prediction, Fuzzy Modeling, Network Traffic.

Resumo— Neste trabalho, propomos um esquema de controle adaptativo de fluxos de tráfego de redes de
computadores baseado no modelo fuzzy Takagi-Sugeno (TSK). O esquema de controle proposto evita a ocorrência
de congestionamento utilizando um modelo fuzzy TSK com funções de base ortonormais (FBO) para prever
adaptativamente o tamanho da fila no buffer nos enlaces. Com o objetivo de ajustar dinamicamente os parâmetros
do modelo fuzzy-FBO, desenvolvemos um algoritmo de treinamento para o mesmo. Como parte do esquema de
controle de congestionamento proposto, apresentamos uma equação para o cálculo da taxa ótima dos fluxos para
minimizar a variância do tamanho da fila no buffer. O controle de congestionamento proposto é aplicado em
um cenário de rede com séries reais de tráfego. Comparações realizadas com outros métodos de controle de
congestionamento demonstram que o controle de congestionamento proposto provê menores taxas de perdas,
assim como manutenção da taxa de ocupação no buffer abaixo do valor estipulado.

Palavras-chave— Controle de Fluxos, Predição Adaptativa, Modelagem Fuzzy, Tráfego de Redes.

1 Introdução

Aplicações que exigem garantias de qualidade de
serviço (QoS) têm sido cada vez mais encontradas
na Internet, tais como voz sobre IP e v́ıdeo con-
ferência (Ditze and Jahnich, 2005; Cherry, 2005;
Baldi and Ofek, 2000). Devido ao comportamento
impreviśıvel e de rajadas dos fluxos em redes mul-
timı́dia, congestionamentos podem ocorrer cau-
sando perdas de dados (bytes) e degradação dos
parâmetros de QoS (Hatano et al., 2007). Desta
forma, se faz necessário um mecanismo de con-
trole de congestionamento eficiente para superar
esses problemas e garantir a qualidade de serviço
desejada.

Duas estratégias distintas de controle e geren-
ciamento de congestionamento são comumente en-
contradas na literatura: recuperação e prevenção
(Durresi et al., 2006; Jacobson, 1995). A primeira
tem como objetivo atuar na rede após a ocorrência
de congestionamento para resolver tal problema.
A segunda trata de detectar posśıveis condições
que levem a situações de congestionamentos e de
executar procedimentos para impedir suas ocor-
rências. Esta estratégia de prevenção, que se ba-
seia em antecipar situações de congestionamento,

normalmente inclui modelos para análise do com-
portamento do tráfego, sendo este frequentemente
complexo e não-linear (Lee and Fapojuwo, 2005).

A solução adotada neste trabalho está relacio-
nada com a aplicação da modelagem fuzzy visando
a predição do comportamento de fila no buffer e
o controle da taxa de entrada dos fluxos de trá-
fego. Neste tipo de abordagem, um fator impor-
tante para o sucesso do controle de congestiona-
mento é a aplicação de uma modelagem de tráfego
adequada. Muitos estudos mostram que modelos
fuzzy possuem vantagens sobre os modelos line-
ares em descrever o comportamento não-linear e
variante no tempo de processos reais desconheci-
dos, como é o caso dos fluxos de tráfego de re-
des (Ouyang et al., 2005; Chen et al., 2000). De
fato, a modelagem fuzzy é capaz de representar
um sistema complexo não-linear através da com-
binação de vários modelos locais lineares invari-
antes no tempo (Chen et al., 2007; Sugeno and
Yasukawa, 1993).

Neste trabalho, objetivamos estabelecer uma
estratégia de controle de congestionamento cujos
parâmetros sejam atualizados adaptativamente e
que possa ser aplicada em diferentes tecnologias de
rede. Para isso, propomos um algoritmo de treina-
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mento adaptativo para um preditor fuzzy do tipo
Takagi-Sugeno (TSK) que utiliza funções de base
ortonormais (FBO), o qual é aplicado na modela-
gem e predição do tamanho da fila no buffer com
o intuito de controlar as taxas das fontes em um
enlace. Por fim, uma taxa ótima de regulação da
fonte é calculada através dos parâmetros obtidos
na predição do tamanho da fila no buffer da rede.

1.1 Funções de Base Ortonormais em Modela-
gem Fuzzy

Nesta seção, abordaremos alguns conceitos envol-
vendo funções de base ortonormais e sua relação
com a modelagem fuzzy.

Para um sistema não-linear com memória
finita, podemos representar sua relação G de
entrada-sáıda (u(k), y(k)) através de um modelo
não-linear de média móvel (NLMA- Non-Linear
Moving Average) como (Oliveira et al., 1999):

y(k) = G(u(k − 1), . . . , u(k − v)) (1)

O sinal de entrada u(k) do modelo (1)
pode ser considerado como o desenvolvimento da
sequência u(k) em uma base tal que a entrada i
seja dada por:

ui(k) = Φmag,i(q
−1)u(k) = q−iu(k) = u(k − i)

(2)
onde q−i é o operador de deslocamento com
Φmag,i(q

−1) = q−i.
A base de Laguerre é usada em vários con-

textos de identificação e controle de sistemas
não-lineares (Oliveira et al., 1999) (Dumont and
Fu, 1993). Neste trabalho, adotamos a base de
Laguerre especialmente porque esta é completa-
mente parametrizada por um único pólo, o pólo
de Laguerre p. O conjunto de funções de transfe-
rência associadas a esta base é dada pela seguinte
equação:

Φmag,i(q
−1) =

√
1 − p2

q−1(q−1 − p)i−1

(1 − pq−1)i
, i = 1, . . .

(3)

onde p ∈ {R : −1 < p < 1} é o pólo das
funções de Laguerre (base de Laguerre). Pode-
se notar que fazendo p = 0 em (3), resulta
na base Φmag,i(q

−1) = q−i. Portanto, a base
Φmag,i(q

−1) = q−i é um caso especial da base de
Laguerre.

A sáıda do modelo expressa por (1), pode ser
reescrita como:

y(k) = H(li(k), . . . , ln(k)) (4)

onde li(k) = Φmag,i(q
−1)u(k) é a i-ésima função

de Laguerre no instante de tempo k, n é o número
de funções de base utilizadas e H é um opera-
dor não-linear. Note que a operação não-linear
correspondente a H pode ser realizada através da
modelagem fuzzy.

As funções de Laguerre li(k) são recursivas
e podem ser obtidas por equações de estado da
seguinte forma (Oliveira et al., 1999):

l(k + 1) = Al(k) + bu(k) (5)

y(k) = H(l(k)) (6)

onde l(k) = [li(k) . . . ln(k)]T . A matriz A e o ve-
tor b dependem da ordem do modelo n e do va-
lor do pólo p como segue (Ninness and Gustafs-
son, 1995):

A =



p 0 0 . . . 0

1 − p2 p 0 . . . 0

(−p)(1 − p2) 1 − p2 p . . . 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

.

.

.

(−p)n−2(1 − p2) (−p)n−3(1 − p2) (−p)n−4(1 − p2) . . . p


(7)

b =
√

(1− p2)[ 1 −p (−p)2 . . . (−p)n−1 ]T

(8)
Dado um número de funções de Laguerre n

(ordem do modelo), a estimação de um valor ade-
quado para o pólo p da base ortonormal acarreta
uma melhor representação do sistema a ser mode-
lado. Objetivamos introduzir informações a res-
peito do comportamento multifractal dos proces-
sos de tráfego no cálculo do pólo p. Propomos a
aplicação da modelagem fuzzy na implementação
do operador não-linear H em (6) que em conjunto
com as funções de base de Laguerre constituem
a modelagem fuzzy-FBO (Funções de Base Orto-
normais) proposta.

Utilizamos o cálculo do parâmetro α apre-
sentado em (Vieira and Ling, 2009) para se ob-
ter o pólo dominante do sistema. O pólo p utili-
zado para o cálculo das funções de base ortonor-
mais para o modelo fuzzy-FBO pode ser dado por
(Vieira and Rocha, 2011):

p = − 1

2log2( α+1
α+1/2

)
(9)

Note que uma vez que o pólo p é dado em fun-
ção do parâmetro multifractal α, podemos estimá-
lo adaptativamente.

2 Modelagem Fuzzy-FBO

A estimação do valor do pólo permite que esten-
damos a interpolação fuzzy de modelos locais, que
é a idéia central do modelo TSK, a um contexto
de funções de base ortonormais. Nossa proposta
se baseia em uma versão em espaço de estados
do modelo TSK, ou seja, cada regra do modelo
fuzzy representa um modelo de espaço de estados
diferente:

Regra Ri :

Se l1(k) é Li1, . . . e ln(k) é Lin
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Então

{
li(k + 1) = Aili(k) + bi~x(k)
yi(k) = Hi(li(k))

(10)

onde Ri corresponde à i-ésima regra, a ma-
triz Ai e o vetor bi dependem do pólo pi(k) e
Hi(li(k)) é o mapeamento que relaciona a sáıda
yi(k) do modelo local i a seu correspondente
estado de Laguerre (funções de base ortonor-
mais) li(k) = [l1(k) l2(k) . . . ln(k)], sendo ~x(k) =
[x1(k) x2(k) . . . xn(k)] o vetor de entrada e Lij a
função de pertinência fuzzy para a regra i associ-
ada a j-ésima variável de premissa. As variáveis
de premissa são os estados de Laguerre do modelo
fuzzy TSK-FBO resultante. A sáıda do modelo
fuzzy-FBO é dada por

y(k) =

∑C
i=1 yi(k)wi(li(k))∑C

i=1 wi(li(k))
, (11)

onde C é o número de regras (modelos locais) e os
pesos wi(li(k)) da regra i são dados por

wi(li(k)) =

n∏
j=1

Lij(lj(k)). (12)

2.1 Algoritmo de Treinamento Adaptativo para
o Modelo Fuzzy-FBO

Nessa seção, apresentamos um algoritmo de agru-
pamento regressivo fuzzy adaptativo (ARFA) para
o modelo preditivo fuzzy-FBO. Este algoritmo foi
proposto em (Vieira and Rocha, 2011).

No algoritmo ARFA, levamos em conta a dis-
tribuição espacial dos dados considerando o erro
de regressão e a distância entre os dados de en-
trada e os clusters. Seja a função custo do algo-
ritmo ARFA definida como:

J =

C∑
i=1

N∑
k=1

u2
ik(rikdik)2 (13)

sujeito a

C∑
i=1

uik = 1, para 1 ≤ k ≤ N (14)

onde uik é o grau de ativação da i-ésima regra para
o k-ésimo padrão de treinamento, C é o número
de regras fuzzy e N é o número total de dados de
treinamento. Na equação (13), rik é o erro entre a
k-ésima sáıda desejada y(k) do sistema modelado
e a sáıda da i-ésima regra fi(~x(k);~ai(k)) com a
k-ésima entrada, isto é,

rik = y(k)− fi(~x(k);~ai(k)), (15)

com i = 1, 2, ..., C e k = 1, 2, ..., N . Na
mesma equação (13), dik é a distância entre o ve-
tor de entrada ~x(k) no instante discreto k e o cen-
tro do i-ésimo cluster βi, ou seja,

dik = ~x(k)− βi. (16)

O grau de ativação uik da i-ésima regra pode
ser calculado por (Vieira and Rocha, 2011):

uik =
1/2(r2

ikd
2
ik)∑C

i=1 1/2(r2
ikd

2
ik)

(17)

Enquanto o centro do i-ésimo cluster (βi) pode
ser calculado pela seguinte equação (Vieira and
Rocha, 2011):

βi =

∑N
z=1 r

2
izu

2
iz~x(z)∑N

z=1 r
2
izu

2
iz

(18)

Para completarmos a primeira fase do algo-
ritmo de treinamento ARFA aplicado à mode-
lagem fuzzy-FBO, devemos obter os parâmetros
θij1 e θij2 das funções de pertinência Gaussianas

Aij(θ
i
j1; θij2). Tais parâmetros caracterizam a j-

ésima função de pertinência da i-ésima regra fuzzy,
onde 1 ≤ j ≤ n e 1 ≤ i ≤ C, e podem ser obti-
dos a partir de uik e dos elementos xj(k) do vetor
de entrada através das seguintes equações (Chen
et al., 2003):

θij1 =

∑N
z=1(uiz)

2xj(z)∑N
z=1(uiz)2

(19)

θij2 =

√√√√∑N
z=1(uiz)2(xj(z)− θij1)2∑N

z=1(uiz)2
(20)

Em resumo, no algoritmo ARFA, são encontra-
dos (ou ajustados) o grau de ativação uik através
da equação (17), a melhor posição para o centro
dos clusters por meio da equação (18), o vetor
de parâmetros ~ai(k) das partes consequentes e o
formato mais adequado para as funções de perti-
nência gaussianas que compõem cada regra fuzzy
do modelo (Vieira and Rocha, 2011).

3 Sistema de Controle de
Congestionamento em Redes

Nessa seção, apresentamos o sistema de controle
de congestionamento implementado. Este sistema
de controle visa prever adaptativamente o com-
portamento da fila no buffer e, a partir dos parâ-
metros do modelo de predição de tráfego, contro-
lar a taxa da fonte de tal forma que o tamanho
da fila no buffer seja igual ou inferior ao ńıvel de
referência desejado.

A estrutura básica do sistema de controle de
congestionamento considerado é mostrada na Fi-
gura 1, na qual estão identificados todos os ele-
mentos do sistema. O tráfego que chega ao buffer
vem de duas classes distintas. Uma está relacio-
nada ao tráfego controlável µ(k) que adapta sua
taxa às condições da rede. A taxa de transmis-
são do tráfego TBD (Taxa de Bits Dispońıvel) é
regulada pelo controlador fuzzy adaptativo pro-
posto implementado no switch. A outra classe é
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Figura 1: Sistema de Controle de Congestiona-
mento.

a do tráfego não-controlável v(k). O parâmetro η
representa a capacidade do enlace de sáıda.

Devido aos diversos tipos de serviços e aplica-
ções, tais como, dados, voz e v́ıdeo sendo multiple-
xados nos nós das redes, a dinâmica da ocupação
do buffer é um processo complexo e não-linear.
Esta ocupação expressa pelo tamanho de fila no
buffer do sistema da Figura 1 pode ser descrita
através da equação de Lindley (Jacobson, 1995):

b(k+1)=min{max[b(k)+(µ(k−d)+ν(k)−η)×T,0],Bmax},

(21)
onde Bmax é a capacidade máxima do buffer.

4 Cálculo da Taxa Ótima de Controle de
Fluxos

A taxa de controle ótima é dada em função do va-
lor do tamanho da fila no buffer d passos à frente.
Uma estimativa do tamanho da fila b(k) no buffer
d passos à frente é fornecida pela sáıda do pre-
ditor/modelo fuzzy proposto quando aplicado à
predição de amostras deste processo pela seguinte
equação:

b̂(k + d) =

C∑
i=1

bi(k + d)hi(k), (22)

onde

hi(k) =
wi(k)∑C
i=1 w

i(k)
com wi(k) = min

j=1...n
Aij(~θ

i
j ;xj(k))

(23)

e

bi(k + d) = αi0 + αi1b(k − p) + αi2b(k + p+ 1) +

. . .+ αip+1b(k) + βip+2µ(k − q) +

βip+3µ(k − p+ 1) +

. . .+ βip+q+2µ(k). (24)

Em (Vieira and Rocha, 2011), mostramos que
a taxa ótima de controle para o sistema proposto
é dada por:

µo(k) = β0(k) ×

×(bτ −
C∑
i=1

(αi0 +

p+1∑
t=1

αitb(k − p− 1 + t) +

+

q∑
t=1

βit+p+1µ(k − q − 1 + t))hi(k)), (25)

onde

β0(k) =

∑C
i=1 β

i
p+q+2h

i(k)(∑C
i=1 β

i
p+q+2h

i(k)
)2

+ λ
. (26)

Segundo a equação (25), a taxa ótima de con-
trole de fluxo µo(k) é obtida em função do vetor
de entrada ~x(k), do vetor de parâmetros conse-
quentes ~ai(k) e do ńıvel desejado do tamanho da
fila no buffer bτ . O parâmetro λ é um parâmetro
de projeto que tem por objetivo limitar eventuais
erros de modelagem do tamanho da fila no buffer.

5 Avaliação do Esquema de Controle de
Congestionamento Proposto

Nessa seção, avaliamos o esquema de controle de
congestionamento proposto e o comparamos a ou-
tros métodos de controle de congestionamento.
Inicialmente, apresentamos os métodos de con-
trole e as medidas de desempenho utilizados na
comparação. Em seguida, validamos o esquema
de controle de congestionamento proposto através
de simulações. Para validação do esquema de con-
trole proposto considerou-se um nó de uma rede
de comunicação sendo alimentado pelas séries de
tráfego reais dec-pkt-2 e dec-pkt-3 1 na escala de
512ms.

Os métodos utilizados na comparação de de-
sempenho do esquema de controle de congestio-
namento proposto são: método de Realimenta-
ção Binária (Ramakrishnan and Jain, 1990) e mé-
todo de Controle Proporcional (Habib and Saa-
dawi, 1992). Tais métodos foram escolhidos por
serem bastante utilizados na literatura (Karnik
and Kumar, 2005; Zhang et al., 2000) e por pos-
súırem caracteŕısticas semelhantes ao método pro-
posto, isto é, esses métodos analisam o comporta-
mento do tamanho da fila no buffer e estimam
uma nova taxa para as fontes controláveis a par-
tir de condições pré-estabelecidas, sendo também
independentes de protocolos espećıficos de rede.
Além disso, assim como no esquema de controle
proposto, nestes métodos de controle um valor li-
mitante para o tamanho da fila no buffer pode ser
estabelecido.

A avaliação do desempenho do esquema de
controle de congestionamento proposto se ba-
seia nas seguintes medidas de desempenho: TPB
(Taxa de Perda de Bytes), Utilização do enlace e
a Vazão da Taxa Controlável.

Para a simulação do esquema de controle de
congestionamento proposto neste cenário, estipu-
lamos uma configuração para a rede considerada
de tal forma a obtermos um ambiente com perdas.
O tamanho do buffer dos roteadores é fixado em
Bmax = 1.5 × 106 bytes e o ńıvel desejado para
o tamanho da fila no buffer é estabelecido como
bτ = 30%Bmax, ou seja, bτ = 4.5 × 105 bytes. O

1http://ita.ee.lbl.gov/html/contrib/DEC-PKT.html



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           1070

Tabela 1: Resultados de Desempenho entre os Métodos de Controle de Congestionamento

Parâmetro Traço Real Realimentação Binária Cont. de Cong. Proporcional Cont. de Cong. Fuzzy-FBO

Média do Buffer 1.109× 106 4.022× 105 6.916× 105 1.452× 103

Variância do Buffer 3.573× 1011 4.176× 1011 4.916× 1011 7.761× 107

TPB 8.9854 10.6477 10.7568 0.0000
Utilização do Enlace 99.9044 85.8284 100.000 87.6575
Vazão Controlável 9.975× 104 5.567× 104 8.748× 104 4.388× 103

parâmetro λ do cálculo da taxa ótima de controle
de fluxo é fixado inicialmente em 1.

Figura 2: Taxa de fonte controlável antes e depois
da aplicação do método de controle de congestio-
namento proposto.

Figura 3: Tamanho da fila no buffer obtido com
o controle de congestionamento proposto e outros
métodos.

A Figura 2 apresenta uma comparação da
taxa da fonte controlável antes e depois da apli-
cação do controle de congestionamento proposto.
Através da Figura 2, é posśıvel observar que a
taxa controlável foi reduzida e algumas vezes até
mesmo levada a um valor nulo. Como foi já dito
anteriormente, a fonte controlável usa a banda que
está dispońıvel, ou seja, a taxa de tal fonte é igual
a taxa correspondente a banda que não está sendo
usada pelas fontes prioritárias. Logo, é posśıvel
que em determinados instantes, o tráfego dessas
fontes controláveis seja todo vetado em favor das
fontes não-controláveis.

Comparamos o desempenho do esquema de
controle de congestionamento proposto com os dos
métodos de Realimentação Binária e o método de
Controle Proporcional. A Figura 3 mostra o tama-
nho da fila no buffer, onde em cada figura referente
a cada nó da rede, apresenta-se respectivamente

o método de Realimentação Binária, o método de
Controle Proporcional e o método proposto. Atra-
vés da Figura 3, pode-se observar que o método
proposto obtém um processo de fila no buffer bem
mais comportado e abaixo do ńıvel desejado.

Por meio da Tabela 1, pode-se verificar que
ao ser aplicado o controle de congestionamento
baseado em fuzzy-FBO a média e a variância do
comprimento da fila no buffer diminuiu significa-
tivamente. Além disso, o TPB é reduzida a zero,
oferecendo melhor desempenho em termos de taxa
de perda e de comportamento da fila no buffer.
No entanto, a utilização do enlace, após a apli-
cação do controle de congestionamento proposto
baseado em fuzzy-FBO, é reduzido uma vez que
o esquema de controle limita as taxas de fonte
controláveis. Os resultados das simulações con-
firmam que o método de controle de congestio-
namento proposto obtém melhores resultados em
termos de perda de dados e comportamento da fila
no buffer, mantendo o comprimento da fila abaixo
do valor desejado, o que nem sempre é garantido
pelos outros métodos de controle de congestiona-
mento considerados.

6 Conclusões

No presente trabalho introduzimos um novo es-
quema de controle não-linear de fluxos de tráfego.
Para tal, desenvolvemos um algoritmo de treina-
mento adaptativo para um modelo preditivo fuzzy
do tipo TSK. A estratégia do controle de conges-
tionamento proposto consiste em prever o com-
portamento do sistema, mais especificamente, o
tamanho da fila no buffer, e em seguida, com os
parâmetros obtidos na predição, controlar a taxa
da fonte controlável de tal forma que a variância
do tamanho da fila seja mı́nima posśıvel.

Avaliamos o esquema de controle de conges-
tionamento proposto em um cenário de rede com
séries de tráfego real. Os resultados das simula-
ções mostraram que o método proposto apresen-
tou, entre os métodos de controle analisados, me-
lhores resultados de desempenho, tais como, taxa
de perda de byte nula e uma menor variância do
tamanho da fila no buffer em função de um pe-
queno decremento da utilização do enlace.

Verificou-se que a aplicação do esquema de
controle proposto garante que o processo de fila
no buffer não ultrapasse o valor estipulado. Com
isso, é posśıvel se obter ao mesmo tempo um re-
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tardo máximo e taxa de perda nula para os fluxos,
ou seja, se garante alguns parâmetros de quali-
dade de serviço aos fluxos de tráfego. Enfim, o
algoritmo de controle preditivo adaptativo base-
ado no modelo fuzzy proposto é uma ferramenta
promissora em situações reais para controle adap-
tativo dos fluxos de tráfego com garantia de QoS.
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Abstract— The study of infectious diseases opened a whole new area of science, the mathematical epidemi-
ology, that considers models that can aid in the study of the spreading of these diseases. These models include
the SIR model (Susceptible - Infected - Removed) and the IBM (Individuals Based Model). The SIR model does
not consider the spatial distribution of the individuals. As alternative is the IBM model, that by means of the
concepts of complex systems analyzes the individual as an unique and discrete entity and also incorporates a
spatial distribution that considers local and non local contacts. The goal of this work is to introduce a flexibility
in mathematical epidemiology, by means of the model IBM with fuzzy rules to explain the diseases scattering
in different situations practices. The time series originated from the models SIR and IBM are also compared
qualitatively and quantitatively.

Keywords— SIR model, Individual Based Model, complex systems, local and non local contacts, epidemiology,
fuzzy logic.

Resumo— O estudo das doenças infecciosas fez surgir uma nova área da ciência: a epidemiologia matemática.
A epidemiologia matemática propõe modelos que possam ajudar no estudo da disseminação dessas doenças. Esses
modelos incluem o modelo SIR (Suscet́ıvel - Infectado - Recuperado) e o MBI (Modelo Baseado em Indiv́ıduos).
O modelo SIR não considera a distribuição espacial dos indiv́ıduos. Um alternativa é o modelo MBI, que
por meio dos conceitos de sistemas complexos analisa o indiv́ıduo como entidade única e discreta e também
incorpora a distribuição espacial que considera contatos locais e não locais. O objetivo deste trabalho é introduzir
uma flexibilidade em epidemiologia matemática, por meio do modelo MBI com regras fuzzy para explicar o
espalhamento de doenças em diferentes situações práticas. As séries temporais originadas do modelo SIR e MBI
são também comparadas qualitativamente e quantitativamente.

Palavras-chave— Modelo SIR, Modelo Baseado em Indiv́ıduo, sistemas complexos, contatos locais e não
locais, epidemiologia, lógica fuzzy.

1 Introdução

O estudo das doenças infecciosas, em virtude dos
danos sócio-econômicos, é um importante ramo
da ciência. O número de mortes provocado pe-
las maiores epidemias de todos os tempos é im-
preciso, mas é incomparavelmente maior do que o
número de mortes provocado por todas as guerras
(Anderson e May, 1992). No controle da prolife-
ração das doenças infecciosas a ciência tem con-
tribúıdo de diversas formas, desde campanhas de
vacinação até o desenvolvimento de modelos ma-
temáticos capazes de representar a dinâmica de
doenças infecciosas (Yang, 2001).

A modelagem matemática de doenças infecci-
osas fundamenta-se em hipóteses matemáticas que
quantificam alguns aspectos biológicos da propa-
gação de epidemias. Neste artigo, a modelagem
matemática trata especificamente das infecções de
transmissão direta. Esse tipo de transmissão é ba-
seada em infecções viróticas ou bacterianas, cuja
disseminação ocorre diretamente através do meio
f́ısico, quando se dá um contato apropriado entre
os indiv́ıduos suscet́ıveis (aqueles que não tiveram

contato com o v́ırus) e os indiv́ıduos infectantes,
isto é, os que apresentam em seus organismos con-
centrações razoáveis de v́ırus e, assim, encontram-
se eliminando estes para o ambiente (Yang, 2001).

Um dos modelos mais estudados é o mo-
delo compartimental denominado SIR (Suscet́ı-
vel - Infectado - Recuperado) (Hethcote, 2000).
O modelo SIR permite analisar determinadas ca-
racteŕısticas de doenças infecciosas, tais como as
constantes de tempo caracteŕısticas da fase epi-
dêmica, o patamar endêmico, e a existência de
limiares nas taxas de propagação para possibili-
tar a erradicação de doenças infecciosas pelo me-
canismo de extinção dos pontos fixos não nulos
(Hethcote, 2000). Entretanto, o modelo SIR con-
sidera a distribuição dos indiv́ıduos espacial e tem-
poralmente homogênea (Hethcote, 2000), a partir
da premissa de que o tamanho da população seja
tão grande a ponto de permitir a aproximação por
variáveis cont́ınuas dos diversos compartimentos.
Porém, a distribuição espacial de transmissão da
doença deve ser considerada no caso de populações
pequenas e dispersas ou com alta mobilidade.

Uma das formas de estudar a propagação
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de doenças e considerar a dinâmica espacial é
com base nos conceitos de sistemas complexos.
Tais sistemas são definidos como uma coleção de
agentes individuais com liberdade para agir de
forma nem sempre previśıvel, e cujas ações es-
tão interligadas de tal maneira que a ação de um
agente mude o contexto de outros agentes (Bar-
Yam, 1997). Dito de outra forma, a análise do sis-
tema é feita pelo comportamento global gerado pe-
las interações dos componentes individuais e não
pela análise do comportamento dos componentes
individuais (Melotti, 2009).

Para suprir a deficiência da distribuição espa-
cial em propagações de doenças por certos mode-
los epidemiológicos, tem-se uma abordagem estu-
dada em ecologia para lidar com a questão de po-
pulações heterogêneas é a dos chamados Modelos
Baseados em Indiv́ıduos, MBI (ou IBM,do inglês
Individual Based Model) (Lacerda et al., 2010; Al-
varenga, 2008). Segundo Grimm (1999), “cada in-
div́ıduo é tratado como uma entidade única e dis-
creta que possui idade e ao menos mais uma pro-
priedade que muda ao longo do ciclo da vida, tal
como peso, posição social, entre outras”. O MBI
é uma ferramenta matemática que faz com que
todos os indiv́ıduos se interagem uns com os ou-
tros e o resultado final é o comportamento global
gerado pelas interações individuais dos componen-
tes. Assim, o MBI é um modelo matemático capaz
de estudar a propagação de doenças por meio dos
conceitos de sistemas complexos.

Este trabalho propõe uma formulação de MBI
e três situações incorporadas ao MBI proposto
para analisar a dinâmica de epidemias. A primeira
situação considera as mesmas particularidades do
modelo SIR. A segunda considera apenas o con-
tato dos indiv́ıduos com sua vizinhança (contatos
locais). A última considera os contatos locais e
uma taxa de contato não local determinada alea-
toriamente para cada indiv́ıduo, que influencia a
distância obtida por meio de regras fuzzy, em que
um indiv́ıduo infectado pode-se deslocar por toda
a população.

Este artigo apresenta alguns conceitos preli-
minares na seção 2: os modelos SIR e MBI. A
metodologia adotada para representar a propaga-
ção de doenças por meio do MBI e de regras fuzzy
está explicada na seção 3. Na seção 4 apresenta-
se os resultados e sua análise. As considerações
finais são apresentadas na Seção 5.

2 Conceitos Preliminares

2.1 Modelo SIR

O modelo SIR é composto por equações dife-
renciais e utiliza a estratégia de compartimen-
tos (Hethcote, 2000). Esse modelo epidemiológico
analisa a disseminação de doença numa popula-
ção. O modelo divide a população em três classes:
i) suscet́ıvel (S): indiv́ıduos que podem contrair
a doença; ii)infectados (I): indiv́ıduos que podem

transmitir a doença; iii) recuperados (R): indiv́ı-
duos que se recuperaram da doença e não estão
sujeitos a nova contaminação. O sistema de equa-
ções diferenciais pode ser assim representado:

dS

dt
= µN − µS − βIS

N
, S(0) = S0 ≥ 0

dI

dt
= βIS

N
− γI − µI, I(0) = I0 ≥ 0 (1)

dR

dt
= γI − µR, R(0) = R0 ≥ 0

em que µ é a taxa de novos suscet́ıveis, γ é a taxa
com que os infectados tornam-se recuperados, β é
a taxa de transmissão da doença, N é o número
total de indiv́ıduos e S(t)+I(t)+R(t) = N (cons-
tante).

Para modelos epidemiológicos clássicos, um
parâmetro essencial é o valor de reprodutividade
basal, Ro, que dá o número de casos secundá-
rios causados por um indiv́ıduo infectado introdu-
zido numa população totalmente suscet́ıvel. Esse
parâmetro indica em que condições a doença se
propaga na população. Neste modelo pode-se
expressá-lo da seguinte forma (Hethcote, 2000):

Ro =
β

µ+ γ
, (2)

A determinação dos parâmetros do modelo
SIR é feita por meio de estudos estat́ısticos de uma
epidemia em uma determinada região.

2.2 Modelo MBI

Para avaliar computacionalmente a propagação de
epidemias, será utilizado o Modelo Baseado em
Indiv́ıduos (MBI) proposto por Alvarenga (2008),
tendo como referência o modelo SIR (Hethcote,
2000). A seguir são apresentadas algumas pre-
missas utilizadas para formulação do MBI. Essas
premissas são formuladas de forma a coincidir com
aquelas explicitadas para o modelo SIR clássico,
as quais se tornam um subconjunto das premissas
do modelo MBI. As premissas são as seguintes:

1. População constante. Como se deseja reali-
zar comparações com o modelo SIR utilizado
neste trabalho, optou-se por utilizar a popu-
lação constante de tamanho m.

2. Caracteŕısticas do indiv́ıduo. Um indiv́ıduo é
caracterizado por um conjunto de n caracte-
ŕısticas.

3. Categorias de indiv́ıduos. Há três categorias
para um indiv́ıduo: 0 (suscet́ıvel), 1 (infec-
tado) e 2 (recuperado).

4. Mudança de categoria. Uma vez em uma ca-
tegoria, o indiv́ıduo pode mudar para uma
outra categoria em cada instante de tempo.
Neste trabalho, adotou-se a transição dis-
creta. As transições podem ocorrer de uma
das seguintes formas:

(a) 0,1,2 → 0. Isso significa que o indiv́ıduo
morreu e um outro nasceu (para manter
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a população constante ver premissa 1).
Caso o indiv́ıduo não morra, pode ocor-
rer a transição do item b) ou c), descritas
a seguir.

(b) 0 → 1. Um indiv́ıduo infectado, pode
encontrar com um indiv́ıduo suscet́ıvel.
Caso ocorra o encontro, o indiv́ıduo sus-
cet́ıvel adquire a doença e passa para a
categoria 1.

(c) 1 → 2. Um indiv́ıduo infectado
recupera-se e passa para a categoria 2.

5. Distribuição estat́ıstica. A mortalidade (e
consequentemente nascimento) segue uma
distribuição uniforme. Essa distribuição tam-
bém foi utilizada para a transição de recu-
peração. As probabilidades de transição de
estado são representadas na Tabela 1.

Tabela 1: Probabilidade de transição de estado,
dada pela probabilidade de morte e probabilidade
de que um indiv́ıduo se recupere.

Transição Interpretação Probabilidade

S,I,R → S morte µ
I → R recuperação γ

6. Processo de infecção. A transmissão da do-
ença é representada como sendo um processo
probabiĺıstico. Cada indiv́ıduo infectado e
cada indiv́ıduo suscet́ıvel têm igual probabi-
lidade de comunicar-se uns com os outros, e
desta maneira transmitir a infecção. Este es-
tado de transição é baseado em dois estágios:

(a) A parte inteira do parâmetro β é inter-
pretada como o número de pessoas que
irão interagir com cada indiv́ıduo infec-
tado – estes indiv́ıduos são escolhidos
aleatoriamente em toda a população.

(b) A parte fracionária do parâmetro β é
interpretada como a probabilidade de
cada indiv́ıduo infectado ter um outro
contato. A decisão aleatória é feita com
tal probabilidade e, no caso do contato
ocorrer, outro indiv́ıduo é escolhido na
população para ter contato com o indi-
v́ıduo infectado.

Um indiv́ıduo é representado por:

Im,t = [C1 C2 · · · Cn], (3)

em que m é o tamanho da população, t é o ins-
tante que o indiv́ıduo apresenta um conjunto espe-
ćıfico de caracteŕısticas e Cn é uma caracteŕıstica
do indiv́ıduo. Foi adotada apenas uma caracte-
ŕıstica que representa o estado do ponto de vista
epidemiológico, que pode ser suscet́ıvel, infectado
e recuperado. Outras caracteŕısticas poderão ser
incorporadas como idade, o sexo, classe social ou

quaisquer outras caracteŕısticas consideradas re-
levantes. Por sua vez, uma população é represen-
tada por:

Pt = [I1,t I2,t I3,t · · · Im,t]
T , (4)

em que Im,t é um indiv́ıduo no instante t e P é
uma matriz m× n.

A população inicial é determinada de modo
aleatório. Em cada instante de tempo, cada in-
div́ıduo é considerado e verifica-se por meio de
distribuições probabiĺısticas qual a transição que
ocorrerá. Após os m indiv́ıduos serem avaliados,
o tempo de simulação é incrementado em ∆t. O
algoritmo termina quando o tempo de simulação
atinge o valor final tf .

3 Metodologia

Foi incorporado ao modelo MBI proposto desen-
volvido de forma clássica a variável espacial no
espalhamento de epidemia, portanto, cada indiv́ı-
duo poderá estabelecer duas formas de contato:
contato local e não local.

3.1 Contatos locais

Incluem os oito indiv́ıduos geometricamente mais
próximos (Emmendorfer e Rodrigues, 2001), con-
forme a Figura 1. Cada indiv́ıduo é representado
por uma célula. A célula de cor preta (circunfe-
rência preta) tem como vinhança as oitos células
em formato de “x”. Isso significa que um indiv́ı-
duo suscet́ıvel só pode manter contato e adquirir
a doença por meio dos vizinhos mais próximos.

3.2 Contato não local

A ideia de contato não local foi obtida do traba-
lho de Peixoto e Barros (2004) e incorporada no
MBI proposto. O objetivo do contato não local é
garantir que um indiv́ıduo infectado pode-se des-
locar dentro de uma região até uma distância L e
ter a possibilidade de infectar um indiv́ıduo sus-
cet́ıvel, como ilustra a Figura 1. Esta distância é
determinada por meio de regras fuzzy. Assim, o
MBI torna-se MBI fuzzy (MBIF). Neste trabalho
considera-se que cada indiv́ıduo infectado possui
uma taxa de contato não local, Pnl, e diferente
em cada instante de tempo, determinada de forma
aleatória. A cada instante o deslocamento L pode
ser diferente para cada indiv́ıduo infectado.

X X X
X
XXX

X

L

Figura 1: Posśıveis contatos locais (x) e não local
(o) com indiv́ıduo localizado a uma distância L.
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3.3 Regras Fuzzy e o Deslocamento L

A teoria fuzzy tem por objetivo principal tratar
matematicamente certos termos lingúısticos sub-
jetivos. Genericamente, um sistema baseado em
regras fuzzy consiste em três componentes: um
processador de entrada (fuzzyficador), um con-
junto de regras lingǘısticas associadas a meca-
nismo de inferência fuzzy e um processador de
sáıda (defuzzyficador), que gera um número real
como sáıda (Zadeh, 1965).

A modelagem do parâmetro L por meio de
um sistema de regras fuzzy traduz o conhecimento
que se tem sobre a dependência com respeito a Ro,
ou seja, o quanto a doença é capaz de evoluir em
determinado ambiente e Pnl. Portanto, Ro e Pnl

são as variáveis de entrada do sistema de regras
fuzzy e a sáıda será a distância L, como mostra a
Figura 2, em que L é dependente de Ro e Pnl.

R
0

Base de 
conhecimentos

P
nl

L

Figura 2: Sistema baseado em regras fuzzy.

Para as variáveis de entrada (Ro e Pnl), as
funções de pertinência utilizadas foram nomeadas
de muito baixa, baixa, média, alta e muito alta.
Para a variável de sáıda (L), as funções de perti-
nência foram nomeadas pequena, média e grande,
conforme as regras adotadas no trabalho de Pei-
xoto e Barros (2004). As funções de pertinência
de entrada e sáıda podem ser vistas na Figura 3.
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Figura 3: Funções de pertinência: Ro e Pnl são as
variáveis de entrada, L é a variável de sáıda.

Segundo Peixoto e Barros (2004) as regras
fuzzy foram obtidas com o aux́ılio de especialistas
da área de medicina. Para a inferência foi utili-
zado o método de Mamdani (Zadeh, 1965), com
os operadores mı́nimo e máximo. A sáıda geral foi
calculada pelo método de defuzzificação do Centro
de Gravidade.

4 Resultados

Os indiv́ıduos suscet́ıveis, infectados e recupera-
dos estão representados pelas cores cinza, preta
e branca respectivamente. Os parâmetros utiliza-
dos foram: N = 2500, ∆t = 1, µ = 1/60, γ = 1/3
β = 3,5 para todas as simulações. Todas as si-
mulações iniciaram-se com apenas um indiv́ıduo
infectado e demais indiv́ıduos suscet́ıveis.

A evolução da propagação da epidemia, ob-
tida por meio do MBI desenvolvido de modo a
coincidir com o modelo SIR clássico é ilustrada na
Figura 4. Isso significa que o indiv́ıduo infectado
tem a probabilidade de infectar todos os indiv́ı-
duos suscet́ıvei em um mesmo instante de tempo.

(a) t=0 (b) t=10

(c) t=30 (d) t=300

Figura 4: Caso em que a população se mistura
homogeneamente: (a) condição inicial, (b) 10 uni-
dades de tempo (ut), (c) 30 ut, (d) 300 ut.

A Figura 5 mostra a comparação evidenciada
quantitativamente e qualitativamente simulando o
modelo SIR e o MBI. As séries temporais produ-
zidas pelo SIR e a técnica proposta são muito pró-
ximas, em termos de valor de pico de uma doença,
bem como o peŕıodo em que a doença se estabi-
liza. Nesse caso, a população se mistura homoge-
neamente, em que todos os indiv́ıduos estabelecem
contatos entre si, ou seja, todos indiv́ıduos tem a
mesma probabilidade de encontrar uns com os ou-
tros.

A propagação da epidemia com o MBI, em
que cada indiv́ıduo infectado estabelece contatos
apenas locais com sua vizinhança, é apresentada
na Figura 6. Nessa simulação fica evidente que
a propagação de doença se espalha apenas entre
os indiv́ıduos suscet́ıveis mais próximos. Com o
passar do tempo, a doença se espalha por toda
a população, pois cada indiv́ıduo infectado tem a
probabilidade de infectar os vizinhos suscet́ıveis
mais próximos.

A simulação representada pela Figura 7 ilus-
tra a evolução temporal da epidemia dada pelo
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Figura 5: Comparação entre MBI desenvolvido de
forma clássica (—), caso em que a população se
mistura homogeneamente e SIR (- - -).

(a) t=0 (b) t=10

(c) t=30 (d) t=300

Figura 6: Caso em que cada indiv́ıduo estabelece
contato apenas com sua vizinhança: (a) condição
inicial, (b) 10 unidades de tempo (ut), (c) 30 ut,
(d) 300 ut.

modelo MBI que estabelece apenas contatos lo-
cais comparado com o modelo SIR clássico. Ob-
serve que o aumento do número de infectados no
ińıcio da propagação da epidemia no MBI é mais
suave, isso deve-se ao fato da doença se propa-
gar em torno do foco da epidemia. Isso representa
uma população em que os indiv́ıduos não têm mui-
tos contatos uns com os outros, por exemplo, uma
população rural.

A Figura 8 mostra a evolução espacial da pro-
pagação da epidemia com contato local e não lo-
cal, obtida por meio do MBI fuzzy (MBIF). Nesse
caso, a população pode estabelecer contato com
sua vizinhança e cada indiv́ıduo ainda pode esta-
belecer um contato não local com outro indiv́ıduo,
localizado a uma distância L. Tal distância é de-
terminada por regras lingǘısticas do sistema fuzzy.
A Figura 8 (b) mostra claramente a formação de
focos secundários. Isso significa que os indiv́ıduos
infectados se deslocam por toda a população. A
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Figura 7: Comparação entre MBI (—) caso em
que a população estabelece contato apenas com
sua vizinhança, e SIR (- - -).

Figura 8 (d) ilustra a propagação da doença esta-
bilizada.

(a) t=0 (b) t=5

(c) t=30 (d) t=300

Figura 8: Caso em que a população estabelece
contato com a vizinhança e cada indiv́ıduo pode
estabelecer contato não local baseado em regras
de um sistema fuzzy: (a) condição inicial, (b) 5
unidades de tempo (ut), (c) 30 ut, (d) 300 ut.

A Figura 9 apresenta a evolução temporal do
MBIF da Figura 8 comparada com a do modelo
SIR clássico. Observa-se que ao incorporar a taxa
de contato não local no modelo MBI, o compor-
tamento temporal se assemelha com o do modelo
SIR, ou seja, comportamentos qualitativos pare-
cidos (valor de pico alto para os infectados, além
do tempo em que a doença se estabiliza). Porém,
os valores de picos das séries temporais dos indi-
v́ıduos são diferentes. Isto mostra que o MBIF
(contatos locais e não locais) obteve um compor-
tamento diferente do modelo SIR, isto é, compor-
tamentos quantitativos diferentes.

O modelo SIR considera que todos os indiv́ı-
duos estão em contatos uns com os outros. Esse
fato não invalida o MBI para a segunda e terceira
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Figura 9: Comparação entre MBIF (—) no caso
em que a população estabelece contato com a vizi-
nhança e cada indiv́ıduo pode estabelecer contato
não local baseado em regras de um sistema fuzzy
e o modelo SIR clássico (- - -).

situações, pois no espalhamento real, os indiv́ıduos
não estão todos em contatos uns com os outros.
Contudo, qualitativamente mostra que o modelo
de MBI proposto captura algumas caracteŕısticas
do espalhamento de doenças, como o pico de indi-
v́ıduos infectados que surge na população. Além
disso, as séries do MBI se estabilizam depois de um
certo instante de tempo como as séries do SIR.

5 Conclusões

O artigo apresentou abordagens estocásticas para
a modelagem de epidemias. A formulação mate-
mática é geral e pode levar em conta caracteŕısti-
cas f́ısicas e sociais dos indiv́ıduos. A modelagem
obtida venha a reproduzir situações práticas que
anteriormente não eram contempladas para as téc-
nicas convencionais, como o modelo SIR.

A variação entre situações do tipo global, lo-
cal e não local permite analisar diversas situações
de interesse na dinâmica de epidemias. Tais va-
riações podem ser explicadas e realizadas com o
MBIF por meio dos conceitos de sistemas comple-
xos. Pois com o MBIF é posśıvel explicar como a
doença se propaga por meio das interações entre
os indiv́ıduos e a possibilidade de criar cenários
diferentes que representam as propagações de do-
enças, como por exemplo, fazer com que um in-
div́ıduo infectado se desloque de uma região para
a outra. Note que as essas duas últimas situa-
ções evidenciam que o modelo SIR tradicional não
as reproduz adequadamente. Utilizando o modelo
MBIF, uma análise e compreensão da dinâmica
do sistema torna-se mais clara, o que pode levar
a um estudo de forma mais eficiente. Assim, nas
estratégias de modelagem e estudos dos compor-
tamentos de epidemias, um modelo feito a partir
da técnica apresentada poderá ser mais adequado,
em certas situações, do que a partir do clássico

modelo SIR. Porém, para afirmar que um modelo
é mais adequado que outro, deve-se realizar um
estudo estat́ıstico de situações reais em diversos
cenários com os modelos e assim compará-los. Tal
estudo não foi contemplado neste artigo.
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Abstract-- In this work, the reconfiguration of electrical energy distribution systems is studied by using a multi-objective genectic al-
gorithm. Three objective functions are considered here: monetary  costs of the network(installation, maintenance and energy losses),
costs involved in the reability of the system and number of “lines switching” used for the reconfiguration. The multiobjective algo-
rithm used here is the NSGA II. Faults in the system branchs and changes in the loads at the buses have been simulated to provoke a
system reconfiguration. Two test systems have been used: A 21 bus system and an 100 bus system. A novelty presented here is a me-
thodology based on optimization for choosing the spare cables of the network.
Keywords-- distribution network project, distribution network reconfiguration, multiobjective optimization

Resumo-- Neste trabalho, é tratada a reconfiguração de redes de distribuição de energia elétrica com o uso de um Algoritmo Genético
(AG) multiobjetivo. Três funções objetivo são consideradas: custos monetários da rede(instalação, manutenção e perdas resistivas),
custos de confiabilidade e número de manobras. O AG usado é o NSGA II. Foram simuladas falhas nos ramos da rede e mudanças no
perfil da carga atendida. Dois sistemas foram utilizados: um de 21 barras e outro de 100. Uma novidade apresentada neste trabalho é
uma metodologia baseada em otimização para a escolha dos cabos reserva da rede.
Palavras-chave-- projeto de redes de distribuição, reconfiguração de redes de distribuição, otimização multiobjetivo.

1    Introdução

A utilização de técnicas de otimização para
o projeto e reconfiguração de redes de distribuição de
energia é justificada pela importância econômica e
social destes sistemas. Cerca de 85% da população
brasileira é consumidora de energia elétrica, o que
corresponde a 40% de toda a energia consumida no
país, consumo este que cresce a uma taxa entre 3 a
5% ao ano mesmo em períodos de estagnação eco-
nômica (Soares, 2001; Eletrobras, 2011). Além disso,
o sistema elétrico e os recursos disponíveis para sua
manutenção e expansão são limitados. A sua distri-
buição é responsável pela maior parte das perdas
ocorridas

A reconfiguração das redes elétricas tem
como finalidade: reduzir as perdas de energia, melho-
rar o perfil de tensão para os consumidores, aumentar
os níveis de confiabilidade ou restabelecer o forne-
cimento de energia em situações de contingência.

Reconfiguração é entre as técnicas para re-
dução de perdas, a mais atrativa para a empresa dis-
tribuidora de energia elétrica, pois permite a utiliza-
ção de recursos existentes no sistema. Assim, o custo
de implantação é menor e evita novos investimentos
(Pereira et al., 2006; Pereira et al., 2008).

Pode ser desejável para a concessionária de
energia em épocas de muitas chuvas e tempestades de
raio, diminuir o custo de falhas aumentando a confia-
bilidade do sistema. A reconfiguração do sistema
pode ser atrativa também nesse caso.

A concessionária pode estar ainda interessa-
da no restabelecimento rápido do fornecimento de
energia em caso de alguma falha. Aqui também a
reconfiguração pode ser importante e neste caso, de-

ve ser observado o número mínimo de manobras ne-
cessárias para o restabelecimento (Pereira et al.,
2006; Pereira et al., 2008).

A reconfiguração de sistemas de distribui-
ção de energia elétrica é feita através da abertura e
fechamento de chaves de interconexão, alterando a
topologia da rede. A reconfiguração pode, inclusive,
permitir a transferência de cargas de um alimentador
fortemente carregado para outro menos carregado.

O problema de reconfiguração tratado neste
trabalho consiste em encontrar um conjunto de confi-
gurações radiais que apresente o menor custo de per-
das resistivas, o menor custo de confiabilidade e o
menor número de manobras, respeitando as restrições
de níveis de tensão, capacidade de fluxo nas linhas e
a potência nominal dos transformadores. Propondo o
desenvolvimento de uma otimização multiobjetivo
para a reconfiguração de redes de distribuição de
energia elétrica. O algoritmo genético multiobjetivo
base usado na implementação é o NSGA II, devido a
sua facilidade de implementação, ampla utilização
com bons resultados em trabalhos científicos recentes
e suas vantagens em relação aos outros métodos mul-
tiobjetivos (Deb et al., 2002; Deb et al., 2006;Dejong
et al., 2006; Li et al., 2009; Talbi et al., 2009).

2 Formulação do problema

2.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE REDES

Sendo f c(X) uma função de X que se de-
seja minimizar, pode-se formular o problema de re-
des da seguinte forma:
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)(minarg* XfX cx

(1)
cx GFXaSujeito :

onde:
Fx é o conjunto de redes factíveis;
Gc é um grafo completo.
O problema multiobjetivo do projeto de redes de
distribuição de energia elétrica. Pode ser representa-
do por:
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cX GFXaSujeito :

onde:
f mc (N) é o custo monetário da rede N (dado em $)
f fc (N) é o custo de falhas da rede N (dado $)
f nm(N) é o número de manobras (adimensional).
2.1.1 FUNÇÃO CUSTO MONETÁRIO DA REDE

A equação (3) representa a função objetivo
e as restrições para o problema de redes de distribui-
ção de energia elétrica (Willis et al., 1996; Ramirez-
Rosado e Bernal-Austin, 1998; Carrano et al., 2006).
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Neste trabalho, a função custo monetário da
rede é levada em consideração em sua totalida-
de(instalação, manutenção e perdas resistivas), no
projeto da rede e na definição do tipo de cabo das
chaves normalmente abertas(NA). Na reconfiguração
é levado em consideração apenas as perdas resistivas.
2.1.2 FUNÇÃO CUSTO DE FALHA NA REDE

A Equação (4) estima a confiabilidade do
sistema através do custo causado por falhas no mes-
mo (Ramirez-Rosado e Bernal-Austin, 1998; Carrano
et al., 2006).
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2.1.3 FUNÇÃO NÚMERO DE MANOBRAS

O número mínimo de manobras necessárias
para o restabelecimento do fornecimento de energia,
deve ser considerado, porque está relacionado com a
velocidade de restabelecimento do fornecimento em
casos de falhas, por exemplo. Este consiste basica-
mente em uma grandeza adimensional que conta a
quantidade de chaves NA e NF que foram acionadas
mostrada na equação (5).
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(5)

onde:
NNA é o número de chaves NA
NNF é o número de chaves NF

N
iX é 1 se tem conexão ou 0 caso contrário;
N

iY é 0 se tem conexão ou 1 caso contrário;

3 Experimento para obtenção do diâmetro dos
cabos reserva

Este seção trata dos experimentos feitos no
algoritmo para obtenção do projeto da rede inicial e
do tipo de cabo reserva a ser utilizado nos dois casos
de 21 barras e de 100 barras.
3.1 CASO 21 BARRAS

A rede inicial de 21 nós utilizada é mostrada na
Figura 1. Ela foi obtida por meio de uma otimização
que usou um algoritmo genético mono-objetivo. O
objetivo minimizado foi o custo monetário total da
rede que inclui a manutenção, instalação e perdas. O
critério de parada utilizado foi o número de avalia-
ções sem melhora do valor da função objetivo, esti-
pulado para um milhão. Os números dos nós são in-
dicados entre parênteses e o número no meio da ares-
ta que faz a ligação entre os nós indica o tipo de ca-
bo. Foram utilizados 9 tipos de cabos conforme Ta-
bela 1.

Tabela 1 Características dos tipos de condutores

TC
Resistência
( /km)

Reatância
( /km)

Potência nominal
(kW)

1 0,4853 1,6118 2817

2 0,4679 1,0145 3776

3 0,4505 0,6375 5115

4 0,4428 0,5205 5975

5 0,4331 0,4019 6860

6 0,4237 0,3184 7983

7 0,4026 0,2006 10828

8 0,3037 0,8220 4278

9 0,2567 0,2646 8652

Figura 1 Projeto da rede inicial 21 barras. Subestação é o nó 1
A partir da rede inicial, foram definidas as

arestas que funcionarão como chaves
NF(normalmente fechadas) (Tabela 2). Elas contem-
plam a saída da subestação e o começo dos corredo-
res da rede com maior número de nós.
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Tabela 2 Chaves NF do sistema
NF1 NF2 NF3 NF4

NÓ1 1 3 7 11

NÓ2 2 5 9 12

Os ramos que funcionarão como chaves NA
também foram definidos (Tabela 3). Elas foram alo-
cadas no final dos corredores, para que um corredor
possa, quando necessário, ser conectado a outro. Elas
foram também alocadas próximas à subestação, para
que sejam uma alternativa de fluxo de potência, evi-
tando a interrupção da energia para o sistema.

Tabela 3 Chaves NA do sistema
NA1 NA2 NA3 NA4 NA5

NO1 1 4 5 7 8

NO2 5 5 7 10 9

NA6 NA7 NA8 NA9 NA10

NO1 10 11 14 15 20

NO2 12 16 15 19 21

O tipo de cabo a ser utilizado nas arestas NF
foi mantido como o da rede inicial. Para as arestas
NA, a escolha do tipo de cabo foi feita por meio de
uma otimização multiobjectivo. Ela minimiza o custo
monetário total da rede(instalação, manutenção e
perdas), custo de falhas e número de manobras. A
otimização é feita a partir da retirada de cada linha
do sistema, uma de cada vez, simulando falhas na
rede. Para cada falha simulada o algoritmo de otimi-
zação promoverá reconfigurações da rede que farão
uso dos cabos disponíveis nos ramos NA. O tipo de
cabo usado em cada uma das arestas NA durante o
processo de otimização será armazenado em uma
matriz onde as linhas representam o tipo de cabo e as
colunas as arestas NA (Tabela 4). O tipo de cabo
escolhido para cada aresta NA é aquele que aparece o
maior número de vezes na matriz. Se houver empate,
é escolhido o cabo de maior potência nominal.

Tabela 4 Contagem dos tipos de cabos para cada chave NA
NA1 NA2 NA3 NA4 NA5 NA6 NA7 NA8 NA9 NA10

TC1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0

TC2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

TC3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

TC4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

TC5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1

TC6 0 0 0 4 0 4 0 3 1 0

TC7 70 7 9 50 5 27 4 0 12 13

TC8 1 6 0 6 0 11 4 0 2 4

TC9 142 4 13 96 10 41 7 22 31 10

A Figura 2 mostra a rede inicial com os ca-
bos já selecionados para as arestas NA após o proce-
dimento de otimização descrito.

Figura 2 Sistema completo com seus respectivos tipos de cabos

3.2 CASO 100 BARRAS

A rede inicial de 100 nós (Figura 3) foi ob-
tida de maneira similar ao caso de 21 barras, utili-
zando o mesmo algoritmo de otimização, função ob-
jetivo, tipos de cabos e representações de nós. A par-
tir da rede inicial, foram definidas as arestas NF a
serem utilizadas no procedimento de reconfiguração
de maneira igual ao item anterior (Tabela 5). Os ra-
mos funcionarão como chaves NA também foram
definidos a partir da rede inicial, como antes (Tabela
6). O tipo de cabo utilizado nas arestas (Figura 4) foi
definido de forma similar ao caso anterior, com po-
rém a retirada das linhas do sistema para otimização
foi realizada por amostragem (Tabela 7).

Figura 3 Projeto da rede inicial 100 barras

Tabela 5 Chaves NF do sistema
NF1 NF2 NF3 NF4 NF5 NF6 NF7

NO1 1 1 5 7 26 27 29

NO2 10 19 15 16 33 35 36

NF8 NF9 NF10 NF11 NF12 NF13 NF14

NO1 32 44 50 67 72 73 75

NO2 37 52 57 74 81 77 79
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Tabela 6 Chaves NA do sistema
NA1 NA2 NA3 NA4 NA5 NA6 NA7

NO1 1 9 10 14 22 28 31

NO2 2 18 19 22 34 41 45

NA8 NA9 NA10 NA11 NA12 NA13

NO1 53 61 68 86 89 93

NO2 62 75 85 93 97 94

Tabela 7 Contagem dos tipos de cabos para cada chave NA
NA1 NA2 NA3 NA4 NA5 NA6 NA7

TC1 16 17 12 22 16 22 1

TC2 8 7 2 3 4 8 0

TC3 1 5 2 0 7 12 3

TC4 0 7 2 1 6 8 1

TC5 3 4 0 2 3 6 3

TC6 3 6 1 8 6 16 5

TC7 6 5 7 1 4 32 5

TC8 4 6 10 4 7 22 4

TC9 5 13 24 13 12 29 1

NA8 NA9 NA10 NA11 NA12 NA13

TC1 24 23 34 21 22 27

TC2 7 6 5 7 6 8

TC3 11 7 4 11 6 13

TC4 4 12 13 14 6 21

TC5 5 11 7 17 9 16

TC6 6 9 13 7 19 22

TC7 2 17 7 7 5 57

TC8 4 21 9 18 7 59

TC9 8 7 8 32 7 41

Figura 4 Sistema completo com seus respectivos tipos de cabos

4 Resultados e análise de resultados
Foram simuladas falhas em alguns ramos

das redes e mudanças no perfil de carga em alguns
nós. Estas mudanças ocorreram em nós aleatórios da
rede, para simular um aumento de carga local devido,
por exemplo, à implantação de uma indústria. Elas
ocorerrão também em nós folha da rede, para simular
de forma simplificada, uma expansão da rede. Foram
consideradas três funções objetivo a serem minimi-
zadas: função custo monetário da rede(FMC), função

custo de falhas(FFC) e função número de mano-
bras(FNM). Na FMC, foram considerados apenas os
custos relacionados às perdas resistivas.
4.1 Simulação de falha para o sistema de 21 barras

Foi considerada uma falha para o sistema no
ramo entre os nós 7 e 9 em uma região central, a mais
provável de ocorrência falhas.

4.1.1 Falha no ramo entre os nós 7 e 9

A Tabela 8 mostra os valores das funções
objetivo para cada uma das redes que compõem o
conjunto pareto. A Tabela 9 mostra as chaves que
foram manobradas nas reconfigurações encontradas.

Tabela 8 Valores das funções objetivo das reconfigurações
RESULTADO FMC FFC FNM

REC1 468319.26 6684112.37 6

REC2 494084.42 6666425.69 6

REC3 496425.29 6556106.22 8

REC4 518961.25 7948807.12 4

REC5 545076.51 7931296.63 4

REC6 689470.16 12997197.65 2

Tabela 9 Chaves NA e NF manobradas nas reconfigurações
CHAVES NA E NF MANOBRADAS

REC1 NF2,NF3,NF4,NA1,NA4,NA6

REC2 NF1,NF3,NF4,NA1,NA4,NA6

REC3 NF1,NF2,NF3,NF4,NA1,NA2,NA4,NA6

REC4 NF2,NF3,NA1,NA4

REC5 NF1,NF3,NA1,NA4

REC6 NF3,NA4

4.2 Simulação de mudança de perfil de carga para o
sistema de 21 barras

Foram consideradas duas mudanças no per-
fil de carga para o sistema de 21 barras, conforme
descrito a seguir.
4.2.1 Aumento de carga em um dos ramais

A carga nos nós 3,5 e 6 do sistema, que
formam um ramal importante do mesmo, foi triplica-
da. A reconfiguração ótima levou a 7 soluções (Tabe-
las 10-11).

Tabela 10 Valores das funções objetivo das reconfigurações
RESULTADO FMC FFC FNM

REC1 557526.98 7103206.09 6

REC2 602628.14 7012054.59 6

REC3 609004.05 6901837.78 8

REC4 609398.01 8368569.87 4

REC5 655022.47 8277678.50 4

REC6 690100.54 11054246.89 2

REC7 736547.91 10963993.41 2
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Tabela 11 Chaves NA e NF manobradas nas reconfigurações
CHAVES NA E NF MANOBRADAS

REC
1 NF2,NF3,NF4,NA1,NA4,NA6

REC
2 NF1,NF3,NF4,NA1,NA4,NA6

REC
3 NF1,NF2,NF3,NF4,NA1,NA2,NA4,NA6

REC
4 NF2,NF3,NA1,NA4

REC
5 NF1,NF3,NA1,NA4

REC
6 NF2,NA1

REC
7 NF1,NA1

4.2.2 Aumento de carga em um dos nós folhas

A carga no nó 20 do sistema inicial foi tri-
plicada. A reconfiguração ótima obteve 7 soluções
(Tabelas 12-13).

Tabela 12 Valores das funções objetivo das reconfigurações
RESULTADO FMC FFC FNM

REC1 530991.52 7216831.76 6

REC2 558207.32 7199247.76 6

REC3 560555.88 7088928.32 8

REC4 592712.65 8641886.86 4

REC5 620362.60 8624531.48 4

REC6 683725.47 11495904.47 2

REC7 712023.59 11479071.98 2

Tabela 13 Chaves NA e NF manobradas nas reconfigurações
CHAVES NA E NF MANOBRADAS

REC
1 NF2,NF3,NF4,NA1,NA4,NA6

REC
2 NF1,NF3,NF4,NA1,NA4,NA6

REC
3 NF1,NF2,NF3,NF4,NA1,NA2,NA4,NA6

REC
4 NF2,NF3,NA1,NA4

REC
5 NF1,NF3,NA1,NA4

REC
6 NF2,NA1

REC
7 NF1,NA1

4.3 Simulação de falha para o sistema de 100 barras

Um sistema de distribuição de energia elé-
trica de 100 barras é muito próximo de um grande
número de sistemas reais. Foram simuladas uma falha
e duas mudanças no perfil de carga do sistema, des-
critas a seguir.

4.3.1 Falha no ramo entre os nós 72 e 81

A reconfiguração para esta falha levou a um
conjunto de pareto com 6 soluções (Tabelas 14-15).
A REC6(reconfiguração6) prevê apenas 2 manobras
e presume ser usada quando se desejar um restabele-

cimento rápido do sistema após a falha. Neste caso os
custos da rede relativos às perdas resistivas e às fa-
lhas são maiores do que são para as outras soluções.
A rede REC1(reconfiguração1) apresentou o menor
custo relativo às perdas resistivas, um valor razoável
de falhas comparado com as outras soluções, mas
exige 14 manobras e sugere que elas devam ser usa-
das para aumentar a vida útil dos equipamentos,
quando o tempo de restabelecimento não for priori-
dade. A rede REC2(reconfiguração2) apresentou o
menor custo relativo às falhas, um custo razoável de
perdas resistivas comparado com as outras soluções,
mas exige 14 manobras e sugere que elas devam ser
usadas, por exemplo, em períodos chuvosos com
muitas tempestades de raio e quando o tempo de res-
tabelecimento não for prioridade.

Tabela 14 Valores das funções objetivo das reconfigurações
RESULTADO FMC FFC FNM

REC1 1357034.78 72171495.95 14

REC2 1668624.95 54851711.52 14

REC3 1706936.18 82187305.37 6

REC4 1729501.11 82608918.24 4

REC5 1832152.16 80055579.96 8

REC6 1923221.81 86787633.36 2

Tabela 15 Chaves NA e NF manobradas nas reconfigurações
CHAVES NA E NF MANOBRADAS

REC1
NF1,NF5,NF6,NF7,NF9,NF12,NF14,

NA1,NA6,NA8,NA10,NA11,NA12,NA13

REC2
NF1,NF4,NF5,NF6,NF7,NF12,NF14,

NA1,NA2,NA6,NA10,NA11,NA12,NA13

REC3 NF7,NF12,NF13,NA6,NA11,NA13

REC4 NF12,NF13,NA11,NA13

REC5 NF2,NF7,NF12,NF13,NA3,NA6,NA11,NA13

REC6 NF12,NA11

As demais soluções são intermediárias entre
as soluções REC1, REC2 e REC6 em termos dos
valores das funções objetivo. A análise dos demais
resultados do caso de 100 barras segue de maneira
análoga a este.

4.4 Simulação de mudança de perfil de carga para o
sistema de 100 barras

Foram realizadas duas mudanças no perfil
de carga para o sistema de 100 barras, conforme des-
crito a seguir.

4.4.1 Aumento de carga em um dos ramais

A carga nos nós 72,81,90,91,92 e 93 do sis-
tema, que formam um ramal importante do mesmo,
foi triplicada. A reconfiguração ótima para as três
funções objetivo consideradas levou a 4 soluções não
dominadas (Tabelas 16-17).
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Tabela 16 Valores das funções objetivo das reconfigurações
RESULTADO FMC FFC FNM

REC1 2193050.30 58866053.05 10

REC2 2372605.17 101480156.46 6

REC3 2376361.38 98805296.12 4

REC4 2393588.56 99214260.76 2

Tabela 17 Chaves NA e NF manobradas nas reconfigurações
CHAVES NA E NF MANOBRADAS

REC1 NF2,NF3,NF8,NF9,NF11,NA6,NA10,NA11,NA12,NA13

REC2 NF7,NF11,NF12,NA6,NA10,NA11

REC3 NF7,NF12,NA6,NA11

REC4 NF12,NA11
4.4.2 Aumento de carga em um dos nós folhas

Foi triplicada a carga no nó 41 do sistema
inicial. Os resultados encontram-se nas (Tabelas 18-
19).

Tabela 18 Valores das funções objetivo das reconfigurações
RESULTADO FMC FFC FNM

REC1 1354751.08 70703135.45 10

REC2 1423174.49 61536859.68 16

REC3 1751931.73 86281405.60 2

REC4 2086732.52 70431094.72 8

Tabela 19 Chaves NA e NF manobradas nas reconfigurações
CHAVES NA E NF MANOBRADAS

REC1 NF2,NF3,NF9,NF10,NF11,NA6,NA9,NA10,NA11,NA13

REC2
NF1,NF2,NF3,NF4,NF5,NF6,NF9,NF12,

NA1,NA2,NA4,NA5,NA8,NA10,NA11,NA13

REC3 NF13,NA13

REC4 NF2,NF9,NF10,NF11,NA9,NA10,NA11,NA13

5 Conclusão

A reconfiguração multiobjetivo apresentada
neste trabalho pode ser de grande interesse por parte
das concessionárias de energia elétrica uma vez que
ela torna clara as possibilidades ótimas disponíveis.
Ficará a critério da distribuidora, que poderá ser au-
xiliada por técnicas de decisão, escolher o ponto de
equilíbrio desejado entre as funções objetivo tratadas.

Os resultados obtidos neste trabalho suge-
rem que os sistemas de energia elétrica devem ter
topologias diferentes para diferentes condições cli-
máticas durante o ano. Estas topologias diferentes
podem ser obtidas por meio da reconfiguração. Em
situações de contigências, a reconfiguração do siste-
ma pode ser feita com o objetivo de se obter um res-
tabelecimento rápido da energia. Essas questões e
várias outras de grande importância para o bom fun-
cionamento dos sistemas de distribuição de energia
elétrica podem ser tratadas, de maneira simultânea,
pela reconfiguração multiobjetivo.

Os sistemas testes usados aqui, em particular
o de 100 barras, já dão uma boa aproximação do que
são os sistemas de distribuição de energia reais.

A metodologia baseada em otimização apre-
sentada para a escolha dos cabos reserva parece ser
inovadora e bastante útil.
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Abstract - The evaluation of reliability indices in electrical power systems is based on probabilistic techniques to include 

uncertainties related to equipment outages and load variations. The modeling of uncertainties requires the evaluation of a large 

number of systems states to estimate the probabilistic indices with an acceptable accuracy. Consequently, the probabilistic 
indices estimation may have a high computational cost. This paper proposes a methodology to estimate the reliability indices 

with low computational cost. This methodology is based on a Fast Modified Genetic Algorithm (FMGA). The results using the 

Roy Billinton Test System (RBTS) demonstrated that the computational performance of the FMGA is much better than the 
Monte Carlo Simulation (MCS). Additionally, the evaluated indices by FMGA are as accurate as those estimated by MCS. 

 

Keywords – Reliability Indices, Electrical Power Systems, Probabilistic Techniques, Fast Modified Genetic Algorithm, Monte 
Carlo Simulation. 

 

Resumo - A estimação dos índices de confiabilidade dos sistemas de energia elétrica geralmente se baseia em técnicas 
probabilísticas para modelar incertezas associadas com falhas nos equipamentos e flutuações de carga. A modelagem destas 

incertezas exige a avaliação de um grande número de estados do sistema para estimar os índices probabilísticos com uma 

precisão aceitável. Consequentemente, a estimação probabilística de índices de confiabilidade possui um custo computacional 
elevado. Neste artigo é proposta uma metodologia para estimar os índices de confiabilidade com baixo custo computacional que 

se baseia em um Algoritmo Genético Modificado Rápido (AGMR). Os resultados dos testes no sistema Roy Billinton Test 

System (RBTS) demonstraram que o desempenho computacional do AGMR é superior ao da Simulação Monte Carlo (SMC). 
Adicionalmente, os índices estimados via AGMR são tão precisos quanto aqueles estimados através da SMC.    

 

Palavras-chave – Índices Confiabilidade, Sistemas de Energia Elétrica, Técnicas Probabilísticas, Algoritmo Genético 
Modificado Rápido, Simulação Monte Carlo. 

 

1. Introdução 
 

odo sistema de energia está sujeito a falhas em 

seus equipamentos que, em geral, são aleatórias e 

imprevisíveis. Essas falhas podem comprometer a 

operação do sistema elétrico, de forma a inviabilizar o 

fornecimento de energia aos consumidores. 

Geralmente, as incertezas associadas com o 

comportamento aleatório da rede elétrica são 

modeladas via técnicas probabilísticas (Billinton & 

Allan 1992). A principal vantagem dessas técnicas é a 

sua capacidade para combinar severidade e 

probabilidade, para expressar verdadeiramente o risco 

do sistema. Os principais métodos usados na 

estimação probabilística de índices de confiabilidade 

são a SMC e a Enumeração de Estados (Billinton & 

Allan 1996; Billinton & Li 1994). A principal 

diferença entre essas técnicas, é que na SMC os 

estados do sistema são selecionados de forma 

aleatória, enquanto que na enumeração os estados são 

selecionados usando os seguintes critérios: ordem das 

contingências e valor mínimo para a probabilidade de 

um estado. Por outro lado, esses métodos têm uma 

desvantagem em comum: o alto custo computacional 

para estimar índices de confiabilidade com uma 

precisão aceitável. Contudo, as causas desse elevado 

custo computacional são distintas: 

i) SMC: um grande número de estados é exigido para 

estimar índices de confiabilidade com magnitudes 

pequenas ou grandes variâncias. Esse fato ocorre 

devido à precisão dos índices estimados via SMC 

(incerteza relativa ou coeficiente de variação) ser 

diretamente proporcional à variância e inversamente 

proporcional à magnitude do índice estimado 

(Billinton & Li 1994). 

ii) Enumeração de Estados:  um grande número de 

estados é requerido para analisar sistemas, nos quais 

as probabilidades de falha dos componentes são 

elevadas. Este efeito causa uma dispersão das 

probabilidades do espaço amostral em um grande 

número de estados do sistema. Essa situação é típica 

de sistemas que contêm unidades de geração, pois as 

probabilidades de falha das unidades de geração são 

da ordem de 1x10
-2

. Todavia, esse efeito não ocorre 

em sistemas de transmissão puros, pois nestes 

sistemas a probabilidade de falha das linhas é da 

ordem de 1x10
-4

. Consequentemente, é necessário 

apenas avaliar contingências de baixa ordem (1ª e 2ª 

ordem) para estimar os índices com uma precisão 

aceitável. Uma alternativa proposta recentemente para 

reduzir os custos computacionais da estimação 

probabilística de índices de confiabilidade é a 

aplicação de meta-heurísticas, para realizar uma 

varredura (“scanear”) do espaço amostral utilizado no 

cálculo dos índices (Elmakias, 2008). As principais 

meta-heurísticas usadas nesta aplicação são: 

Algoritmos Genéticos, Otimização por Enxame de 

Partículas e Colônias de Formigas (Samaan & Singh 

2002; Wang & Singh 2008; Miranda et al. 2009). De 

acordo com (Samaan & Singh 2002), um Algoritmo 

T 
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Genético é usado como ferramenta de busca para 

rastrear os estados de falha mais prováveis no cálculo 

de índices de confiabilidade para sistemas de geração. 

Além disso, em (Wang & Singh 2008) é mostrada 

uma comparação de diversos algoritmos meta-

heurísticos na estimação de índices de confiabilidade 

de sistemas de geração contendo fontes de energia 

renováveis do tipo eólica. Adicionalmente, em 

(Miranda et al. 2009) foi demonstrado que um 

algoritmo híbrido, baseado em Algoritmos 

Evolucionários e Otimização por Enxame de 

Partículas, é computacionalmente mais eficiente do 

que a SMC para estimar índices de confiabilidade em 

sistemas de potência. Estas pesquisas motivaram o 

desenvolvimento do AGMR que é apresentado neste 

artigo com o objetivo de estimar índices de 

confiabilidade em sistemas de geração. Os resultados 

dos testes com o AGMR no sistema RBTS (Billinton 

et al. 1989; Billinton et al. 1990) demonstraram que 

esta técnica tem um desempenho computacional 

superior à SMC. Esta avaliação de desempenho foi 

realizada, considerando a estimação dos seguintes 

índices de confiabilidade do NH1 (Nível Hierárquico 

1): LOLE (“Loss of Load Expectation”) e LOEE 

(“Loss of Energy Expectation”). 
 

2. Algoritmos Genéticos 

 

Algoritmos Genéticos (AG) são métodos de 

simulação, baseados na teoria evolutiva, cuja regra de 

sobrevivência por aptidão é aplicada em uma 

população de indivíduos, que representa uma 

potencial solução para o problema sob análise 

(Goldberg, 1989). Na modelagem clássica dos AG 

uma população aleatória ou heurística inicial é 

gerada, composta por cromossomos. Cada 

cromossomo da população será avaliado de acordo 

com uma função de aptidão particular (fitness), ou 

seja, a aptidão do cromossomo esta diretamente 

relacionada com a otimalidade da solução. 

Nas aplicações de AG, orientadas para sistemas de 

energia elétrica, uma das principais dificuldades está 

relacionada com a escolha adequada para codificação 

dos cromossomos, pois se deve avaliar 

cuidadosamente a forma em que os parâmetros do 

problema são mapeados em uma string finita de 

símbolos, que podem possuir comprimentos 

constantes ou dinâmicos. Uma lista de papers, 

relacionada com a aplicação de Algoritmos Genéticos 

em sistemas de potência, pode ser encontrada em 

(Koichi, 2000). 

A população atual é usada para gerar uma nova 

população de indivíduos através de operadores 

genéticos, tais como: seleção, crossover 

(recombinação) e mutação. O operador de seleção é 

responsável por determinar as características de 

escolha dos pares de cromossomos; o operador de 

crossover é responsável pelo cruzamento de pares de 

cromossomos, dando origem a um ou dois novos 

indivíduos hereditários; e o operador de mutação, 

busca manter uma diversidade na população. O 

processo é repetido, geração após geração, até que um 

critério de parada, tal como o número máximo de 

gerações, seja satisfeito. Reorganizações nos 

operadores foram idealizadas para facilitar a 

convergência do Algoritmo Genético (AG), dando 

origem, assim, ao Algoritmo Genético Modificado 

(AGM). Segundo (Li & Chang 2006), esse modelo de 

programação evolutiva fundamenta-se em dois 

princípios básicos: Geração de subpopulações 

intermediárias, por meio de operações sobre 

indivíduos da população inicial e Modelagem 

dinâmica dos operadores genéticos. 

 

3. Características do modelo proposto 

 

De acordo com o Teorema de No Free Lunch 

(Wolpert & Macready 1997), não existe um único 

modelo de resolução ótimo de todos os problemas 

combinatórios. Visto que, dependendo do tipo de 

problema, métodos clássicos podem ser mais 

eficientes que programação evolutiva, entretanto, 

algoritmos evolutivos apresentam um bom 

desempenho quando existem hipóteses válidas 

restritivas acerca do espaço de busca.  Portanto, o 

modelo proposto para o AGMR se baseia em 

modificações nos operadores genéticos, crossover e 

mutação, e na formação da subpopulação visando 

otimizar a resolução do problema em questão. Essas 

modificações têm como objetivo diminuir a 

quantidade de gerações, mas sem reduzir a quantidade 

de cromossomos (indivíduos) potencialmente bons 

(Best Population) para a solução do problema. 

Consequentemente, se obtém uma diminuição no 

tempo de simulação e esforço computacional. A 

população inicial, aleatoriamente criada, é composta 

de 50 cromossomos. Cada geração subsequente de 

indivíduos, formada através dos operadores genéticos, 

possui o mesmo número de cromossomos.  

Para a determinação dos índices de confiabilidade 

LOLE e LOEE do sistema IEEE RBTS, algumas 

considerações devem ser realizadas. Primeiramente, 

deve-se determinar os possíveis estados markovianos, 

nos quais as unidades de geração podem residir. 

Neste artigo, consideram-se os seguintes estados: 

operativo (Up=1) e de falha (Down=0). Cada unidade 

de geração possui sua própria Taxa de Saída Forçada 

(FOR), Taxa de Falha (λ) e Taxa de Reparo (). A 

codificação usada na análise de confiabilidade do 

NH1 se baseia em um bit string, na qual cada dígito 

está associado com um gerador do sistema, ou seja, o 

comprimento do bit string é o número de geradores. 

No caso do sistema RBTS, cada bit string possui 11 

dígitos. 

Cada bit string representa um cromossomo, ou seja, 

um estado de operação do sistema, que pode 

contribuir para os índices de confiabilidade a serem 

estimados. Consequentemente, cada cromossomo está 

associado com a probabilidade do estado que ele 

representa. Contudo, existem estados com baixa 

probabilidade de ocorrência que podem ser 

desprezados. Desta forma, utilizam-se restrições para 

selecionar apenas os cromossomos com maiores 

probabilidades de ocorrência. Além disso, os índices 
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de confiabilidade estimados se baseiam no corte de 

carga. Consequentemente, é necessário realizar uma 

nova seleção, para satisfazer a restrição de que a 

capacidade instalada dos cromossomos seja menor 

que 185 MW, pois este valor representa o pico de 

carga do sistema. 

Neste artigo, utiliza-se o modelo de carga horária 

com 8736 níveis de carga. Nesse modelo, 

enumeraram-se os níveis de carga em ordem 

descendente, para formar um modelo de carga 

cumulativo. A capacidade instalada pode ser 

determinada pelo somatório de todos os genes dos 

cromossomos que estão no estado operativo. As 

probabilidades individuais de cada cromossomo são 

determinadas de acordo com o produto das 

probabilidades individuais de cada gerador. Ou seja, 

para geradores no estado operativo tem-se o valor de 

probabilidade igual a 1-FOR e para os geradores no 

estado de falha o valor será o próprio FOR, pois são 

considerados eventos independentes. 

 

A. Restrição  

 

As restrições consideradas no modelo proposto 

foram divididas em duas componentes: 

1) Restrição devido à capacidade instalada:  

Como o objetivo é determinar os índices 

probabilísticos relacionados com o corte de carga, 

foram excluídos todos os cromossomos (indivíduos) 

que possuem capacidade instalada superior a 185 

MW, pois esse valor representa o pico de carga. 

2) Restrição associada com o valor mínimo da 

probabilidade de um estado: 

Mesmo que um cromossomo possua uma 

capacidade instalada menor que o pico de carga, 

embora desejável para a estimação dos índices de 

confiabilidade, ele não será selecionado se a sua 

probabilidade for inferior a um valor mínimo 

especificado, devido à sua baixa probabilidade de 

ocorrência. 

 

B. Formação da Best Population 

 

No modelo proposto, o AGMR é usado como uma 

ferramenta para selecionar estados de operação do 

sistema de geração. A cada população de indivíduos 

criada, aplicam-se as restrições para determinar os 

melhores indivíduos de cada geração. Esses 

indivíduos são armazenados em uma lista 

denominada Best Population, na qual é aplicada uma 

rotina de penalização/exclusão dos indivíduos 

repetidos, para garantir a diversidade da população 

final. 
 

4. Melhorias implementadas no AGMR 
 

No modelo proposto, as modificações realizadas 

geram uma maior varredura no espaço de busca que, 

por sua vez, resulta em uma quantidade menor de 

gerações. Consequentemente, o tempo de simulação e 

o esforço computacional são reduzidos. Neste artigo 

são feitas melhorias nos operadores de crossover e 

mutação, baseando-se em (Wang et al. 2009) e na 

formação da subpopulação. 

 

A. Estratégia de Crossover 

Para a operação de crossover os cromossomos são 

selecionados em pares (Sv e Sw). 

Sv
t
 e Sw

t 
são recombinados na k-ésima posição. Os 

resultados do cruzamento são: 

 

 

 

 

onde: 

k é um número aleatório selecionado no intervalo 

[2,...,N-1]; 
trand  são números aleatórios uniformemente 

distribuídos em [0,1]; 

t representa a geração corrente; 

Sc representa apenas um dos cromossomos resultantes 

do processo de crossover; 

TC representa a taxa de crossover limitada em [0,1]. 

TC é representado pela seguinte equação: 

 

 

 

onde α é dado por: 

],1[
1

Tt
T

t



  

onde 

TCmin e TCmax são os valores mínimo e máximo da 

taxa de crossover, respectivamente; 

T a quantidade máxima de gerações.  

α é o parâmetro de dinâmica do operador de 

crossover. 

Essa estratégia de crossover foi adotada para 

melhorar o espaço de busca e diminuir a 

probabilidade de ocorrência de elementos repetidos. 

 

B. Estratégia de Mutação 

Após o cromossomo resultante Sc ser obtido, 

seleciona-se aleatoriamente um elemento vk, k ϵ 

{1,2,...,N}, e deve-se substituí-lo por vk‟, que é um 

número aleatório no intervalo [v
min

,v
max

]. O 

cromossomo resultante mutado será:  

 

TMrandvvvs t

Nk

t

cm 


),,...,',...,( 1

1
 

 

TM é representado pela seguinte equação: 

 

 

onde 

Scm representa o cromossomo cross mutado; 

TM representa a baixa taxa de mutação limitada em 

[0,1]; 

TMdef representa um valor constante de partida para o 

cálculo do TM.  

Essa estratégia de mutação foi adotada para 

melhorar a eficiência da pesquisa no espaço de busca, 

visto que a mutação é responsável pela introdução e 

manutenção da diversidade genética da população. 
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C. Estratégia utilizada na subpopulação 

A estratégia utilizada consiste no desmembramento 

da subpopulação. Uma parte dela integra o bloco de 

seleção/mutação/crossover e a parte restante consiste 

apenas em um pequeno grupo dos melhores 

indivíduos de cada geração. Esses indivíduos passam 

a fazer parte diretamente da nova geração por 

elitismo. 

 

5. Fluxograma do algoritmo 
 
A. Determinação dos vetores de estado do sistema de 

geração 

 

Passo #1: Entrada de dados 

* unidades geradoras: FOR e a capacidade de 

geração; 

* curva de carga; 

* AGM: quantidade de cromossomos por geração e 

da quantidade máxima de gerações. 

Passo #2: Alocação de Memória 

Cada cromossomo é dividido em „n‟ partes, 

denominadas genes. Cada gene é representado por um 

número binário, referente ao estado de operação da 

unidade geradora. O tamanho do cromossomo (L) é 

igual à quantidade de unidades geradoras (UG). 

 

 

 

 

Passo #3: Geração da População Inicial 

A população inicial é gerada aleatoriamente e é 

composta de 50 cromossomos (indivíduos). Para cada 

gene dos cromossomos, referente a uma unidade 

geradora, é atribuído aleatoriamente um número 

binário, ou seja, L números binários por cromossomo. 

Passo #4: Cálculo da Capacidade Instalada 

 

 

 

onde 

bj é o valor binário representativo da unidade 

geradora; 
UG

jC representa a capacidade de geração da unidade; 

Capi capacidade instalada do cromossomo i. 

Passo #5: Cálculo da probabilidade de cada 

cromossomo 

 

 

 

onde 

PGENE é a probabilidade do estado da unidade 

geradora, que pode assumir os seguintes valores: 

PGENE = 1-FOR, se bj=1 

PGENE = FOR, se bj=0. 

Passo #6: Aplicação da restrição sobre a capacidade 

instalada 

Nessa etapa se Capi ≥ 185 MW (pico de carga), então 

esse estado representa um estado de sucesso, ou seja, 

um estado em que o grupo de unidades geradoras 

consegue atender a demanda. Se Capi ≤ 185 MW, 

então esse estado representa um estado de falha, ou 

seja, há déficit de geração e esse estado é de interesse, 

visto que os índices probabilísticos, a serem 

estimados, estão relacionados com o corte de carga. 

Seleciona-se, portanto, todos os cromossomos com 

capacidade de geração menor que o pico de carga.  

Passo #7: Aplicação da restrição por baixo valor de 

probabilidade  

Nessa etapa, excluem-se os cromossomos 

selecionados no Passo #6, que possuem uma 

probabilidade individual menor que 10
-10

. 

Passo #8: Armazenamento dos cromossomos 

potencialmente bons 

Esses cromossomos são usados na resolução do 

problema e são alocados na lista Best Population. 

Passo #9: Formação da próxima geração 

Nesta etapa, a nova população é formada através da 

aplicação dos operadores de seleção, crossover e 

mutação. Utiliza-se seleção por torneio, na qual o 

cromossomo de maior aptidão possui uma maior 

probabilidade de ser selecionado. Contudo, 

dependendo do número aleatório gerado durante o 

torneio, o cromossomo de menor aptidão pode ser 

selecionado, mas com uma probabilidade menor. As 

estratégias desenvolvidas, para os operadores de 

crossover e mutação, são aplicadas após o processo 

de seleção dos cromossomos. 

Passo #10: Critério de Parada 

Os passos #4 a #9 são repetidos até que o critério de 

parada seja atingido, que consiste em um número pré-

definido de gerações. Se o critério de parada for 

satisfeito, então a lista Best Population fica 

completamente preenchida. Vale ressaltar que essa 

lista possui tamanho dinâmico, que depende de cada 

simulação, visto que o processo é aleatório. 

 

B. Cálculo dos índices do sistema de geração 

 

Os índices LOLE e LOEE são calculados por 

convolução discreta entre a curva de carga e os 

estados de falha do sistema de geração para um 

período anual (Billinton & Allan 1996). O LOLE 

expressa o tempo total (horas ou dias) de déficit de 

geração para um período de estudo. Por outro lado, o 

LOEE expressa a energia não-fornecida aos 

consumidores, devido ao déficit de geração. 

Considere que o valor da carga na hora “i” seja VCi. 

A probabilidade de perda de carga (PPC), para este 

respectivo valor de carga, é calculada como a seguir: 





BPL

j

jji PSVCPPC
1

)()(  

Onde: 

LBP é o comprimento da lista Best Population; 

Pj é a probabilidade do cromossomo corrente; 

Sj é o estado do cromossomo definido como se segue: 

 
 

 

Após calcular a PPC(VCi) para todos os valores de 
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carga, o LOLE, em horas por ano (hrs/ano), é 

calculado como: 

 
 

 

A potência não suprida (PNS), em MW, é calculada 

para cada valor de capacidade instalada dos 

cromossomos da Best Population. O índice LOEE, 

em megawatts hora por ano (MWh/ano), é calculado 

como: 
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6. Resultados 
 

O AGMR proposto neste artigo, para estudos de 

confiabilidade no NH1, foi testado no sistema RBTS. 

O sistema RBTS possui onze unidades de geração 

com capacidades variando de 5 MW a 40 MW. O 

pico de carga do sistema é 185 MW e a capacidade 

instalada da geração é 240 MW (Billinton et al. 

1989).  O diagrama unifilar do sistema RBTS é 

mostrado na Figura 01. 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Diagrama unifilar do sistema RBTS. 

 

A plataforma computacional usada nas simulações 

foi um PC com as seguintes características básicas: 

Processador Intel(R) Core(TM) i7 de 2,67 GHz, 

memória de 6 GB e  Hard Disk de 3 TB. O programa 

AGMR foi desenvolvido em ambiente MATLAB 

R2010a. O AGMR proposto neste artigo finaliza após 

130 gerações. O número médio de elementos salvos 

na Best Population é 730 cromossomos. O AGMR 

apresenta vantagens relacionadas com: redução na 

quantidade de gerações, acarretando menor tempo de 

simulação; maior varredura no espaço de busca; 

redução do esforço computacional e precisão dos 

resultados. As Figuras 02 e 03 mostram a evolução 

dos índices probabilísticos de confiabilidade para o 

sistema RBTS. 

Segundo (Samaan & Singh 2002), pode-se concluir 

que o AGMR apresenta vantagens em relação à SMC, 

pois a modelagem dos vetores de estado, ou 

cromossomos, independe da curva de carga. Para 

diferentes curvas de carga de um sistema é necessário 

considerar apenas o valor máximo da curva. Após a 

construção do vetor de estado, realiza-se a 

convolução deste vetor com a curva de carga. Por 

outro lado, na SMC é necessário realizar uma 

simulação para cada curva de carga, caso o objetivo 

seja calcular os índices de confiabilidade para cada 

curva de carga. Outra vantagem do AGMR, em 

relação à SMC, esta relacionada com o tempo de 

simulação, pois para valores pequenos de FOR a 

SMC exige um número elevado de simulações para se 

obter uma boa precisão dos resultados.  

 

 

 

 

 
 

 

Figura 02: Evolução do índice LOLE 

 
   Figura 03: Evolução do índice LOEE 

 

Em uma das comparações realizadas neste artigo, 

utilizou-se a SMC sequencial. Na SMC sequencial 

são geradas sequências sintéticas, que emulam os 

processos de operação e reparo dos componentes do 

sistema, considerando a conexão cronológica entre os 

estados. Estas sequências sintéticas são obtidas 

utilizando-se geradores de números pseudo-aleatórios 

e as distribuições de probabilidade dos tempos de 

operação e falha dos componentes (Billinton & 

Wangdee 2005; Bhuiyan & Allan 1995; Billinton & 

Gan 1991). Na modelagem do AGM foram 

considerados os seguintes aspectos relatados na 

literatura, por exemplo: baixa taxa de mutação, alta 

taxa de crossover, subpopulação gerada por meio de 

operações da população inicial e geração de 

(12) 

(14) 
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população intermediária (Goldberg, 1989; Samaan & 

Singh 2002).Foram realizadas 30 simulações 

consecutivas para o levantamento dos índices 

probabilísticos LOLE e LOEE a serem comparados 

entre o AGMR e os seguintes métodos: SMC 

sequencial, AGM e Analítico Exato. A Tabela 1 

mostra a comparação dos resultados entre o AGMR e 

o Método Analítico Exato (Billinton et al. 1990). A 

Tabela 2 mostra a comparação entre o AGMR e os 

demais métodos. Pode-se observar que os resultados 

obtidos com o AGMR são mais precisos que aqueles 

gerados pela SMC sequencial e pelo AGM. 

 
Tabela 1. Resultados do AGMR para o sistema RBTS. 

Índice 

probabilístico 

Resposta 

analítica  
AGMR Erro médio 

LOLE     

(hrs/ano) 
1,09161 1,0968 0,47% 

LOEE 
(MWh/ano) 

9,830 9,8281 0,02% 

 

Adicionalmente, pode ser observado que há uma 

redução considerável no tempo de simulação e no 

esforço computacional. Vale ressaltar, que em 

(Billinton & Gan 1991) não é fornecido o dado do 

tempo de simulação, entretanto pode-se afirmar que o 

AGMR apresenta um tempo de simulação menor 

visto que são necessárias apenas 130 gerações para se 

obter um resultado mais preciso.  

 
Tabela 2. Comparação entre a SMC e AGM com o AGMR  

 

O AGMR pode ser combinado com a computação 

distribuída para viabilizar a análise de sistemas reais 

de grande porte. Por exemplo, no ambiente de 

computação distribuída, as unidades de geração 

seriam particionadas em grupos de geração, com 

tamanhos preestabelecidos, que seriam enviados aos 

demais computadores da rede e os resultados seriam 

reenviados a um servidor. 

 

7. Conclusão 

 

Neste artigo foi apresentado um método para 

estimação de índices de confiabilidade de sistemas de 

geração com base em um Algoritmo Genético 

Modificado Rápido (AGMR). Esse algoritmo foi 

usado para estimar os índices de confiabilidade Loss 

of Load Expectation (LOLE) e Loss of Energy 

Expectation (LOEE) no sistema RBTS (Roy Billinton 

Test Systems). Os resultados obtidos com este sistema 

demonstraram que o AGMR apresenta resultados com 

precisão comparável a Simulação Monte Carlo 

(SMC). Além disso, o AGMR tem um custo 

computacional menor que o do Algoritmo Genético 

Modificado Clássico e o da SMC. 
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SMC 

sequencial     
(Billinton & 

Gan 1991) 

AGM  
baseado  

(Samaan 

& Singh 

2002) 

AGMR proposto 

Índice 

probabilístico 

3000           

anos 

2500     

gerações 

50      

gerações 

100 

gerações 

130    

gerações 

LOLE    

(hrs/ano) 
1,1013 1,0975 1,0683 1,0939 1,0968 

LOEE  

(MWh/ano) 
10,0919 9,8127 9,531 9,7946 9,8281 

Tempo   

simulação 
--- 47 s 1,20 s 2,5 s 3,18s 

Erro LOLE 0,88% 0,54% 2,13% 0,21% 0,47% 

Erro LOEE 2,66% 0,17% 3,04% 0,36% 0,02% 
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Abstract In this paper an intelligent tool for bidding strategy in amount electric energy auctions is proposed. The model lists 

the revenue maximization and an associated contracted risks minimization. Two risk metrics are considered, the variance (Mar-
kowitz – portfolio concepts) and value at risk. To validate of model two tests are presents. First, referent to a midsize system 

agent; and second referent to enterprise generators in Brazilian northeast. The results show the risk perception to Gencos in com-

petitive enviroment and demonstrate the effectiveness of the proposed methodology.  

Keywords Bidding Strategy, Electricity Auctions, Genetic Algorithms, Decision support.  

Resumo Este trabalho apresenta uma ferramenta inteligente para formação de estratégias de oferta em leilões de energia elétri-

ca na categoria quantidade de energia. O modelo de estratégia vincula à maximização da receita do agente conforme a minimiza-
ção dos riscos associados ao ambiente competitivo. Duas métricas de risco são consideradas, a variância e o valor em risco 

(VaR). Para comprovação da metodologia são apresentados dois casos testes, o primeiro referente aos agentes de um sistema hi-

drotérmico de porte médio, e o segundo referente à parte do portfólio de uma empresa no subsistema nordeste brasileiro.  Os re-
sultados obtidos  demonstram comportamento dos agentes diante da percepção dos riscos e evidenciam a eficácia da metodologia 

proposta.  

Palavras-chave Estratégias de Ofertas, Leilões de Energia Elétrica, Algoritmos Genético, Suporte a decisão.

1.    Introdução  

Nas últimas décadas os sistemas elétricos de energia 

têm sido objeto de grandes mudanças em sua estrutu-

ra. Os modelos até então “verticalizados” caracterís-

ticos de sistemas de domínio do Estado deram lugar a 

modelos descentralizados, dando espaço à competi-

ção em setores onde antes não existia. Assim, o leilão 

de energia surgiu como uma das principais ferramen-

tas de negociação utilizadas entre os diferentes mer-

cados pelo mundo. 

 

No Brasil, a reestrutução foi iniciada por volta de 

1993 e firmada principalmente entre os anos de 2003 

e 2004. O atual modelo de mercado é baseado em 

leilões de contratos futuros, semelhante ao que ocor-

re em outros países sul-americanos como Chile, Peru 

e Colômbia (MORENO et al., 2010). 

 

Este trabalho propõe uma ferramenta de auxílio na 

formação estratégias do ponto de vista de um gerador 

participante de um leilão de longo prazo de energia 

elétrica. O objetivo principal é encontrar uma curva 

de oferta de forma que maximize os ganhos do agen-

te respeitando as regras impostas pelo ambiente de 

negociação assim como observar o quanto a percep-

ção do risco influencia na estratégia de oferta.  

 

A formação da estratégia de oferta é feita em três 

etapas: (i) Previsão de mercado futuro – onde é rea-

lizada uma coordenação hidrotérmica de longo prazo 

considerando diferentes cenários de operação cujo 

objetivo é estimar geração e preço futuros da energia; 

(ii) Simulação de ferramentas de mercado – onde são 

consideradas ferramentas utilizadas pelo mercado 

brasileiro para mitigação de riscos, principalmente 

associado ao risco hidrológico; e (iii) Maximização 

da receita – onde é realizada a maximização da re-

ceita esperada considerando a aversão ao risco de 

cada agente. 

 

A ferramenta modela os riscos vinculados à contrata-

ção de energia elétrica, do ponto de vista dos gerado-

res, através de uma função de utilidade que relaciona 

o lucro esperado do agente com os riscos de contra-

tação levando em conta um fator de aversão ao risco 

(y). O maior diferencial proposto pela ferramenta 

está na adoção do modelo não-linear da função de 

utilidade, atendendo à complexidade das formulações 

de risco adotadas.  

 

Para fins de comparação duas métricas de risco são 

simuladas: a primeira inspirada na teoria da otimiza-

ção de portfólios proposta por Markowitz (Marko-

witz, 1959) onde o risco é modelado como a variân-

cia dos retornos; e uma segunda métrica consideran-

do a amplamente utilizada valor em risco (VaR), que 

retorna a máxima perda de um investimento.        

 

Ferramentas de suporte e auxílio para agentes em 

ambiente competitivos têm sido amplamente pesqui-

sadas. Em (XIONG et al., 2002) são utilizadas  Estra-

tégias Evolutivas para ofertar lances no mercado do 

dia seguinte (day-ahead market).  Em (WALTER e 

GOMIDE, 2009) é sugerida uma abordagem de sis-

temas multi-agentes baseada em Algoritmos Genéti-

cos e Lógica Nebulosa para o ambiente de mercados 

competitivos de energia. Em (AZEVEDO e VALE, 

2009) é proposta uma ferramenta para encontrar um 
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ótimo portfólio de contratação e gerenciar riscos 

através da formulação de uma função de utilidade 

média-variância utilizando a meta-heurística PSO. 

Em (ROUBIK e RUDNICK, 2009) é construído um 

modelo de jogos competitivos utilizando conceitos 

de portfólio para leilões de contratos de longo prazo 

no mercado energia do Chile. Em (STREET et al., 

2009) é definida uma estratégia de formação para 

geradores em leilões de energia no Brasil, onde perfil 

de risco do agente caracteriza-se por meio de uma 

função utilidade linear por partes.  

 

Como estudo de caso, o trabalho considera o modelo 

brasileiro de leilões de energia. São utilizados dois 

casos testes: o primeiro, considerando quatro Gencos 

(hidrelétricas) em um sistema hidrotérmico de médio 

porte. O segundo considerando parte dos geradores 

do sistema da empresa CHESF no nordeste Brasilei-

ro.   

 

Devido ao alto grau de não-linearidade e complexi-

dade nos modelos para gerenciamento de risco, a 

otimização da utilidade esperada é realizada através 

de Algoritmos Genéticos (AG). Os AG’s foram ini-

cialmente propostos John Holland em 1976 e desde 

então possuem um amplo escopo de aplicações no 

ramo da engenharia, principalmente na área de sis-

temas de energia. 

 

Este trabalho está organizado na seguinte forma.  Na 

Seção 2 é realizada uma revisão do mercado elétrico 

brasileiro; na seção 3 é apresentada a modelagem da 

formação de oferta e a aplicação de algoritmos gené-

ticos na estratégia de oferta; A seção 4 é dedicada 

aos estudos de casos; finalmente, na seção 5 são 

apresentadas as conclusões deste trabalho.  

2.    O Mercado Elétrico Brasileiro 

O sistema brasileiro é predominantemente hidroelé-

trico, sendo o despacho realizado de forma centrali-

zada
1
 pelo operador nacional do sistema - ONS. O 

preço para o mercado a curto prazo (preço spot) é 

calculado através de um pacote de programas que 

utilizam metodologia de programação dinâmica dual-

estocástica para realizar a programação hidrotérmica 

do sistema brasileiro.  

 

A operação e comercialização são de responsabilida-

de de duas entidades distintas: O ONS e a Câmara de 

Comércio de Energia Elétrica (CCEE). O ONS se 

restringe à operação física do sistema que envolve: 

operação, controle, despacho, entre outros. A CCEE 

é responsável pelas transações comerciais, cálculo e 

divulgação dos preços spots. Ambas as instituições 

são supervisionadas pelo órgão regulador brasileiro 

(ANEEL – Agencia Nacional de Energia Elétrica).  

 

                                                           
1 Despacho realizado por ordem de mérito, onde o primeiro gera-

dor a ser despachado será o de menor preço. 

O modelo brasileiro de comercialização de energia 

determina que toda a demanda do sistema deva ser 

contratada, garantindo uma maior segurança do 

sistema e incentivando à expansão no setor geração 

de energia. Ademais, cada contrato firmado deve ser 

assegurado por um “lastro” físico de energia, o que 

garante que o sistema sempre atenda a sua demanda 

mesmo em momentos de baixa afluência. O mercado 

spot é o resultado da diferença entre a energia con-

sumida e a energia contratada, ou seja, o agente que 

gerar/consumir menos ou mais que o contratado deve 

comprar/vender no mercado Spot. Cabe à CCEE a 

liquidação mensal de todos os agentes do sistema.    

 

Em relação à comercialização de energia, são institu-

ídos dois ambientes para celebração de contratos de 

compra e venda de energia: o Ambiente de Contrata-

ção Regulada (ACR), do qual participam Agentes de 

Geração e de Distribuição de energia; e o Ambiente 

de Contratação Livre (ACL), do qual participam 

agentes de Geração, comercializadores, importadores 

e exportadores de energia e consumidores livres 

(CCEE, 2011).   

 
Os contratos de compra e venda de energia são fir-

mados de forma bilateral (Ambiente de Contratação 

Livre) ou como resultados dos leilões de energia 

elétrica (Ambiente de Contratação Regulado).  Os 

agentes distribuidores são obrigados a contratar 

toda sua demanda através de leilões de energia de 

médio/longo prazo, tornando este mecanismo res-

ponsável pela maior parte das transações de energia 

elétrica no Brasil.        

 

2.1 Leilões de Energia Elétrica 

 

O leilão pode ser definido como um mecanismo de 

negociação, cuja principal característica é instituir 

uma dinâmica transacional capaz de conduzir à reve-

lação do preço de um determinado produto bem. 

(CORREIA et al., 2006). 

 

No contexto do mercado de energia elétrica, os lei-

lões de eletricidade possuem algumas características 

preestabelecidas, pois o bem em questão, a energia 

elétrica, se mostra mais singular e peculiar que outros 

bens. Além da demanda inelástica, é característica 

dos leilões de eletricidade a participação ativa de 

compradores e vendedores na formação dos preços. 

Assim, pode-se afirmar que os leilões de energia são 

normalmente de oferta, pois os lances são realizados 

pelos vendedores de energia (em alguns casos sendo 

duplos, onde tanto vendedores quanto compradores 

ofertam lances); de valores privados, já que os custos 

de operação e manutenção dos agentes geradores 

(vendedores) são conhecidos apenas por eles mes-

mos; e de bens divisíveis, pois, o produto (energia) 

pode ser dividido em partes ou lotes (SCHÖNE, 

2009). 
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O modelo brasileiro prevê dois tipos de leilões de 

energia: (i) o leilão de energia velha, onde é negocia-

da energia de empreendimentos já existentes; (ii) 

leilão de energia nova, onde é negociada energia de 

empreendimentos que serão construídos. Por sua vez, 

estes são separados em três categorias: A-5, A-3, A-

1, onde número indica a quantidade de anos de ante-

cipação da realização do leilão em relação ao ano A. 

Os leilões A-3 e A-5 são para novos empreendimen-

tos, enquanto o A-1 é para energia de empreendimen-

tos já existentes. Além disso, existem leilões de ajus-

tes para complementação da demanda das concessio-

nárias e também leilões de energia de reserva como 

forma de aumentar a segurança do sistema.  

 

Os leilões são baseados no critério de menor tarifa, 

onde os vencedores dos leilões são agentes que ven-

derem energia ao menor preço (CCEE, 2011). 

  

Não há disputa entre as cargas para adquirir energia 

elétrica proveniente de um leilão, nem sequer há a 

possibilidade da realização de lances ou de qualquer 

inferência na seleção dos vendedores de energia 

elétrica. Desta forma, não existe qualquer ingerência 

dos agentes distribuidores a respeito do preço da 

energia elétrica que será por eles adquirida através do 

leilão (MENDONÇA, 2006). Assim, os leilões de 

energia elétrica ocorridos no Brasil têm como carac-

terística fundamental serem leilões de oferta de mé-

dio/longo prazo. 

 

No que se refere à sistemática dos leilões, existem 

quatro formatos clássicos, adequados de acordo com 

as características dos bens a serem leiloados e efeti-

vamente utilizados em diferentes mercados: 

  

(i) Leilão fechado de primeiro preço - consiste na 

entrega de um ou mais lances por cada participante 

(licitador/jogador) fechados em um envelope ao 

organizador do leilão (leiloeiro) onde o vencedor será 

aquele que ofertar o melhor lance. A liquidação do 

produto é feita de acordo com o lance vencedor. 

   

(ii) Leilão fechado de segundo preço (Vickrey) - 

semelhante ao leilão fechado de primeiro preço, 

porém, o preço de liquidação do bem é o segundo 

melhor lance ofertado. 

 

(iii) Leilão inglês - consiste em lances progressiva-

mente ascendentes feitos pelos participantes sendo o 

vencedor aquele que apresentar a melhor oferta. O 

preço de liquidação será a oferta vencedora.  

 

(iv) Leilão holandês - A dinâmica deste leilão é in-

versa a do leilão inglês. O bem é iniciado a um preço 

muito acima do seu real valor e ao longo do tempo 

vai sendo decrementado. O vencedor será o partici-

pante que primeiro aceitar a oferta. Sendo o preço de 

liquidação aquele aceito pelo vencedor. 

  

A sistemática comumente utilizada no mercado bra-

sileiro é hibrida entre o leilão fechado de primeiro 

preço e o holandês, sendo divulgada pela CCEE dias 

antes da realização, e diferenciada uma da outra em 

relação a cada tipo de leilão. Este trabalho baseia-se 

nos leilões de energia existente na categoria “quanti-

dade” 
2
, onde os contratos firmados ao final do leilão 

são liquidados de acordo com a quantidade gerada de 

energia pelos vendedores. Assim, a sistemática apre-

sentada a seguir é genérica e pode ser estendida tam-

bém a leilões de ajustes. 

 

A - Sistemática para leilões de energia existente 

 

O modelo assumido é formado de duas fases: fase 1 

(leilão holandês) – lance de quantidade de energia, 

em várias rodadas, com preços descendentes; e fase 2 

(leilão fechado discriminatório) – leilão fechado com 

liquidação discriminatória e lances de preços de 

energia para as quantidades classificadas na fase 1.  

 

A fase 1 possui a seguinte sistemática: dado o início 

do leilão, cada participante dá um lance de quantida-

de de energia a partir de um preço inicial de oferta 

(PI) definido pelo organizador. Ao final de cada 

rodada (limitada por um período determinado de 

tempo, 15 min., por exemplo), o sistema calcula o 

total de energia ofertada (EO) pelos participantes. A 

EO é comparada com uma quantidade de referência 

(DR) também definida pelo organizador. Para que 

haja sobra de demanda para a segunda fase a deman-

da referência (DR) é maior que a quantidade real 

demanda para o leilão (QD). Sendo QD o somatório 

da demanda requerida pelas concessionárias de ener-

gia.   

 

No final de cada rodada, é realizada a seguinte com-

paração: caso EO < QD, o leilão é encerrado sem 

vencedores, pois a oferta é insuficiente para cobrir a 

demanda; caso EO > DR, uma nova rodada é iniciada 

e um novo preço de oferta é calculado a partir do 

decremento do preço atual; caso EO < DR e EO > 

QD a fase é declarada concluída e os resultados clas-

sificados de preço atual e quantidade de energia são 

aqueles dispostos na rodada anterior (a não ser quan-

do a fase é concluída na primeira rodada). 

 

Apenas o preço de oferta e quantidade energia dispo-

nível é divulgado para cada participante ao logo das 

rodadas. Sendo a oferta de energia para cada partici-

pante obrigatoriamente menor ou igual à quantidade 

ofertada na rodada anterior. 

 

Finalizada a fase 1, é iniciada a fase 2. Esta consiste 

em um leilão fechado com liquidação discriminató-

ria, onde os participantes ofertam preços para as 

quantidades de energias classificadas na primeira 

                                                           
2
 Existe ainda uma categoria intitulada “disponibilidade”, nesta 

modalidade de contratação, os agentes geradores de energia são 

pagos de acordo com sua quantidade de energia assegurada e não 

com base na energia efetivamente gerada. Os contratos na modali-
dade “disponibilidade de energia” estabelecem que as despesas 

relativas aos custos são de responsabilidade do contratante, ou 

seja, das distribuidoras de energia elétrica (MARTINS, 2008).  
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etapa, limitados pelo preço de oferta da penúltima 

rodada desta. Os agentes são ordenados de forma 

crescente de acordo com seus lances de preços, sendo 

os vencedores aqueles que possuem os menores 

lances de preços e cuja soma de seus montantes de 

energia classificados são maiores ou iguais a QD. O 

agente vencedor que possuir o maior lance de preço 

pode ter parte de seu montante de energia classifica-

do excluído, referente à diferença entre a soma dos 

montantes vencedores e QD. A liquidação discrimi-

natória significa que energia será vendida pelo preço 

ofertado. Nos leilões de quantidades já realizados no 

Brasil, comumente são permitidos dois lances de 

preço para uma fração de quantidade disponível, ou 

seja, a oferta classificada na fase pode ser dividida 

em duas com lances distintos de preços. 

3.    Estratégias de Oferta 

3.1 A Receita dos Geradores  

 

O lucro dos agentes geradores leva em conta os con-

tratos firmados em ambos ambientes, juntamente 

com a liquidação do mercado spot menos custos 

operacionais e tarifas transmissão.  A Equação 1 

descreve o lucro ( L ) do agente gerador para um 

período fixo tempo. 

  

 . ( ) ( )spot vL P G P C P      [1] 

Sendo: 

        - preço de contrato ($/MWh); 
P        - montante de energia ofertada (MWh). 

spot   - Preço do mercado spot ($/MWh); 

G        - Energia fisicamente despachada (MWh); 

( )vC P   - Custo associado à operação e taxas de 

transmissão ($); 

A presença de variáveis aleatórias na formulação do 

lucro dos agentes é reflexo da natureza futura do 

contrato, ou seja, a entrega eficaz do produto negoci-

ado (energia) só será realizada após um determinado 

período de tempo a depender do tipo de leilão (vide 

seção 2.1).  Assim variáveis como preço spot e gera-

ção física são desconhecidos.  

  

 3.2 Riscos Associados 

A negociação presente de um produto futuro expõe 

os agentes a riscos de exposição positiva, ou negativa 

ao mercado spot, ou seja, riscos de contratar menos 

que a capacidade e ter que vender a energia no mer-

cado spot com preço menor que o de contrato (sub-

contratação); ou risco de contratar toda a capacidade 

e perder a oportunidade de preços futuros mais altos 

(sobre-contratação).   

 

Os riscos de contratação de energia estão relaciona-

dos principalmente com a volatilidade do preço. No 

caso brasileiro, por ser um sistema predominante-

mente hidráulico, a volatilidade está diretamente 

ligada a afluência nas hidroelétricas.  Além disso, no 

caso de leilões de energia, o agente também está 

exposto ao risco de não-contratação derivado do 

ambiente de competição. 

 

Várias metodologias de análise de riscos podem ser 

encontradas na literatura; entre as mais conhecidas 

estão a variância, e o valor em risco (VaR). 

  

(i) Variância (MARKOWITZ, 1959) – Sua utiliza-

ção foi proposta por Markowitz em 1959 para otimi-

zação de portfólio de contratos. Markowitz adotou 

em seus trabalhos a variância dos retornos como 

métrica de risco, introduzindo o conceito de “frontei-

ra eficiente”, que indica o portfólio de máximo retor-

no para cada nível de risco, ou mínimo risco para 

cada valor de retorno. O problema é formulado e 

resolvido através de programação quadrática.  

O conceito de Markowitz, apesar de ainda ser larga-

mente utilizado, sofre críticas relacionadas com sua 

métrica, que penaliza desvios positivos em relação à 

média.  

 

(ii) Valor em risco (VaR) – Nesta abordagem o risco 

é calculado considerando a máxima perda para um 

dado nível de confiança (ou probabilidade). Para 

definição do VaR, considere uma variável aleatória x 

que representa a perda de um determinado investi-

mento ao longo de um período de tempo. A densida-

de de probabilidade de x é assumida como p(x). 

Assim, a probabilidade de x não exceder um limite 

  é dada por: 

 ( , ) ( ).
x

c x p x dx





   [3] 

Sendo ( , )c x   a função densidade acumulativa de 

probabilidade para um limite  . O VaR para um 

nível de confiança [0,1]   pode ser obtido confor-

me a Equação 4. 

     

 ( ) min[ : ( , ) ]VaR x R c x       [4] 

 

O VaR, apesar de largamente aceito, possui caracte-

rísticas não-lineares, sendo de difícil otimização. 

Além disso, sua formulação não explicita nada em 

relação às perdas com níveis de confiança maiores 

que o definido.  

 

 3.3 Curva de Oferta 

Para mitigação dos riscos associados à negociação 

assim como maximização dos seus ganhos, cada 

agente necessita conhecer ou estimar o preço futuro 

da energia (preço spot) assim como sua programação 

horária para a época da venda (quantidade de energia 

efetivamente despachada). Além disso, torna-se ne-

cessária a simulação das regras utilizadas na liquida-

ção do mercado de energia que possam vir a influen-

ciar o balanço financeiro do agente. Desta forma, o 

modelo de estratégia proposto é dividido em três 
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etapas: Previsão do Mercado Futuro, Execução de 

Regras de Mercado e Formação de Curva de Oferta. 

 

ETAPA 1 - A previsão do mercado futuro consiste 

de uma coordenação hidrotérmica de longo prazo 

considerando uma previsão de demanda definida, 

cenários de afluência e despacho térmico por ordem 

de mérito a mínimo custo. Esta etapa retorna um 

número específico de cenários de geração e custos 

marginais do sistema para cada período no horizonte 

de programação.    

 

ETAPA 2 - Para simulação das regras de mercado 

considera-se a execução do Mecanismo de Realoca-

ção de Energia (MRE) para os cenários gerados da 

primeira etapa.  

 

O MRE é um mecanismo financeiro para mitigação 

dos riscos hidrológicos, funcionando como um “hed-

ging” compulsório entre as usinas hidrelétricas que 

compõe o sistema, repartindo os riscos da venda em 

longo prazo entre seus participantes (ANEEL, 2011). 

 

Em termos gerais o MRE realoca entre cada partici-

pante o total gerado baseado na energia assegurada 

de cada unidade. A fração da energia assegurada para 

cada participante é calculada conforme Eq. 5. 

  

 

1

i i
mre s

kk

EA
F

EA





 [5] 

Sendo: 
i

mreF - Fração de energia da unidade i. 

iEA - Energia Assegurada da unidade i. 

S - Número de unidades participantes do MRE. 

Assim a energia alocada para cada unidade pelo 

MRE, e que efetivamente será utilizada para a liqui-

dação do mercado, será o produto da sua fração ( i

mreF

) pela energia física total gerada pelo sistema. 

  

ETAPA 3 - A partir dos cenários gerados nas duas 

primeiras etapas, o modelo propõe a formulação de 

uma curva de oferta para cada agente. Dado um de-

terminado preço de energia, a curva indica o quanto 

de energia o gerador deve ofertar. Assim, para um 

dado preço ( ) é associado um valor de oferta de 

energia (P) sendo o lucro ( L ) definido conforme Eq. 

1.  

 

Assumindo que cada agente tem seu risco modelado 

conforme a função de utilidade ( )U L , a maximiza-

ção do lucro pode ser formulada conforme Eq. 6.  

  

 : ( ) { } . ( )Max U L E L y Risk L   [6] 

 

Sendo: 

{ }E L       - Lucro esperado para o agente; 

( )Risk L - Risco (métricas VaR ou variância); 

y - Fator de aversão ao risco; 

 

Este modelo considera uma função de utilidade se-

melhante utilizada em (ROUBIK e RUDNICK, 

2009), onde é realizada simultaneamente a maximi-

zação da receita e a minimização do risco, sendo P a 

solução do problema para um dado preço de oferta (

 ). 

 

De fato, levando em conta a fase 1 para um leilão de 

quantidade, os preços da energia são decrementados 

a cada rodada e cabe aos agentes apenas definir um 

lance de quantidade de energia para ofertar. 

  

Sendo assim, pode-se definir uma curva de oferta, 

( )F P   para cada agente, definindo um vetor de 

preços 
1 2[ , ... ]n    , variando entre um preço 

mínimo e um máximo de contratação, associados à 

oferta de energia 
1 2[ , ,... ]nP P P P , sendo cada valor de 

oferta P encontrado a partir da maximização da utili-

dade formulada na Eq. 6. 

 

Entretanto, este modelo exige n processos de otimi-

zação. Alternativamente, para realização de apenas 

um único processo, o problema é formulado como a 

maximização do somatório das utilidades para dado 

um vetor de preços de oferta, conforme Eq. 7. 

 

1

:
n

i

Max L


  [7] 

s.a: 
1j jP P             Sendo j = {2...n}; 

Esta formulação, além de permitir que seja realizado 

apenas um processo de otimização, tem explicitada a 

restrição imposta pelo ambiente de negociação, no 

qual o lance ofertado deve ser menor ou igual ao da 

rodada anterior. 

3.4 Algoritmos Genéticos na Formação de Estraté-

gias de Ofertas 

 

Neste trabalho a otimização do lucro dos Agentes é 

realizada através de um algoritmo genético com 

codificação real. O gene de cada indivíduo (solução 

candidata) é representado pela quantidade de energia 

ofertada (P). Para solução do problema foi utilizado o 

toolbox GA do Matlab®.  A função utilizada para 

avaliação (fitness) dos indivíduos é a mesma dada na 

Eq. 7.  Para os testes apresentados na seção a seguir 

foram considerados uma população de 100 e número 

de gerações de 200.  

4.    Testes Numéricos  

 

Para validar o processo proposto, foram considerados 

dois sistemas testes: 

 

Caso A – Sistema hidrotérmico contendo quatro 

unidades hidrelétricas em cascata e cinco unidades 

térmicas. Para formação de cenários foi realizada 

uma programação hidrotérmica com horizonte de 
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planejamento de dois anos em intervalos de 24 me-

ses. A coordenação hidrotérmica foi realizada via 

métodos dos pontos interiores considerando o despa-

cho térmico realizado por ordem de mérito. Os dados 

referentes a este caso encontra-se no apêndice B 

deste artigo.  

 

Caso B – Geradores hidrelétricos da empresa CHESF 

no submercado nordeste brasileiro. Os cenários obti-

dos foram gerados a partir do software Hidrolab® 

com horizonte de planejamento de 2 anos. Os dados 

como previsão de demanda e preços variáveis dos 

geradores térmicos foram retirados do (EPE, 2011) e 

(ONS, 2011) respectivamente. 

 

Para os dois casos foram desprezados os custos de 

operação e transmissão, sendo levada em conta ape-

nas a receita dos agentes e não o lucro. 

 

Os testes consideraram duas métricas para gerencia-

mento do risco (VaR e a variância) para formação da 

curva de oferta de cada agente gerador considerando 

um leilão de quantidade de energia conforme seção 

2.1A.  

 

 4.1 Caso A – Resultados e Análise 

   

A Figura 1 apresenta a distribuição de probabilidade 

aproximada das médias dos preços da energia para o 

caso A, obtidos através dos cenários gerados pela 

coordenação hidrotérmica, onde se observa que na 

maioria dos casos o preço médio da energia fica 

entorno de 23 $/MWh. As maiores médias de preços 

para o mercado spot estão estimadas próximas de 35 

$/MWh.  

 

 
Figura 1 - Densidade de Probabilidade da média de preços 

 

A Figura 2 apresenta as curvas de ofertas para cada 

um dos quatro geradores do sistema sem levar em 

consideração os riscos de contratação (y =0). Cada 

curva é referente à quantidade de energia disponível 

à contratação de cada gerador (Energia Firme menos 

energia já Contratada). 

 

Observa-se um comportamento semelhante para os 

quatro agentes, onde, até um determinado preço 

(entorno de 23$/MWh) não existe oferta de energia; 

acima deste, a oferta é máxima. Essa característica 

indica que a solução baseada apenas na maximização 

da receita sofre influência direta da média de preços 

prevista para o mercado spot , como é ilustrado na 

Figura 1. Logo, quando o preço de oferta é maior que 

o preço previsto para o mercado spot ( 23 

$/MWh), a oferta de energia é máxima. Do mesmo 

modo, quando o preço de oferta é menor que preço 

spot esperado ( 23  $/MWh) a oferta de energia é 

mínima.  

  

 
Figura 2 - Curvas de oferta caso-A (y = 0) 

 

De fato, as duas situações, de máxima e mínima 

oferta, demonstram os dois extremos do problema: 

na primeira o agente fica exposto positivamente ao 

mercado spot (risco de sobre-contratação), e no se-

gundo caso a exposição é negativa (risco de sub-

contratação).  

 

Considere agora as curvas de ofertas geradas levando 

em conta os riscos associados à contratação de ener-

gia modelados pelas métricas variância e VaR res-

pectivamente, tomando como fator de aversão ao 

risco igual a 1 para ambos os casos. A Figura 3 apre-

senta os resultados para o gerador 1. 

  

 
Figura 3 - Curva de oferta para o Genco 1 

 

 

Nota-se uma clara diferença entre estas duas curvas e 

as apresentadas na Fig. 2 (oferta com y=0). Enquanto 

na primeira curva apenas observava-se os dois ex-

tremos (máxima e mínima contratação) o teste consi-

derando o risco demonstra um caminho intermediá-

rio, onde uma parcela da energia é sempre disponível 

à negociação no curto prazo; esta parcela funciona 

como hedging contra os riscos de contratação. Ob-

serva-se ainda, que para excelentes preços de oferta (

23  $/MWh) não há mais cobertura, pois para 

todos os cenários, a oferta supera o melhor preço 

estimado para o spot, que está entorno de 35$/MWh 

(Figura 1). 
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Comparando as duas métricas nota-se uma diferença 

entre as ofertas. Enquanto a métrica da variância 

apresenta uma queda quase proporcional ao preço, o 

VaR apresenta faixa de oferta de energia para inter-

valos de preço.  Essa diferença se explica pelas ca-

racterísticas das metodologias utilizadas, A variância 

apresenta uma característica quadrática variável com 

a oferta de energia (ver descrição no Apêndice A), ou 

seja, o risco (variância) diminui progressivamente 

junto com a oferta de energia, porém para preços 

muito altos ele é compensado com uma ótima média 

de receita. Do lado do VaR, onde são calculadas 

máximas perdas, nota-se que os riscos pouco se alte-

ram em determinadas faixas de preços de oferta. 

Como o VaR é calculado a partir dos 5% piores cená-

rios os resultados indicam que os piores cenários de 

receita são muito semelhantes entre determinadas 

faixas de preço apresentadas. Assim a oferta de ener-

gia permanece constante para alguns intervalos de 

preço (Ex: de 8 a 27 $/MWh a oferta é igual 

23.8MWmed
3
; de 27 a 33 $/MWh a oferta é igual 

52.7MWmed). 

 

Definindo um preço de oferta igual a 26.1 ($/MWh), 

considere-se agora a Figura 4, onde são apresentadas 

as receitas bruta anuais para cada cenário de preço 

spot e geração levando em conta as ofertas obtidas 

para as duas métricas de risco, VaR e Variância (res-

pectivamente 52.7 e 76.4 MWmed), e para máxima e 

mínima contratação. 

 
Figura 4 - Receita Anual G1 (preço igual a 26 $/MWh) 

 

Analisando a Figura 4 nota-se, como esperado, que 

ofertando a máxima energia para o preço igual a 26.1 

($/MWh), obtém-se a melhor média de receitas. No 

entanto, em quase 10% dos cenários, a receita fica 

muito abaixo da esperada. Utilizando as metodologi-

as VaR e Variância para modelagem do risco perce-

be-se que para estes cenários houve uma pequena 

redução na receita esperada, no entanto, as perdas 

nos piores cenários são bem menores. Ou seja, o 

sistema reagiu ao risco dos piores cenários. Note 

ainda que a estratégia VaR mostrou-se mais conser-

vadora em relação à Variância apesar de valores 

médios de receita muito próximos.  

 

A estratégia VaR é mais adversa ao risco nos piores 

cenários, logo, é a que mantém uma pior média de 

                                                           
3 MWmed é uma medida comumente utilizada no mercado brasi-

leiro que representa a média mensal de uma determinada quantia 

anual de energia. 

receita em relação às outras estratégias (exceto quan-

do comparada a situação onde não há oferta de ener-

gia). Esta estratégia apresentou os piores resultados 

de receita na maioria dos cenários, justificando a 

intrínseca necessidade da contratação em longo prazo 

como forma de combate à exposição ao mercado spot 

e maior retorno paras os agentes. 

  

Os resultados de receita esperada e métricas de riscos 

para as quatro situações observadas na Figura 4 são 

apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Receitas esperadas e riscos para 26.1  $/MWh 

  

Energia Ofertada 

(MWmed): 

100%ED 

(123.1) 

Sem 

oferta 

Oferta 
VaR 

(52.7) 

Oferta 
Variância 

(76.4) 

Receita esperada 

(Mil $) 
45.284 40.972 42.817 43.648 

VaR (Mil S) 23.448 26.398 15.148 17.351 

DesvPad (Mil $)* 11.053 10.152 8.846 9.121 

*Variância = DesvPad² 

 

 4.1.1 – Simulação do Leilão de Energia 

 

Considere-se agora um estudo de caso para a primei-

ra fase de leilão de energia categoria quantidade, 

onde os quatro agentes participantes utilizam suas 

curvas de oferta fornecidas pelas duas metodologias.  

 

De modo geral, considera-se o leilão um ambiente de 

jogos cooperativos, onde os melhores resultados só 

são alcançados quando todos os participantes fazem 

suas melhores ofertas. Assim, o objetivo maior dos 

testes apresentados foi comparar o efeito do gerenci-

amento dos riscos nos resultados finais do leilão e 

não comparar as métricas entre si.  

 

Os parâmetros utilizados para a fase 1 do leilão são 

os seguintes: preço inicial 60$/MWh; demanda 400 

MWmed;  oferta referência 440MWmed e o fator de 

decremento dos preços ao longo das rodadas igual a 

5%. Na Tabela 2 são apresentados os resultados 

finais de oferta de energia, preço de fechamento e 

número de iterações. 

 
Tabela 2 - Resultados para o leilão de energia (fase 1) 

Estratégia 

de oferta  

N° 

inter. 

(Preço) 

Oferta 

G1 

Oferta 

G2 

Oferta 

G3 

Oferta 

G4 

Total 

Oferta 

Excedente 

fase 1 

(y = 0) 15(21.5) 123.087 88.9208 129.162 227.4787 568.6483 128.6483 

VaR 

(y=1) 

9 (33.2) 113.931 87.2747 67.222 181.5741 450.0016 10.0016 

var (y=1) 9 (33.2) 108.421 87.2831 79.7345 200.0036 475.4427 35.4427 

 

Observe que utilizando y= 0 (agentes não conside-

rando os riscos), o montante final de oferta é maior 

que nos outros casos. Porém, o grande número de 

rodadas (15 interações) determinou um baixo preço 

de fechamento (21.5$/MWh) . Além disso, as ofertas 

altas desencadearam um alto excedente de energia 

que deve ser compensado na segunda fase do leilão. 

Isto torna a segunda fase ainda mais sacrificante para 
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o(s) agente(s) perdedor(es), pois parte dessa energia 

deve ser excluída. 

  

Os resultados considerando as duas estratégias de 

riscos são parecidos. O leilão convergiu na mesma 

rodada, com preço igual (33.2$/MWh) e bem mais 

alto comparado à estratégia propensa ao risco. Note 

ainda que para os dois casos o excedente de energia 

destinada à exclusão é bem menor. Estes resultados 

justificam a necessidade de uma boa estratégia de 

oferta, onde os melhores resultados obtidos para o 

jogo (leilão) são quando todos tentam maximizar 

seus ganhos. 

 

 4.2 Caso B – Resultados e Análise 

A Figura 5 apresenta a distribuição de probabilidade 

aproximada das médias dos preços da energia para o 

caso-B obtidos através dos cenários gerados pela 

coordenação hidrotérmica, observa-se que na maioria 

dos casos o preço médio da energia fica entorno de 

70 $/MWh. O maior preço estimado para o mercado 

spot está acima de 200 $/MWh.  

 

 
Figura 5 - Densidade de Probabilidade da média dos preços 

 

A Figura 6 apresenta as curvas de oferta para o port-

fólio de usinas pertencentes à empresa Chesf, onde 

50% do total de sua energia firme já estão contrata-

das, considerando diferentes valores para y e a estra-

tégia variância como métrica de risco. 

 

Semelhante ao caso A, quando o risco não é conside-

rado, a oferta se limita a duas possibilidades: oferta 

máxima para preços acima da estimação do spot e 

nula para preços abaixo da estimação do spot. Por 

outro lado, com a aversão ao risco, a oferta se man-

tém em um patamar intermediário entre as faixas de 

preços.  É importante notar que para quase todos os 

níveis de risco a oferta nunca é a máxima. Isto se 

deve principalmente ao fato da projeção de preços 

futuros apresentar, em alguns cenários, valores muito 

altos (acima de 150 $/MWh).  Assim, uma cobertura 

(hedging) contra altas de preços (sobre contratação) 

sempre existe.  

 
Figura 6 - Curvas de Oferta Caso B 

 

 

 4.3 – A Fase 2 e a Variação do fator de risco. 

Como afirmado anteriormente, a fase 2 para leilões 

na categoria quantidade de energia, prevê a exclusão 

do excedente da oferta da fase 1, através de um leilão 

de preços discriminatórios.  

 

A oferta do preço final para as quantidade classifica-

da pode ser a inferida utilizando a função inversa da 

curva de oferta da primeira rodada, 1( )F P   (o que 

equivale à utilização do preço de fechamento como 

oferta),  ou utilizando uma curva de oferta obtida 

com um fator de risco (y) diferente.  

 

A variação do fator de risco pode ser útil para o auxí-

lio dos agentes nesta etapa do leilão, onde y pode 

assumir um valor conforme o desejado pelo agente 

(vide Fig. 6). A variação da percepção do risco para 

cada agente modifica sua estratégia de oferta, e per-

mite a este ver o comportamento de sua oferta para 

diferentes percepções de risco. 

 

Porém, é necessário esclarecer que a estratégia dis-

posta para a fase 1 leva em conta, prioritariamente, 

apenas informações de cada agente e avaliação do 

risco de sub ou sobre contratação. Por outro lado, a 

fase 2 se caracteriza pela disputa entre os agentes e o 

risco de não contratação ou de ter parte de sua oferta 

excluída. A oferta de preço nesta fase envolve uma 

série de informações restritas a cada agente, tais 

como: potenciais novos investimentos, fatores inter-

nos e externos ao mercado de energia (crises, superá-

vits), além do “poder de mercado”. Tais fatores não 

asseguram que a oferta realizada através dos níveis 

de riscos seja sempre a mais adequada. A final, a 

solução dependerá intrinsecamente da oferta de todos 

os participantes.    

5.    Conclusões 

 

Neste trabalho foi apresentada uma proposta para a 

formação de estratégias de oferta em leilões de ener-

gia através de algoritmos genéticos, onde a maximi-

zação das receitas é realizada juntamente a minimi-

zação dos riscos. Os riscos foram modelados por 

duas métricas clássicas: variância e VaR. 

 

Os resultados expostos demonstram a clara mudança 

de comportamento dos agentes diante da percepção 
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dos riscos vinculados à contratação de energia e 

evidenciam a necessidade de ferramentas de auxílio 

na estratégia de atuação em mercados competitivos. 

 

O uso de uma metaheurística como o AG se mostrou 

eficiente na otimização do problema, onde ela se 

adequou à complexidade e não-linearidades dos 

modelos de riscos utilizados. Em relação aos mode-

los de riscos, seus resultados foram semelhantes, 

porém, um melhor estudo comparativo se torna ne-

cessário. A priori, cabe observar uma obvia vanta-

gem computacional para a metodologia variância, já 

que está não envolve o cálculo de densidades proba-

bilísticas. 
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A - Variância em relação à energia ofertada 
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B - Dados sistema caso-A. 
Tabela 3 - Limites de volume (104M3), vazão (104M3/s) , volume 

inicial (104M3) e  coeficiente de produtibilidade.  
 Vin Vmin Vmax Vazão máx K 

G1 100 80 150 15 0.4 

G2 80 60 120 15 0.4 

G3 170 100 240 30 0.125 

G4 120 70 160 25 0.2 

  
Tabela 4 – Capacidade de geração, energia assegurada e 

energia contratada (MWmed). 
 E. Assegurada E. Contratada (%) Pmax 

G1 246.17 50% 600 

G2 177.84 50% 500 

G3 322.9 60% 750 

G4 568.69 60% 800 

 
Tabela 5 - Coeficientes de custo e limite de potência para as 

termelétricas. 

  a b c Pmáx (MW) 

T1 0 16.1 14.5 80 

T2 0.0012 19.8 500 120 

T3 0.0004 23.5 250 400 

T4 0.0003 33.6 325 350 

T5 0.0000156 41.046 375 500 

 
Tabela 6 - Demanda para o horizonte de 24 meses.  

Meses Demanda (MWmed) 

1 -- 8 1920 

8 -- 20 2100 

20 -- 24 2160 

 
Tabela 7 - Vazão incremental(104M3/s) 

G1 12.0 10.3 9.5 8.0 7.0 5.0 5.0 7.0 8.0 9.5 10.2 11.0 

G2 11.0 8.6 8.0 8.0 7.0 5.0 6.0 6.3 6.9 7.1 8.5 9.1 

G3 5.0 4.1 4.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.4 1.0 2.0 3.9 4.3 

G4 3.0 2.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.1 3.0 

 

http://www.ccee.org.br/
http://www.epe.gov.br/
http://www.ons.org.br/
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Abstract This work presents a methodology for the application of metaheuristics to solve the outages scheduling optimization 
problem in power systems networks, observing operational constraints and associated equipment functional limits. Load con-
straints on special branches are also considered. The proposed methodology uses a Genetic Algorithm for the solution of the 
formulated optimization problem. Test results are presented for validation purposes. 

Keywords Optimization, Genetic Algorithms, Power Systems Operation, Gray Code, Scheduling. 

Resumo Este trabalho apresenta uma metodologia para a aplicação de metaheurísticas ao problema de otimização do 
agendamento de desligamentos em redes de energia elétrica, atendendo às restrições operacionais e limites funcionais dos 
equipamentos associados. Restrições de carregamento em ramos especiais são também consideradas. A metodologia proposta 
utiliza um algoritmo genético para a solução do problema de otimização formulado, sendo apresentados resultados de testes de 
validação da mesma.  

Palavras-chave Otimização, Algoritmos Genéticos, Operação de Sistemas Elétricos, Código Gray, Agendamento.

1    Introdução 

Para a manutenção de equipamentos de transmissão 
de energia elétrica em operação, se faz 
frequentemente necessário o desligamento das linhas 
de transmissão que energizam estes equipamentos. 
Em um sistema com operação unificada onde 
diversos agentes são responsáveis pela manutenção 
dos equipamentos, cabe à operação efetuar a análise 
e o agendamento destes pedidos de desligamento. 

Em sistemas interligados, como o Sistema 
Interligado Nacional (SIN) brasileiro, o desligamento 
de uma linha de transmissão, mesmo ocorrendo de 
forma programada, altera as condições operacionais 
dos demais equipamentos interligados. No caso de 
desligamentos simultâneos, os limites operacionais 
de alguns equipamentos podem ser violados de forma 
crítica, inviabilizando o agendamento destes pedidos 
em uma mesma janela de tempo. Em determinados 
equipamentos do sistema, deve ser considerada a 
possibilidade de falha durante estes desligamentos 
agendados em outras linhas de transmissão. Esta 
análise de contingência deve ser considerada e 
violações nos limites operacionais dos equipamentos 
nestas situações inviabilizam a programação dos 
desligamentos proposta. Sob o ponto de vista do 
agente que requisita o desligamento, a prioridade dos 
pedidos de manutenção deve ser considerada, tendo 
em vista os diversos níveis de urgência possíveis para 
este tipo de intervenção. 

Para o analista de operação, responsável pela 
programação dos desligamentos, a busca de uma 
programação ótima que atenda a todos os requisitos 
descritos, dada uma janela de tempo permitida para o 
agendamento, se constitui em um problema 

combinacional complexo, com inúmeras soluções 
possíveis. Tal característica torna atraente a aplicação 
de metaheurísticas. 

Diversas técnicas têm sido propostas na 
literatura para a programação de manutenção de 
equipamentos. Tais propostas estão em geral 
associadas à manutenção de unidades geradoras e são 
baseadas em diferentes técnicas de otimização, tais 
como: programação dinâmica (Zurn, 1976), 
programação inteira (Egan, 1976; Dopazo, 1989; 
Mukerji, 1991; Chen, 1991; Chattopadhyay, 1995), 
decomposição de Benders (Yellen, 1992; Al-Khamis, 
1992; Silva, 1995), métodos heurísticos (Garver, 
1972; Stremmel, 1981; El-Sheikhi, 1984; Contaxis, 
1989; Juan, 1997), etc. 

O uso de Algoritmos Genéticos (AGs) já se 
mostrou potencialmente interessante para a solução 
deste problema em Roberto (2004). Porém, um AG 
muito simples foi empregado, sendo necessário maior 
investimento no aperfeiçoamento de tal 
metaheurística e a avaliação do efeito sobre a 
eficiência e eficácia da busca pela solução ótima. 
Além disso, é também de interesse a consideração de 
outras restrições de interesse para o problema, 
conforme preconizado em ONS (2009).  

Este trabalho pretende dar continuidade ao 
realizado em Roberto (2004), introduzindo novas 
heurísticas e novas codificações que buscam tornar 
mais eficiente e eficaz a busca pela solução ótima. A 
consideração de novas restrições a serem atendidas 
também faz parte do escopo deste trabalho. 
Resultados de testes utilizando o sistema IEEE 14 
são apresentados e discutidos. Comparações com 
resultados obtidos em Roberto (2004) são também 
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realizadas, demonstrando os benefícios da técnica 
proposta neste artigo. 

2   Agendamento de Desligamentos 

No Brasil, o planejamento de intervenções na rede 
elétrica básica é de atribuição do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS), o qual recebe solicitação 
de desligamentos de equipamentos provenientes de 
diversas empresas. Atualmente, devido a ausência de 
ferramentas que tratem o problema de planejamento 
de intervenções de uma forma integrada, as 
estratégias usualmente empregadas são baseadas na 
experiência sobre a operação do sistema e visam 
deslocar os desligamentos para períodos onde se 
acredita que seu impacto seja minimizado. Por 
exemplo, intervenções que levem a violações de 
quaisquer dos requisitos descritos nos Procedimentos 
de Rede do ONS (ONS, 2009) são programadas de 
modo a incluir o maior número possível de horas nos 
períodos de carga leve e mínima, finais de semana ou 
feriados, de forma a minimizar a perda de carga e o 
tempo de exposição do sistema ao risco de uma 
operação inadequada. Tal estratégia, além de não 
considerar todas as análises necessárias para garantir 
o bom funcionamento do sistema, não busca atender 
a solicitação inicial de desligamentos.  

De acordo com ONS (2009), uma solicitação de 
intervenção será aprovada quando atender certos 
requisitos, dentre os quais são considerados neste 
trabalho: 
a) Não interrupção das cargas em regime normal 

de operação; 
b) O sistema deve suportar qualquer contingência 

simples, sem perda de carga. 
c) Não devem existir violações de limites 

operativos definidos para regime normal em 
qualquer elemento na rede de operação; 

Quando diferentes pedidos de intervenção se 
sobrepuserem em um mesmo período e não sendo 
eles compatíveis entre si, a prioridade será dada de 
acordo com os critérios relacionados em ONS 
(2009). Intervenções de urgência, que são aquelas em 
que se caracteriza risco aos equipamentos e/ou 
pessoas, são realizadas em qualquer período de carga 
devendo-se buscar realizá-las no período mais 
favorável para o sistema. As intervenções são 
consideradas não compatíveis quando a análise 
indicar que sua realização simultânea, em qualquer 
período de carga, leva a violação de qualquer dos 
critérios anteriormente descritos. Tal violação pode 
ser eliminada ou minimizada se as intervenções 
forem não coincidentes. 

Na análise para obtenção da programação ótima, 
alguns insumos são necessários:  
a) dados fornecidos pelos agentes que requisitam 

as intervenções (data inicial, duração desejada, 
linha a ser desligada e prioridade) 

b) topologia do sistema 

c) perfis de carga de todas as barras do sistema 
Na metodologia empregada neste trabalho, a 

programação de desligamentos ótima a ser obtida a 
partir dos insumos descritos anteriormente, deve 
atender aos requisitos anteriormente citados e 
estabelecidos em ONS (2009), além de apresentar o 
menor desvio possível em relação às solicitações 
apresentadas. Além disso, todos os desligamentos 
devem ocorrer em um horizonte de tempo de 
interesse para a operação. Neste trabalho serão 
também consideradas ainda outras restrições 
comumente de interesse do planejador, as quais se 
referem à inclusão de inequações para limitação do 
carregamento em ramos adjacentes para casos 
especiais. 

A programação ótima a ser obtida deve buscar 
minimizar as possíveis violações das restrições, 
considerando uma métrica que pondere cada 
restrição, de modo a mensurar a adequação do 
resultado final aos requisitos desejados. 

Conforme descrito em Roberto (2004), “o 
modelo adotado é fortemente influenciado pelas 
penalidades associadas às restrições, as quais 
propiciam também uma maior flexibilidade ao 
projetista para formular o problema e também incluir 
aspectos qualitativos e que levem também em 
consideração a experiência com o sistema”. 

O valor obtido com esta métrica comporá a 
aptidão da programação dos desligamentos, 
considerada pelo Algoritmo Genético como um 
indivíduo de uma população de programações. 

Ao final da aplicação da metodologia, o analista 
obterá uma programação ótima com o percentual de 
violação das restrições aplicadas em cada grupo de 
desligamentos simultâneos. De posse desta 
informação, poderá decidir se um desligamento pode 
ser movido para outra janela de tempo de 
programação de modo a evitar violações indesejadas 
das restrições. 

3   Algoritmos Genéticos 

Os Algoritmos Genéticos (AGs) (Goldberg, 1989) 
são inspirados no paradigma epistemológico da 
Seleção Natural trazido por Charles Darwin e Alfred 
Russel Wallace. Na seleção natural, características 
hereditárias que contribuem para a aptidão do 
indivíduo ao meio se tornam mais comuns em uma 
população, pois estes indivíduos tem maior 
probabilidade de reproduzir e transferir seu material 
genético aos seus descendentes. 

Os mecanismos da seleção natural, aplicados a 
algoritmos, permitem resolver problemas de 
otimização combinatória, onde as soluções ótimas 
desejadas correspondem aos indivíduos mais aptos. O 
material genético destes indivíduos é a codificação 
dos parâmetros que devem ser otimizados. Estes 
indivíduos são adaptados no processo evolutivo 
através de operadores genéticos, assim como ocorre 
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na Seleção Natural. As restrições do meio, impostas 
aos indivíduos no mecanismo da seleção natural, são 
representadas pela Função de Aptidão no AG. 

Dando continuidade ao trabalho realizado em 
Roberto (2004), o qual utilizou uma codificação 
binária simples, neste trabalho foram exploradas as 
codificações inteira e Gray.  A codificação inteira é 
adequada quando a característica a ser otimizada 
pode ser representada por números inteiros. Na 
codificação Gray, as características são representadas 
por números binários no código Gray. Neste código, 
também chamado de código binário refletido, 
somente um bit muda de um número para o próximo 
na sequência. Para esta codificação, alterações de 
apenas um bit podem representar grandes alterações 
no valor final, permitindo uma maior exploração do 
espaço de soluções. 

Os tipos de operadores de cruzamento 
empregados para AGs dependem da codificação 
implementada. A utilização do operador SBX (Deb, 
1994), se demonstrou robusta suficiente para ser 
utilizada no cruzamento de cromossomos de 
indivíduos com codificação inteira ou real. O 
operador binário de um ponto é usualmente utilizado 
para cruzamento de indivíduos com codificação em 
números binários. 

O operador de mutação altera de maneira 
aleatória parte do material genético do indivíduo e 
permite que parte das características desejáveis 
perdidas durante o processo evolutivo seja 
recuperada. 

Algumas estratégias ou heurísticas foram 
empregadas em AGs com diversas referências na 
literatura (Haupt, 2004; Sivanandam, 2008). O 
elitismo é uma estratégia de seleção de um ou mais 
indivíduos, garantindo sua permanência em gerações 
futuras. A heurística de inclusão de certos indivíduos 
em uma população inicial bem diversificada também 
permite um melhor desempenho do AG. 

Os métodos de seleção que serão escolhidos para 
as operações de cruzamento e mutação devem 
considerar aleatoriedade e aptidão. O método do 
torneio consiste na escolha aleatória de uma 
quantidade parametrizável de indivíduos onde 
somente o par mais apto é selecionado para 
cruzamento. 

O cruzamento e a mutação são processos 
aleatórios que ocorrem com probabilidade 
previamente especificada em parâmetros do AG. O 
processo de sintonia destes parâmetros é amplamente 
discutido na literatura (Haupt, 2004; Sivanandam, 
2008), sendo usual a aplicação de probabilidades de 
cruzamento altas e de mutação bem reduzidas. 

Todos os cálculos que envolvem probabilidade 
em um AG devem ser feitos a partir de um gerador de 
números pseudo-aleatórios que possa garantir a 
randomicidade dos números e a reprodutibilidade dos 
valores gerados para uma mesma semente. O uso de 
séries com período longo e com randomicidade 
estatisticamente testada (Knuth, 1997) associadas a 

transformadas que permitem adequar os valores a 
uma distribuição normal (Box e Muller, 1958) se 
demonstrou eficiente para a geração de números 
pseudo-aleatórios em algoritmos que utilizam 
cálculos probabilísticos. 

4   Metodologia Proposta 

O problema de programação de desligamentos em 
redes de energia elétrica é formulado neste trabalho 
como um problema de otimização, no qual se busca a 
minimização de uma função que representa a 
reprogramação de um conjunto de desligamentos. 
Neste caso é desejável, na medida do possível, 
manter as solicitações originadas de diferentes 
agentes. Para tal, as restrições básicas que devem ser 
atendidas são: o atendimento a toda a demanda em 
regime normal de operação, a não ocorrência de 
violação dos limites operativos e a prioridade das 
intervenções.  

Intervenções que levem a qualquer violação nas 
restrições anteriormente descritas deverão ser 
reprogramadas para períodos onde as mesmas sejam 
eliminadas ou reduzidas com o mínimo de desvio 
possível em relação à solicitação original. Quando 
diferentes pedidos de intervenções se sobrepuserem 
em um mesmo período, não sendo compatíveis entre 
si, deve-se levar em consideração a prioridade de 
cada uma. Logo, o problema pode ser formulado 
como: 

Min (Rint) 

s/a solução do fluxo de potência; 

inviolabilidade de limites operativos;  

suportabilidade a contingências simples;  

observação às prioridades das intervenções; 

atendimento a restrições de carregamento 

onde Rint  representa a reprogramação dos 
desligamentos. 

4.1 Codificação 

Dado que o tempo de duração dos desligamentos é 
fixo e determinado pelos agentes, bem como os 
ramos que serão desligados, na programação a ser 
otimizada figurará apenas os horários iniciais de cada 
desligamento em uma janela de tempo definida. 

Neste trabalho foram exploradas as 
potencialidades das codificações inteira e binária no 
sistema numérico Gray. Na codificação inteira, cada 
variável (hora inicial do desligamento) é representada 
por um número inteiro. Na codificação Gray, todas as 
variáveis são convertidas em uma cadeia de números 
binários. Esta cadeia é então convertida em um 
número binário em código Gray equivalente. 

A janela de tempo na qual os desligamentos 
podem ser agendados é determinada pela máxima 
representatividade possível na codificação escolhida. 
O tamanho ideal deste intervalo não é conhecido a 
priori, mas deve ser tal que permita uma 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           1102

programação de desligamentos que atenda os 
objetivos definidos no problema de otimização 
anteriormente apresentado. 

4.2 Condições de carregamento 

Com os horários iniciais dos desligamentos e sua 
duração é possível compor todos os cenários a cada 
hora da janela de tempo de análise. Estes cenários 
indicarão a cada hora quais ramos do sistema estarão 
desligados e poderão ser avaliados no tocante ao 
nível de carregamento ao qual pertencem. 

Neste trabalho, para fins de análise de 
desempenho do sistema, foram considerados os 
seguintes níveis de carregamento em função da hora 
do dia: 
• Entre 0:00h e 8:00h – nível de carga leve 
• Entre 8:00h e 18:00h – nível de carga média 
• Entre 18:00h e 24:00h – nível de carga pesada 

4.3 Formulação da Função Aptidão 

A função aptidão é a métrica utilizada pelo AG para 
guiar o processo evolutivo de acordo com os 
objetivos propostos.  Esta função contém fatores que 
penalizarão a aptidão de uma determinada 
programação ou indivíduo, aumentando seu valor.  

Neste trabalho, a função aptidão (1) é utilizada 
para atender aos objetivos de: mínimo desvio em 
relação às solicitações dos agentes (levando também 
em consideração as respectivas prioridades), 
atendimento à demanda e inviolabilidade de limites 
operativos no caso base e em contingência. 
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Onde ∆h(i) é o desvio, em horas, do i-ésimo 
desligamento de uma dada programação em relação 
ao correspondente horário na programação inicial, 
Pri(i) é a prioridade associada ao i-ésimo 
desligamento e Pdsv a penalidade aplicada ao desvio 
na programação. O valor de n representa o número de 
desligamentos considerados na programação. A 
penalidade Pdem é imposta pelo não atendimento à 
carga, sendo kt=1 quando a carga não é atendida 
durante a análise do t-ésimo cenário e kt=0 quando a 
carga é atendida em tal cenário, na representa o 
número de cenários analisados. O número de cenários 
na a analisar é dependente da programação de 

desligamentos representada pelo indivíduo do AG, 
considerando o período de cada desligamento, sua 
condição de carregamento e simultaneidade com 
demais desligamentos. 

Nos termos de (1) referentes ao atendimento aos 
limites operativos, Pv é a penalidade imposta quando 
ocorrem violações de tensão na programação 
analisada, Pn é a penalidade imposta quando ocorrem 
violações de limites de fluxo nominal, Pe é a 
penalidade imposta quando ocorrem violações de 
limites de fluxo de emergência, Violvi  é a magnitude 
da i-ésima violação de tensão observada, ViolFnj é a 
magnitude da j-ésima violação de limite de fluxo 
nominal observada, ViolFek é a magnitude da k-ésima 
violação de limite de fluxo de emergência observada, 
nv é o número total de violações de tensão 
observadas na programação, nFn é o número total de 
violações de limites de fluxo nominal observadas na 
programação, nFe é o número total de violações de 
limites de fluxo de emergência observadas. 
Considerando o atendimento a tais requisitos em 
condição de contingência, nctg é o número de 
contingências a analisar. 

4.4 Atendimento às Inequações de Sobrecarga 

Na análise de certos arranjos topológicos especiais se 
faz necessário analisar a influência que uma 
determinada saída de uma linha de transmissão tem 
sobre o carregamento de outros equipamentos. Dessa 
forma, através da execução a priori do Fluxo de 
Potência onde somente a linha cujo carregamento se 
deseja analisar é retirada do sistema, calcula-se um 
fator de superposição desta linha sobre cada uma das 
demais linhas do arranjo. Este fator k representa 
percentualmente a quantidade do carregamento da 
linha removida que será transferida às demais linhas 
do arranjo após a remoção.  

Para cada cenário de programação onde estas 
duas linhas não estão programadas para 
desligamento, é verificada a inequação: 

emerg

FFkF 12121 )( >×+  (3) 

Onde F1 representa o fluxo de potência ativa da 
linha que poderá ser sobrecarregada, F2 representa o 
fluxo da potência ativa daquela que será desligada, 
F1emerg é o limite de emergência para o fluxo de 
potência ativa da linha cuja sobrecarga está sendo 
avaliada e k12 representa o fator de superposição do 
carregamento da linha 2 sobre a linha 1. 

Caso a inequação seja violada, uma penalização 
será adicionada à aptidão daquela programação, 
proporcional à diferença entre o limite de emergência 
e o novo fluxo da linha em sobrecarga. Esta 
penalidade será incluída também nos casos das 
contingências consideradas. 

5   Testes e Resultados 

Diversas simulações foram realizadas visando 
testar a metodologia proposta. Para tal, foi utilizado o 
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sistema teste IEEE 14 barras, de forma a avaliar a 
metodologia proposta neste trabalho e os benefícios 
em relação à apresentada em Roberto (2004). Neste 
trabalho foi adotado o elitismo entre gerações e 
implementada uma estratégia de popular novamente 
o AG, após um número definido de gerações, com 
indivíduos gerados aleatoriamente, mantendo apenas 
o indivíduo mais apto. 

 
5.1 Descrição da Simulação 

Foram feitas simulações com base na mesma 
programação inicial de desligamentos utilizada no 
trabalho anterior a fim de se comparar os resultados 
obtidos. 

Foram utilizados os mesmos valores para 
penalizações de restrições utilizadas em Roberto 
(2004) e para a nova restrição das inequações de 
monitoramento de sobrecarga introduzida, foi 
adotada uma penalidade igual a 70. Em todos os 
testes foi empregada uma parametrização básica do 
AG com população de 100 indivíduos, probabilidade 
de cruzamento de 90% e de mutação de 2%, seleção 
por torneio com 3 indivíduos, operador de 
cruzamento SBX para codificação inteira e binário de 
um ponto para codificação Gray. 
 
5.2 Testes no Sistema IEEE 14 barras 

Os resultados apresentados nas figuras 1, 2 e 3 
ilustram o valor da função de aptidão da melhor 
programação em cada geração.  

A Figura 1 ilustra a característica de 
convergência da programação com 5 desligamentos, 
com prioridade de urgência no desligamento do ramo 
2-5 e atendendo às restrições operativas considerando 
inequações para anéis 2-3-4 (desligando 2-4) e 6-12-
13 (desligando 6-12) e utilizando codificação Gray. 

 

Figura 1. Função de Aptidão x Gerações Teste 1   

A Figura 2 ilustra a característica de 
convergência da programação com 5 desligamentos, 
com prioridade de urgência no desligamento do ramo 
4-7 e atendendo às restrições operativas considerando 
inequações para anéis 2-3-4 (desligando 2-4) e 6-12-
13 (desligando 6-12) e utilizando codificação Gray. 

 

Figura 2. Função de Aptidão x Gerações Teste 2   

A Figura 3 ilustra a característica de 
convergência da programação com 5 desligamentos, 
com prioridade de urgência no desligamento do ramo 
12-13, prioridade 3 no desligamento do ramo 2-4 e 
atendendo às restrições operativas considerando 
inequações para anéis 2-3-4 (desligando 2-4) e 6-12-
13 (desligando 6-12) e utilizando codificação Gray. 

 

Figura 3. Função de Aptidão x Gerações Teste 3   

Em todos os testes realizados é possível perceber que 
a metodologia proposta é capaz de obter melhores 
valores de aptidão em menos gerações e, 
consequentemente, com menor esforço 
computacional. É importante notar o uso de dois 
eixos distintos, um para cada traço, nos gráficos 
ilustrados nas Figuras 1 a 3. O traço superior indica o 
resultado obtido com a implementação anterior do 
AG (Roberto, 2004) e o traço inferior mostra o 
desempenho obtido com este trabalho, em uma escala 
de gerações 10 vezes menor. Como exemplo, na 
Figura 1, vemos que o AG proposto convergiu em 20 
Gerações enquanto o AG de Roberto (2004) 
convergiu em 500 gerações. 

O emprego da codificação inteira não mostrou 
desempenho superior ao obtido com o AG de 
Roberto (2004) e por esta razão seus resultados não 
foram apresentados. 
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6   Conclusões 

Este trabalho apresentou uma metodologia para a 
programação ótima de desligamentos em redes de 
transmissão de energia elétrica. Tal metodologia se 
baseia no emprego de um AG, tendo sido testadas 
diferentes formas de codificação da solução. Além 
disso, foi empregada uma estratégia de repopular o 
AG após certo número de gerações, com elitismo, o 
que gerou uma maior exploração do espaço de 
soluções, permitindo que o algoritmo encontrasse 
soluções ainda melhores. Com o emprego da 
codificação Gray foi possível gerar uma 
diversificação maior dos indivíduos, impedindo uma 
convergência prematura e explorando ainda mais o 
espaço de soluções. Os operadores utilizados, a 
estratégia de elitismo entre gerações e a nova 
restrição das inequações de sobrecarga permitiram 
que este AG encontrasse soluções de maior qualidade 
e de menor custo computacional, como demonstrado 
nos resultados comparativos apresentados. 
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Abstract— This paper aims to apply an algorithm based on Evolution Strategies with an adaptation of the
covariance matrix for solving the hydrothermal coordination problem in a long-term horizon. The problem is
contextualized with emphasis on the Brazilian reality, to then be formulated as a nonlinear optimization problem
to be solved by the proposed metaheuristic. The algorithm is validated through case study involving hydroelectric
cascade. The results show that the proposed algorithm is effective in identifying good solutions to such problems.
The introduction of covariance matrices in Evolution Strategies has shown promise as mechanism for assistance
in generating a wider range of candidate solutions, contributing to the enhancement of the search process.

Keywords— Hydrothermal Coordination, Operation Planning, Evolution Strategies, Power Systems, Covari-
ance Matrix

Resumo— Este trabalho apresenta a aplicação de um algoritmo baseado nas Estratégias Evolutivas com
adaptação baseada em matriz de covariâncias para a resolução do problema de coordenação hidrotérmica em um
horizonte de longo prazo. O problema é contextualizado com ênfase na realidade Brasileira, para em seguida ser
formulado como um problema de otimização não linear a ser resolvido pela metaheuŕıstica proposta. O algoritmo
é validado com estudo de caso envolvendo usinas hidrelétricas em cascata. Os resultados obtidos mostram que o
algoritmo proposto é eficiente na identificação de boas soluções em problemas deste tipo. A introdução de matrizes
de covariâncias nas Estratégias Evolutivas se mostrou promissória como mecanismo de aux́ılio na geração de uma
variedade mais ampla de soluções candidatas, contribuindo para a potencialização do processo de busca.

Palavras-chave— Coordenação Hidrotérmica, Planejamento da Operação, Estratégias Evolutivas, Sistemas
de Potência, Matriz de Covariâncias

1 Introdução

A energia é um recurso fundamental para a socie-
dade contemporânea, onde muitas atividades são
extremamente dependentes do uso da energia elé-
trica. No Brasil, a maior parte da energia é pro-
duzida por fonte renovável, a geração hidráulica,
cujo montante supera 76% (EPE, 2010) de toda
energia elétrica produzida no páıs. O Sistema Elé-
trico Brasileiro (SEB) é composto por usinas ter-
melétricas (UTE) e usinas hidroelétricas (UHE),
além da geração eólica, da geração solar e da par-
cela de importação (ANEEL, 2010). Todas essas
usinas se encontram em grande parte interligadas
pelo chamado Sistema Interligado Nacional (SIN)
(ONS, 2010).

O SIN pode ser descrito como um sistema hi-
drotérmico de grande porte com forte predomi-
nância hidráulica em todas suas regiões.

Dada a abundância de recursos h́ıdricos junto
a um considerável parque gerador térmico, é ne-
cessária uma coordenação da operação do sistema
considerando as parcelas de geração hidroelétrica
e termelétrica.

Esta coordenação é bem mais complexa do
que a operação térmica pura, pois além do aten-
dimento da carga prevista, as usinas hidrelétricas
devem também gerenciar seus respectivos fluxo de
água de maneira econômica e confiável (Wood and

Wollenberg, 1996).
Uma eficiente coordenação hidrotérmica ga-

rante um bom planejamento da operação. O
resultado deve garantir uma seqüência de deci-
sões de geração que procure minimizar o custo
da operação e garantir o atendimento da de-
manda satisfazendo restrições inerentes ao sistema
(Humpiri, 2005). Essas restrições surgem da con-
sideração de caracteŕısticas importantes para a de-
finição do problema da coordenação hidrotérmica,
tais como: dinamicidade, estocasticidade, não li-
nearidade e acoplamento operativo entre as uni-
dades (Cicogna and Soares, 2006).

O SIN é operado de forma coordenada, vi-
sando obter ganhos a partir da interação entre as
diferentes UHE’s em bacias diferentes ou não, ao
longo de todo território nacional. Essa interação
é essencial para o funcionamento do sistema, pois
quando o peŕıodo hidrológico não é favorável e a
quantidade de energia vinda de outro sistema não
é suficiente, as usinas termelétricas devem ser des-
pachadas.

O planejamento da operação no SIN é feito
visando-se uma melhor aplicação das informações
do sistema, o que divide o planejamento da ope-
ração em três horizontes de estudo (CCEE, 2010).
São eles:

• Longo prazo: para o planejamento de até 5
anos, com segmentação mensal e representa-
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ção a sistemas equivalentes. Seu objetivo é
determinar a estratégia de geração hidráulica
e térmica em cada estágio que minimiza o va-
lor esperado do custo de operação para todo
o peŕıodo de planejamento.

• Médio prazo: para o horizonte de até 12 me-
ses. O modelo representa as vazões previstas
e a aleatoriedade das vazões após o primeiro
mês através de uma árvore de possibilidades.
A representação do parque gerador é indivi-
dualizada (UHE’s e UTE’s por subsistemas).
Seu objetivo é determinar o despacho de ge-
ração das usinas hidráulicas e térmicas que
minimize o custo de operação ao longo do pe-
ŕıodo de planejamento, dado o conjunto de
informações dispońıveis.

• Curto prazo: O modelo de curto prazo deve
definir o despacho hidráulico, termelétrico e o
fluxo de potência ótimo, objetivando definir o
despacho ótimo para a programação diária do
SIN, minimizando o custo total de operação.

Estes três horizontes de análise correspondem
aos modelos da cadeia em vigor no SEB que são
divididos em planejamento da operação (de longo
e médio prazo) e em programação da operação (de
curto prazo) mais a programação diária 24 horas
(Toscano, 2009).

A modelagem adotada para o planejamento
da operação de sistemas hidrotérmicos segue a
metodologia de planejamento energético desen-
volvida na UNICAMP, conhecida como modelo
de Otimização do Despacho Interligado Nacio-
nal (ODIN). Ele considera uma única modelagem
para médio e longo prazo, representando as usi-
nas de forma individualizada e utilizando discre-
tização mensal dos resultados, sendo o primeiro
mês discretizado em semanas. O ODIN é decom-
posto em diferentes módulos (Cicogna and Soa-
res, 2006). Resumidamente, tem-se:

• HydroMax: responsável pela otimização de-
termińıstica do planejamento da operação
energética de sistemas hidrotérmicos, fazendo
uso de algoritmo de rede não linear com arcos
capacitados;

• HydroPrev: responsável por fazer a previsão
das vazões afluentes com uso de redes neurais
combinadas com lógica fuzzy;

• HydroSim: é o modelo de simulação da ope-
ração de hidrotérmicos.

• HydroDesp: um módulo operativo que obje-
tiva o despacho de máquinas e de geração em
usinas hidrelétricas e termelétricas.

Para resolução do planejamento da operação
energética, neste artigo é utilizada uma Estraté-
gia Evolutiva (EE) modificada, tendo esta última

o mesmo objetivo de busca do módulo Hydro-
Lab. A justificativa da utilização desta metaheu-
ŕıstica decorre da complexidade do problema, pois
o planejamento da operação em longo prazo apre-
senta acoplamentos do uso da água pelas UHE’s
na mesma bacia hidrográfica, além da dependên-
cia temporária do uso dos recursos hidrológicos
ao longo dos meses, o que torna o problema de
caráter não linear, não convexo e de alta dimensi-
onalidade. A natureza estocástica da EE faz com
que um grande número de pontos seja testado, ga-
rantindo uma exploração do espaço de busca.

O objetivo deste artigo é solucionar o plane-
jamento da operação de um sistema hidrotérmico
considerando um horizonte de análise de longo
prazo através da utilização de uma EE modifi-
cada pela introdução do uso das covariâncias no
processo de geração de novas soluções candidatas.

2 Formulação do Problema

Esta seção apresenta a formulação matemática
do problema para o sistema hidrotérmico de ge-
ração (Amendola et al., 2009), (Cicogna, 2003),
(Zambelli and Soares, 2009).

2.1 Modelagem das Unidades Hidroelétricas

A geração de energia hidrelétrica é fundamentada
na transformação de energia hidráulica em ener-
gia elétrica. Esta transformação é gerada graças à
obtenção de energia potencial hidráulica, a partir
do armazenamento de água em reservatórios. A
quantidade de água armazenada em cada reserva-
tório das usinas classifica as hidrelétricas em dois
tipos (Cicogna, 1999):

• Reservatório de acumulação: tem grande ca-
pacidade de armazenamento de energia sob
a forma de água e regulação das vazões dos
rios para horizontes plurianuais. Usinas desse
porte são denominadas usinas de reservatório.

• Reservatório de compensação: diferentes dos
reservatórios de acumulação, estes permitem
regulação de pequenas descargas para hori-
zontes plurianuais. Recebem a denominação
de usinas a fio d’água.

Em termos de modelagem, as UHE’s são
caracterizadas pelas seguintes variáveis:
xi,t : volume armazenado no reservatório [hm3];
qi,t : vazão turbinada (engolimento) [m3/s];
vi,t : vazão vertida (vertimento) [m3/s];
ui,t : vazão defluente (defluência) [m3/s];
hmon(xi,t) ou φ (xi,t): cota de montante [m];
hjus(ui,t) ou θ (ui,t): cota de jusante [m];
pci,t: perda de carga hidráulica [m].
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2.2 Modelagem das Unidades Termelétricas

A energia elétrica é gerada pela transformação da
energia térmica em energia mecânica (em ener-
gia cinética) para movimentação rotacional de
uma turbina acoplada ao eixo do gerador elétrico
(Wood and Wollenberg, 1996).

Neste trabalho, assume-se uma função custo
de geração com comportamento linear por partes
em função da potência de sáıda. Essa aproxima-
ção decorre do uso do custo incremental em fun-
ção da faixa de operação para formação das listas
de prioridade. Ou seja, define-se primeiramente o
custo incremental de cada usina e depois a ordem
de despacho das mesmas com base no custo in-
cremental, obedecendo à faixa de geração de cada
usina. Logo, a função custo linear por partes:

ψj (gj) = ajgj (1)

onde o coeficiente aj é o custo incremental da
usina termelétrica, ou seja, é o custo de geração
por MWh para uma unidade térmica j. O custo
incremental também é conhecido como Custo Va-
riável Unitário (CVU) e refere-se aos custos totais
associados à UTE, tais como: custo de combust́ı-
vel, custo de mão de obra, estoque de combust́ıvel
e manutenção. O CVU tem unidade expressa em
R$/MWh (EPE, 2010).

2.3 Coordenação Hidrotérmica

Os custos de um sistema hidrotérmico estão as-
sociados diretamente aos custos de geração das
UTE’s, considerando um déficit mensal (Zambelli
and Soares, 2009). O melhor planejamento energé-
tico é baseado na resolução da coordenação hidro-
térmica mais econômica, atendendo as restrições
do sistema e à demanda prevista. Esta definição
equivale à minimização da função não linear da
Equação 2, sujeita às condições 3-16.

min

T∑
t=1

λt
 J∑
j=1

ψj (gj,t)

 (2)

sujeita a:

Dt = Gt + Pt (3)

Gt =

J∑
j=1

gj,t (4)

Pt =

I∑
i=1

pi,t (5)

pi,t = kihi,tqi,t (6)

hi,t = φ
(
xmedi,t

)
− θ (ui,t)− pci,t (7)

ui,t = qi,t + vi,t (8)

xi,t = xi,t−1 +

(
yi,t +

∑
k∈Ωi

uk,t − ui,t

)
∆t

106 (9)

yi,t = yn,i −
∑
k∈Ωi

yn,k (10)

xmedi,t =
xi,t−1 + xi,t

2
(11)

g
j
≤ gj,t ≤ ḡj (12)

uj ≤ uj,t ≤ ūj (13)

q
i
≤ qi,t ≤ q̄i (14)

vi,t ≥ 0 (15)

λt =
1

(1 + r)
t (16)

onde, para cada UTE j e cada UHE i durante o
intervalo t:
J : número de unidades termelétricas;
I : número de unidades hidrelétricas;
T : intervalo de tempo total [ms];
Gt: total de geração termelétrica em t [MWmed];
Pt: total de geração hidrelétrica em t [MWmed];
Dt: demanda a ser atendida em t [MWmed];
pi,t: geração da UHE i em t [MWmed];
ki: constante de produtibilidade da UHE i
[MW/((m3/s)m)];
hi,t: altura ĺıquida da queda d’água da UHE i du-
rante t [m];
ui,t: vazão defluente da UHE i em t [m3/s];
yi,t: vazão incremental na UHE i em t [m3/s];
xmedi,t : volume médio da UHE i em t [hm3];
λt: fator de desconto para o intervalo t;
r: taxa de desconto por intervalo t [%];
∆tt: duração do intervalo t [s];
Ωi: conjunto das usinas à montante da UHE i;

3 Estratégia Evolutiva com Adaptação
Controlada por Matriz de Covariâncias

O algoritmo de resolução da coordenação hidro-
térmica proposto é uma Estratégia Evolutiva mo-
dificada onde a geração de novas soluções can-
didatas é controlada pela matriz de covariân-
cias, também conhecida por CMA-ES (do inglês:
Covariance Matrix Adaptation - Evolution Stra-
tegy) (Hansen and Ostermeier, 2001), (Hansen
et al., 2003), (Hansen and Kern, 2004), (Auger
and Hansen, 2005). A implementação da CMA-
ES para a resolução do problema objeto tem as
seguintes caracteŕısticas:

• Utiliza recombinação intermediária ponde-
rada;

• Adaptação do tamanho do passo;

• Matriz de covariâncias formada com a atuali-
zação do rank− one e do rank− µ (Hansen,
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2009).

Na CMA-ES, a cada nova iteração do algo-
ritmo, os membros da nova população são obtidos
a partir de uma distribuição normal multivariável
N com média m ∈ Rn e covariâncias C ∈ Rn×n
(Hansen, 2009). O controle do desvio padrão é
feito pela adaptação do desvio padrão global (ta-

manho do passo) σ. O vetor x
(z)
k representa o

indiv́ıduo kth na geração z. O novo indiv́ıduo é
dado pela equação 17:

x
(z+1)
k = m(z) + σ(z)N

(
0, C(z)

)
, k = 1, ..., λ. (17)

Os λ novos candidatos obtidos são ordenados
por ordem crescente de valor da função objetivo,
sendo os µ melhores selecionados, no caso do ob-
jetivo de minimização. A média da nova distribui-
ção de indiv́ıduos da Equação 17 é dada pela pon-
deração dos µ melhores através do uso da Equação
18:

m(z+1) =

µ∑
i=1

wix
(z+1)
i:λ , (18)

com

µ∑
i=1

wi = 1, w1 ≥ w2 ≥ ... ≥ wµ > 0, (19)

onde o vetor wi representa os pesos positivos e

x
(z+1)
i:λ refere-se ao indiv́ıduo de posição ith de λ

dentro da distribuição de pontos x
(z+1)
k . A adap-

tação da matriz de covariâncias da geração (z+1)
é feita usando a Equação 20:

C(z+1) = (1− ccov)C(z)

+
ccov

µcov
p(z+1)
c

(
p(z+1)
c

)T
︸ ︷︷ ︸

rank−one update

+ ccov

(
1− 1

µcov

) µ∑
i=1

wiy
(z+1)
i:λ

(
y

(z+1)
i:λ

)T
︸ ︷︷ ︸

rank−µ update

,

(20)

onde
µcov : é um fator de ponderação entre a atuali-
zação do rank − µ e do rank − one, por padrão
µcov ≥ 1;
ccov : a taxa de aprendizado da matriz de covari-
âncias, ccov ∈ [0, 1];

y
(z+1)
i:λ = (x

(z+1)
i:λ −m(z))/σ(z).

O caminho da evolução p
(z+1)
c , o caminho da

evolução conjugado p
(z+1)
σ e o σ(z+1) são definidos,

respectivamente, pelas Equações 21, 22 e 23:

p(z+1)
c = (1− cc) p(z)c +

√
cc (2− cc)µeffy(z+1)

i:λ (21)

p(z+1)
σ = (1− cσ) p(z)

σ +√
cσ (2− cσ)µeffC

(z)−
1
2 y

(z+1)
i:λ

(22)

σ(z+1) = σ(z) exp

 cσ
dσ


∥∥∥p(z+1)
σ

∥∥∥
E ‖N (0, 1)‖ − 1

 (23)

As definições e os valores das constantes cc,
µeff , cσ e dσ são valores padrões do CMA-ES
(Hansen and Ostermeier, 2001)(Hansen, 2009).

3.1 Indiv́ıduos e Função Aptidão

O indiv́ıduo do processo evolutivo corresponde aos
volumes das UHE’s de acumulação na forma de
um vetor coluna. Nessa representação cada po-
sição do vetor coluna tem o volume do mês t da
UHE i, dessa forma, para uma população de nI
indiv́ıduos tem-se:

x1
1,1 · · · x1

1,nI
... · · ·

...
xnM1,1 · · · xnM1,nI

x1
2,1 · · · x1

2,nI
... · · ·

...
xnM2,1 · · · xnM2,nI

· · ·
... · · ·

...
· · ·

x1
nU,1 · · · x1

nU,nI
... · · ·

...
xnMnU,1 · · · xnMnU,nI


(nM.nU)×nI

, (24)

onde
nM : número de meses do horizonte de tempo;
nU : número de UHE’s;
nI : número de indiv́ıduos da população.

A função de aptidão (fitness) usada nos testes
é dada pela Equação 25. A penalidade é tratada
de forma quadrática e seus parâmetros são os li-
mites máximos e mı́nimos de volume e defluência.

ffit = custo(termicas) + (penalidade(v, u))2 (25)

4 Estudos de Caso

Para análise dos resultados obtidos pelo algo-
ritmo, foram feitos dois estudos de caso. O pri-
meiro utilizou um sistema hidrotérmico na ba-
cia do São Francisco (Amendola et al., 2009),
(Amendola, 2007) e o segundo é um sistema com
o Rio Paranáıba e o Rio Araguaia.

O primeiro estudo considera um horizonte
de 2 anos (24 meses), com uso de uma taxa de
juros de 1% a.m. e as vazões naturais afluen-
tes correspondendo a 100% da Média de Longo
Termo (MLT) (informação obtida do histórico de
vazões naturais afluentes do SIN (ONS, 2010)).
A demanda é constante e corresponde ao total
8500MW .
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O segundo estudo de caso considera um hori-
zonte de 3 anos (36 meses), com uso de uma taxa
de juros de 1% a.m. e as vazões naturais afluen-
tes correspondendo a 100% da MLT . A demanda
é constante e corresponde ao total da potência
instalada no conjunto das UHE’s. Todos as in-
formações das UTE’s e UHE’s para este estudo
encontram-se no Apêndice.

Nos dois casos, o Despacho Econômico Terme-
létrico (DET) é otimizado previamente para todo
intervalo de operação das UTE’s. Esta otimização
garante o despacho termelétrico mais econômico
posśıvel, por faixa de operação. O resultado do
DET, com os custos por ńıvel de geração térmica,
encontra-se na Tabela 12.

4.1 Sistema Teste I: Paranáıba - Araguaia

Este sistema teste é formado por seis usinas hidre-
létrica ligadas em cascata, sendo que quatro são de
acumulação e duas a fio d’água. As UHE’s estão
dispostas conforme o diagrama da Figura 1. Um
resumo com suas respectivas potências instaladas
é apresentado na Tabela 1. Todas as informações
operacionais e de geração das UHE’s são dadas
nas Tabelas 10. Os valores de vazão incremental
são os dados da Tabela 11.

Figura 1: Sistema Teste: Paranáıba - Araguaia

Tabela 1: Resumo das Usinas Hidrelétricas

Usina Potência
Instalada
[MWmed]

Volume
Útil
[hm3]

Emborcação 1.192 13.055,72
Nova Ponte 510 10.380
Miranda 408 0
Itabiara 2.280 12.454
Cachoeira Dourada 658 0
São Simão 1.710 5.540

Para a complementação termelétrica, foi utili-
zado um parque gerador térmico com 6 UTE’s. A
Tabela 2 apresenta, por ordem crescente de CVU,

as UTE’s junto com suas respectivas potências ins-
taladas (limite máximo de geração).

Tabela 2: Potência Instalada e CVU das UTE’s

Ordem UTE Potência
Instalada
[MWmed]

CVU
[R$/MWh]

1 Termo-PE 533 70,16
2 Fortaleza 347 82,34
3 Termo-CE 220 184,49
4 Nova Olinda 166 355,95
5 Camaçari 345 401,67
6 Petrolina 136 559,4
- Total 1.747

Os resultados apresentados na Seção 5 cor-
respondem à uma média aritmética dos melhores
indiv́ıduos ao longo de dez execuções do algoritmo.

Para o peŕıodo de 36 meses, a dimensão de
cada indiv́ıduo na população é igual a 36 × o nú-
mero de UHE’s de acumulação, como visto na Se-
ção 3.1. O número de gerações segue a relação:
nmero de repeticao × N2, onde N é a dimensão
do indiv́ıduo e o nmero de repeticao tem valor 2.
Os valores dos parâmetros utilizados no algoritmo
CMA-ES estão dispońıveis na Tabela 3.

Tabela 3: Parâmetros da CMA-ES - Sistema I

λ µ µeff cc ccov cσ dσ
18 9 5.3913 0.0273 9.4708x10−5 0.0479 1.0479

4.2 Sistema Teste II: Bacia do São Francisco

Todos os dados do sistema hidrotérmico da Ba-
cia do São Francisco encontram-se em (Amendola
et al., 2009), (Amendola, 2007). Nesses traba-
lhos os autores testaram o sistema São Francisco
com 3 técnicas meta-heuŕısticas diferentes: Algo-
ritmo Genético (AG), Particle Swarm Optimiza-
tion (PSO) e Simulated Annealing (SA).

Neste trabalho considerou-se todos os dados
de UTE’s e UHE’s, assim como as restrições, que
o autores propuseram. Os valores dos parâmetros
utilizados no algoritmo CMA-ES estão dispońıveis
na Tabela 4. O número de geração usa a mesma
relação da caso I. O nmero de repeticao tem valor
4.

Tabela 4: Parâmetros da CMA-ES - Sistema II

λ µ µeff cc ccov cσ dσ
16 8 4.8909 0.0534 3.7190x10−4 0.0836 1.0836
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5 Resultados

5.1 Sistema Teste I: Paranáıba - Araguaia

Os resultados dos volumes médio mensais, para 10
repetições do algoritmo, são apresentados na Fi-
gura 2. Nesta figura, observa-se como o volume
das UHE’s de acumulação se devem comportar
para atender a demanda, levando em conta a va-
riação hidrológica do horizonte de planejamento,
além de todas as outras restrições citadas na Seção
2.3.

Figura 2: Volumes nas UHE’s de Acumulação

Os resultados de geração obtidos para as
UHE’s são apresentados na Figura 3. Esta figura
também mostra o total de complemento termelé-
trico para cada mês.

Figura 3: Geração das UHE’s e UTE’s

A Tabela 5 mostra a geração total que as
UHE’s e as UTE’s devem conseguir para completo
atendimento da demanda no peŕıodo do planeja-
mento de três anos.

Os dados da Tabela 6 mostram a média do
desvio padrão da geração das UHE’s e das UTE’s,
para todo horizonte de planejamento.

Os resultados obtidos mostram que o algo-
ritmo evolutivo aplicado se adequou bem às ca-
racteŕısticas não lineares do problema. Os volu-
mes encontrados possibilitaram um bom aprovei-

Tabela 5: Geração Hidráulica e Térmica Total -
Sistema I

Usina Geração
[MWmed]

Emborcação 20.723,59
Nova Ponte 12.237,24
Miranda 9.461,53
Itumbiara 40.705,95
Cachoeira Dourada 15.615,82
São Simão 50.778,66
Geração Térmica 93.765,21
Geração Total 243.288,00

Tabela 6: Média do Desvio Padrão de Potência

Usina σ̄ [MWmed]

Emborcação 281,76
Nova Ponte 128,81
Miranda 89,14
Itumbiara 430,56
Cachoeira Dourada 139,06
São Simão 240,67
Geração Térmica 845,64

tamento dos recursos h́ıdricos, de forma que mini-
mizassem o complemento termelétrico. Esse com-
portamento pode ser visto na Figura 3. O desvio
padrão médio das gerações (Tabela 6) mostra que
a UHE de Itumbiara é a mais suscept́ıvel a va-
riações de geração entre as soluções encontradas.
Isso se deve a usina ter à sua montante três UHE’s
divididas em dois rios, operando em cascata.

5.2 Sistema Teste II: Bacia do São Francisco

Os resultados dos volumes médio mensais, para
10 repetições do algoritmo, são apresentados na
Figura 4.

Figura 4: Volumes nas UHE’s de Acumulação

Os resultados de geração obtidos para as
UHE’s e o complemento termelétrico são apresen-
tados na Figura 5.

A Tabela 7 mostra a geração total que as
UHE’s e as UTE’s devem conseguir para completo
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Figura 5: Geração das UHE’s e UTE’s

atendimento da demanda no peŕıodo do planeja-
mento de três anos.

Tabela 7: Geração Hidráulica e Térmica Total -
Sistema I

Usina Geração
[MWmed]

Três Marias 7.565,75
Sobradinho 15.044,02
Itaparica 27.621,16
Paulo Afonso IV 53.124,87
Moxotó 6.403,91
Paulo Afonso I, II e II 24.630,02
Xingó 71749,94
G. Térmica 2.155,02
Total 208.294,69

Os dados da Tabela 8 mostram a média do
desvio padrão da geração das UHE’s e das UTE’s,
para todo horizonte de planejamento.

Tabela 8: Média do Desvio Padrão de Potência

Usina σ̄ [MWmed]

Três Marias 60,30
Sobradinho 123,54
Itaparica 239,38
Paulo Afonso IV 223,49
Moxotó 100,40
Paulo Afonso I,
II e II

333,29

Xingó 10,93
G. Térmica 103,48

A tabela 9 mostra os resultados de custo to-
tal ao longo dos 24 meses. Essa tabela também
apresenta o valor médio, o desvio padrão e o va-
lor mı́nimo encontrado pelo CMA-ES para as 10
repetições do algoritmo. Observa-se que o valor
médio do custo total foi o mais baixo em compa-
ração às outras meta-heuŕısticas, além de que o

Tabela 9: Comparação de Resultados de Custos

AG PSO SA CMA-ES

Média 1,88x108 1,76x108 1,46x108 1,10x108

Desvio 1,07x107 2,34x107 1,05x107 2,95x107

Mı́nimo 1,71x108 1,34x108 1,28x108 8,23x107

Desv./Med. 5,70% 13,29% 7,23% 26,77%

custo total encontrado pelo CMA-ES foi o menor.
O CMA-ES conseguiu o menor custo de operação
no total de 10 repetições.

6 Conclusões

Neste trabalho foi apresentada uma proposta para
a resolução do despacho hidrotérmico baseada em
estratégias evolutivas com adaptação baseada em
matriz de covariâncias. A modelagem, adotando
o modelo ODIN, foi responsável por equacionar as
UTE’s e UHE’s de forma individualizada para a
coordenação hidrotérmica.

O algoritmo evolutivo baseado em matriz de
covariâncias apresentou bons resultados nas simu-
lações com os dois sistemas testes, mostrando-
se robusto e eficiente para resolução do pro-
blema. Como é de praxe nos algoritmos evolu-
tivos, o desempenho foi confiável identificando-
se boas soluções mesmo com uma população pe-
quena. Destaca-se que o uso de controle adapta-
tivo das variáveis impediu a rápida convergência
da população, garantindo uma maior procura de
resultados no espaço de busca.
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Nesta Seção estão as tabelas com os dados das
UHE’s e a tabela do DET otimização.
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Tabela 10: Caracteŕısticas das UHE’s

UHE Embo. N. P. Miran. Itub. C.
Do.

S. Si.

Vol.
Min

4669,00 2412,00 1120,00 4573,00 518,98 7044,30

Vol.
Max

17724,72 12792,00 1120,00 17027,00 518,98 12584,30

Def.
Min

73 53 64 261 273 450

Def.
Max

5000 2000 3000 7000 10000 16000

Turb.
Max

1047,3 596,8 674,9 3219,8 2544,4 2667,9

Prod. 8,73 9,22 9,12 8,83 8,73 9,03
j4 -1,76

10−14
-2,14
10−12

-1,99
10−14

0,00 -1,79
10−15

+2,04
10−17

j3 +2,34
10−10

+8,51
10−9

+1,60
10−10

+3,17
10−12

+3,66
10−11

-1,68
10−12

j2 -1,10
10−6

-1,27
10−5

-5,98
10−7

-8,18
10−8

-3,03
10−7

+4,90
10−8

j1 +4,00
10−3

+1,26
10−2

+1,78
10−3

+1,60
10−3

+2,16
10−3

-3,79
10−5

j0 +5,20
102

+6,93
102

+6,25
102

+4,33
102

+3,99
102

+3,28
102

m4 -1,12
10−15

-1,32
10−15

-6,47
10−12

-2,88
10−16

0,00 -9,41
10−16

m3 +5,83
10−11

+5,82
10−11

+3,36
10−8

+1,71
10−11

0,00 +4,51
10−11

m2 -1,20
10−6

-1,04
10−6

-6,92
10−5

-4,17
10−7

-1,25
10−5

-8,36
10−7

m1 +1,45
10−2

+1,13
10−2

+8,47
10−2

+6,31
10−3

+2,62
10−2

+8,77
10−3

m0 +5,68
102

+7,54
102

+6,51
102

+4,73
102

+4,21
102

+3,57
102

Tabela 11: Vazões Incrementais (Dados em m3/s)

Usina Embo. N. P. Mira. Itub. C. D. S. S.
Maio 400 259 44 638 71 699
Junho 307 201 35 488 56 556
Julho 247 167 29 381 48 456
Agosto 198 136 26 302 40 383
Setembro 175 125 25 265 36 365
Outubro 209 153 28 322 37 420
Novembro 354 225 39 524 55 577
Dezembro 658 380 60 887 91 921
Janeiro 899 532 81 1232 126 1223
Fevereiro 915 543 85 1340 141 1297
Março 863 502 79 1328 135 1312
Abril 627 378 64 998 106 1041

Tabela 12: Despacho Econômico Termelétrico

Intervalo de Potên-
cia [MWmed]

Termelétricas
Despachadas

CVU
[R$/MWh]

0 < Gt ≤ 533 1 70, 16Gt

533 < Gt ≤ 880 1 e 2 82, 34Gt −
6.491, 94

880 < Gt ≤ 1.100 1, 2 e 3 184, 49Gt −
35.446, 05

1.100 < Gt ≤ 1.266 1, 2, 3 e 4 355, 95Gt −
37.721, 20

1.266 < Gt ≤ 1.611 1, 2, 3, 4 e 5 401, 67Gt −
7.589, 52

1.611 < Gt ≤ 1.747 1, 2, 3, 4, 5 e 6 559, 4Gt −
54.416, 85

Gt > 1.747 Todas despacha-
das, com déficit
na carga

2.828, 36Gt−
308.578, 17
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PATH PLANNING BASED ON GEODESIC LENGTH AND TORTUOSITY FROM
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Abstract— Collision free path planning is one of the main problems faced by an autonomous mobile robot
when it has to navigate in a workspace with obstacles. Considering a bi-dimensional workspace WS with a
structured scenario, i.e. assuming that the obstacles are static and a point-like robot; provided with a global
vision system of the workspace, the 2D image of the scenario can easily be obtained. By the use of image
processing techniques, the obstacles configuration space Co and the collision free configuration space Cf can be
determined. In this paper we present a path planning technique based on the geodesic length LG(pi, pg) and
on the concept of tortuosity τ(pi, pg) of the path, which are measured on the image space. The algorithm for
computing LG and τ is discussed for 2D and 3D workspaces and some path planning examples are provided for
single and multiple sequential visiting stations.

Keywords— Robotics, path planning, image processing, geodesic length, tortuosity.

Resumo— O planejamento de trajetória livre de colisão é um dos principais problemas enfrentados por robôs
móveis autônomos quando navegando em um ambiente de trablho com obstáculos. Considerando um ambiente de
trabalho bi-dimensional WS com um cenário estruturado, i.e. assumindo que os obstáculos estão estáticos e um
robô adimensional; provido de um sistema de visão global do ambiente de trabalho, a imagem 2D do cenário pode
ser facilmente obtida. Com a utilização de técnicas de processamento de imagem, o espaço das configurações dos
obstáculos Co e o espaço das configurações livres Cf podem ser determinados. Neste trabalho apresentamos uma
técnica de planejamento de trajetórias baseado na distância geodésica LG(pi, pg) e no conceito de tortuosidade
τ(pi, pg) da trajetória, as quais são medidas sobre a imagem do ambiente de trabalho. O algoritmo para calcular
LG e τ é discutido para ambientes de trabalho 2D e 3D e alguns exemplos de planejamento de trajetórias são
apresentados para visita a uma ou múltiplas estações sequenciais.

Keywords— Robótica, planejamento de trajetória, processamento de imagem, distância geodésica, tortuosi-
dade.

1 Introduction

Path planning is one of the main problems for
autonomous mobile robots. In other words, the
question is how can a robot navigate efficiently in
a workspace to accomplish a specific task avoid-
ing collision with obstacles that are present in
the workspace. There are many different scenar-
ios that can be considered. The simplest one is
a 2D planar workspace with a single point-like
robot that can navigate among a set of known
fixed obstacles, forming a structured static sce-
nario. Even this simple 2D workspace can be seen
as modeling a real-world shop floor. More com-
plex workspaces may be considered, for instance,
when the obstacles are allowed to move around,
the robot is an extended object, additional robots
are present and interacting in the same workspace,
and finally, we may now think of all these together
in a 3D workspace.

Several path planning techniques can be found
in the literature (Latombe, 1990; Laumond, 1998),
even thinking in different kinds of autonomous
robots like indoor service robots, field robots, un-
derwater vehicles or unmanned aerial vehicles.
According to their applications, to be actually au-
tonomous a robot needs some input sensorial data
to be able to navigate in its workspace. It is com-

mon to provide the robot with a computer vision
system, monocular or stereo, in such way that
it delivers to the robot images of the workspace
which can be used for localization, map building
(Andrade-Cedro and Sanfeliu, 2006), path plan-
ning, etc.

In (Roque and Doering, 2005) a global vision
system with a single monocular camera was used
to grab the workspace images. From the image
the robot configuration could be identified and
the set of obstacles were detected and their ge-
ometric features were used to generate a roadmap
based on the generalized Voronoi diagram (GVD)
(Boots et al., 2000). Provided with the GVD
graph the shortest path could be found on the
roadmap. Nevertheless, the GVD was not gen-
erated directly on the image space (Arcelli and
Sanniti di Baja, 1986), but based on the geomet-
rical features extract from the image of the robot
and obstacles.

In this paper we propose an alternative tech-
nique to find out a connected path between to
points just based on the global image of the
workspace. The goal of this technique is to get the
geodesic length that connects two points and com-
pute the tortuosity of the path on the workspace
image. The paper is organized as follows: In Sec-
tion 2 we define the concept of geodesic length
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and tortuosity on a 2D and 3D image; in Section
3 the algorithm for computing the geodesic length
is discussed and some illustrations are provided;
Section 4 is devoted to some comments and con-
clusions.

2 Geodesic path, geodesic length and
tortuosity

The actual mathematical problem of path plan-
ning can be posed as follows: The configuration
space C is the space where the robot and obstacles
are identified by their positions and orientations.
Let R be a robot within a configuration space C
and let po and pg be its initial and final config-
urations in C. A collision-free path S is a path
that allows the robot R to navigate from po to pg
without collision with the obstacles present in the
configuration space. The configuration space C is
the union of the configuration space of the obsta-
cles Co and the free configuration space Cf . The
path planning problem consists then in finding at
least one path on Cf for the robot navigation from
po to pg and stating null if it does not exist.

For a point-like robot, there is no need of ori-
entation and the configuration space reduces to a
2D or 3D Euclidean space. First, let us assume
here that the robot is a point-like one and that
our workspace is a 2D space with obstacles rep-
resented by a set of geometrical objects. For an
extended robot, using for instance the Minkowski
sum technique (de Berg et al., 2008; Lien, 2008;
Tangelder et al., 1998), it can be reduced to a
point-like one in a configuration space, however
this configuration space is no longer a simple Eu-
clidean space. For simplicity, lets assume that the
workspace image has a white background and the
obstacles are black, in other words the image of
the workspace will be a 2D binary image. An ex-
tension of this technique can be done for the 3D
space.

Let po be an initial configuration and pg be a
goal configuration in a 2D configuration free space
Cf , that is, Cf is the union of connected free con-
figuration regions of C. Notice, however, that Cf
may have disconnected regions. Holes in obstacles
are not considered as belonging to free configura-
tion space as the robot can not reach them without
collision.

A geodesic arc SG is defined as a connected
path on Cf that links the point po to pg. A
geodesic path PG is the shortest geodesic arc con-
necting the point po to pg. The geodesic length
LG of a geodesic path PG is defined as a function
dCf (po, pg) that satisfies the following conditions:

dCf (po, pg) ≥ 0, (1)

dCf (po, pg) = 0, if and only if po = pg, (2)

dCf (po, pg) = dCf (pg, po), (3)

dCf (po, pg) ≤ dCf (po, pf ) + dCf (pf , pg). (4)

When there is no geodesic path between the points
po and pg we say that the geodesic length between
them is LG(po, pg) = +∞. The geodesic distance
function defined as the usual Euclidean distance
between two points are straight lines, however this
is not of much use when the points are occluded
by an obstacle.

Figure 1 shows three different geodesic arcs
S1, S2 and S3 on the image connecting po to pg.
Notice that the Euclidean path (visibility path) is
not a valid path as it is not completely on the free
configuration space.

Figure 1: Geodesic arcs S1, S2 and S3 connecting
po to pg in a workspace image.

Similarly, the geodesic length definition can
be extended to a 3D workspace. Figure 2 illus-
trates a 3D workspace.

Figure 2: Illustration of a 3D workspace, obstacles
are the floating objects inside the box.
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3 Image-based geodesic length

In a recent paper (Gommes et al., 2009) a tech-
nique was proposed to compute the tortuosity of
a pore based on the image of the porous space. A
simple porous medium is an object characterized
as a material compounded of two phases, one is
the material phase and the other is a set of inter-
connected tunnels and voids within the material.
In porous media modeling the material phase is
normally referred as grain and the tunnels are the
pores. The tortuosity is a measure of how sin-
uously is a pore. The tortuosity plays an impor-
tant role in porous media (Clennell, 1997) and the
geometrical definition of tortuosity is

τ =
LG

LE
, (5)

where LG is the geodesic length of the path be-
tween two points in the connected pore space and
LE is the Euclidean distance of these two points.
Figures 3 and 4 show, respectively, a 2D image
and a 3D image of a porous material. In Figure
3, on the left we have the gray scale image and on
the right the corresponding binary image.

Figure 3: 2D gray scale and binary images of a
porous medium.

Figure 4: 3D image of a porous medium.

Looking at Figure 3 we can think of the grains
as obstacles and the pores as free moving space.
Morphologically speaking, the free configuration
space Cf in the image space is known as the
geodesic mask. To estimate the geodesic length
LG of a path connecting two points on the geodesic

mask, Gommes et al. (Gommes et al., 2009) pro-
posed an algorithm based on geodesic reconstruc-
tion. In their algorithm the geodesic length from
the left bound of the image (say from x = 0 pixels)
to any white pixel on the geodesic mask is defined
as the number of geodesic dilation operations that
was needed to construct the area to reach that
pixel. His approach estimates the geodesic length
for the bulk of white pixels that are on the x = 0
border of the image and not for the actual path
between a specific white pixel on the x = 0 border
and any other white pixel on the geodesic mask.

For the path planning problem we are inter-
ested in finding out a minimal cost path (that can
be the shortest distance) between two points in the
free configuration space. Considering the search
for a path on a geodesic mask, we propose an ap-
proach to compute the geodesic length measuring
the distance along a geodesic path between the
points. For that we consider the image geodesic
mask as the free configuration space and defines
on that a distance metric. Let Cf be composed of
pixels pi = (xi, yi), where (xi, yi) are the pixel co-
ordinates embedded on R2. The geodesic length
LG(p, q), defined between the pixels p and q in
Cf is the minimum of the length L of the paths
P = {p = p1, p2, p3, · · · , pn = q} joining p to q,
that is:

LG(p, q) = min{L(P); p = p1, pn = q,

andP ⊂ Cf}. (6)

where the geodesic length is computed based on a
8-neighbor square grid structure element distance
function

d(pi, pj) =
√

(xj − xi)2 + (yj − yi)2. (7)

3.1 The algorithm for 2D images

Let pn be a pixel in Cf and let pi be the central
pixel of a 8-neighbor structure element. We define
the structure element as the set of pixels SE8 such
that

SE8 = {pk; d8(pi, pk) ≤
√

2}. (8)

As the calculation of the geodesic length be-
tween two points is based on the geodesic distance
from the initial point pi, the practical effect of the
algorithm will be a reconstruction of the image
from the initial point while the geodesic distance
matrix is being generated. Once the geodesic dis-
tance matrix is completed, we proceed to deter-
mine the geodesic length as the shortest geodesic
path between a point pf and the initial point pi.
To do so, we simply look at the points in the 8-
neighborhood of pf and search for the lowest value
in the geodesic distance matrix. Once this point,
say q, is found, then the straight line between q
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and pf will be part of the geodesic path PG. The
procedure is now repeated to q until we reach pi.
The geodesic path will be given by

PG =

N−1⋃
n=0

`pnpn+1
, p0 = pi, pN = pf , (9)

where `pnpn+1
is the line segment from pn to pn+1.

The geodesic length LG(p0, pf ) will be the
value of the geodesic distance matrix element at
pixel pf along the geodesic path from p0 to pf .
Notice that the geodesic distance matrix provides
the geodesic length from p0 to any point p on the
free configuration space. Figure 5 shows at the
top the geodesic reconstruction algorithm and at
the bottom the geodesic distance matrix and the
geodesic length between two points.

Figure 5: Diagram of the geodesic reconstruction
algorithm (top) and the corresponding geodesic
distance matrix with arrows indicating the steps
to find the geodesic path (bottom).

Figure 6 shows a geodesic path and its length
between the pixels p and q on a 2D workspace.

Figure 6: 2D geodesic path and length, LG(p, q) =
130.6102.

3.2 Single and multiple visiting stations

Instead of planning a trajectory for just a single
station, several times it is necessary to plan a tra-
jectory on the collision free space such that the
robot visit multiple stations, in other words, pro-
vided a sequence of ordered points (stations), to
find the shortest path connecting these stations.
The algorithm has been implemented to find out
the geodesic length over 2D images for multiple
visiting stations. Figure 7 shows the geodesic path
for four stations, departing from station s1 to s2,
then to s3 and finally to s4.

Figure 7: Geodesic path from s1 = (23, 14) to s2 =
(87, 109), s3 = (80, 150), and then s4 = (145, 30),
with geodesic lengths and their respective tor-
tuosities, Lg(s1, s2) = 145.71 (τ1 = 1.2721),
Lg(s2, s3) = 90.57 (τ2 = 1.5244) and Lg(s3, s4) =
111.33 (τ3 = 1.6370).

The geodesic length provides the shortest dis-
tance on the free configuration space, nevertheless
getting just the information of the geodesic length
it does not say how much this path departures
from a visibility path. The tortuosity gives a mea-
sure of this deviation as τ = 1 when the LG(p, q)
is for a straight line (visibility path) connecting p
to q, otherwise its value is such that τ > 1, and as
far from a straight line LG is, the bigger its tortu-
osity. Unfortunately the tortuosity is not unique
as two geodesic paths may have the same geodesic
length. Although this is not very common to hap-
pen, to find out which path suits better for the
robot navigation depends on exogenous informa-
tion. For instance, the choice of one path instead
of the other may be due to some workspace con-
ditions as different temperature reached along the
path or due to better surveillance requirements,
etc.

3.3 The 3D extension

An extension of the 2D workspace can be done
for the 3D case. Considering still the robot as a
point-like one and thinking of the workspace as a
binary connected subregion of R3, a voxelization
of the workspace can be done getting the free con-
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figuration space and the obstacles configuration
space. For simplicity, and without loss of general-
ity, let us assume the workspace corresponding to
a cube of side length l. The binary solid for this
cube would be composed of n3 voxels, were each
voxel corresponds to a volume v = (l/n)3.

The algorithm works now letting a sweeping
plane to move from one face of the workspace
where the initial point is located and search for
a path using the geodesic length for a 26-neighbor
structure element (SE26). The 3D algorithm is
pretty like the 2D version, except that we always
search for voxels in the 26-neighborhood instead
of the 8-neighborhood. This means that we search
for pn ∈ Cf ∩ SE26(pi), where SE26(pi) is the
set of voxels pj that satisfies d26(pi, pj) ≤

√
3.

This includes the voxels which are connected to
pi through the faces, with d26(pj , pi) = 1; through
the edges, with d26(pj , pi) =

√
2; or through the

vertex, with d26(pj , pi) =
√

3. In a similar way, a
3D geodesic distance array will be generated and
each value on the geodesic distance array provides
the geodesic length from the initial point po till the
voxel element pg.

Figure 8 is just an illustration of a geodesic
arc in a 3D workspace. The reader has to think
of this illustration as if it was represented by a set
of voxels, with white voxels as image free space
and black voxels as obstacles; the path is a set of
26-neighbor voxels connecting the points po to pg.
Actually, according to the algorithm, the geodesic
path LG(po, pg) on the 2D or 3D image spaces
would have its pixels or voxels touching the obsta-
cles, which in robotics this might not be a safety
path. This can be solved by a choice of threshold
distance to avoid the robot touch the obstacles or
use, for instance, potential fields to push the robot
away from the obstacles.

Figure 8: Illustration of a path (geodesic arc, in
red) between two points in a 3D workspace.

4 Comments and conclusion

Robot path planning is one of the main problems
for an autonomous mobile robot. In this paper
we present an algorithm to find out the shortest
collision free path between two points pi and pg,
based on a 2D or 3D binary digital image. The
shortest path is the geodesic length computed on
the geodesic mask of the image space consider-
ing either a 8-neighbor structure element for a
2D workspace or a 26-neighbor structure element
for a 3D workspace, assuming an Euclidean met-
ric. The reconstruction algorithm provides the
geodesic distance matrix for the 2D workspace and
the geodesic distance array for the 3D workspace.

The geodesic length provides the shortest
path cost for a point-like robot to navigate in the
free configuration space. The algorithm was im-
plemented to let the robot navigates visiting single
or multiple stations, provided that the stations are
given as an ordered set of points. To see how much
the shortest path deviates from a visibility path,
the tortuosity of the path is computed indicating
how much it gets off from a straight line.

In this paper we have assumed that the robot
is a point-like one, which have simplified the con-
figuration space. However, robots are extended
objects and this has to be taken into account when
path planning. We are currently working on an
extension to a disc-like robot in a 2D workspace
and a ball-like robot in a 3D workspace. The
Minkowski sum technique may be applied to reset
the robot to a point-like in a new configuration
space. As the geodesic length is a path of con-
nected pixels or voxels, this path may be tangent
to the obstacles. However, in general, the robot
is not allowed to touch obstacles and some safety
threshold should be established. Therefore, a new
path with safety requirements needs to be com-
puted from the geodesic length with an increase in
its tortuosity. In addition, to speed up the search
for the geodesic path on the geodesic distance ma-
trix or array, as it is known the initial position po
and goal position pg, the search for the geodesic
length may start simultaneously from both points
and when the search intersects the geodesic length
is found.

Computer vision systems provide support for
image-based path planning which is important for
several applications in robotics, like for instance
in unmanned aerial vehicles in urban environment
(Andert and Adolf, 2009), advanced driver assis-
tance systems (Gerónimo et al., 2010), in grasp-
ing objects on clutch environments (Saxena et al.,
2008), as well as in robotic surgery (Nageotte
et al., 2006), where greater precision, steady in-
struments and less invasive procedures are de-
manded by the surgeon. In addition, with the ad-
vance in nanorobotic systems, the tortuosity of the
path might become quite important as it imposes
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a higher resistivity for the transport of particles
(robot), which may increase the energy expendi-
ture for the robot navigation.
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Abstract This paper describes the navigation system proposed for an autonomous underwater vehicle. This is considered a 

critical real time system; therefore, it should be developed according to a critical real time methodology. Taking such condition 

into account, the system is described in the context of decentralized control architecture. This work focuses on the extended 
Kalman filter implementation using a low cost architecture, and modular design. For low cost we mean the use of free software 

tools, widely used such as C language, and GNU compiler. Moreover, developers should require little training time in order to 
implement the architecture functions. Software modularity is facilitated by the use of an embedded operating system and object-

oriented software design philosophy. The extended Kalman filter was implemented to integrate the information from the inertial 

measurement unit, magnetic compass, Doppler velocity log and an acoustic positioning system. Performance tests showed that 
the system meets the real time requirements, so that the Kalman filter propagation cycle can be executed up to a frequency of 

142Hz. 

Keywords Navigation, extended Kalman filter, real time, autonomous underwater vehicle, software architecture 

Resumo Este trabalho descreve o sistema de navegação proposto para um veículo submarino autônomo. Este é considerado 

um sistema crítico e de tempo real, portanto, deve ser desenvolvido de acordo com uma metodologia crítica de tempo real. Para 

isto, propõe-se uma arquitetura de navegação e controle descentralizada. Tem-se por objetivo focar na implementação do filtro de 
Kalman estendido utilizando uma arquitetura de baixo custo e modular. Por baixo custo entenda-se pela utilização de ferramentas 

de software gratuitas e amplamente difundidas como linguagem C e compilador GNU e que requerem pequeno tempo de treina-

mento do programador. Já a modularidade do software é facilitada pelo uso de um sistema operacional embarcado e por uma fi-
losofia de projeto orientada a objetos. O filtro de Kalman estendido foi implementado para integrar as informações da unidade de 

medição inercial, bússola magnética, odômetro de efeito Doppler e um sistema de posicionamento acústico. Os testes de desem-

penho mostraram que o sistema cumpre os requisitos de tempo real, com a possibilidade de executar o ciclo de propagação do fil-
tro de Kalman a uma freqüência máxima de 142Hz. 

Palavras-chave Navegação, filtro de Kalman estendido, tempo real, veículo submarino autônomo, arquitetura de software

1 Introdução 

Nos últimos anos, os veículos submarinos autônomos 

(AUV) vêm ganhando espaço no mercado e na co-

munidade científica. Isso se deve às várias possibili-

dades que tais robôs oferecem para o desempenho 

mais eficiente e seguro, quando comparados à mão 

de obra humana ou a veículos tele-operados, em 

missões tais como: levantamentos hidrográficos, 

inspeção de cabos submarinos, condução de pesqui-

sas na área de hidrodinâmica, levantamentos oceano-

gráficos, reparo e inspeção de obras submarinas e 

mesmo como material didático em universidades 

(Watanabe, 2006). 

A navegação de um AUV pode ser baseada na 

fusão da informação de vários sensores, tais como 

unidades de medição inercial, sensor velocímetro de 

efeito Doppler (DVL, Doppler Velocity Log), siste-

ma de referência de atitude (AHRS), de forma a 

permitir uma diminuição da razão custo/benefício ao 

reduzir os requisitos de desempenho dos sensores. 

O LVNT, laboratório de veículos não tripulados 

da USP, vem desenvolvendo um veículo submarino 

autônomo, o AUV Pirajuba, para apoiar a pesquisa 

de vários campos, tais como hidrodinâmica, propul-

sores, algoritmos de navegação e arquitetura de con-

trole. Tal veículo foi projetado de modo modular, 

prevendo contribuições de diversos autores, de den-

tro e de fora do meio acadêmico (de Barros et al., 

2010). Sendo um projeto de longo prazo, ele segue 

uma metodologia abrangente no sentido de reduzir 

riscos, custos, tempo de desenvolvimento e aumentar 

a sinergia do trabalho dos diversos integrantes. 

A seguir, apresenta-se o desenvolvimento de um 

dos módulos críticos desse veículo que é o módulo 

de navegação, o qual se baseia na teoria do filtro de 

Kalman Estendido (EKF) para realizar a fusão senso-

rial dos sistemas embarcados no AUV. 

2 Metodologia 

Para conferir maior versatilidade ao projeto do AUV 

Pirajuba, optou-se por uma arquitetura de hardware 

descentralizada, onde vários nós, cada um com um 

microprocessador ARM7, fazem a leitura de sensores 

e controlam os atuadores, comunicando-se entre si 

por meio de uma rede CAN. Funções que requeiram 

um poder de processamento maior serão implemen-

tadas em processadores ARM9, que terão um acesso 

restrito ao conteúdo dos sensores e atuadores de 

interesse por meio de uma porta serial RS232 (Fig. 

1). 

mailto:fabio.d.zanoni@gmail.com
mailto:lu_ondrir@yahoo.com.br
mailto:eabarros@usp.br
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Cada nó tem várias atribuições em paralelo e seu 

software é modular e desenvolvido em camadas (Fig. 

2). Isso significa que os objetos foram divididos de 

acordo com uma classificação funcional. Assim, uma 

determinada camada pode ser trocada por outro con-

junto de objetos que desempenhem a mesma função 

sem afetar a arquitetura como um todo. Para facilitar 

a evolução do sistema, foi definido que cada camada 

pode utilizar os objetos das camadas inferiores, mas 

nunca de uma camada superior, o que confere muita 

flexibilidade para alterar objetos de alto nível. A 

arquitetura de software também prevê que cada obje-

to seja independente do nó onde ele é processado, o 

que possibilita o balanço de carga de processamento 

entre os diversos nós. 
 

DVL

ARM7

Profundímetro GIRO

ARM7

PropulsorServos

ARM7

Vaso Principal
Vaso do Atuador

CAN

ARM7

AHRSModem 

RF

SD

CARD ARM9

(EKF)

USBL

RS232

Figura 1. Representação de alguns dos módulos do veículo e sua 

integração pela rede CAN.  
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Figura 2. Arquitetura de Software orientada a objetos e em cama-

das. 

A primeira camada possui o código de controle 

dos periféricos internos ao microprocessador. A 

segunda camada, utilizando os recursos da primeira, 

estabelece a modularidade de código e provê servi-

ços, tais como semáforos e contagem de tempo. A 

terceira camada é uma tarefa que estabelece a comu-

nicação entre os diversos nós da rede e provê servi-

ços de transmissão, recepção, sincronia e diagnósti-

co. A quarta camada faz a leitura dos diversos senso-

res do AUV e comanda os atuadores, usando os re-

cursos de hardware (disponibilizados pela primeira 

camada), de temporização (disponibilizados pela 

segunda camada) e de comunicação (terceira cama-

da). A quinta camada é composta pelos objetos que 

implementam as funções a ser desempenhadas pelo 

AUV, tais como manobras pré-programadas, arma-

zenamento de dados e envio de informações. 

Além disso, a arquitetura de controle pode ser 

representada em dois níveis de qualidade de softwa-

re: um nível normal, cujo processamento será feito 

em processadores ARM9, com acesso limitado e 

controlado aos dados dos sensores, e um nível de 

segurança, que implementa as funções de baixo nível 

e que impõe um nível mais alto de qualidade de 

software, pois afeta diretamente a segurança do veí-

culo e será reutilizado em diversas versões do veícu-

lo. 

Integrado a esta concepção de arquitetura, o 

software que vem sendo desenvolvido é orientado de 

acordo com algumas diretrizes, dentre elas: processo 

de desenvolvimento, normas de software, ferramen-

tas matemáticas e de programação e sistema opera-

cional de tempo real. 

2.1 Processo de Desenvolvimento 

O processo de desenvolvimento pode ser definido 

como uma divisão em etapas do trabalho. Douglass 

(2007) propõe o processo de desenvolvimento Har-

mony, que foi adotado neste trabalho. Este processo 

é dividido em duas etapas principais: engenharia de 

sistemas e engenharia de software. 

Na etapa de engenharia de sistemas, modela-se 

os requisitos do sistema. Em seguida, modela-se e 

analisa-se a arquitetura do sistema no nível de hard-

ware e software. Com esta modelagem do sistema, é 

possível definir os requisitos do software. 

Na fase de engenharia de software, modela-se os 

requisitos funcionais e temporais do software (“fase 

de análise”), projeta-se a arquitetura do software 

(“fase de concepção”), geração do código a partir do 

modelo (“fase de execução”) e, por fim, testa-se o 

sistema, primeiro cada modulo separadamente e 

posteriormente é realizado o teste de integração do 

sistema (“fase de teste”). 

2.2 Normas de Software 

As normas possuem a finalidade de atestar o funcio-

namento correto e seguro do sistema quando este é 

operado de acordo com o sistema proposto inicial-

mente. Isto significa que os riscos de acidentes são 

reduzidos o suficiente para serem aceitáveis. 

Para desenvolver o sistema de navegação, leva-

ram-se em consideração as normas da indústria au-

tomobilística MISRA C (“The Motor Industry Soft-

ware Reliability Association – Guidelines For The 

Use of The C Language In Vehicle Based Softwa-

re”). Este padrão tem foco em sistemas embarcados 

automotivos, mas suas utilizações podem ser esten-

didas também para outras áreas, como a aeroespacial 

e de equipamentos médico. 

A norma MISRA C (1998), tem por objetivo fa-

cilitar a portabilidade do código entre diferentes 

arquiteturas de hardware, melhorar a confiabilidade 

do código no contexto de sistemas embarcados e 

padronizar o código de forma a facilitar a sua com-

preensão.  

2.3 Ferramentas Utilizadas 

Os critérios de seleção das ferramentas utilizadas 

foram: disponibilidade ao grande público, evitando 
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ferramentas proprietárias; difusão no mercado, op-

tando por ferramentas consolidadas e amplamente 

conhecidas, evitando problemas de obsolescência; e 

segurança, mantendo preferência por ferramentas 

amplamente testadas, ou homologadas e que possam 

ser verificadas. 

Os critérios de seleção do hardware foram: ro-

bustez mecânica, baixo consumo energético, baixo 

aquecimento, tamanho reduzido, expansibilidade e 

utilização mínima de fios. 

Assim, as ferramentas utilizadas para desenvol-

ver este projeto foram: MATLAB/Simulink, Eclipse, 

Hitop53-LPC-Stick, Compiler GNU/ARM, µC/OS-II 

Kernel (sistema operacional de tempo real, RTOS, da 

Micriµm), hardware LPC3250-Stick da Hitex, que 

possui uma unidade de VFP (vetor de pontos flutuan-

tes) para facilitar cálculos com números reais, além 

de possuir clock de 266Mhz, e o microcontrolador 

ARM7, modelo LPC2148 de 66Mhz. 

No Simulink, foi desenvolvido um modelo do 

filtro de Kalman estendido em diagramas de blocos, 

com a finalidade de realizar testes preliminares, na 

tentativa de  redução da possibilidade de erros de 

manipulação matemática e de modelagem do filtro.  

O ambiente de desenvolvimento, Eclipse, em 

conjunto com o compilador GNU/ARM foi utilizado 

para desenvolver os softwares de aquisição de senso-

res, de armazenamento de dados e de envio e rece-

bimento de dados. Todos estes programas são execu-

tados de maneira descentralizada em vários módulos. 

 Já o software do filtro, foi desenvolvido em lin-

guagem C no ambiente de desenvolvimento Hitop53, 

com o compilador GNU/ARM e utilizando o sistema 

operacional µC/OS-II. O motivo da utilização do 

ambiente de desenvolvimento Hitop53 ao invés do 

Eclipse é devido à compatibilidade do JTAG do 

ARM9, que foi desenvolvido pela mesma empresa 

do Hitop53, a Hitex. 

2.4 STR, BSP, RTOS e Drivers 

O sistema operacional é responsável pela execução 

de aplicativos e gestão dos recursos de hardware. 

Para dar-lhe suporte, as ferramentas, tais como, paco-

tes de suporte a placa (BSP) e os drivers, foram de-

senvolvidos respeitando as normas da MISRA C. 

Um RTOS deve proporcionar uma série de ser-

viços, tais como, semáforos, mensagens de inicio ou 

fim de tarefas e tempo de espera. Além dessas carac-

terísticas, ele auxilia na portabilidade do código, 

dividindo o software de acordo com as diversas tare-

fas. Desta maneira, a alteração de uma parte do soft-

ware pode não afetar a funcionalidade de outra, pos-

sibilitando o desenvolvimento isolado de vários mó-

dulos e dificultado a troca de informações entre eles, 

além do que era prevista pelo programador. 

Utiliza-se o RTOS µC/OS-II, pois, ele pode ser 

embarcado e é portável para muitos microprocessa-

dores de pequeno porte. Além disto, ele possui certi-

ficação aeronáutica e é gratuito para universidades e 

instituições sem fins lucrativos (Labrosse, 2002). 

3  Definição dos Requisitos do Software de Nave-

gação 

Os requisitos do software foram definidos em três 

etapas. Na primeira, definiram-se os requisitos do 

sistema (plataforma, hardware e software). Na etapa 

seguinte, modelou-se os sistemas embarcados. Estas 

duas primeiras etapas correspondem à fase de enge-

nharia de sistemas. Já na terceira, os requisitos do 

software de navegação são definidos. 

3.1 Definição dos Requisitos do Sistema Embarcado 

Para definir os requisitos do sistema embarcado, 

levaram-se em consideração os elementos externos 

que interagem com o mesmo. Para o AUV Pirajuba, 

estes elementos são compostos por: sensor acústico 

de linha de base ultracurta (USBL), DVL, profundí-

metro, AHRS, piloto e plataforma do AUV. Conside-

rando estes elementos foram definidos os seguintes 

requisitos: 

- Na superfície da água, o piloto deverá ser ca-

paz de controlar remotamente a plataforma; 

- O sistema embarcado deve estimar os estados 

da plataforma (posição, velocidade, atitude); 

- Na superfície da água, os estados da plataforma 

devem ser enviados para a estação base; 

- Utilizar sistema de processamento distribuído, 

com a finalidade de redução de falhas, e de redução 

do impacto das mesmas na totalidade do sistema a 

partir da ocorrência em um dos seus módulos.  

3.2 Definição dos Requisitos do Software de Nave-

gação 

Considera-se indispensável que o software atenda as 

seguintes características: preemptividade, extensibi-

lidade, segurança e confiabilidade. Os requisitos 

principais, atribuídos ao software de navegação, são: 

- Os ARMs7 deverão aquisitar os sensores e en-

viar seus dados pelo barramento CAN; 

- O módulo ARM7 que fará a aquisição da   

AHRS deve selecionar os dados pertinentes ao EKF 

e enviá-los para o ARM9 via porta serial RS232; 

- No ARM9, será realizada a fusão da informa-

ção dos sensores para gerar as estimativas de posi-

ção, velocidade e atitude;  

Após simulações e testes de campo, definiu-se 

que os requisitos temporais para o software do EKF 

serão: 

- A freqüência do ciclo de propagação e do ciclo 

de atualização da atitude do EKF deve ser de 25Hz; 

- A freqüência do ciclo de atualização da veloci-

dade e posição deve ser de 1Hz.  

4   Estrutura do Modulo de Navegação 

No AUV, há vários nós com diferentes tarefas. Cada 

um desses nós terá as cinco camadas, porém, não terá 

todos os objetos.  A arquitetura do software de nave-
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gação adotada será a mesma apresentada na figura 2, 

mas com algumas simplificações. 
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Figura 3 Estrutura do módulo de navegação 

 

Como o módulo ARM9 não está conectado dire-

tamente na rede CAN, a camada de memória com-

partilhada (“SharedMemory”) não tem vinculo direto 

com o CAN. Assim, inverte-se a posição das cama-

das Sensores e SharedMemory, para que esta ultima 

seja comum a todos os nós de alto nível e baixo ní-

vel, pois todos os dados atuais, gerados ou recebidos, 

de cada nó são transmitidos à ela e posteriormente 

são transmitidos aos objetos, os dados necessários. 

O ARM9 não realiza a aquisição dos sensores, 

mas recebe estes dados via RS232. Assim, o objeto 

da camada sensores restringe se somente a adquisi-

ção destes dados e a interpretação deles. No ARM9, 

não foram instanciados os objetos datalog, control, 

downlink e readings. 

5   Filtro de Kalman Estendido 

O algoritmo do filtro de Kalman estendido (Brown e 

Hwang, 1997) foi implantado sobre a arquitetura 

apresentada no item 4. O modelo é representado pelo 

processo dinâmico e pelas observações, Eq. (1) e Eq. 

(2), respectivamente. 

   , , ( )x t f x u t w t   (1) 

 , ( )z h x t v t   (2) 

Onde, f e h são funções conhecidas, nx é o 

vetor de estados, mz é o vetor de observação, u

são as entradas de controle e  w e v são ruídos bran-

cos de média nula. 

O EKF possui dois ciclos um de propagação ou-

tro de atualização. O ciclo de propagação é composto 

pela propagação dos estados, Eq. (3), e da matriz de 

covariância do processo, Eq. (4).  

 1
ˆ ˆ , , kk k k kx f x u t Tx      (3) 

1
ˆ T

k k k k kP A P A Q      (4) 

Onde:  

 , ,k k k

k

f x u t
A I T

x

  
   

 
 (5) 

 , T

k k kQ E w w  (6) 

Já o ciclo de atualização é composto pelo cálculo 

do ganho, Eq. (7), correção dos estados, Eq. (8), e 

correção da matriz de covariância, Eq. (9). 
1

PT T

k k kk kk kK H HP H R


     (7) 

[ˆ ]k k k k k kx K z H xx      (8) 

 ˆ
k k k kP I K H P   (9) 

Onde: 

 ,k k

k

h x t
H

x





 (10) 

 , T

k k kR E v v  (11) 

O modelo de navegação proposto consiste na 

utilização de dois filtros de Kalman estendidos fun-

cionado em paralelo. O primeiro filtro consiste na 

estimação da atitude em parâmetros de quaternion, 

    1 4xq a b c d  , e o erro de deriva (“bias”) 

dos giroscópios na coordenada da plataforma, 

  1 3

p q r

x

g g gb b b b
  
 

. Já o segundo consiste na 

estimação da posição da plataforma no sistema de 

coordenadas NED (North, East, Down), 

    1 3x

N E Dp p p p  ; as velocidades lineares da 

plataforma no sistema NED,     1 3x

N E Dv v v v  ; 

a magnitude da aceleração da gravidade, g ; e o erro 

de deriva (“bias”) dos acelerômetros, 

  1 3

x y z

x

a a a ab b b b  
 

. 

Para o filtro de atitude, utilizando o modelo de 

equacionamento apresentado em Eq. (1) e Eq. (2), 

tem-se:  
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(13) 

Onde   1 3p xp q r      é a taxa angular 

fornecida pelos giroscópios. O vetor de observação 

para a atitude é composto por   4 1

1

T
p x

yawz a       , 

onde 1 3p x

x y za a a a        é a aceleração da 

plataforma no sistema de coordenadas dela e yaw é o 

ângulo de rumo. 

O filtro de estimação da posição e velocidade li-

near, utilizando o modelo de equacionamento apre-

sentado em Eq. (1) e Eq. (2), é descrito pelas equa-

ções a seguir:  

 2 2 3 1

4 1
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    3 2 ,
TN

p p

n E o

D

v
h x t C v R

v


  
          
    

 (16) 

   4 2, Dh x t p  (17) 

Onde, p

nC    é matriz mudança de coordenadas 

do sistema da NED para o sistema da plataforma, 

 oR é a distancia entre o DVL e o centro de gravida-

de do veículo e n

ea    é a aceleração do veículo no 

sistema NED. O calculo de n

ea    em função de pa  

é dado por: 

     2
ie

n n p n n n

e p a en ea C a b g v                            
 (18) 

Onde, n

pC    é matriz mudança de coordenadas 

do sistema da plataforma para o sistema da NED, 

 g  é o vetor gravidade, 
ie

n 
 

é o vetor rotação da 

terra no sistema NED, n

en    é o vetor velocidade 

angular no sistema NED. 

Como o veículo se move a baixa velocidade, 

cerca de 1m/s, as acelerações de Coriolis e centrípeta 

são desprezadas. Portanto, tem-se: 

    n n p

e p aa C a b g              (19) 

Os vetores de observação para o filtro de posição 

e velocidade linear é obtido dos sensores de posicio-

namento acústico, velocímetro de efeito Doppler e 

um profundímetro.  Suas respectivas representações 

matemáticas são:   3 1

2 SBL SBL SBL

T
x

N E Dz p p p    , 

  3 1

3

T
x

x y zz v v v    e  
d m4 profun í etroDz p 

  . 

6   Implementação e Resultados 

Até o presente momento, os testes da aplicação do 

EKF foram focados no seu desempenho computacio-

nal e funcional em tempo-real.  

O filtro foi implementado totalmente em lingua-

gem C utilizando a arquitetura proposta no item 4. 

Os fluxogramas representativos dos EKFs propostos 

podem ser observados nas figuras 4 e 5, sendo eles o 

estimador de atitude e o estimador de posição e velo-

cidade, respectivamente. 
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Figura 4. Algoritmo da estimação da atitude. 

 

Uma observação relevante para o estimador de 

posição e velocidade é que os sensores de atualização 

(DVL, sensor acústico de posição e profundímetro) 

são aquisitados na mesma freqüência, 1Hz, mas há 

um atraso entre eles, desta forma, para cada ciclo de 

propagação do filtro haverá somente um ciclo de 

atualização. 

CICLO DE PROPAGAÇÃO

DA POSIÇÃO E VELOCIDADE

CICLO DE ATUALIZAÇÃO 

DA POSIÇÃO

Recebeu dado

 do sensor Acústico 
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Plataforma e dados 

estimados da 

atitude

CICLO DE ATUALIZAÇÃO 

DA VELOCIDADE
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DVL
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NÃO
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atualizada, para 

posição e 

velocidade
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Dados 
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Figura 5. Algoritmo da estimação da posição e velocidade. 

 

A freqüência do ciclo de atualização é determi-

nada pela freqüência de aquisição da AHRS e pela 

máxima velocidade de transmissão de dados via 

RS232 do ARM7, 115200bps. Levando-se em consi-

derações estas restrições, determinou-se a freqüência 

de propagação em 25Hz. Como os dados da AHRS a 

100Hz, o valor enviado ao ARM9 foi definido pela 

média entre os quatro últimos valores lidos. 

Como os dados necessários ao ciclo de atualiza-

ção da atitude são aquisitados na AHRS, a freqüência 

deste ciclo resulta em 25Hz. Para o ciclo de atualiza-

ção da posição e velocidade, a freqüência seleciona-

da é de 1Hz, levando-se em consideração a velocida-

de de propagação do som na água e distâncias típicas 

entre o receptor acústico na superfície e o transmis-

sor, no veículo, além de uma taxa de transmissão de 

9600bps. 

Para a verificação de requisitos temporais foi re-

alizado um ensaio na qual se verificou o tempo de 

execução de ambos os filtros sendo executados em 

paralelo. Para este ensaio, utilizou-se o pior caso, 

onde o ciclo de atualização da posição e da velocida-

de é executado em conjunto. Outro fator que se deve 

levar em consideração é a freqüência (tick) do siste-

ma operacional que é de 1kHz, com isto, a resolução 

obtida é de 1ms, conforme ilustra a fig. 6. 

Ao analisar esta figura, é possível afirmar que o 

ciclo de propagação dos filtros em paralelo com o 

ciclo de atualização da atitude possui um tempo 

médio de processamento igual a 4ms. Já o tempo de 

processamento para a execução do ciclo de atualiza-

ção da posição e velocidade em conjunto com os 

outros ciclos mencionados acima está entre 6 e 7ms. 

Deste modo, considerando o tempo máximo de pro-

cessamento exigido pelo filtro, 7ms, a freqüência 

máxima que os EKFs podem operar é de 142Hz, 
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desconsiderando o tempo de processamento de envio 

e recebimento de dados.  

Pode-se concluir ainda que, não houve atrasos 

nos ciclos de atualização da posição e da velocidade, 

pois ele é executado a cada período exato de um 

segundo, sem falhas ou perda de sincronismo, sendo 

assim, neste quesito, pode-se dizer que o sistema está 

determinístico. 
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Figura 6. Tempo de processamento do filtro. 
 

Enquanto se prepara o AUV Pirajuba para os 

testes do sistema de navegação, foram executados 

testes preliminares de campo , utilizando um auto-

móvel, em locais do campus da universidade de São 

Paulo. Para isto, houve a necessidade de implementar 

pequenas modificações no filtro de posição e veloci-

dade com a finalidade de substituir os sensores DVL 

e de posicionamento acústico pelo sistema global de 

posicionamento, GPS. 

Estes testes ainda tiveram como objetivo verifi-

car o comportamento do EKF caso o sensor de posi-

cionamento fosse perdido.  Simulou-se então, via 

software embarcado, a perda do sinal de posiciona-

mento do GPS, assim, ele só forneceria o sinal de 

velocidade para o filtro. Esta situação ocorreu duran-

te 2 minutos, sendo que o teste teve duração total de 

11minutos e 44 segundos. A trajetória descrita por 

este teste é representada na figura 7. 

Analisando-se esta figura e considerando o in-

tervalo no qual o veículo inicia seu movimento até o 

instante da perda do GPS, conclui-se que os desvios 

padrão para as posições norte, leste e altitude foram 

0.693m, 0.868m e 2.319m, respectivamente. A partir 

deste instante até o retorno do sinal do GPS, as esti-

mativas pioraram, mas não divergiram, sendo que os 

erros máximos para as posições norte, leste e altitude 

foram 9.538m, 6.141m e 15m, respectivamente.  

 
Figura 7. Trajetória do veículo estimada e real. 

7   Conclusão 

Neste trabalho tentou-se propor uma arquitetura 

para um sistema de tempo real crítico que está sendo 

desenvolvido no módulo de navegação do AUV 

Pirajuba. Resultados de testes iniciais mostraram a 

funcionalidade da arquitetura, como os ensaios do 

EKF em bancada e de campo com o auxílio de um 

veículo automotivo. 

O módulo de navegação do AUV Pirajuba foi 

concebido através do algoritmo do filtro de Kalman 

estendido, com a finalidade de realizar a fusão de 

dados da AHRS, velocímetro de efeito Doppler, 

sensor acústico de posição e profundímetro. 

Com o ensaio de campo verificou-se a qualidade 

de funcionamento do filtro e a sua fácil portabilidade 

para outros tipos de veículo, substituindo basicamen-

te alguns sensores que são utilizados no AUV e ajus-

tando a matriz de covariância do ruído de processo. 

 Como trabalho futuro propõe-se realizar ensaios 

de campo utilizando o veículo AUV Pirajuba e ajus-

tes da matriz de covariância do ruído de processo 

para melhor o desempenho qualitativo do filtro pro-

posto. 
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Paulo Pinheiro∗, Jaques Wainer∗

∗Institute of Computing,
University of Campinas - UNICAMP

6176, Campinas -SP, Brazil

Emails: pinheiro@ic.unicamp.br, wainer@ic.unicamp.br

Abstract— This paper will present a robot localization model with planning and task execution support.
Localization models are constantly explored, however how the robots act on the environment is generally defined
only by localization actions (actions that maximize the pose estimation) or actions to achieve the goal. This
work describes a proposal for robot localization with planning of actions, which also considers the final task. The
objective is to describe a model where policies define the best action to be executed by robots. The best action
is defined by the combination of two vectors. First vector is defined by the localization action (that maximizes
the robot’s localization). The second is defined by the goal of the task (arrive at a particular point on the map).
The combination of these vectors indicates the best action. Thus, the robot is able to locate while reaches its
destination. We compare the proposed model with a model that considers only the goal (without localization
planning) and with a model that considers separately the localization and task. The results showed that proposed
model is able to estimate the positions of robots and complete the task with lower number of steps, being more
efficient that the models compared.

Keywords— Markov Localization, Planning, POMDP, Mobile Robotics.

Resumo— Este trabalho apresenta um modelo de localização para robôs móveis com suporte a planejamento
de ações e a execução de tarefas. Em geral, a localização é uma précondição necessária para a execução da
missão. Sendo assim, o robô deve se localizar para somente depois executar a missão. A proposta desse trabalho
é descrever um modelo onde poĺıticas definam a melhor ação para localização considerando ao mesmo tempo a
missão do robô, executando localização e missão em paralelo. No modelo, a melhor ação a ser executada é definida
pela combinação de dois vetores. O primeiro vetor define a ação que maximiza o processo de localização, sendo
encontrada por uma modelagem em POMDP. O segundo vetor é definido pela missão do robô (se deslocar até
um determinado ponto do mapa). A combinação desses vetores indica a melhor ação, permitindo que o robô se
localize enquanto se desloca até o seu objetivo. O modelo proposto foi comparado com um modelo que considera
apenas a missão (sem planejamento de ações) e com um modelo que considera separadamente a localização e
missão. Os resultados mostraram que com modelo proposto, o robô foi capaz de estimar sua posição e completar
a tarefa com uma quantidade menor de passos do que com os modelos comparados.

Palavras-chave— Localização de Markov, Planejamento, POMDP, Robôs móveis.

1 Introduction

The robot localization problem consists in esti-
mating the pose of each robot in a certain envi-
ronment. The pose of a robot is represented by the
position and heading in which the robot is found
in relation to the environment (x,y, θ).

It is fundamental to know the pose (or at least
to have a good estimate) for tasks such as ob-
jects manipulation, exploration and development
of navigation plans. Even to make use of a map,
it is necessary to know the self-location of the
robot. It can be stated, therefore, that the self-
localization is a prerequisite for many of the tasks
performed by mobile robots and this has a condi-
tional relation to the final results. For these rea-
sons, self-localization becomes one of the most im-
portant capabilities of a mobile robot (Cox, 1991).

However, first locate and then execute the
mission is not always the best alternative. Of-
ten it is necessary that these two tasks are exe-
cuted in parallel, even if there is a precondition
relationship(Fox et al., 2000).

Currently, many works studied cooperation
in the localization problem, which is explored by
communication between the robots. Many models

of detection and transmission of information were
devised in an attempt to improve the performance
of the localization process. However, they do not
consider other tasks.

The proposal of this work is to present a plan-
ner for simultaneous localization and execution of
robot tasks. In this model, actions are defined by
policies, allowing the robot to maximize its pose
definition while moving towards the goal. This
way, planned actions produce more useful observa-
tions, improving the quality of the estimates and
allowing the robot to locate faster in unknown en-
vironments, while considering the final task. So,
in this paper, we attempt to relax this precon-
dition relationship between localization task and
final tasks.

2 Related Work and Objective

The problem of the precondition between local-
ization and task was mentioned by Kadous et al.
(2006) and Fox et al. (2000). For Murphy (2004),
this problem is so relevant that it became one of
the reasons why Human-Robot Interaction (HRI)
is so important for solving practical localization
problems due to relative inefficiency of the robot
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to locate and execute the mission at the same
time.

Regarding the matter of robot global local-
ization, previous research have focused on the ex-
ploration of communication techniques among the
agents or action planning for localization. The fi-
nal task of robot is usually performed after the
localization is found. In Fox et al. (2000) the
global localization problem was solved with a sin-
gle robot, so no communication, using the Markov
localization and without planning actions. The
selection of actions was random and a mission
could only be performed after the localization. In
Odakura (2006), multiple robots using commu-
nication were used, which made the localization
process more efficient, even keeping the random
actions.

To further improve the estimates in Markov
localization, Hoffman et al. (2005) described the
model of Negative Information, in which the ab-
sence of observation of landmarks was used to as-
sist in the definition of robot pose. Thus, if the
expected landmark was not found then there is
the certainty that the robot is not in that loca-
tion (Hoffman et al., 2006).

All this previous research focused on exploring
techniques of sharing information but very little
has been done to improve the quality of informa-
tion that is shared. Pinheiro and Wainer (2010)
described a planner for robot localization, where
problems were modeled in POMDP, creating poli-
cies to define what action would produce an obser-
vation, that when used in the calculation of esti-
mates, it would be more useful to define the robot
posture, enabling fewer steps need be taken. The
main issue about this work is that it assumed that
localization is a goal on itself. Zhou and Sakane
(2008) presented a similar work, but with partial
planning.

In this context, this paper proposes a local-
ization and task model that is able to select the
best action, not only, for localization, but com-
bined with the best action for accomplishing the
task. This is called Model of Combined Planning
or MCP. The objective of MCP is solve the prob-
lem of global robot localization using planning of
actions, without disregarding the task to be per-
formed.

For each scenario, a policy is generated for the
agent select the best action in each decision period
for localization. This action is combined with the
best action for accomplishing the task. The com-
bination of two vectors results in the final action.
This action is one that maximizes the chances of
obtaining a relevant observation able to improve
the distribution of probabilities of the agent’s pose
and accomplish the final task.

3 Localization x Final Task

In problems where the location is pre-condition of
another task, these two processes are usually exe-
cuted in sequence. Therefore, the robot performs
the localization process and when your pose is de-
fined, be initiated to the main task.

We assume that the main task of the robot is
to reach at a particular point on the map, as show
in Figure 1a and that the robot does not know its
location.

(a) (b)

(c)

Figure 1: (a) Main task, (b) Optimal localization
path, (c) Matching localization process and task

In this scenario, the robot starts the localiza-
tion process using a planner for an optimal local-
ization. For self-localization the robot should do
the optimal localization path, as shown in Fig-
ure 1b. The main task path, is totally opposed to
the optimal path chosen by planner for the local-
ization process.

The aim of this work is to find a location path,
that does not necessarily be as good as optimal
localization path, but that is compatible with the
goal. Figure 1c describes this example. Note that
the resultant path is longer than the optimal loca-
tion path, but is more compatible with the goal.
Therefore, the robot would be located and accom-
plish the task in less steps.

4 Localization and Task Problem
Modeling

Before producing a plan for the robot, it is neces-
sary to model the problem. In this phase, several
forms of modeling were tried to make it possible
to produce efficient policies. For this, we applied
the formalism of POMDP (Partially Observable
Markov Decision Process).

POMDP model is a tuple 〈S,A, T,R,W,O〉,
where S is a finite set of states, A is a finite set of
actions, T is a Markovian transition probability,
R is a reward function, W is a finite set of obser-
vations and O is a table of observations probabil-
ities (Theocharous et al., 2004).
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4.1 Localization problem

As a localization problem, we developed a mech-
anism that could represent such a problem. The
mechanism allows for the robot to perform a spe-
cial action, which we name shout, when it no-
tices that it already knows its position in the en-
vironment. This action will reward it positively
when the estimate of pose presented is correct
and negatively when it is wrong (Pinheiro and
Wainer, 2010). The weights for these rewards were
tested exhaustively.

Thus, the modeling allows you to choose the
best action that maximizes the chances that the
robot be located in less steps. In this work, we
used this technique to the localization process.

4.2 Planning for the localization and tasks

If we apply only the localization technique de-
scribed, the policy would consist of an optimal
sequence of steps for the localization. However,
in this work we need to consider the task of the
robot, its mission, not only to find its pose.

For this, we propose a technique of combin-
ing vectors. The first vector to be considered is
the vector of location. This vector is found using
the location technique described in Pinheiro and
Wainer (2010) . The second vector considers the
robot’s final task.

To continue with the explanation of the tech-
nique, we need to define what will be a task. In
this work, a task is is to reach a particular point
(x, y, θ), also called the goal point.

To demonstrate the modeling with the com-
bination technique, we will use an example of a
localization and task problem.

Example 1 (map 3x3) A robot is in an envi-
ronment of 3x3 size, made up of cells of 1x1 size;
the environment presents an obstacle and 8 free
cells, of which one of these cells is where the robot
is placed (start) and the other is the goal (X), as
shown in Figure 2a;

(a) (b)

Figure 2: Start and Goal positions and localiza-
tion vectors

The robot does not know its starting position,
needing to find its position and achieve the goal.
In this case, the technique of combined planning
performs the following procedures:

Step 1: Calculate
−→
L : First of all, the best

action for the localization process is calculated us-
ing the localization planner presented in the work

cited (Pinheiro and Wainer, 2010).
Therefore, each cell of the probability distri-

bution contains a vector
−→
L indicating the direc-

tion that maximizes the robot’s pose, as shown in
Figure 2b.

Step 2: Calculate
−→
G : We assume that

the robot’s position is the cell that has the high-
est probability. For example, suppose that cell is
(3,3). For this cell is calculated the vector that is
pointing towards the goal (

−→
G) as shown in Figure

3a.

(a) (b) (c)

Figure 3: Definition and scaling of the vectors

Step 3: Resize
−→
L : The next step is to

resize the localization vector. The size of the vec-
tor
−→
L is inversely proportional to the localization

probability, P(l), in that state. In other words,
|
−→
L | = (1 − P (l)). So, if the robot is uncertain

about its pose, for example, P (l) = 0.1, then
|
−→
L | = 0.9. If the robot is quite sure about its

pose, for example, P (l) = 0.9, then the vector
|
−→
L | = 0.1.

This way, much less certainty about the po-
sition, the greater the effect of the localization
vector L→. And therefore, the greater certainty
about the pose, the lower the influence of the lo-
calization vector.

Step 4: Resize
−→
G : The next step is to

resize the goal vector (
−→
G), calculated as |

−→
G | =

P (l). Thus, when the robot’s pose is uncertain,
the vector of goal will have less influence. If P (l)
is high, the robot has a good estimate of where
to be and therefore can proceed to the goal with
more certainty.

In summary, if P (l) is very low, |
−→
L | = 1 −

P (l) will be high and |
−→
G | = P (l) will be low.

Otherwise, if P (l) is high, |
−→
L | will be low and |

−→
G |

will be high, as shown in Figure 3b.
Step 5: Combine vectors Finally, we com-

bine the vectors, as shown in Figure 3c. The re-
sulting vector

−→
C defines the action to be taken.

We assume that the initial pose probability
of robot is the same in all the states of the en-
vironment. This modeling using this technique,
allows the robot to look for the greatest reward
and therefore make a correct localization of the
environment without disregarding the mission of
the robot. The more lost, more of the location
vector will be important. If the robot’s certainty
about its location is high, greater the influence of
the goal vector.

Once the problem has been modeled for lo-
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calization, it is possible to determine an optimum
policy of actions by resolving the corresponding
POMDP.

5 Experiments

In this section, we present experiments to compare
the proposed model of planning with other two
models.

5.1 Task-oriented model

The first model to be compared not use plan-
ning. In this model, the priority is to go toward
the goal (Odakura, 2006). To choose the next
action, the robot uses only its current position
(state with highest probability) and location of the
goal. First, assume that the robot is in position of
highest probability and chooses the best action to
reach the goal in less steps. While moving in the
environment toward the goal, the robot observes
the environment, modifies its probability distribu-
tion and restarts the process (Fox et al., 2000).

With more observations, the better the qual-
ity of the probability distribution and with that,
improves the chances of finding its location. This
model does not use planning, and by the local-
ization’s view, the sequence of action may appear
random.

5.2 Localization-oriented model

The second model prioritizes the localization pro-
cess. His lemma is ”first locate, then accomplish-
ing the task”. This model uses a POMDP planner
to determine the best action to take. In contrast
with task-oriented model, in this model the best
action is not one that would lead to the goal. In
this model, the best action is that which maxi-
mizes the robot’s pose, i.e, makes the robot find its
location more quickly. For this we use the planner
for robot localization presented in (Pinheiro and
Wainer, 2010).

5.3 Environments

The robot and environments characteristics are
similar to the ones found in the research by Fox
et al. (2000), Odakura (2006). The robots have a
proximity sensor that can measure distances to an
obstacle up to 15 cells ahead. The robots have a
localization sensor that identifies other robots up
to 17 cells of distance.

The environments used in this experiment are
shown in Figure 4. The lighter areas represent the
free spaces and the dark, obstacles. The environ-
ments are divided into grades, and the sizes of
data per unit cell.

The first environment (a) is 15x15, represent-
ing two rooms and a hall in common. The envi-
ronment (b) measures 20x20 and has a larger area

Figure 4: Environments (a), (b), and (c)

free of obstacles. The environment (c), also found
in the Fox et al. (2000) work, is 30x30.

5.4 Simulation

In the simulator, we select the environment and
the goal point. The robot knows the environment
map, however its initial pose is not known (global
problem). The robot has a probability distribu-
tion that identifies a different value of pose belief
for each state of the environment.

The initial point of the robot and goal point
are chosen randomly. Each comparative model
and proposed model are simulated using the same
map, the same initial point and the same goal
point.

6 Results

In this section we present results comparing the
performance between the proposed model (Model
of Combined Planning - MCP) with the two com-
parative models: Task-oriented Model (ToM) and
Localization-oriented Model (LoM).

We calculate the number of steps taken and
distance to the goal position. The number of steps
is the number of times a robot updates its beliefs,
so any action, that generates a new update, will be
recorded as a step. After each step, the algorithm
measure the distance of the shortest path to the
goal position.

6.1 An Example

In the environment (a), the robot using
Localization-oriented Model (LoM) was the first
to be located (step 10) being 16 units away from
the goal, completing the task with 26 steps. The
robot using the Task-oriented Model (ToM), com-
pleted the task in 25 steps as shown in Figure 5.

The robot that used the Model of Combined
Planning (MCP), was located more slowly than
with LoM, with two more steps. However, when
located, it was closer to the goal, completing the
task with 17 steps.

In the environment (b), as shown in Figure 6,
the robot with LoM was located in only 24 steps
from a distance of 27 units from the goal. Com-
pleting the task with 51 steps. Using ToM, the
location was determined in step 44, completing
the task with 63 steps. Used MCP, the location
was performed in 30 steps (6 steps more than the
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Figure 5: Results for the environment (a)

LoM), but when it happened, the robot was only
9 steps from the goal. Completing the task with
39 steps.

Figure 6: Results for the environment (b)

The Figure 7 shows the results for the environ-
ment (c). In this environment, the comparative
results were similar to the results of other maps.
The robot using MCP is located only in step 42,
but what’s interesting is that from step 20 was al-
ready headed for the destination, completing the
task with 52 steps. Again, the robot with LoM
was located more quickly, with 35 steps, but com-
pleting the task in 74 steps, against 124 steps of
the robot with ToM.

6.2 Summary for All Cases

To compare the three models we count the number
of steps until the task was completed. We also cal-
culated the average gain of the Model of Combined
Planning (MCP) in relation to the comparatives
models (ToM and LoM ).

For each map, 30 simulations were performed
(10 using a robot with ToM, 10 with LoM and

Figure 7: Results for the environment (c)

10 with MCP). The starting point of the robot
and the goal point was the same for each round.
We calculated the p-value of t-test for each set of
samples. One robot was used in each simulation.

Table 1 reports the number of steps for the
simulations for environment (a). The pairwise t-
test between MCP and ToM shows that the p-
value was 0.001, and between MCP and LoM, the
p-value was 0.000 that it, with more than 99%
of confidence, the differences between the MCP
and the comparative models are significant. The
average gain for the MCP compared with ToM was
45%, in other words, using MCP, the agents were
completed the task with a number of steps, 45%
lower than the amount required with ToM. The
average gain for the MCP compared with LoM
was 49%.

Table 1: Number of steps to complete the task in
the environments (a)

Environment (a)

sim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ToM 14 8 14 18 19 13 18 10 7 9
LoM 15 12 14 21 20 14 25 10 6 9
MCP 12 5 8 12 15 8 17 6 6 8

For the environment (b), again the p-value
was 0.000 to both comparative models, and thus
with more than 99% confidence, the results are
significantly different and the average gain for
MCP was approximately 51% when comparated
with ToM and 33% when comparated with LoM.
Table 2 shows the number of steps until the task
is completed.

Table 2: Number of steps to complete the task in
the environments (b)

Environment (b)

sim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ToM 41 55 56 45 28 52 52 57 32 48
LoM 21 32 47 23 24 30 41 47 29 41
CoM 10 26 27 15 15 20 34 35 18 28
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In the environment (c) using the MCP, the
agents executed a number of steps 67% lower than
the number of steps executed by other agents in
the ToM and 38% lower than the number of steps
executed in the LoM. Table 3 describes the results.
Again the differences are statistically significant.

Table 3: Number of steps to complete the task in
the environments (c)

Environment (c)

sim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ToM 99 102 110 80 100 121 77 110 113 128
LoM 43 77 51 28 44 71 72 18 47 48
CoM 21 60 34 12 34 53 52 12 29 28

7 Conclusion

In this work, we compared the proposed model
(Model of Combined Planning) that uses a combi-
nation of planning for localization and tasks with
two other models. The first comparative model
prioritizes the task (which is to reach a particular
point on the map) and another model prioritizes
the localization process, initiating the final task
only after finding its location.

Imagining scenarios where the robot does not
have a good estimate of its pose, when we use the
model that prioritizes the task (goal), the robot
believes to be in the cell that has the highest prob-
ability, moving to where the robot believes it is the
goal. But if the estimated location was not good,
its pose was not always correct. Thus, the chances
of the robot to choose an incorrect action is high.

Using the model that prioritizes the localiza-
tion process, we noticed that many times, local-
ization actions were contradictory to goal actions.
This meant that, often, the robot needed to head
to a region of the environment to locate yourself,
but this region was opposite to the goal region.

In all environments, the robot that used the
proposed model (Model of Combined Planning)
estimated its pose only after the robot that used
the localization-oriented model. However, al-
though located steps later, it was closer to the
goal, completing the task in less steps. For cases
where only the location is necessary, the best
method was the LoM.

An open question is about modeling with pure
POMDP. The algorithms tested were unable to
produce policies for the environments with an
amount of states larger than 1400. Aspects of
the modeling, such as sensory abilities and the
movements of the robots, interfere in the policy
generation performance. However, the amount of
states is a factor more relevant, since it is asso-
ciated with functions of transition and individual
observations of each state. A proposal to solve
this problem would be modeled the problem with

factored POMDPs and testing in larger environ-
ments.
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Abstract— Techniques to compute a path from an initial position to a goal position avoiding obstacles are
crucial for robot navigation. When the robot trajectory is generated directly from sensor information, the
techniques are called collision avoidance. Two interesting collision avoidance methods are Nearness Diagram
(ND) and Vector Field Histogram (VFH). Besides both methods present some similarities, they differ specially
in the performance in very cluttered environments. In order to compare and analyze the performance navigation
of ND and VFH, some quality metrics were chosen, such as path length and smoothness of the trajectory. In
this paper, ND and VFH are simulated in different environments, with different goal positions. The results are
then compared and the analyses are presented.

Keywords— Mobile robot navigation, performance metrics, Nearness Diagram, Vector Field Histogram.

1 Introduction

In navigation task, a mobile robot should be able
to reach a goal position from its initial position
given a partial knowledge of the environment and
sensor measurements. Two important compe-
tences required for robot navigation are path plan-
ning and collision avoidance.

Path planning involves generate a trajectory
from initial position to a goal position while avoid-
ing obstacles, using a map of environment. When
the environment is dynamic, the trajectory gener-
ated becomes inaccurate and it is needed to replan
continuously in order to reach the goal. In this
situation, path planning is too time consuming to
avoid collision.

Collision avoidance approaches generate the
motion commands that drive the robot towards
the goal directly from sensory information. These
approaches are well suited for situations when the
environment is unknown and dynamic. However,
it is based on local information, being unable to
generate optimal solutions. Among the collision
avoidance approaches there are two very interest-
ing, Nearness Diagram (ND) and Vector Field His-
togram (VFH), that are main subject of this pa-
per.

This paper is organized as follows. In Sec-
tion 2, the collision avoidance approaches are pre-
sented. The proposed comparison methods for the
navigation task are described in Section 3. Exper-
iments are conducted in simulated environments
and the results are shown in Section 4. Finally, in
Section 5, our conclusions are derived and future
works are presented.

2 Navigation methods

Navigation task can be accomplished using colli-
sion avoidance approaches, which are useful spe-
cially in dynamic or unknown environment. The
ND and VFH are two methods for collision avoid-
ance.

The ND (Minguez and Montano, 2000),
(Minguez and Montano, 2004) is a collision avoid-
ance algorithm that extracts a description of en-
vironment regions that are free from obstacles,
choose one of these regions, and evaluate the robot
security. Based on the security information evalu-
ated, the algorithm generates motion commands.

The VFH (Borenstein and Koren, 1991) cre-
ates local map of the environment around the
robot. This map is represented as a small occu-
pancy grid, populated by recent sensor range read-
ings. VFH generates a polar histogram, where the
x-axis represents the angle at which the obstacle
was found and the y-axis represents the probabil-
ity that there really is an obstacle in that direction
based on the occupancy grid cell values. From this
histogram a steering direction is calculated. The
VFH+ (Ulrich and Borenstein, 1998) is the result
of several improvements over the original VFH
method. The robot trajectory becomes smoother
and more reliable, it explicitly takes into account
the robot width, and therefore this method can
easily be implemented on robots of different sizes.

Siegwart and Nourbakhsh (Siegwart and
Nourbakhsh, 2004) present a comparison table for
some collision avoidance approaches. This table is
presented here with some adaptations, in table 1.
In the table it is possible to notice that both tech-
niques have several similarities, as circular shape,
local view and local minima. However, in this pa-
per we aim to investigate the differences between
these techniques. Some performance metrics to
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Table 1: Obstacle avoidance algorithms.

ND VFH

shape circular circle

kinematics holonomic basic

view local local

local map - histogram grid

sensor 180◦ FOV SICK sonars
laser scanner

tested robot holonomic nonholomic
(circular) (Guide Cane)

remarks local minima local minima

compare both techniques are presented in next
section.

3 Performance metrics

The analysis of the performance of mobile robot
navigation method for the execution of a trajec-
tory from an initial to a goal position is impor-
tant to find out how to improve performance for
a specific method or to compare similar meth-
ods. Some of quality metrics generally used are
the time needed to reach the goal and the length
of the path. However, there is no consensus on
how to measure the performance. Some works as
(Ceballos et al., 2007) and (Selekwa et al., 2004)
present two performance metrics described in this
section: length and smoothness of trajectory.

It is considered that the optimal trajectory,
when possible, is a line between initial and goal
position. However, for most environments, the
straight line is not a trajectory possible. In this
case, the metric used can be the length of trajec-
tory covered. Considering that the trajectory is
composed by n points, and assuming that the ini-
tial point is (x1, y1) and the final point is (xn, yn),
the length trajectory is:

L =

n−1∑
i=1

√
((xi+1 − xi)

2 + (yi+1 − yi)
2). (1)

Another metric is the smoothness of a tra-
jectory. A smooth trajectory is desired once it is
beneficial to mechanical structure of the robot and
it shows the ability to anticipate and to respond
to events with sufficient speed. The smoothness
is a measure of the energy and time requirements
for the movement. For curves in x-y plane, the
curvature at any point (xi, yi) is given by:

k(xi, yi) =
y′′i

(1 + (y′i)
2)3/2

, (2)

where k(xi, yi) is the curvature at each point of
the robot trajectory.

The bending energy BE is a function of the

curvature k and can be calculated as:

BE =
1

n

n−1∑
i=1

k2(xi, yi). (3)

Less bending energy indicates that the mo-
tion is smooth while higher values indicate sharp
motions.

We argue that the length and smoothness of
trajectory, time to complete the path and some
observations about the environment are good met-
rics for measuring navigation performance. These
metrics are used in this paper to compare ND and
VFH in different environments, as shown in the
next section.

4 Experimental results

The experiments for comparing ND and VFH
are conducted in the Player/Stage software. The
Player/Stage project, released under the GNU
General Public License, creates free software that
enables research in robot and sensor systems.
Player is a network server for robot control, it
provides interface to the robot’s sensors and actu-
ators over the IP network. Stage simulates a pop-
ulation of mobile robots, sensors and objects in a
two-dimensional environment (The Player Project
- Free Software tools for robot and sensor applica-
tions, 2010).

The Player provides the implementation of
ND and VFH through drivers. The VFH driver
implements the VFH+ navigation method, as a
goal-seeking obstacle avoidance algorithm. The
ND driver is a goal-seeking obstacle-avoidance,
specially suited for tight spaces.

The simulated robot is a pioneer 2DX, a non-
holonomic robot, equipped with laser and odome-
try sensors. Four different environments are used
to test ND and VFH. Two environments are more
round, it means, the obstacle borders are not
sharp and the other two environments present
straight lines obstacles, similar to the walls in
internal environments. One of the environments
with straight lines obstacles presents narrow pas-
sages between obstacles.

The first experiment is shown in Figure 1, the
trajectories for ND and VFH can be seen in Fig-
ures 1(a) and 1(b), respectively. The visual in-
spection of the trajectories show that VFH tra-
jectory is smoother than ND, and it seems shorter
too. The second experiment is shown in Figure 2,
and the visual inspection of the trajectories show
the same results of the first experiment, the VFH
results in smoother and shorter trajectory. Both
experiments are similar in the shape of obstacles,
that are round. Using the performance metrics
presented in section 3 it is possible to confirm the
visual inspection, as is shown in tables 2 and 3.
The lines for scenarios 1 and 2, present shorter
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(a)

(b)

Figure 1: Scenario 1 (a) ND. (b) VFH.

(a)

(b)

Figure 2: Scenario 2 (a) ND. (b) VFH.
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(a)

(b)

Figure 3: Scenario 3 (a) ND. (b) VFH.

(a)

(b)

Figure 4: Scenario 4 (a) ND. (b) VFH.
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Table 2: Simulation performance results for path
length.

Optimal Path Length
Scenario trajectory ND VFH

1 10.07 22.40 21.65
2 14.57 19.74 19.16

3 15.35 17.90 18.40
4 11.92 13.79 31.75

Table 3: Simulation performance results for bend-
ing energy and time.

Bending Energy Time
Scenario ND VFH ND VFH

1 0.39 0.06 56 57
2 0.10 0.05 60 66

3 0.18 0.06 48 53
4 0.03 5.90 43 154

path length and bending energy, however, the time
consuming is shorter for ND in both experiments.

The third and forth experiments are shown
in Figures 3 and 4, respectively. Both experi-
ments are similar in the shape of obstacles, that
are straight lines, similar to internal environments.
Using the performance metrics presented in sec-
tion 3 to analyze the trajectories, as is shown in
tables 2 and 3, in the lines for scenarios 3 and 4, it
is possible to note that the path length is shorter
and it is faster for ND in both experiments. How-
ever, for bending energy criteria, the trajectory is
smoother for VFH in scenario 3, and for ND in
scenario 4, the one with the narrow passages. It is
worth to note that in experiment 4, the ND tra-
jectory is shorter and faster than VFH one, once
ND is well suited in tight spaces.

Analyzing all the results is possible to con-
firm that the ND is faster for all scenarios, path
length is shorter for ND trajectories in round en-
vironments, and the trajectory is smoother for
all scenarios, excepted the narrow passages ones.
These results are preliminary, but they are use-
ful to guide the decision of the collision avoidance
methods, considering the characteristics of the en-
vironment and the most important criteria.

5 Conclusions and future work

In this paper we present a comparison of two im-
portant collision avoidance methods: Nearness Di-
agram and Vector Field Histogram. For compar-
ing collision avoidance methods it is used some
performance metrics: path length, bending en-
ergy, time consuming and shape of obstacles. Ex-
perimental results have shown some differences be-
tween the two methods.

We have shown that using performance met-
rics, any navigation method can be compared with

others. The results are important to guide a de-
cision about the method that should be chosen
considering the environment characteristics and
which metric is more important to optimize.

Finally, as part of our future work, we plan
to investigate other metrics, more related to the
characteristics of environment, as the form of and
distance from obstacles.
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Abstract This paper presents a Takagi-Sugeno (TS) fuzzy system applied to an activated sludge wastewater treatment plant. The 
control acts the aeration valve engine in order to maintain regulated the dissolved oxygen level to provide the nitrification during the 
effluent treatment. A continuous model of oxygen mass balance has been linearized and two PI controllers were designed at two dif-
ferent operating point. By using a TS fuzzy system, the gain of local PI controllers were interpolated in order to obtain a satisfactory 
response of the operation region.  The TS controller, during the tests, has been tuned modifying the membership functions and to get 
even a small settling time, the fuzzy system interpolated just the proportional gains of the two PI controllers. 

Keywords activated sludge wastewater treatment, dissolved oxygen, PI Controller, Fuzzy system 

Resumo Este trabalho apresenta a aplicação de um controlador fuzzy Takagi-Sugeno (TS) em uma planta de tratamento de esgoto 
por lodos ativados. A ação de controle atua via o mecanismo de aeração da planta visando manter regulada a concentração de oxigê-
nio dissolvido suficiente para que ocorra a nitrificação durante o tratamento do efluente. A partir da linearização de um modelo contí-
nuo do balanço de massa de oxigênio dissolvido projetaram-se dois controladores PI em pontos de operações distintos. Utilizando-se o 
sistema TS, os ganhos dos controladores PI fixos foram interpolados para se obter uma resposta satisfatória na região de operação. O 
controlador TS, durante os ensaios, foi sintonizado modificando-se as funções de pertinência e para obter tempo de acomodação ainda 
menor, o sistema fuzzy interpolou apenas os ganhos proporcionais dos dois controladores PI. 

Palavras-chave tratamento de esgoto por lodos ativados, oxigênio dissolvido, nitrificação, controlador PI, sistema Fuzzy 

1    Introdução  

O tratamento de esgoto é o processo que prepara água 
residuária para voltar ao meio ambiente através de 
processos químicos e biológicos. Especificamente no 
processo biológico há dois tipos de tratamentos: anae-
róbio, que ocorre na ausência de oxigênio (O2), e aeró-
bio, que acontece na presença de (O2). Um dos trata-
mento mais utilizados no Brasil é o processo de lodos 
ativados por aeração prolongada que ocorre em uma 
etapa aeróbia e outra anaeróbia (Sperling, 1997).  

Uma estação de tratamento de esgoto (ETE) de 
lodos ativados por aeração prolongada, de acordo com 
Sperling (1997), possui três tanques: um decantador 
primário (DP) que recebe o efluente bruto (EB) da 
água residuária, um tanque de aeração (TA) onde o-
corre a oxigenação do efluente que pode ser por inje-
ção de ar através de sopradores ou aeradores, por fim 
um decantador secundário (DS), onde se tem a separa-
ção de fases sólido-líquido e a recirculação do lodo 
sedimentado nessa unidade para o TA. A figura 1 a-
presenta uma planta de uma ETE de lodos ativados. 

O tratamento de esgoto por lodos ativados neces-
sita de microorganismos aeróbios e anaeróbios que 
auxiliarão a eliminar do efluente matéria carbonácea1, 
Nitrogênio (N2) e Fósforo (P) (Lindberg, 1997). Para 
que o N2 seja eliminado na forma gasosa, faz-se neces-

                                                        
1 Segundo Haandel (1994) são compostos orgânicos representados na 
seguinte forma (CXHYOZ) 

sário sua transformação a partir do amônio (NH4+) que 
ocorre em dois processos distintos: a nitrificação e 
desnitrificação (Haandel, 1994). 

 
Figura 1. Planta de uma ETE de lodos ativados por aeração prolongada 

(Sperling, 1997) 

A nitrificação transforma o amônio (NH4+) a par-
tir de uma reação química de oxiredução em nitrito 
(NO2-) e logo em seguida em nitrato (NO3-). O proces-
so ocorre no TA pois necessita de microorganismos 
aeróbios. A desnitrificação transforma (NO3-) em (N2) 
que por sua vez ocorre no DS. Neste tanque ocorre 
também a remoção de (P) (Haandel, 1994). É impera-
tivo para o sucesso do processo como um todo que a 
nitrificação ocorra em sua plenitude. 

A nitrificação pode ocorrer a partir de concentra-
ções de oxigênio dissolvido (OD) de 0,5 mgO2/l (Men-
donça, 2002). Porém, segundo Lara (2005) a partir de 
concentrações de OD maiores que 1,0 mgO2/l inicia-
se a remoção de matéria carbonácea, os nitritos inici-
am formação a partir de concentrações 2,0 mgO2/l e 
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os nitratos a partir de 5,5 mgO2/l2. Para que a concen-
tração de OD se estabeleça no ponto de operação dese-
jado, o mecanismo de aeração deve proporcionar uma 
taxa de transferência de oxigênio (KLa) adequada. 

Segundo Lindberg (1997) a concentração de OD 
deve ser suficiente para que a nitrificação ocorra res-
salvando que uma alta contração de OD desnecessária 
pode prejudicar a desnitrificação além de provocar 
desperdícios de energia elétrica. 

Otimizar a oxigenação para que a nitrificação o-
corra, proporcionando eficiência energética do proces-
so é o que propõem os trabalhos de Lindberg (1997), 
Lara (2005), Yoo (2001) e Stathaki  (2007). Este tra-
balho propõe a utilização de sistemas fuzzy do tipo 
Takagi-Sugeno (TS) para controlar, em ambiente si-
mulado, o mecanismo de aeração de uma ETE de lo-
dos ativados. 

O projeto do controlador proposto no artigo foi e-
laborado baseado em um modelo de balanço de massa 
de OD do TA apresentado por Bastin e Dochain 
(1990) apud Lindberg (1997). A partir de uma variá-
vel de operação (valor médio de saída da planta), o 
sistema fuzzy TS irá interpolar os ganhos de dois con-
troladores Proporcionais e Integrativos (PI) projetados 
para dois pontos de operação distintos, cobrindo assim 
a faixa de operação do processo. 

Este artigo está divido em cinco partes: a primeira 
é a introdução com a apresentação da problemática, a 
segunda é o projeto do controlador PI para dois pontos 
de operação, a terceira o projeto do sistema fuzzy TS, 
a quarta são as simulações e suas análises e, por fim, a 
conclusão do artigo. 

2   Projeto de Controlador PI para Dois Pontos de 
Operação Distintos 

O modelo de balanço de massa de OD apresentado por 
Bastin e Dochain (1990) apud Lindberg (1997) des-
creve a dinâmica de concentração de OD no tanque de 
aeração como mostra a equação 1: 

   )()(.))(()()(.)()( tRtYytuKtYty
V
tQ

dt
tdy

satLain 

 

(1) 

 
em que: 
y(t) – Concentração de OD em mgO2/l. 
yin – OD do efluente bruto ao entrar no tanque de ae-
ração em mg O2/l. 
ysat – OD de saturação em mgO2/l. 
KLa(u) – taxa de transferência de em O2 1/h  
R(t) – taxa de consumo de O2 em mgO2/l. 
Q(t) – vazão de entrada do efluente bruto no tanque de 
aeração em l/h 
V – volume do tanque de aeração em l 

                                                        
2 Outros autores citam concentrações de 2,0 a 2,5 mgO2/l suficientes 
para a nitrificação em clima temperado, este autor desenvolveu seu 
trabalho no Brasil onde o clima é predominantemente tropical. 

O KLa, segundo Lindberg (1997), não pode ser 
medido através de sensores. Porém o autor apresenta 
alguns modelos não lineares de aproximação do mes-
mo em função da taxa de fluxo de ar (u) do dispositivo 
de aeração. O autor apresenta também modelos de 
aproximação de R(t) que indicam quanto de (O2) está 
sendo consumido durante a nitrificação3. Os parâme-
tros tanto do KLa quanto de R(t) são estimados quando 
aplicados em uma planta real. Neste trabalho o modelo 
de KLa utilizado é o da equação 2 (Lindberg, 1997).  

 
).arctan(.))(( 21 ukktuKLa   (2) 

2.1 Linearização do Modelo 

Para projetar o controlador, o modelo da equação 1 foi 
linearizado pelo método de Expansão de Séries de 
Taylor (Ogata, 1982). Para os ensaios deste trabalho, 
Q,V e R serão valores fixos, e adotar-se-á a seguinte 
convenção: 

21 ,,)( uRuuxty    
Inicia-se a linearização reescrevendo a equação 1 

em espaços de estado obtém-se: 

RxyuKxy
V
Q

satLain  ]).[(].[0  (3) 

obtém-se então a equação 4: 

2121 ]).[(].[),,( uxyuKxy
V
Quux satLain 

 
(4) 

As equações 5, 6 e 7 apresentam as derivadas par-
ciais de cada entrada do modelo nos pontos de opera-
ção. 
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Admitindo-se que os coeficientes a, b1 e b2 serão 

as derivadas das equações 4, 5 e 6 respectivamente, 
aplica-se então a transformada de Laplace. 
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3 O R(t) é uma entrada da equação 1 que se comporta como uma per-
turbação à dinâmica do sistema. 
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Por fim, obtém-se a função de transferência para o 
modelo linearizado que é dada na forma (Landau, 
1990) 






s

sG )(  (13) 

2.2 Projeto do Controlador PI 

A função de transferência de um controlador PI é dada 
na forma (Landau, 1990): 

s
KIKPsPI )(  (14) 

Para o projeto, deseja-se que a constante de tempo 
para o sistema em malha fechada seja o dobro da cons-
tante de tempo do sistema em malha aberta conforme 
equação 15 (Landau, 1990): 

2
1

2 00  TTT  (15) 

Adotando-se a seguinte convenção: =-a (equação 
11) e = b1 (equação 12), o ganho proporcional (KP) e 
o ganho integrativo (KI), equações 16 e 17 respecti-
vamente, foram calculados na seguinte forma (Lan-
dau, 1990): 

 
Para o projeto dos controladores PI, foram utiliza-

dos os seguintes parâmetros extraídos de Lindberg 
(1997): 
yin = 0 mgO2/l 
ysat = 10 mgO2/l 
Q = 1000 l/h 
V = 630 l 
K1 = 15 
K2 = 15/1000 

Para o primeiro controlador, os ganhos foram cal-
culados para o ponto de operação x° = 2,0 mgO2/l e o 
segundo para x° = 5,5 mgO2/l. A taxa de consumo de 
(O2) adotada para ambos os pontos de operação foi R° 
= 20 mgO2/l. A tabela 1 apresenta os valores de  e  
(equação 13), KP (equação 16) e KI (equação 17) para 
os dois pontos de operação em questão. 

3   Projeto do Controlador Fuzzy de Ganhos Pro-
gramados 

Os sistemas fuzzy proporcionam ferramentas valiosas 
para o processamento de informações qualitativas, 
inerentes à natureza humana. Um valor será conside-
rado verdadeiro (ou falso) em um determinado percen-
tual segundo uma função de pertinência com interva-

los contidos em um universo de discurso (Passino, 
1998). 

Tabela 1. Parâmetros da função de transferência e ganhos proporcio-
nais e integrativos para cada ponto de operação. 

 
 x° = 2,0 x° = 5,5 

 -4,484 -7,972 
 0,267 0,187 
KP 41,383 85,424 
KI 185,568 680,979 

 
O controlador fuzzy TS proposto interpolará os 

ganhos dos controladores PI a partir do grau de perti-
nência de uma função trapezoidal. O universo de dis-
curso será o valor médio de OD na saída da planta no 
seguinte intervalo: [0, 7.5]. A figura 2 apresenta as 
funções de pertinência de cada controlador. 

 
Figura 2. Funções de pertinência trapezoidal para cada controlador PI 

A figura 3 apresenta o digrama de uma imple-
mentação em Matlab/Simulink desenvolvido para 
estudo do sistema, neste caso o TA e os dois controla-
dores PI sendo interpolados pelo controlador TS. 

 
Figura 3. Diagrama de implementação da planta em malha fechada em 

Matlab/Simulink 

1
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4   Resultado de Estudo de Simulação 

Cada controlador PI teve seu desempenho analisado 
utilizando-se os seguintes valores de referência para 
controle (yref): 2,0 mgO2/l, e 5,5 mgO2/l, para os 
quais foi aplicado um degrau de 5% em cada valor 
citado. Como era de se esperar, cada controlador obte-
ve desempenho superior na vizinhança do ponto de 
operação para o qual fora projetado, como mostram as 
figuras 4 e 5. 

 

 
Figura 4. Desempenho dos controladores para o ponto de operação x° = 

2,0 mgO2/l aplicando um degrau de 5% de x° 

 
Figura 5. Desempenho dos controladores para o ponto de operação x° = 

5,5 mgO2/l aplicando um degrau de 5% de x° 

Simulou-se o controlador fuzzy TS e os controla-
dores PI utilizando três valores de yref (2.0, 3.75 e 
5.5) analisando-se o desempenho dos controladores 
quando aplicado um degrau de 5% em cada yref.  

A tabela 2 apresenta os valores obtidos para o so-
bressinal, tempo de acomodação e tempo de subida dos 
três controladores para o ponto x° = 3.75 mgO2/l, por 
exemplo, e a figura 6 as curvas de desempenho para 
este ponto de operação. Para este projeto, o tempo de 
acomodação calculado foi de 1% do valor de referên-
cia. 

Ao se aplicar o degrau de 5% do valor de referên-
cia (3.75) o controlador TS apresentou desempenho 
intermediário em relação aos controladores PI con-
forme fora projetado como pode ser visto na figura 6. 
No entanto o tempo de acomodação foi ligeiramente 
superior aos demais controladores. 

 

Tabela 2. Parâmetros para análise de desempenho do controlador para 
o ponto de operação x° = 3,75 mgO2/l aplicando degrau de 5% de x° 

Controlador Sobressinal 
(%) 

Tempo de 
Acomoda-

ção (h) 

Tempo de 
Subida (h) 

PI 1 0 0,805 0,2589 
Fuzzy 3,31 1,570 0,1152 
PI 2 3,52% 0,404 0,0833 

 
Após outros ensaios realizados obteve-se um re-

sultado também satisfatório sintonizando-se as funções 
de pertinência para triangular para o universo de dis-
curso de intervalo [0, 5.5] conforme mostra a figura 7. 

 

 
Figura 6. Análise de desempenho dos controladores para x° = 3,75 

mgO2/l aplicando um degrau de 5% de x° 

 
Figura 7. Funções de pertinência triangular para cada controlador PI 

As figuras 8, 9 e 10 apresentam, respectivamente, 
o desempenho do controlador para o degrau de 5% 
aplicado aos pontos de operações x° = 2,0 mgO2/l, x° 
= 3,75 mgO2/l e x° = 5,5 mgO2/l de cada controlador. 

As tabelas 3, 4 e 5 mostram os valores do sobres-
sinal, tempo de acomodação e tempo subida para os 
pontos de operação supra citados aplicando-se o de-
grau 5% sobre o valor de cada ponto. 

Observa-se que para um degrau de 5% na referên-
cia aplicado em torno do ponto de operação x° = 5,5 
mgO2/l, o desempenho do controlador TS aproxima-se 
ao do controlador PI 2 que por sua vez é superior ao PI 
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14. Para um degrau aplicado ao ponto x° = 3,75 
mgO2/l o controlador TS apresenta um desempenho 
intermediário em relação aos controladores PI con-
forme fora projetado. O mesmo pode-se dizer para um 
degrau aplicado ao ponto x° = 2,0 mgO2/l, embora o 
tempo de acomodação do controlador TS foi maior em 
relação aos controladores PI. 

Embora o desempenho do controlador TS seja sa-
tisfatório como demonstraram as simulações, é neces-
sário, para o controle do mecanismo de aeração, um 
menor tempo de acomodação na faixa de operação. 
Por isso, a planta em malha fechada foi modificada 
para o que o sistema fuzzy TS, com função de perti-
nência triangular apresentadas na figura 7, faça a in-
terpolação apenas dos ganhos proporcionais, haja vista 
serem os principais responsáveis pela rapidez de mi-
nimização do erro.  

 

 
Figura 8. Desempenho do controlador para o ponto de operação x° = 

2,0 mgO2/l aplicando degrau de 5% de x° 

 
Figura 9. Desempenho do controlador para o ponto de operação x° = 

3,75 mgO2/l aplicando degrau de 5% de x° 

As figuras 11, 12 e 13 apresentam, respectiva-
mente, o desempenho do controlador para um degrau 
de 5% aplicado aos pontos de operações x° = 2,0 m-
gO2/l, x° = 3,75 mgO2/l e x° = 5,5 mgO2/l, de cada 
controlador interpolando-se apenas os ganhos propor-
cionais. 
 

                                                        
4 Era de se esperar esta superioridade, pois o controlador PI 1 operou 
distante da vizinhança do ponto o qual fora projetado. 

 
Figura 10. Desempenho do controlador para o ponto de operação x° = 

5,5 mgO2/l aplicando degrau de 5% de x° 

Tabela 3. Parâmetros para análise de desempenho do controlador para 
o ponto de operação x° = 2,0 mgO2/l aplicando degrau de 5% de x° 

Controlador Sobressinal 
(%) 

Tempo de 
Acomodação 

(h) 

Tempo de 
Subida 

(h) 

PI 1 0 0,200 0,096 

Fuzzy 3,5 0,800 0,061 
PI 2 4,1 0,300 0,042 

Tabela 4. Parâmetros para análise de desempenho do controlador para 
o ponto de operação x° = 3,75 mgO2/l aplicando degrau de 5% de x° 

Controlador Sobressinal 
(%) 

Tempo de 
Acomodação 

(h) 

Tempo de 
Subida 

(h) 

PI 1 0 0,805 0,080 
Fuzzy 3,31 0,750 0,090 
PI 2 3,52 0,400 0,258 

 
Tabela 5. Parâmetros para análise de desempenho do controlador para 

o ponto de operação x° = 5,5 mgO2/l aplicando degrau de 5% de x° 

Controlador Sobressinal 
(%) 

Tempo de 
Acomoda-

ção (h) 

Tempo de 
Subida 

(h) 

PI 1 0 11,759 1,545 
Fuzzy 0 3,107 0,423 
PI 2 0 3,108 0,423 
 

 
Figura 11. Desempenho do controlador para o ponto de operação x° = 

2,0 mgO2/l aplicando degrau de 5% de x° 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           1142

 
Figura 12. Desempenho do controlador para o ponto de operação x° = 

3,75 mgO2/l aplicando degrau de 5% de x° 

 
Figura 13. Desempenho do controlador para o ponto de operação x° = 

5,5 mgO2/l aplicando degrau de 5% de x° 

O desempenho do controlador TS para os pontos 
de operação x° = 2,0 mgO2/l e x° = 3,75 mgO2/l foi 
intermediário como esperado e o tempo de acomoda-
ção foi de 0,255 h e 0,380 h respectivamente. Para o 
ponto de operação x° = 5,5 mgO2/l tempo de acomo-
dação foi de 2,302 h porém o desempenho foi muito 
semelhante ao controlador PI 2 como demonstra a 
figura 13. 

5   Conclusão 

Neste trabalho foram projetados dois controladores PI 
clássicos a partir da linearização do modelo de balanço 
de massa de OD em dois pontos de operação distintos. 
O controlador fuzzy TS foi projetado para interpolar 
os dois controladores PI na faixa de operação ideal 
para a nitrificação ocorrer segundo Lara (2005). 

O sobressinal, tempo de subida e o tempo de aco-
modação serviram de parâmetros para analisar o de-
sempenho dos controladores. As primeiras simulações 
realizadas na vizinhança dos pontos de operação, para 
os quais os controladores PI foram projetados, e um 
intermediário a eles, demonstraram que o controlador 
TS obteve desempenho intermediário conforme fora 
projetado sendo, portanto considerado satisfatório. 

Sintonizando-se o controlador TS com funções de 
pertinência triangular, as simulações demonstraram 
desempenho satisfatório também. Entretanto observou-
se a necessidade de um controlador com tempo de a-
comodação menor. 

Assim, o controlador TS foi modificado interpo-
lando apenas os ganhos proporcionais e obteve-se uma 
ação rápida de controle como desejado. Assim, a di-
nâmica da nitrificação não é comprometida. Lembran-
do que em uma planta real, devido o R(t) se comportar 
como uma perturbação, é necessária uma resposta rá-
pida de operação. Assim conclui-se que o controle TS 
é promissor no que se refere ao atendimento deste re-
quisito. 
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Abstract - This paper addresses the design of neural controllers applied to a positioning system driven by three-phase induction 
motors. Such controllers are implemented in two stages: first, the controllers would be handled in simulation mode, using the 
transfer function obtained in a process of system identification, in the second stage, the neural controllers obtained are applied to 
the system in real time. The evaluation of the control system is made by using reference signals of position (step type signal) and 
reference trajectory signals (sinusoidal signals). 

Keywords - Position control, neural network, positioning system. 

Resumo - O presente trabalho trata do projeto de controladores neurais aplicados a um sistema de posicionamento acionado por 
motores de indução trifásicos. Tais controladores são implementados em duas etapas: na primeira, serão efetivados os controla-
dores em modo de simulação, utilizando-se a função de transferência obtida em um processo de identificação do sistema; na se-
gunda etapa, os controladores neurais obtidos são aplicados no sistema em tempo real. A avaliação do sistema de controle é feita 
mediante a utilização de sinais de referência de posição (sinais tipo degrau) e sinais de referência de trajetória (sinais senoidais). 

Palavras-chaveControle de posição, redes neurais, sistema de posicionamento

1. Introdução 

As mesas de coordenadas são mesas posicionadoras 
ou de medição de coordenadas, que têm a finalidade 
de posicionar, adequadamente, uma peça a ser pro-
cessada ou medida, assim como posicionar uma 
ferramenta que executará uma tarefa. Por serem 
máquinas versáteis, elas são utilizadas nas áreas 
industrial, comercial e de serviços (Julio, 2010). 

Os controladores para acionamento de sistemas 
de posicionamento têm a função de minimizar a 
diferença entre a posição de referência e a posição 
medida de malha fechada, causada pelo movimento 
conjunto dos eixos da máquina. 

No acionamento das mesas de coordenadas são 
utilizados tanto controladores convencionais, do tipo 
PID como controladores inteligentes. Estes últimos 
controladores consistem, basicamente, de três abor-
dagens, de acordo com Paraskevopoulos (1995): 
sistemas especialistas baseados em conhecimento, 
controle por lógica fuzzy e controle por redes neu-
rais. 

A Rede Neural Artificial (RNA) é definida como 
um processador paralelamente distribuído constituído 
de unidades de processamento simples, que têm a 
propensão natural para armazenar conhecimento 
experimental e torna-lo disponível para uso (Haykin, 
2001).  Na literatura, são encontrados inúmeros tra-
balhos com aplicação de redes neurais, seja no cam-

po da robótica (Zhao-Huiet al, 2007; Stoica et al, 
2010), na medicina (Yan et al., 2006), no ramo au-
tomotivo (Richter, 2009; Ortega e Silva, 2008), bem 
como no posicionamento de mesas de coordenadas 
X-Y (Kung et al., 2009; Shieh et al, 2006; Menezes 
Filho, 2007). 

O objetivo do presente trabalho é apresentar um 
acionamento automático de uma mesa de coordena-
das X-Y alimentada por motores de indução trifási-
cos, utilizando redes neurais artificiais para seu con-
trole de posição e acompanhamento de trajetória. 

 A estrutura de controle utiliza Redes Neurais 
Artificiais (RNA) com atualização de pesos sinápti-
cos através do mecanismo de retropropagação emu-
lando um controlador P-D2, que consiste de uma 
variável proporcional ao erro de posição em relação à 
uma referência e outra proporcional a derivada se-
gunda do sinal de posição obtido em tempo real. 

2. Descrição do sistema 

Utilizou-se nesta pesquisa como sistema posiciona-
dor uma mesa de coordenadas X-Y com mecanismos 
de transmissão do tipo parafuso sem fim. Para o 
acionamento da mesa de coordenadas X-Y foram 
utilizados motores de indução trifásicos operando em 
malha fechada. A velocidade de rotação do motor é 
controlada pelo sinal de saída da rede neural e envia-

mailto:carlosautomacao@gmail.com�
mailto:sarnaud@ct.ufpb.br,%20thyagolvasconcelos@gmail.com�
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do a um inversor de frequência. Para computação da 
posição do eixo do motor foi projetado e montado em 
laboratório um circuito detector de posição do tipo 
encoder incremental. Na Figura (1) é mostrado o 
diagrama esquemático da mesa de coordenadas X-Y 
utilizada nesta pesquisa. 
 

 

 
 

Figura 1. Vista da mesa de coordenadas X-Y 
 
O motor de corrente alternada é de 380V, 60 Hz, 

½ HP, e foi acoplado ao fuso de passo 4mm/volta. O 
sistema de medição (encoder) gera um sinal em có-
digo Gray convertido em decimal via programação. 
O controlador foi implementado no ambiente Lab-
VIEW® residente em um microcomputador Pentium 
1,4 GHZ, equipado com uma interface de aquisição 
de dados tipo NI-DAQ 6009, da National Instru-
ments® 

A interface de aquisição de dados fornece um  
sinal analógico de controle para o inversor de tensão 
e um sinal digital para definir o sentido de giro do 
motor. O diagrama esquemático do sistema de con-
trole das bases da mesa de coordenadas X-Y é apre-
sentado na Figura (2), onde são mostrados os dois 
inversores utilizados, sendo um para cada base da 
mesa de coordenadas X-Y e os dois circuitos detecto-
res do sinal de saída das bases (encoders) juntamente 
com o circuito Schmitt trigger para aumento da velo-
cidade da transição dos pulsos de saída.    

 
 

 
 

Figura 2. Diagrama esquemático do sistema de controle  

3. Descrição do controlador neural P-D2 

 O controlador neural utilizado nesta pesquisa 
emula um controlador do tipo P-D2, que utiliza o 
ganho proporcional do sinal de erro e a derivada 
segunda do sinal retroalimentado.  

 Este tipo de controlador foi elaborado a partir 
de uma junção do controlador PI-D, citado em Ogata 
(2003) e o controlador PD2, citado em Buhler (1982) 
e utilizado em Menezes Filho (2010). Desse modo, a 
equação de um controlador do tipo P-D2 é descrita 
como a seguir: 

 

2
)(2

)()(
dt

tsd
tetu +=  (1) 

 
A discretização da derivada segunda em relação 

ao instante de tempo t do sinal de posição s em um 
instante de amostragem (T) é dada pela seguinte 
equação:  

 

2
)2()1(2)()(2

2
T

kskskstsd

dt ∆

−+−−
=  (2)    

 
Desse modo, para a utilização de um controlador 

do tipo PD2 são necessárias as entradas dos sinais de 
erro e(k) e os de saída do sistema s(k), s(k-1) e s(k-
2).  

  Na Figura (3) é apresentado o diagrama es-
quemático do sistema de controle utilizado. 

 

 
 

Figura 3. Controlador P-D2  
 
A estrutura da Rede Neural Artificial (RNA), 

que emula o controlador P-D2, é mostrada na Figura 
(4). Os sinais de entrada da rede consistem do valor 
no instante k do erro de posição e dos valores nos 
instantes (k-1) e (k-2) do sinal de saída do sistema.  

 

 
 
Figura 4. Controlador neural aplicado à mesa de coordenadas X-Y 
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4.  Identificação do sistema e projeto do controla-
dor neural 

4.1 Identificação da função de transferência discreta 
da mesa de coordenadas X-Y 

O sistema de controle foi simulado no ambiente 
MatLab® para obtenção dos pesos sinápticos iniciais 
das Redes Neurais Artificiais (RNAs). Este 
procedimento foi necessário para se evitar um 
comportamento inicial do sistema experimental 
indesejável com evidentes repercussões negativas na 
estrutura  física da Mesa de Coordenadas. Com os 
valores dos pesos sinápticos previamente 
sintonizados por meio de simulações foi possível a 
obtenção de um comportamento mais desejável do 
sistema experimental nos instantes iniciais de sua 
ativação. Para isso foi necessário a obtenção da 
função de transferência por meio  de um processo de 
identificação, onde o sistema foi submetido a um 
ensaio aplicando-se um sinal de excitação do tipo 
onda quadrada com amplitude e largura pré-
determinadas. 

Para se obter a função de transferência do 
sistema utilizou-se o modelo BJ (Box Jenkins Model) 
disponível no programa computacional MATLAB. O 
instante de amostragem de 5ms foi dado como valor 
de entrada no toolbox do ident do Matalb e foi o 
mesmo utilizado durante o procedimento de obtenção 
dos sinais de entrada (excitação) e saída (posição) da 
mesa de coordenadas no programa LabVIEW®. O 
sinal de onda quadrada, utilizada como excitação do 
sistema, foi escolhido por conter um espectro de 
freqüência muito elevado, o que possibilita a 
obtenção da resposta do sistema para uma gama 
muito variada de valores de freqüência. O 
procedimento descrito acima foi realizado várias 
vezes, resultando em uma família de modelos, da 
qual foi escolhido o modelo que apresentou a 
resposta mais aproximada do sistema real.  

Nas Equações (3) e (4) são mostrados os 
modelos na forma de função de transferência no 
modo discreto da mesa para as bases x e y, 
respectivamente, obtidas no processo de 
identificação. 
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Uma validação do modelo escolhido, foi feita 

por meio da comparação entre a resposta simulada e 
a resposta experimental do sistema, sendo ambas 
submetidas ao mesmo sinal de excitação. As curvas 
de resposta simulada e experimental são apresentadas 
nas Figuras (5) e (6), em que são mostrados as 
respostas das Equações (3) e (4) e do sistema 
experimental para a excitação do tipo onda quadrada. 

Os valores mostrados foram obtidos a cada instante 
de amostragem utilizado.  

 

 
 

Figura 5. Curvas de Resposta Experimental e Simulada do Sistema 
Para Base X 

 

Figura 6. Curvas de Resposta Experimental e Simulada do Sistema 
Para Base Y 

4.1 Projeto do controlador neural. 

No projeto do controlador a RNA foi pré-treinada de 
forma off-line apenas para dar início ao sistema de 
controle e após o início, a RNA continuou 
indefinidamente a ser treinada, atualizando seus 
pesos sinápticos a cada instante de amostragem de 
acordo com as modificações do sistema controlado. 
No treinamento off-line, a massa de dados foi 
constituída a partir de sinais de referência do tipo 
degrau e senoidal.  

Para o projeto dos controladores foram utiliza-
das Redes Neurais de Multicamada (RNMC) do tipo 
direto. Sua arquitetura está disposta em três camadas, 
sendo uma camada de entrada contendo quatro neu-
rônios, uma camada oculta com oito neurônios e uma 
camada de saída, contendo apenas um neurônio, a 
qual fornece o sinal de controle para os inversores de 
freqüência.  

A Rede Neural foi testada com valores de 4, 8 e 
12 neurônios na camada oculta. Foi observado que na 
arquitetura com 4 neurônios não se obteve um erro 
de estado estacionário zero, enquanto que a rede com 
12 neurônios demonstrou pouca flexibilidade para 
atualizações de seus pesos neurais, denotando um 
grau mais acentuado de especialização em um deter-
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minado ponto de operação. Desse modo, foi escolhi-
da a arquitetura com 8 neurônios na camada interme-
diária levando-se em conta tanto a flexibilidade de 
modificação dos pesos sinápticos quanto aos resulta-
dos obtidos com relação ao erro de saída.  Os neurô-
nios da camada de entrada têm a função apenas de 
ligação. Desse modo, as quatro ligações de entrada e 
os neurônios da camada intermediária ocorrem atra-
vés de 32 pesos sinápticos, obtendo-se, portanto, uma 
matriz com 8 linhas e 4 colunas denominada Win. Já 
as ligações entre os neurônios da camada intermediá-
ria e os neurônios da camada de saída ocorrem atra-
vés de 8 pesos sinápticos, obtendo-se uma matriz de 
pesos contendo 8 linhas e 1 coluna, denominada 
Whid. Na Figura (7) é apresentado o detalhe interno 
da Rede Neural Artificial (RNA) utilizada nesta 
pesquisa. 
 

 
 

Figura 7. Detalhe interno da Rede Neural utilizada como controla-
dor 

 
Os sinais da primeira camada, ou seja, os sinais 

da camada de entrada são mostrados na Equação (5), 
sendo e(k) o erro obtido no instante (k) e s(k), s(k-1) 
e s(k-2) os sinais de posição do sistema nos instantes 
de tempo (k),  (k-1) e (k-2).  
 

)(  );2(
);1(  );(

4131

2111

ksinksin
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=−=

−==
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A segunda camada (camada oculta) da RNMC 
possui 8 neurônios. Para cada neurônio desta 
camada, é definido o campo induzido Vin dado pela 
Equação (6). 

ninin IWV ×=     (6) 
 

O Campo induzido de cada neurônio oculto foi 
aplicado em uma função do tipo tangente 
hiperbólica, chamada de função de ativação. A saída 
de cada função tangente hiperbólica é chamada de 
Sinal Funcional do neurônio oculto, dado pela 
Equação (7). 

 

(-vin(i1))

(-vin(i1))

1) x (i
e+1
e-1=1))Tanh(vin(i=Y     (7) 

 
A terceira camada (camada de saída) consiste de 

1 neurônio. Para este neurônio, define-se o Campo 
Induzido, dado pela Equação (8), como a 

combinação linear das saídas dos sinais funcionais 
dos neurônios ocultos Y ponderados com os pesos 
sinápticos de Whid. 

 
YWv hid

T
out ×=     (8) 

 
A função de ativação de cada neurônio da 

camada de saída, do tipo Tangente Hiperbólica, dada 
pela Equação (9), fornece o sinal de saída outs, que é 
o sinal de controle para o motor ligado a essa rede.  
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4.1.1 Algoritmo de retropropagação 

Na retropropagação, todos os pesos da rede são 
ajustados. A retropropagação é iniciada pelo 
gradiente local da camada de saída (∇out), que é 
definido como o produto da derivada da função de 
ativação do neurônio de saída e do erro de posição no 
instante de tempo k (e(k)) (diferença entre a posição 
do eixo do motor e a referência) com o Jacobiano J 
(que foi considerado igual a um) e é dada pela 
Equação (10): 
 

dk
)v(Tanh(dJ)k(e out

out ××=∇     (10) 

 
Com o gradiente local dado pela Equação (10), 

são calculadas as variações dos pesos (whid), que 
ligam a camada de saída com a camada oculta, dadas 
pela Equação (11): 

 
Youthid ×∇×η=∆     (11) 

 
onde η é o fator de convergência do algoritmo. 

Finalmente os pesos sinápticos (whid) são dados 
pela Equação (12): 

 
hidhidhid WW ∆+=     (12) 

 
A modificação dos pesos sinápticos entre a 

primeira camada e a camada oculta é iniciada com o 
cálculo dos gradientes locais de cada neurônio da 
camada oculta dado pela Equação (13): 

 

1k
out)1k(in y

)})y(g{Tanh(whid
∂

∂
×∇×=∇

 
   (13) 

 
onde: k = 1, 2, ..., 8;          

        De acordo com o gradiente local dado pela 
Equação (13), a variação dos pesos entre a camada 
de entrada e camada oculta (Win) é calculada de 
acordo com a Equação (14): 
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n
T

inin I×∇×η=∆     (14) 
 

Finalmente é calculada a modificação dos pesos 
sinápticos (win), que ligam cada neurônio de entrada 
com os neurônios da camada oculta, de acordo com a 
Equação (15): 

 
ininin WW ∆+=     (15) 

 
Após o processo de retropropagação, o 

processamento para a frente é aplicado à RNMC 
fornecendo os sinais de controle para o 
posicionamento da mesa X-Y.  

5   Resultados Experimentais 

5.1 Ensaios de acionamento com excitações do tipo 
degrau 

Com relação à base X, inicialmente, foi realizado 
o acionamento, partindo do seu centro, usando uma 
função do tipo degrau de referência com amplitude 
de 20 mm. No gráfico da Figura (8), encontram-se as 
curvas de resposta da base X e da referência.  
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Figura 8. Curvas de resposta e de referência ao Degrau de 20 mm 

da base X. 
 
 

Para base Y, foi realizado o acionamento, 
partindo do seu centro, por um degrau de referência 
com amplitude de -10 mm. No gráfico da Figura (9), 
encontram-se as curvas de resposta da base Y e da 
referência.  

Analisando as Figuras (8) e (9), é possível obter 
os tempos de assentamento Ts, ultrapassagem 
percentual %UP e os erros percentuais de regime 
permanente ess(%) das curvas de resposta as 
referências.  

Esses dados, correspondentes as bases X e Y, 
estão apresentados na Tabela (1). 
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Figura 9. Curvas de resposta e de referência ao degrau de 10 

mm da base Y. 
 

Tabela 1. Índices de desempenho experimentais extraídos das 
curvas de resposta da base Y 

 

Valor 

medido 

Figura (8) Figura (9) 

Sinal de Referência Sinal de Referência 

20 mm -10 mm 
Ts (s) 2,018 1,794 

UP (%) 2,8125 1,875 
ess (%) 0 0 

 

5.2 Ensaios de acionamento com excitações do tipo 
seno e cosseno 

Com o objetivo de avaliar o desempenho do con-
trolador neural quanto ao acompanhamento de traje-
tórias, foram impostos acionamentos simultâneos da 
base X e Y com referências senoidal e cossenoidal 
respectivamente, com amplitudes de 10 mm e perío-
do 80 segundos. Ambos os sinais de referência das 
bases tiveram seus valores compostos, transformando 
as suas resultantes de coordenadas retangulares para 
coordenadas polares, através do programa implemen-
tado no ambiente LabVIEW®, para a obtenção de 
uma referência em forma de uma circunferência, com 
diâmetro de 20 mm, centrada no ponto (0,0) mm do 
sistema. 

Nas Figuras (10) e (11) são apresentados os si-
nais da curva de resposta e de referência para o acio-
namento da base X e para o acionamento da base Y, 
respectivamente. 
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Figura 10. Curvas de resposta e de referência senoidal  

da base X 
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Figura 11. Curvas de resposta e de referência cossenoidal 

da base Y 
 

 
Nos gráficos mostrados nas Figuras 10 e 11, é 

possível observar um bom desempenho nos acompa-
nhamentos das saídas às trajetórias das referências. 

Na Figura (12) são apresentadas as curvas de 
resposta e de referência compostas pelas bases X e 
Y. 
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Figura 12. Curvas de resposta e de referência, compostas 

pelas bases X e Y 

6 Conclusão 

No  controle de posição, os resultados obtidos nas 
simulações e experimentalmente com o controlador 
neural emulando um controlador P-D2 não 
apresentaram erro de regime permanente com uma 
ultrapassagem percentual máxima de 2,8125 %. 

Quanto ao acompanhamento de trajetória, para 
curvas de referência senoidais, cossenoidais e da 
composição desses dois sinais, o sistema também 
apresentou desempenho satisfatório.  

Observa-se, também, que o controlador  atendeu 
aos objetivos propostos para um sistema de 
posicionamento acionado por motores de indução 
trifásicos. 
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Abstract This paper describes the comparison of results obtained for analog and fuzzy controllers regarding the dynamic per-

formance of a dc-dc boost converter. The design and calculations of the power and control circuits have been performed to assure 

operation of the converter in the continuous conduction mode. Simulation results show that the output voltage can be controlled 

in both cases, and relevant issues are discussed. 

Keywords Fuzzy Logic Controller, Analog Controller, Boost Converter, DC-DC Converter. 

Resumo Este artigo descreve a comparação de resultados obtidos por meio da aplicação de controladores analógicos e fuzzy 

em relação ao desempenho dinâmico de um conversor boost cc-cc. O projeto e cálculo dos componentes referentes aos circuitos 

de controle e de potência são realizados para assegurar a operação do conversor em modo de condução contínua. Os resultados 

obtidos mostram que a tensão de saída pode ser controlada em ambos os casos, e questões relevantes são discutidas. 

Palavras-chave Controlador Fuzzy, Controlador Analógico, Conversor Boost, Conversores CC-CC.

1 Introdução 

O uso de conversores estáticos de potência para 

obtenção de tensões CC reguladas é bastante comum 

em aplicações variadas, como fontes chaveadas, 

controle de tração em veículos elétricos, transmissão 

em corrente contínua (CC), sistemas de conversão 

envolvendo energias alternativas, entre diversas 

outras. Neste contexto, pode-se entender os conver-

sores CC-CC como contrapartes análogas aos trans-

formadores, pois permitem a adaptação de níveis de 

tensões CC por meio da utilização de dispositivos 

semicondutores de potência operando em alta fre-

quência, associados a elementos passivos como indu-

tores, capacitores e resistores (BARBI, 2000). 

Os conversores CC-CC podem então ser utiliza-

dos como reguladores comutados para converter uma 

tensão CC, em geral não regulada, em outro nível CC 

regulado na saída. Normalmente, isto é obtido por 

modulação em largura de pulsos a uma frequência 

fixa, sendo o dispositivo de comutação um interrup-

tor de potência totalmente controlado, a exemplo de 

transistores do tipo MOSFET e IGBT. 

Neste ponto, destaca-se a necessidade da mode-

lagem do conversor e do projeto de um controlador 

adequado, de modo que este sistema possa operar em 

malha fechada e a tensão de saída CC permaneça 

constante diante de variações de outros parâmetros,

 como a razão cíclica e a tensão de entrada. Tipica-

mente, isto é conseguido por meio do uso de contro-

ladores analógicos do tipo proporcional integral (PI) 

e proporcional integral derivativo (PID). Entretanto, 

a atuação destes controladores é restrita a uma pe-

quena região em torno do ponto de operação nominal 

do conversor. 

A literatura apresenta alguns exemplos que de-

monstram que controladores do tipo fuzzy aplicados a 

conversores CC-CC apresentam melhor desempenho 

se comparados aos controladores analógicos supraci-

tados, a exemplo dos trabalhos desenvolvidos por 

(LIPING GUO, HUNG e NELMS, 2005) e (NIK 

ISMAIL, MUSIRIN, et al., 2010). Entretanto, em 

ambos os casos, não há uma descrição detalhada das 

circunstâncias de projeto dos controladores analógi-

cos utilizados. 

Diante do exposto, este trabalho pretende apre-

sentar uma análise dos resultados obtidos no trabalho 

desenvolvido por (NIK ISMAIL, MUSIRIN, et al., 

2010), onde se aborda a aplicação de um controlador 

fuzzy a um conversor CC-CC do tipo boost. Inicial-

mente, serão reapresentados alguns aspectos perti-

nentes a esta estrutura no que tange ao seu funciona-

mento e modelagem do circuito. Além disso, será 

estabelecida uma comparação de desempenho através 

de resultados obtidos para um controlador analógico 

de dois pólos e dois zeros. 
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2 Conversor Boost CC-CC Operando em Modo 

de Condução Contínua e Modelo do Inter-

ruptor PWM 

O conversor boost é uma topologia elevadora 

não isolada, onde a tensão de saída CC é maior que a 

tensão de entrada. É um conversor estático que apre-

senta como componentes um indutor armazenador de 

energia, um capacitor de filtro de saída, um diodo e 

um interruptor de potência. O circuito representativo 

desta topologia é apresentado na Figura 1. 

A operação do circuito pode ser dividida em dois 

modos. O primeiro ocorre quando o interruptor entra 

em condução e a corrente no indutor L cresce linear-

mente, armazenando energia no campo magnético. O 

segundo modo é verificado quando o interruptor é 

bloqueado, sendo o indutor responsável por alimentar 

a carga através do diodo, e assim a corrente decresce 

linearmente (BARBI, 2000). 

Três modos de operação podem ser admitidos 

para este conversor (COELHO, CONCER e 

MARTINS, 2009): modo de condução descontínua 

(MCD), quando a corrente no indutor permanece 

nula ao longo de uma porção significativa do período 

de comutação; modo de condução crítica (MCR), 

quando a corrente se torna nula em um único instan-

te; e modo de condução contínua (MCC), quando a 

corrente no indutor nunca se anula. Deve-se ressaltar 

que este último modo será considerado neste traba-

lho. 

 
Figura 1. Conversor CC-CC do tipo boost. 

 

Tem-se que todas as topologias básicas de con-

versores CC-CC possuem um interruptor controlado 

e outro dispositivo não controlado, ambos associados 

a elementos lineares invariantes no tempo. O conjun-

to destes dois dispositivos recebe o nome de “inter-

ruptor PWM” (Pulse Width Modulation – PWM – 

Modulação por Largura de Pulso) (VORPÉRIAN, 

1990). 

Deve-se considerar que o projeto adequado de 

um compensador para uma dada topologia requer o 

conhecimento do modelo matemático do comporta-

mento do conversor frente a pequenas perturbações. 

Assim, neste artigo, será adotado o conceito de “in-

terruptor PWM” introduzido por (VORPÉRIAN, 

1990) para a modelagem do conversor boost. 

O sinal de comando dos interruptores é obtido 

através da modulação PWM pela comparação de um 

sinal de controle (modulante) com uma onda periódi-

ca (portadora) com frequência constante, variando-se 

desta forma o intervalo durante o qual o interruptor 

permanece conduzindo (POMÍLIO, 2010). 

Inicialmente, deve-se considerar o modelo CA 

do interruptor PWM mostrado na Figura 2, também 

denominado modelo de pequenos sinais. 

 
Figura 2. Circuito de pequenos sinais do conversor. 

 

Algumas funções de transferência podem ser de-

terminadas, de acordo com as relações apresentadas 

em (1). 
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onde Vo é a tensão de saída, Vi é a tensão de entrada, 

d é a razão cíclica e iL é a corrente no indutor.  

Por sua vez, a simples inspeção do circuito leva 

à obtenção de tais funções de transferência segundo a 

representação dada pelas expressões (2), (3) e (4). 

Assim, pode-se constatar que as mesmas relacionam 

pequenas perturbações como tensão de saída com 

razão cíclica, corrente no indutor com razão cíclica, e 

tensão de saída com corrente através do indutor (J. A. 

Pomílio, 2010). 

A função de transferência mostrada em (2) deve 

ser considerada para manter a tensão CC de saída 

regulada, através do controle do conversor em modo 

tensão frente a perturbações na razão cíclica. 
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Controladores PID com parâmetros fixos são ge-

ralmente projetados para um determinado ponto de 

operação, e normalmente apresentam bom desempe-

nho em condições operacionais semelhantes àquela 
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do projeto. Porém, quando ocorrem mudanças maio-

res no ponto de operação do sistema, o controlador 

pode não mais apresentar um desempenho satisfató-

rio diante da nova condição operacional. Dessa for-

ma, para manter um bom desempenho ao longo de 

uma ampla faixa de operação, é necessário que, fren-

te a uma mudança no ponto de operação, o controla-

dor possa ter seus parâmetros automaticamente ajus-

tados para um novo estado do sistema, adaptando-se 

às alterações em questão. 

A lógica fuzzy tem sido utilizada no desenvolvi-

mento de controladores recentemente na literatura, 

pois sua característica de ação de controle pode ser 

descrita de modo qualitativo e, assim, facilmente 

implementada. O estudo apresentado por (NIK 

ISMAIL, MUSIRIN, et al., 2010) demonstra clara-

mente que o desempenho de um controlador fuzzy é 

superior ao do controlador analógico adotado na 

ocasião. Entretanto, não são descritas as circunstân-

cias do projeto do conversor boost adequadamente, 

no que se refere à definição de parâmetros importan-

tes, como a frequência de corte do controlador analó-

gico. 

A seguir, serão apresentados detalhadamente to-

dos os passos constituintes do projeto dos circuitos 

de potência e de controle do conversor boost CC-CC 

estudado por (NIK ISMAIL, MUSIRIN, et al., 

2010). 

3 Procedimento de Projeto de Um Conversor 

Boost Operando em Malha Fechada 

Na Tabela 1, são mostrados os parâmetros de 

projeto do conversor boost simulado por (NIK 

ISMAIL, MUSIRIN, et al., 2010). É importante 

observar que, neste caso em particular, a ondulação 

da tensão de saída é muito pequena, o que implicará 

o uso de um capacitor de filtro de tamanho conside-

rável. 

 
Tabela 1 – Parâmetros de projeto para o conversor boost CC-CC. 

Parâmetros Valores 

Tensão de entrada Vi=20 V 

Tensão de saída Vo=40 V 

Potência de saída Po=10 W 

Queda de tensão direta do diodo Vf=1,05 V 

Razão cíclica D=0,5 

Frequência de comutação fs=20 kHz 

Corrente de entrada Ii=0,5 A 

Corrente de saída Io=0,2 A 

Ondulação da corrente no indutor ∆IL=33,5%Ii 

Ondulação da tensão no capacitor ∆Vc=0,015% Vo 

3.1 Circuito de Potência 

O projeto do circuito de potência consiste basi-

camente em determinar os valores da indutância L e 

da capacitância C diante dos parâmetros preliminares 

estabelecidos na Tabela 1, segundo as expressões (5) 

e (6), respectivamente. 

   
   

     
 (5) 

   
   

     
 (6) 

Assim, os valores obtidos são L=1,55 mH e 

C=2,1 mF. Ressalta-se que os valores para a ondula-

ção da tensão no capacitor e da corrente no indutor 

são atípicos se comparados a uma situação convenci-

onal de projeto, de modo que isto provocará uma 

redução drástica na frequência de corte do filtro, 

afetando o desempenho do controlador a ser projeta-

do, como será verificado posteriormente. 

Deve-se mencionar ainda que, assim como no 

trabalho desenvolvido por (NIK ISMAIL, MUSIRIN, 

et al., 2010), a resistência série do capacitor é consi-

derada nula, de modo que isto implicará a eliminação 

de um dos zeros da função de transferência dada por 

(2). 

3.2 Circuito de Controle 

Para o projeto do controlador, foram adotadas 

as seguintes considerações (NISE, 2002): 

1) Traça-se o diagrama de Bode para a função de 

transferência do conversor. Tipicamente, define-se a 

frequência de cruzamento como sendo menor ou 

igual que um quarto da frequência de comutação 

(BARBI, 2000). Deve-se ressaltar que quanto maior 

for este valor, maior será a velocidade de resposta do 

sistema. Entretanto, a escolha da frequência também 

deve garantir que o sistema seja estável; 

2) Escolhe-se o tipo de controlador, de modo a me-

lhorar a resposta em regime transitório e permanente. 

Neste caso, será adotado um controlador de dois 

pólos e dois zeros devido à característica da função 

de transferência dada por (2); 

3) Obtém-se a função de transferência de laço aber-

to, que corresponde à aplicação do controlador ao 

conversor, traçando-se então e o diagrama de Bode 

correspondente. Assim, deve-se verificar se a curva 

de ganho cruza o eixo das frequências com taxa de 

inclinação de -20 dB por década no valor de frequên-

cia de cruzamento desejado, o que garante estabili-

dade ao sistema. 

4) O compensador projetado é validado por meio de 

simulação realizada em aplicativo computacional. 

Como limitação deste controlador, tem-se que o 

modelo linearizado representa o conversor apenas em 

torno de um ponto especifico de operação, sendo que 

uma ampla faixa de atuação do controlador não pode 

ser garantida. A seguir, será desenvolvida a metodo-

logia supracitada passo a passo, demonstrando a 

alocação dos pólos e zeros do controlador. 

A função de transferência que relaciona a tensão 

de saída com perturbações na razão cíclica possui 

dois pólos e dois zeros. Por outro lado, como a resis-

tência série do capacitor é desprezada neste caso, o 

zero localizado no semiplano esquerdo deixará de 

existir. Verifica-se ainda que o outro zero está locali-

zado no semiplano direito, o que por sua vez caracte-

riza um sistema de fase não mínima. Assim, adota-se 

o controlador com dois pólos e dois zeros da Figura 

3, cuja função de transferência é dada por: 
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Os pólos e zeros do compensador são então alo-

cados como se segue: 
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           (11) 

 
Figura 3. Compensador com dois pólos e dois zeros. 

 

Inicialmente, traça-se o diagrama de Bode para 

função de transferência da expressão (2), como mos-

tra a Figura 4. Verifica-se no gráfico do ganho que a 

frequência natural do filtro é baixa, o que se deve 

basicamente aos elevados valores de indutância e 

capacitância usados no circuito. Assim, espera-se 

uma dificuldade no que tange à escolha de uma fre-

quência de corte elevada, que garantiria resposta 

dinâmica mais rápida para o sistema compensado. 

 
(a) Ganho 

 
(b) Fase 

Figura 4. Diagrama de Bode para o conversor boost não compen-

sado. 

 

No que se refere ao projeto do compensador, 

tem-se que o pólo localizado na origem destina-se a 

assegurar um baixo erro estático em regime perma-

nente ao ser aplicado uma entrada degrau. O segundo 

pólo é empregado para anular o efeito do zero do 

semiplano direito existente na função de transferên-

cia da planta. Além disso, ambos os zeros do com-

pensador são alocados na frequência natural do filtro. 

Assim, a função de transferência resultante a partir 

de (7) é: 

       
                             

 (          )
 (12) 

Para determinar os valores dos componentes do 

compensador usando um amplificador operacional, 

inicialmente, atribui-se             kΩ. Saben-

do-se que                e, por meio da compa-

ração entre (7) e (12), chega-se a           nF, 

          kΩ,             Ω e           

nF. 

Uma vez projetado este componente, determina-

se a função de transferência de laço aberto        
     , de modo que deve ser definida a frequência de 

cruzamento e a margem de fase do sistema compen-

sado. Utilizando o aplicativo Sisotool do MATLAB, 

verifica-se que a frequência de cruzamento não pode 

assumir valores elevados sem que haja perda de 

estabilidade do sistema. Então, adota-se este valor 

como sendo de 857 Hz, sendo os correspondentes 

diagramas de Bode e resposta ao degrau mostrados 

na Figura 6 e na Figura 7, respectivamente. 

Constata-se por meio da Figura 7 que, embora o 

sistema seja estável, a resposta ao degrau é lenta se 

comparada a do fuzzy devido ao baixo valor da fre-

quência natural do filtro. Uma forma de eliminar o 

overshoot e a resposta oscilatória consiste em reduzir 

a frequência de corte, mas isto comprometeria ainda 

mais a velocidade de resposta do sistema. 

O diagrama de blocos do sistema devidamente 

compensado é apresentando na Figura 5, onde cada 

bloco pode ser representado por uma função de trans-

ferência. 

 
Figura 5. Diagrama de blocos para o conversor boost compensado. 

4 Comparação de Desempenho dos  

Controladores 

A seguir é apresentada uma comparação do de-

sempenho entre os controladores fuzzy e analógico. 

Deve-se ressaltar que os resultados apresentados na 

Figura 8 (b), Figura 9 (b), Figura 10 (b) e Figura 11 

(b) foram obtidas por (NIK ISMAIL, MUSIRIN, et 

al., 2010) e são reapresentadas a titulo de compara-

ção. 

A Figura 8 (a) e a Figura 8 (b) mostram os resul-

tados da simulação para a tensão de saída com con-

trole analógico e fuzzy. No controle analógico, a 
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tensão atinge um valor de 189 V, produzindo um 

sobresinal que não é observado quando é usado um 

controlador fuzzy. Este último, ainda, também apre-

sentou um melhor tempo de resposta do sistema.  

 
(a) Ganho 

 
(b) Fase 

Figura 6. Diagrama de Bode para o conversor boost compensado 

com frequência de corte de 857 Hz. 

No que se refere à corrente de saída mostrada na 

Figura 9 (a) e (b), constata-se que o controlador fuzzy 

conseguiu eliminar o sobresinal, produzindo a cor-

rente necessária para o sistema. 

A Figura 10 (b) apresenta uma resposta rápida 

da corrente no indutor, o que não acontece na Figura 

10 (a), onde se verifica um sobresinal no período 

transitório. A mesma análise pode ser realizada para 

o restante dos demais componentes do circuito, como 

a tensão no capacitor mostrada nas Figura 11 (a) e 

(b). Todos os resultados de simulação comparando os 

dois controladores mostram que o controlador fuzzy 

apresenta melhor desempenho. 

 

 
Figura 7. Resposta ao degrau para o conversor boost com frequên-

cia de corte de 857 Hz. 

  

 
 

(a) Controlador analógico (b) Controlador fuzzy (NIK ISMAIL, MUSIRIN, et al., 2010) 

Figura 8. Tensão de saída. 

 

 

 

 

(a) Controlador analógico (b) Controlador fuzzy (NIK ISMAIL, MUSIRIN, et al., 2010) 

Figura 9. Corrente de saída. 
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(a) Controlador analógico (b) Controlador fuzzy (NIK ISMAIL, MUSIRIN, et al., 2010) 

Figura 10. Corrente no indutor. 

 
 

(a) Controlador analógico (b) Controlador fuzzy (NIK ISMAIL, MUSIRIN, et al., 2010) 

Figura 11. Tensão no capacitor. 

5 Conclusão 

Como foi possível observar nos resultados, o 

controlador fuzzy apresentou respostas mais rápidas 

que o controlador analógico convencional para a 

topologia apresentada neste artigo, com tempos me-

nores de acomodação e sobresinais reduzidos. O 

melhor desempenho esperado para os controladores 

fuzzy pode ser explicado devido à característica do 

controlador analógico ser projetado para um deter-

minado ponto de operação. Embora para essa situa-

ção seja verificada uma ótima resposta, o controlador 

analógico pode não apresentar um bom desempenho 

quando ocorrem alterações que levam o sistema a 

outro ponto de operação. Diante desta premissa, o 

controlador fuzzy passa a desenvolver melhor desem-

penho, adaptando-se à nova situação. 

Entretanto, tem-se um caso atípico considerado 

no estudo desenvolvido por (NIK ISMAIL, 

MUSIRIN, et al., 2010), uma vez que a ondulação da 

tensão de saída é muito reduzida se comparada a 

casos reais onde são necessárias tensões de saída CC 

reguladas. Eventualmente, isto traz problemas para o 

projeto do sistema de controle. 
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Abstract— The paper gives an accurate representation of the nonlinear model of 3-DOF helicopter Quanser

using the Takagi-Sugeno fuzzy model. The model presents nonlinearities at the inputs being necessary some

changes of coordinates to make them linear, and so design a Takagi-Sugeno fuzzy controller. The design of the

regulator was based on LMIs and guarantees stability, decay rate and restriction on input.

Keywords— Nonlinear Systems, Takagi-Sugeno Fuzzy Models, Stability.

Resumo— O artigo traz uma representação precisa do modelo não-linear do helicóptero 3-DOF da Quanser

utilizando o modelo fuzzy Takagi-Sugeno. O modelo utilizado apresenta não linearidades nas entradas sendo

necessárias algumas mudanças de coordenadas para torná-las lineares, e assim projetar um regulador fuzzy

Takagi-Sugeno. O projeto do regulador foi baseado em LMIs e asseguram estabilidade, taxa de decaimento e

restrição na entrada.

Keywords— Sistemas Não Lineares, Modelos Fuzzy Takagi-Sugeno, Estabilidade.

1 Introdução

Nos últimos anos, tem-se usado muito contro-
ladores fuzzy para resolver problemas de esta-
bilidade de sistemas não lineares (Teixeira and
Zak, 1999), (Teixeira et al., 2003), (Cardim et al.,
2007), (Gaino et al., 2008), e em geral, é usado
o modelo fuzzy Takagi-Sugeno (TS) proposto em
(Takagi and Sugeno, 1985). Os modelos fuzzy
Takagi-Sugeno consistem da descrição de um sis-
tema não linear como a combinação de um certo
número de modelos locais lineares e invariantes no
tempo, sendo que estes modelos descrevem o com-
portamento de forma aproximada ou exata deste
sistema em diferentes pontos do seu espaço de es-
tado (Cardim, 2009).

Em (Taniguchi et al., 2001) foi proposta uma
forma generalizada dos modelos fuzzy Takagi-
Sugeno, que descreve de forma exata um sistema
não linear, como combinação de um certo número
de modelos locais lineares invariantes no tempo,
descrevendo assim, o comportamento deste sis-
tema em diferentes pontos do seu espaço de es-
tados, e o projeto do regulador fuzzy é cons-
trúıdo através da Compensação Distribúıda Pa-
ralela (CDP).

Este trabalho tem o objetivo de projetar
um regulador fuzzy Takagi-Sugeno, usando a
forma generalizada, de modo a estabilizar um He-
licóptero 3-DOF da Quanser, que é um helimodelo
de bancada, em um ponto de operação desejado.

Para isso, será admitido o modelo matemático
não-linear, estabelecido em (Maia, 2008). A
relevância do trabalho é que o modelo dificulta
o projeto do regulador, pois apresenta entradas
não lineares e funções não lineares que dependem
de mais de uma variável de estado. Os resulta-
dos obtidos são ilustrados através de simulações
numéricas.

2 Resultados Preliminares

2.1 Regulador Fuzzy Takagi-Sugeno

Como descrito em (Takagi and Sugeno, 1985) o
modelo fuzzy Takagi-Sugeno é da seguinte forma:

Regra i:

Se z1(t) é M i
1 e . . . e zp(t) é M i

p,

então

{

ẋ(t) = Aix(t) +Biu(t),
y(t) = Cix(t),

(1)

sendo i = 1, 2, . . . , r, M i
j , j = 1, 2, . . . , p é o con-

junto fuzzy j da regra i; x(t) ∈ R
n é o vetor de

estado, u(t) ∈ R
m é o vetor de entrada, y ∈ R

q

é o vetor de saida, Ai ∈ R
n×n, Bi ∈ R

n×m,
Ci ∈ R

q×n e z1(t), . . . , zp(t) são as variáveis pre-
missas, que nesse artigo serão as variáveis de es-
tado.

Como em (Taniguchi et al., 2001), ẋ(t) dado
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em (1), pode ser escrito da seguinte forma:

ẋ(t) =

r
∑

i=1

hi(x(t))(Aix(t) +Biu(t)), (2)

sendo hi(x(t)) ≥ 0 e

r
∑

i=1

hi(x(t)) = 1.

Considerando o modelo fuzzy (1), os regu-
ladores fuzzy via compensação distribúıda para-
lela (CDP) possuem a seguinte estrutura:

Regra i:

Se z1(t) é M i
1 e . . . e zp(t) é M i

p,
então u(t) = −Fix(t).

(3)

De forma análoga a (2), pode-se concluir que

u(t) = −

r
∑

i=1

hi(z(t))Fix(t). (4)

Substituindo a equação (4) em (2) e lem-

brando que

r
∑

i=1

hi(x(t)) = 1, tem-se

ẋ(t) =

r
∑

i=1

r
∑

j=1

hi(x(t))hj(x(t))
[

Ai −BiFj

]

x(t). (5)

Definindo
Gij = Ai −BiFj ,

a equação (5) pode ser escrita da seguinte forma

ẋ(t) =

r
∑

i=1

r
∑

j=1

hi(x(t))hj(x(t))Gijx(t). (6)

2.2 Estabilidade de Sistemas Fuzzy TS via LMI

O teorema a seguir, cuja demonstração pode
ser vista por exemplo em (Tanaka et al., 1998),
garante a estabilidade global da origem do sistema
(6).

Teorema 1 O ponto de equiĺıbrio do sistema de
controle fuzzy cont́ınuo dado em (6) é globalmente
assintoticamente estável, com taxa de decaimento
β e restrição na entrada γ se dada a condição
inicial x(0) existe uma matriz simétrica positiva
definida X (X ≻ 0) e matrizes Mi ∈ R

n×m tais
que as seguintes LMIs sejam satisfeitas:

XAT
i + AiX − BiMi − MT

i BT
i + 2βX ≺ 0,

(Ai +Aj)X +X(Ai +Aj)
T −BiMj −BjMi−

MT
i BT

j −MT
j BT

i + 4βX � 0, i < j,
[

1 x(0)T

x(0) X

]

� 0,

[

X MT
i

Mi γ2Im

]

� 0,

para todo i, j = 1, . . . , r, excetuando os pares (i,j)
tais que hi(x(t))hj(x(t)) = 0, ∀x(t). Se existir
tal solução os ganhos do controlador são dados por
Fi = MiX

−1.

Motor Traseiro
Fb

Motor frontal

Eixo de
Arfagem

Eixo de
Deslocamento (giro)

Eixo de Elevação

contrapeso

Mwg

Lw

La

Lh Lh

Mfg
Mbg Mhg

Fr

Figura 1: Planta simplificada do helicóptero 3-
DOF.

3 O Helicóptero 3-DOF

O helicóptero 3-DOF (Degree of Freedom), que é
um helimodelo de bancada fabricado pela empresa
Quanser, possui dois motores DC (Direct Current)
montados em pontos opostos de uma armação re-
tangular e cada um deles é responsável por uma
hélice. Os eixos dos motores são paralelos e o vetor
impulso é normal à armação. A armação do he-
licóptero é fixa a um braço, que é fixo em uma base
de sustentação, e possui na extremidade oposta
um braço secundário com um contrapeso que tem
a função de reduzir a força necessária para sus-
pender a armação do helicóptero (Quanser, n.d.,
p.1). Assim, o helicóptero 3-DOF, cuja planta
simplificada pode ser vista na Figura 1, é capaz de
realizar três movimentos: elevação que é o movi-
mento vertical do braço, arfagem que é o movi-
mento de rotação em torno do braço e desloca-
mento que é o giro em torno da base de susten-
tação.

Recentemente o helicóptero 3-DOF tem sido
alvo de vários estudos como por exemplo, (Lopes,
2007), (Maia, 2008) e (de Paula et al., 2010). Em
(Lopes, 2007) foi estabelecido um modelo não-
linear de sexta ordem e em (Maia, 2008) foi apri-
morado este modelo, dando origem ao seguinte sis-
tema de equações diferenciais:



























































˙̄x1 = x̄2

˙̄x2 = ξ16(ξ1(u
2
1 − u2

2) + ξ2(u1 − u2)− ν2x̄2)
˙̄x3 = x̄4

˙̄x4 = x̄2
6(ξ3 sen(2x̄3) + ξ4 cos(2x̄3))+

ξ5 sen(x̄3) + ξ6 cos(x̄3)+
(ξ7(u

2
1 + u2

2) + ξ8(u1 + u2)) cos(x̄1)
˙̄x5 = x̄6

˙̄x6 = ν1−ν3x̄6+x̄4x̄6(ξ11 sen(2x̄3)+ξ12 cos(2x̄3))
ξ13+ξ14 sen(2x̄3)+ξ15 cos(2x̄3)

+
(ξ9(u

2
1+u2

2)+ξ10(u1+u2)) sen(x̄1)
ξ13+ξ14 sen(2x̄3)+ξ15 cos(2x̄3)

(7)

sendo que,
u1 e u2 são as entradas de controle,
x̄1 é o ângulo de arfagem,
x̄3 é o ângulo de elevação,
x̄5 é o ângulo de deslocamento e
x̄2, x̄4 e x̄6 são as derivadas de x̄1, x̄3 e x̄5, respec-
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Tabela 1: Domı́nio do sistema (7).

−20 ≤ u1, u2 ≤ 20

−π
9 ≤ x̄1 ≤ π

9

− 5π
12 ≤ x̄2 ≤ 5π

12

− 11π
72 ≤ x̄3 ≤ 11π

72

− 7π
36 ≤ x̄4 ≤ 7π

36

0 ≤ x̄5 ≤ 2π

−π
3 ≤ x̄6 ≤ π

3

Tabela 2: Valores dos parâmetros do sistema (7).

Parâmetros Valores
ξ1 0, 1117 N/V 2

ξ2 0, 0449 N/V
ξ3 -0,4843
ξ4 0,1153
ξ5 −1, 0389 N/(m.Kg)
ξ6 −1, 3170 N/(m.Kg)
ξ7 0, 0656 N/(m.Kg.V 2)
ξ8 0, 0265 N/(m.Kg.V )
ξ9 −0, 0718 N.m/V 2

ξ10 −0, 0289 N.m/V
ξ11 1, 0567 Kg.m2

ξ12 −0, 2515 Kg.m2

ξ13 0, 5454 Kg.m2

ξ14 0, 1258 Kg.m2

ξ15 0, 5283 Kg.m2

ξ16 4, 1834 (Kg.m)−1

ν1 0, 107 N.m
ν2 0.18 N.s
ν3 0.47 N.m.s

tivamente.
O domı́nio do sistema (7) é dado na Tabela 1

e os valores dos parâmetros são dados na Tabela
2.

4 Tratamento das Entradas e Projeto do

Regulador

Considerando o sistema (7), as entradas não-
lineares são:






Em ˙̄x2 tem-se, v̄1 = ξ1(u
2
1 − u2

2) + ξ2(u1 − u2),
Em ˙̄x4 tem-se, v̄2 = ξ7(u

2
1 + u2

2) + ξ8(u1 + u2),
Em ˙̄x6 tem-se, v̄3 = ξ9(u

2
1 + u2

2) + ξ10(u1 + u2).

Observou-se que ξ1
ξ7

≃ 1, 7 e ξ2
ξ8

≃ 1, 7. Assim,

v̄1 + 1, 7v̄2 = 2ξ1u
2
1 + 2ξ2u1, (8)

v̄1 − 1, 7v̄2 = −2ξ1u
2
2 − 2ξ2u2. (9)

Observou-se também que ξ9
ξ7

≃ −1, 1 e
ξ10
ξ8

≃ −1, 1. Assim,

v̄3 ≃ −1, 1v̄2

−50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50

0

10

20

30

40

50

60

v̄1

v̄
2

Figura 2: Região dos valores de v̄1 e v̄2.

Das equações (8) e (9) tem-se

u1 =
−ξ2 +

√

ξ22 + 2ξ1(v̄1 + 1, 7v̄2)

2ξ1
, (10)

u2 =
−ξ2 +

√

ξ22 − 2ξ1(v̄1 − 1, 7v̄2)

2ξ1
. (11)

que são as equações dos sinais de controle u1

e u2 dependendo de v̄1 e v̄2.
Da equação (8), fazendo u1 = 0 e u1 = 20,

tem-se as seguintes equações:

{

v̄1 + 1, 7v̄2 = 0
v̄1 + 1, 7v̄2 = 800ξ1 + 40ξ2.

Da equação (9), fazendo u2 = 0 e u2 = 20,
tem-se as seguintes equações:

{

v̄1 − 1, 7v̄2 = 0
v̄1 − 1, 7v̄2 = −800ξ1 − 40ξ2.

Assim, para u1, u2 ∈ [0, 20], tem-se a região
para os valores de v̄1, v̄2 ilustrada na Figura 2.

Observação 1 Foi verificado que para todo ponto
(v̄1, v̄2) na região de trabalho, dada na Figura 2,
existem u1 e u2 reais dados por (10) e (11).

Substituindo os valores de v̄1, v̄2 e v̄3 no sis-
tema (7) tem-se:



















































˙̄x1 = x̄2

˙̄x2 = ξ16(v̄1 − ν2x̄2)
˙̄x3 = x̄4

˙̄x4 = x̄2
6(ξ3 sen(2x̄3) + ξ4 cos(2x̄3))+

ξ5 sen(x̄3) + ξ6 cos(x̄3) + v̄2 cos(x̄1)
˙̄x5 = x̄6

˙̄x6 = ν1−ν3x̄6+x̄4x̄6(ξ11 sen(2x̄3)+ξ12 cos(2x̄3))
ξ13+ξ14 sen(2x̄3)+ξ15 cos(2x̄3)

−
1,1v̄2 sen(x̄1)

ξ13+ξ14 sen(2x̄3)+ξ15 cos(2x̄3)

(12)

Agora, será encontrado o ponto de equiĺıbrio
do sistemas (12). Observa-se que no ponto de
equiĺıbrio deve ser imposto que x̄1 = 0 e de (12)
tem-se: x̄2 = x̄4 = x̄6 = 0 e substituindo esses
valores em ˙̄x4, tem-se que:

v20 = −ξ5 sen(x30)− ξ6 cos(x30) (13)
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sendo, x30 o valor de referência para x̄3. Portanto,
fixando x30 = 0 e o ponto de referencia de x5

como sendo x50 = π, tem-se o ponto de equiĺıbrio

do sistema (12): x̄e =
[

0 0 0 0 π 0
]T

e

v̄e =
[

0 v20
]T

, sendo v20 = −ξ6.

Observação 2 Para encontrar o ponto de equi-
ĺıbrio foi considerado ν1 = 0, pois caso contrário
teria o absurdo

0 =
ν1

ξ13 + ξ14 sen(2x30) + ξ15 cos(2x30)
6= 0.

Como o ponto de equiĺıbrio não se encontra na
origem será feita uma mudança de coordenadas.
Considerando,















































x1 = x̄1

x2 = x̄2

x3 = x̄3

x4 = x̄4

x5 = x̄5 − x50

x6 = x̄6

v1 = v̄1
ṽ2 = v̄2 − v20

⇒















































x̄1 = x1

x̄2 = x2

x̄3 = x3

x̄4 = x4

x̄5 = x5 + x50

x̄6 = x6

v̄1 = v1
v̄2 = ṽ2 + v20

(14)

logo, ẋi = ˙̄xi, i = 1, 2, . . . , 6.

Substituindo esses valores no sistema (12),
tem-se



























































ẋ1 = x2

ẋ2 = −ξ16ν2x2 + ξ16v1
ẋ3 = x4

ẋ4 = x2
6(ξ3 sen(2x3) + ξ4 cos(2x3))+

ξ5 sen(x3) + ξ6 cos(x3)+
(ṽ2 + v20) cos(x1)

ẋ5 = x6

ẋ6 = −ν3x6+x4x6(ξ11 sen(2x3)+ξ12 cos(2x3))
ξ13+ξ14 sen(2x3)+ξ15 cos(2x3)

−
1,1 sen(x1)(ṽ2+v20)

ξ13+ξ14 sen(2x3)+ξ15 cos(2x3)
.

(15)

Agora, definindo v2 de modo que:

ṽ2 + v20 =
v2

cos(x1)
− ξ5 sen(x3)− ξ6 cos(x3), (16)

pode-se reescrever ẋ4 e ẋ6 em (15) da seguinte
forma:

ẋ4 = x2
6[ξ3 sen(2x3) + ξ4 cos(2x3)]+

(ξ5 sen(x3)+ξ6 cos(x3))(1−cos(x1))+v2

e

ẋ6=
−ν3x6+x4x6(ξ11 sen(2x3)+ξ12 cos(2x3))

ξ13 + ξ14 sen(2x3)+ξ15 cos(2x3)
+

1.1(ξ5 sen(x3) + ξ6 cos(x3)) sen(x1)

ξ13 + ξ14 sen(2x3) + ξ15 cos(2x3)
−

1, 1 tg(x1)v2
ξ13 + ξ14 sen(2x3) + ξ15 cos(2x3)

Assim, o sistema (15) pode ser reescrito na
forma de matriz

ẋ(t) =

















0 1 0 0 0 0
0 −ξ16ν2 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
f41 0 0 0 0 f46
0 0 0 0 0 1
f61 0 0 0 0 f66

















x(t)+

















0 0
ξ16 0
0 0
0 1
0 0
0 g62

















v, (17)

sendo,

x(t) =
[

x1 x2 x3 x4 x5 x6

]T

v =
[

v1 v2
]T

f41(x(t)) =
(ξ5 sen(x3)+ξ6 cos(x3))(1−cos(x1))

x1
f46(x(t)) = [ξ3 sen(2x3) + ξ4 cos(2x3)]x6

f61(x(t)) =
1.1(ξ5 sen(x3) + ξ6 cos(x3)) sen(x1)

x1[ξ13 + ξ14 sen(2x3) + ξ15 cos(2x3)]

f66(x(t)) =
−ν3 + x4(ξ11 sen(2x3) + ξ12 cos(2x3))

ξ13 + ξ14 sen(2x3) + ξ15 cos(2x3)

g62(x(t)) =
−1, 1 tg(x1)

ξ13 + ξ14 sen(2x3) + ξ15 cos(2x3)
Agora, para obter a forma generalizada como

proposto por (Taniguchi et al., 2001), é necessário
obter os valores máximos e mı́nimos das funções
f41, f46, f61, f66 e g62 em seu domı́nio. Feitos os
cálculos foram obtidos os seguintes valores:

a411 = max
x(t)

{f41(x(t))} = 0.28472,

a412 = min
x(t)

{f41(x(t))} = −0.28472,

a461 = max
x(t)

{f46(x(t))} = 0.48467,

a462 = min
x(t)

{f46(x(t))} = −0.48467,

a611 = max
x(t)

{f61(x(t))} = −0.99554,

a612 = min
x(t)

{f61(x(t))} = −1.90515,

a661 = max
x(t)

{f66(x(t))} = 0.19706,

a662 = min
x(t)

{f66(x(t))} = −1.45818,

b621 = max
x(t)

{g62(x(t))} = 0.53714,

b622 = min
x(t)

{g62(x(t))} = −0.53714.

Assim, a função não linear f41 pode ser re-
presentada, de forma exata, por um modelo fuzzy
TS, considerando dois modelos locais: a411 e a412 ,
ou seja, existem σ411(x(t)) e σ412(x(t)) tais que,

f41(x(t)) = σ411(x(t))a411 + σ412(x(t))a412

com
0 ≤ σ411(x(t)), σ412(x(t)) ≤ 1
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σ411(x(t)) + σ412(x(t)) = 1.

Desta forma, σ411(x(t)) =
f41(x(t))− a412

a411 − a412
e

σ412(x(t)) = 1− σ411(x(t)).
De forma análoga, existem σ461(x(t)),

σ462(x(t)), σ611(x(t)), σ612(x(t)), σ661(x(t)),
σ662(x(t)), β621(x(t)) e β622(x(t)) tais que as
funções f46, f61, f66 e g62, podem ser represen-
tadas por

f46(x(t)) = σ461(x(t))a461 + σ462(x(t))a462

f61(x(t)) = σ611(x(t))a611 + σ612(x(t))a612

f66(x(t)) = σ661(x(t))a661 + σ662(x(t))a662

g62(x(t)) = β621(x(t))b621 + β622(x(t))b622

com
0 ≤ σ461(x(t)), σ462(x(t)) ≤ 1

0 ≤ σ611(x(t)), σ612(x(t)) ≤ 1

0 ≤ σ661(x(t)), σ662(x(t)) ≤ 1

0 ≤ β621(x(t)), β622(x(t)) ≤ 1

e
σ461(x(t)) + σ462(x(t)) = 1

σ611(x(t)) + σ612(x(t)) = 1

σ661(x(t)) + σ662(x(t)) = 1

β621(x(t)) + β622(x(t)) = 1.

Logo, as funções de pertinências e modelos lo-
cais do sistema são da forma:

hi(x(t)) = hi(j,k,l,m,n)(x(t))

= σ41jσ46kσ61lσ66mβ62n , (18)

i = 1, 2, . . . , 32 e j, k, l,m, n = 1, 2.

Ai=

















0 1 0 0 0 0
0 −ξ16ν2 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0

a41j
0 0 0 0 a46k

0 0 0 0 0 1
a61l

0 0 0 0 a66m

















e Bi =

















0 0
ξ16 0
0 0
0 1
0 0
0 b62n

















com i, j, k, l,m, n variando como em (18).
Portanto, o sistema (17) pode ser escrito como

modelo fuzzy Takagi-Sugeno como em (6), da
forma:

ẋ(t) =

32
∑

i=1

32
∑

j=1

hi(x(t))hj(x(t))Gijx(t).

4.1 Simulação

A simulação do sistema tinha o objetivo
de mover o helicóptero 3-DOF do ponto
x0 = [0 0 π

12 0 π
12 0]T (condição

inicial) para o ponto de equiĺıbrio
xe = [0 0 0 0 π 0]T . Para tanto, usou-se o
software Matlab considerando a condição inicial
x0 = [0 0 π

12 0 π
12 0]T , os parâmetros contidos

na Tabela 2 e para o projeto do regulador fez-se
uso do Teorema 1 com taxa de decaimento
β = 0.05 e restrição na entrada γ = 80. Assim,
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Figura 3: Resposta do sistema para os estados
x1 = x̄1, x3 = x̄3 e x̄5.
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Figura 4: Sinais de controle.

foram encontrados os ganhos do controlador
possibilitando obter os gráficos dos estados, dos
sinais de controle e das funções de pertinências.

Alguns ganhos do controlador são:

F1=

[

1.7082 1.0272 0.0098 0.1394 -0.2158 -1.4923
-0.4311 -0.1427 0.0131 0.1872 0.1277 0.7430

]

F2=

[

3.2094 1.4084 -0.0074 -0.1063 -0.6193 -3.4055
-1.9588 -0.4549 0.0147 0.2096 0.5888 2.9383

]

.

.

.

F32=

[

4.7420 1.3630 -0.0105 -0.1504 -0.9550 -3.8452
0.0004 0.0003 0.0185 0.2640 -0.0001 -0.0006

]

As Figuras 3, 4 e 5 mostram os resultados
obtidos. Observando a Figura 3 percebe-se que a
variável de estado x5, que corresponde ao desloca-
mento do helicóptero, é a que mais demora para
entrar em regime permanente (cerca de 35s).

Como pode ser observado na Figura 4 os sinais
de controle u1 e u2 estabilizam-se em aproximada-
mente 3 V e esse é o valor necessário para que o
helicóptero permaneça no ponto de equiĺıbrio de-
sejado xe = [0 0 0 0 π 0]T .

Observa-se que os controladores foram pro-
jetados utilizando os sinais de controle v1 e v2,
porém no projeto original tem-se u1 e u2 que
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Figura 5: Simulação das funções de pertinências.

podem ser obtidos da seguinte forma: primeiro
encontra-se ṽ2 na relação (16), em seguida v̄1 e
v̄2 em (14) e substitui os valores encontrados nas
equações (10) e (11).

5 Conclusões

Este trabalho apresentou um projeto de regulador
fuzzy, Takagi-Sugeno, para o sistema não linear do
helicóptero 3-DOF fabricado pela Quanser estabe-
lecido em (Maia, 2008).

Como pode-se observar na Figura 3, o sis-
tema entra em regime permanente com aproxi-
madamente 35s e para isso foi necessário usar li-
mitação das entradas e taxa de decaimento.

Vale observar que embora o transitório obtido
tenha sido lento, os autores desconhecem artigos
sobre o projeto de reguladores fuzzy para o sis-
tema não linear dado em (Maia, 2008). Sendo as-
sim, o artigo apresenta uma aplicação inédita da
metodologia.
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Abstract— The design of a dynamic positioning system for a small boat based on variable structure control

and visual-servoing is presented. Variable structure control was chosen in view of the switched operation of

the motor drivers installed on the boat. The robustness of this control technique was also considered since the

available dynamic model of the boat is uncertain. Computer vision techniques were used to measure the position

of the boat from images taken with a webcam. This measurement system was chosen due to its good accuracy

and low cost. Simulation and experimental results of discrete-time variable structure control are presented. An

integral action is included in the variable structure controller in order to eliminate steady state errors. A discrete-

time asymptotic state estimator is applied to estimate the speed of the boat. The dynamic model and parameter

identification of the boat are also presented to allow simulation and control system design.

Keywords— Dynamic positioning, Variable structure control, State observer, Visual servoing, Dynamic

model.

Resumo— Neste artigo é apresentado o desenvolvimento de um sistema de posicionamento dinâmico para

uma pequena embarcação baseado em controle a estrutura variável com realimentação por visão computacional.

O controle a estrutura variável foi escolhido para facilitar o acionamento dos propulsores do barco e pela sua

robustez a incertezas. A posição e a orientação do barco são medidas por visão computacional a partir de imagens

capturadas por uma webcam, obtendo-se boa precisão e baixo custo. São apresentados resultados de simulações

e experimentos com controle a estrutura variável em tempo discreto. Utiliza-se a integral do erro da posição

visando eliminar o erro em regime. Para realizar o controle que demandaria o estado completo, foi utilizado um

estimador de estado realizado em tempo discreto. A modelagem da dinâmica do barco e a identifição de seus

parâmetros são desenvolvidas para simular e projetar o sistema de controle.

Palavras-chave— Posicionamento dinâmico, Controle a estrutura variável, Observador de estado, Servovisão,

Modelo dinâmico.

1 Introdução

Posicionamento dinâmico é o controle da posição
e da orientação de uma embarcação por meio de
propulsores. Sistemas de posicionamento dinâ-
mico possibilitam operações de exploração de pe-
tróleo em regiões onde a utilização de plataformas
fixas ou ancoradas seria imposśıvel ou inviável.

Neste artigo é apresentado o desenvolvimento
de um sistema de posicionamento dinâmico de
baixo custo para experimentos em laboratório.
Durante o desenvolvimento do trabalho, optou-se
por utilizar uma webcam como sensor de posição
devido a sua boa precisão e ao baixo custo. Esta
envia imagens capturadas a um microcomputador
desktop, o qual por meio de scripts executados
pelo Matlab processa as imagens e gera os sinais
de controle. Esses sinais de controle são enviados
ao circuito de acionamento dos propulsores para
manter a posição do barco.

Escolheu-se o controle a estrutura variável
(variable structure control — VSC) por ser de alto
desempenho, imune a incertezas paramétricas e
capaz de rejeitar perturbações. Outro fator que
contribuiu para tal escolha foi o modo de acio-
namento chaveado dos propulsores instalados no
protótipo.

Para realizar o projeto do observador de es-
tado aplicado no controle, foi necessário identifi-

car alguns parâmetros da dinâmica do barco. Es-
tes foram determinados por meio de uma série de
testes onde os parâmetros foram ajustados para
casar resultados de simulação com resultados ex-
perimentais.

2 Processamento de Imagem

Para realizar o controle do barco, sua posição
e orientação são medidas por meio de processa-
mento de imagens capturadas por uma câmera de
v́ıdeo (webcam) posicionada sobre a área de tra-
balho.

No trabalho (Sokal, 2010) foi realizado o apri-
moramento do algoritmo de processamento de
imagem apresentado em (Amaral, 2008) de modo
a determinar com mais precisão o valor do ân-
gulo de rumo (ψ), graças ao cálculo de momen-
tos da imagem do barco. O algoritmo encontra-se
dividido em cinco etapas. São elas: Aquisição da

Imagem, Conversão para Imagem Binária, Classi-

ficação dos Objetos e, finalmente, Cálculo do Cen-

tróide e Orientação da imagem do barco. O fluxo-
grama do algoritmo de processamento de imagem
é ilustrado na Figura 1. Mais detalhes são apre-
sentados em (Sokal, 2010).
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Figura 1: Fluxograma do algoritmo de processa-
mento de imagem.

3 Modelagem da Dinâmica do Véıculo

O barco utilizado neste trabalho foi constrúıdo por
Amaral (2008) e possui um propulsor na popa e
dois laterais. Os propulsores podem operar tanto
no sentido direto como reverso.

3.1 Modelo da Dinâmica

Segundo Fossen (2002), a equação dinâmica gené-
rica de um véıculo marinho, considerando seus seis
graus de liberdade (degrees of freedom — DOF),
pode ser representada pela Equação Cinética que
considera as forças que provocam o movimento:

Mν̇ + C(ν)ν +D(ν)ν + g(η) = τ + w , (1)

e pela Equação Cinemática que trata apenas os
aspectos geométricos do movimento:

η̇ = J(η)ν , (2)

na qual η =
[

P eT , ΘT
]T

; P e := [x, y, z]
T

é a
posição da embarcação em relação ao sistema es-
tacionário; Θ := [φ, θ, ψ]

T
contém os ângulos de

Euler, também conhecidos como ângulos de ati-

tude; ν =
[

vbTO , ωbTnb
]T

; vbO := [u, v, w]
T

é a ve-

locidade linear; e ωbnb := [p, q, r]
T

é a velocidade
angular. As velocidades são representadas no sis-
tema de coordenadas móvel.

3.2 Modelo para Três Graus de Liberdade

Neste trabalho serão desprezados os movimentos
de arfagem (pitch), jogo (roll) e o movimento ver-
tical (heave), pois para véıculos que navegam so-
bre a água estes movimentos ocorrem com ampli-
tudes bastante pequenas. Para adaptar o modelo
(1) para os três graus de liberdade de interesse, é
necessário redefinir os vetores posição e velocidade
como η := [x, y, ψ]T e ν := [u, v, r]T . Os siste-
mas de coordenadas adotados são apresentados na
Figura 2 (Fossen, 2002, Seção 2.1). O sistema de

coodenadas móvel, fixo no barco, é representado
por xbObyb; o sistema estacionário é representado
por xnOnyn; e o ângulo de rumo é representado
por ψ. Nesta figura pode-se ainda observar a dis-
posição dos propulsores do barco, P1, P2 e P3.

Figura 2: Embarcação e os sistemas de coordena-
das.

Visando simplificar a modelagem dinâmica e
adequar as equações (1) e (2) a um sistema de
posicionamento dinâmico de uma pequena embar-
cação, foram feitas as seguintes considerações:

• Como a embarcação flutua na superf́ıcie, o
termo gravitacional g(η) será desprezado;

• Uma vez que os experimentos foram realiza-
dos sem perturbações ambientais, estas (w)
serão desprezadas;

• Os termos de aceleração centŕıpeta e de Co-
riolis C(ν)ν são despreźıveis para operações
em baixa velocidade.

Tem-se então um modelo bastante simplifi-
cado dado por (mais detalhes em (Sokal, 2010)):

Mν̇ +D(ν)ν = τ , (3)

η̇ = R(ψ)ν , (4)

sendo o vetor de controle τ = [Fpx, Fpy, Mpz]
T

e
a matriz de rotação

R(ψ) =





cos(ψ) −sen(ψ) 0
sen(ψ) cos(ψ) 0

0 0 1



 . (5)

4 Identificação dos Parâmetros do

Sistema

Foram desenvolvidos procedimentos para a deter-
minação dos valores dos parâmetros hidrodinâmi-
cos do barco e das caracteŕısticas dos propulsores
(Sokal, 2010). Esses procedimentos foram inspira-
dos em (Chen, 2008), que usou filmagens de mo-
vimentos de um véıculo submarino para a identi-
ficação dos seus parâmetros. Para realizar a iden-
tificação, a equação dinâmica (3) foi reescrita de
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forma mais conveniente:

ν̇ +





Cx(γrc)V
2
rc

Cy(γrc)V
2
rc

Cψ(r)r2



 = M−1τ , (6)

na qual Cx, Cy e Cψ são os coeficientes de ar-
raste hidrodinâmicos, Vrc =

√
u2 + v2 e γrc =

−atan2(v, u) (Perez and Fossen, 2009).

4.1 Identificação dos Coeficientes de Arraste

Para identificar os coeficientes de arraste, foi ge-
rado um polinômio para interpolar a posição do
barco medida pela webcam em testes com propul-
sores desligados. Então, foi realizado o casamento
dos resultados experimentais com simulações do
modelo (4) e (6) com τ ≡ 0. Deste modo, os
coeficientes de arraste hidrodinâmico podem ser
obtidos a partir da equação





Cx(γrc)
Cy(γrc)
Cψ(r)



 = −







u̇
V 2

rc

v̇
V 2

rc

ṙ
r2






. (7)

Os coeficientes de arraste dependem do ângulo
γrc conforme a Figura 3. Para o movimento de ro-
tação, foram identificados valores distintos para o
movimento no sentido horário (C+

ψ = 0, 8 rad−1)

e anti-horário (C−

ψ = −0, 55 rad−1).
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Figura 3: Gráfico dos coeficientes de arraste.

4.2 Identificação dos Parâmetros dos Propulso-

res e Inércias

De modo análogo ao realizado para os coeficientes
de arraste, foi feita a identificação dos parâmetros
dos propulsores e da matriz de inércias por meio
de polinômios gerados a partir da interpolação da
posição do barco medida em experimentos em que
alguns propulsores eram ligados.

O arraste hidrodinâmico pode ser desprezado
pois nestes experimentos, as velocidades eram
muito baixas, de maneira que a equação (6) pode
ser reescrita como

ν̇ = M−1τ , (8)

sendo

τ = BFp , B =





1 0 0
0 1 1
0 Rp2x Rp3x



 , (9)

onde Fp = [Fp1, Fp2, Fp3]
T . Na matriz B em

(9), os elementos Rp2x = −0, 206m e Rp3x =
0, 0926m são as coordenadas dos eixos dos pro-
pulsores P2 e P3 no eixo xb, respectivamente.
Assumiu-se que a matriz de inércias é diagonal
M = diag{1; 23; 0, 35}. Assim, foram identifi-
cados os coeficientes dos propulsores no sentido
direto (F+

pi) e reverso (F−

pi ) apresentados na Ta-
bela 1.

Tabela 1: Valores dos coeficientes do propulsores.

Propulsor Força (N)

F
+
p1 0,12

F
−

p1 -0,042
F

+
p2 1,4

F
−

p2 -0,5
F

+
p3 0,7

F
−

p3 -1,2

5 Controle a Estrutura Variável

O objetivo do VSC é garantir que o estado do
sistema alcance este superf́ıcie e, após a super-
f́ıcie ter sido alcançada, deverá manter o estado
nela. Uma caracteŕıstica marcante do VSC é que
seu comportamento dinâmico não dependerá dos
parâmetros internos do sistema nem de perturba-
ções, uma vez que o modo deslizante tenha sido
atingido, conforme (Utkin et al., 1999).

A operação em modo deslizante apenas ocor-
rerá na região vizinha à superf́ıcie de chaveamento
em que as trajetórias do estado apontarem para
a superf́ıcie. Com isto, garantir a existência do
modo deslizante é um fator crucial para o projeto
de controladores VSC.

5.1 Projeto do Controlador VSC

Para o projeto do controlador foi feita a lineariza-
ção das equações dinâmicas (4) e (6) em torno de
η̃ = 0 e ν = 0, onde η̃ é o erro de posição, diferença
entre a posição atual e a posição de referência. Isto
é razoável, pois o barco operará apenas em baixas
velocidades ν ≈ 0, de maneira que o arraste hi-
drodinâmico pode ser desprezado. Deste modo, o
modelo dinâmico pode ser representado por

[

˙̃η
ν̇

]

=

[

0 I

0 0

] [

η̃

ν

]

+

[

0
M−1B

]

Fp ,

y =
[

I 0
]

[

η̃

ν

]

, (10)

no qual o vetor de estado é x(t) :=
[

η̃T , νT
]T

e I
é a matriz identidade.

Para adequar o sistema ao procedimento apre-
sentado em (DeCarlo et al., 1988), foi utilizada
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uma transformação do estado x = T−1x com

T−1 =

[

B2 0
0 B2

]

, B2 = M−1B . (11)

Então, neste novo sistema de coordenadas, a
dinâmica do sistema (10) será dada por

ẋ =

[

0 I

0 0

]

x+

[

0
I

]

Fp . (12)

O projeto da superf́ıcie de deslizamento foi
realizado segundo as técnicas apresentados em
(DeCarlo et al., 1988). As superf́ıcies de desli-
zamento são representadas como

σpi = Six(t) = 0 , (13)

e determinam o comportamento de cada um dos
propulsores utilizados. Para este trabalho as su-
perf́ıcies do sistemas foram projetadas segundo
(DeCarlo et al., 1988), mais detalhes em (Sokal,
2010).

Para o sistema dinâmico (12) utilizou-se a se-
guinte lei de controle multivariável (i = 1 , 2 , 3):

Fpi =







F−

pi , se σpi > 0 ,

0, se σpi = 0 ,
F+

pi , se σpi < 0 .
(14)

5.2 Existência de Modo Deslizante

Segundo Utkin et al. (1999), a existência de modo
deslizante pode ser comprovada utilizando-se a
função de Lyapunov

V =
1

2
σTσ, (15)

cuja derivada é

V̇ = σT σ̇, (16)

sendo,

σ̇ = Sẋ (17)

σT = xTST . (18)

Substituindo as equações (17) e (18) na equa-
ção (16), tem-se

V̇ = xTSTS(Ax+Bu). (19)

Utilizando-se a norma Euclidiana para vetores e a
norma induzida para matrizes, pode-se desenvol-
ver a equação (19),

V̇ = xTSTSAx+ xTSTSBu (20)

6 ‖ xTSTSAx ‖ +xTSTSBu (21)

6 ‖ STSA ‖ ‖ x ‖2
+ xTSTSBu . (22)

Deseja-se que V̇ < 0, logo

xTSTSBu < − ‖ STSA ‖ ‖ x ‖2
. (23)

Para SB = I, assim como em (DeCarlo et al.,
1988; Sokal, 2010), a equação (23) pode, então,
ser reescrita como

xTSTu < − ‖ STSA ‖ ‖ x ‖2
. (24)

Substituindo a lei de controle (14) em (24) obtém-
se

−xTST sgn(Sx) < − ‖ STSA ‖ ‖ x ‖2
, (25)

na qual sgn(Sx) = [sgn(σp1), sgn(σp2), sgn(σp3)]
T

e como consequência equivale à desigualdade

−‖ Sx ‖
1
< − ‖ STSA ‖ ‖ x ‖2

, (26)

que é satisfeita em alguma vizinhança de σ = 0.
Assim, conclui-se que existe uma região onde é
garantida a existência de modo deslizante.

5.3 Controle com Sinais Amostrados

Como o sistema proposto neste trabalho faz uso de
uma câmera para a medição da posição da embar-
cação, a informação da posição não estará dispońı-
vel a qualquer instante, sendo necessária a imple-
mentação de controle com sinais amostrados. A
câmera utilizada opera numa frequência de amos-
tragem de 30 Hz.

A amostragem dos sinais causou um erro de
regime mais evidente no ângulo de rumo (ψ). Isto
se deve ao fato de a taxa de amostragem utilizada
não ser alta o suficiente para possibilitar a elimi-
nação do erro em regime pelo controlador. Con-
forme apresentado em (Utkin et al., 1999, Caṕı-
tulo 9), para reduzir o erro em regime em situações
como esta, uma alternativa seria aumentar a taxa
de amostragem do sistema. Entretanto, tal artif́ı-
cio não poderá ser utilizado neste trabalho pois a
frequência de amostragem é imposta pela câmera
utilizada.

Em (Sokal, 2010) foi inclúıdo no controlador
VSC a integral do erro de posição, que eliminou
o erro em regime permanente. Com a inclusão da
integral do erro, é necessário que seja redefinido o
vetor de estado do sistema. Neste caso, o vetor de
estado aumentado passa a ser definido como

xa(t) =

[

ηI
x(t)

]

, (27)

com
η̇I = η̃ . (28)

A superf́ıcie de deslizamento para o estado au-
mentado é definida como

Sa =
[

SI S
]

, (29)

sendo

SI =





0, 1 0 0
0 0, 3 0
0 0 0, 5



 . (30)
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5.4 Observador Assintótico

Uma vez que apenas a posição do barco (η) é me-
dida, é necessário estimar a velocidade (ν) a fim
de realizar o VSC. Para isto foi usado um obser-
vador em tempo discreto com dinâmica (Åström
and Wittenmark, 1997)

x̂(k + 1|k) = Φx̂(k|k − 1) + Γu(k)+

+ L [y(k) − Cx̂(k|k − 1)] , (31)

no qual

Φ = eAh, Γ =

∫ h

0

eAsdsB , (32)

h é o peŕıodo de amostragem e k ∈ Z é o tempo
discreto.

A matriz L de ganho do erro de observação
é computada para posicionar os autovalores da
equação de erro de estimação convenientemente
dentro do ćırculo unitário no plano z.

6 Resultados Experimentais e de

Simulação

Inicialmente, assim como em (Amaral, 2008), as
velocidades do sistema foram estimadas por meio
de uma aproximação em tempo discreto para a
derivada da posição medida. Esse estimador de
velocidade é dado por

ν̂(k) =
η(k) − η(k − 1)

h
, (33)

sendo ν̂ o vetor da velocidade estimada e η o vetor
da posição medida. A Figura 4 apresenta os re-
sultados obtidos em simulação e experimento em
regime permanente.

A Figura 5 apresenta os resultados obtidos em
simulação e experimento em regime permanente
quando se empregou o observador assintótico na
realização do VSC. Nota-se que os erros de posi-
ção são menores quando se usa o observador as-
sintótico do que os obtidos com a aproximação em
tempo discreto para a derivada da posição medida,
uma vez que esta amplifica mais o rúıdo de medi-
ção e introduz atrasos que causam chattering em
sistemas VSC (Utkin et al., 1999).

7 Conclusões

O sistema de posicionamento dinâmico desenvol-
vido apresentou boa robustez a variações de pa-
râmetros, dinâmica não modelada (e.g., dinâmica
dos propulsores) e perturbações (e.g., ondas ge-
radas intencionalmente na piscina de testes). A
precisão do posicionamento do barco foi satisfató-
ria, conforme se pode observar nas Figuras 4 e 5.

O controlador a estrutura variável se mostrou
uma boa alternativa para o modelo utilizado nos

experimentos, pois esta técnica de controle foi ca-
paz de tornar o sistema imune a perturbações e
incertezas paramétricas. Outro fator que contri-
buiu bastante para o uso do VSC foi o caráter
chaveado do acionamento dos propulsores instala-
dos no protótipo utilizado.

O uso de visão computacional se mostrou uma
boa alternativa para o controle de pequenos siste-
mas que necessitam de boa precisão de posiciona-
mento com um custo relativamente baixo. A vi-
são computacional foi utilizada, inclusive, na iden-
tificação dos parâmetros do modelo dinâmico do
barco.

O uso de estimação da velocidade por meio de
uma aproximação em tempo discreto da derivada
se mostrou adequado para sistemas que não neces-
sitam de grande precisão, pois os resultados obti-
dos foram bastante razoáveis e esta técnica pode
ser implementada de modo relativamente simples
sem demandar o modelo dinâmico do barco. Caso
seja necessário controlar a posição com mais preci-
são, uma boa alternativa é o uso de observador as-
sintótico visto que os experimentos realizados com
este estimador apresentaram uma melhoria signifi-
cativa na precisão de posicionamento. No entanto,
seu desenvolvimento requer o conhecimento da di-
nâmica do barco.

Durante os experimentos, constatatou-se que
o cabo umbilical que alimenta o barco e a assime-
tria da disposição dos propulsores prejudicaram
significativamente o comportamento dinâmico do
barco. Acredita-se que a adoção de um sistema wi-

reless para envio dos sinais de controle ao barco,
baterias para supŕı-lo de energia e a inclusão de
um modelo da dinâmica dos propulsores no pro-
jeto do controlador e do observador, possibilitarão
resultados melhores que os apresentandos neste
trabalho.
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Rio de Janeiro. Dispońıvel em http://
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Abstract— This work presents a safe navigation approach for a car-like robot. It is based on a Velocity Vector
Field along with a Dynamic Window Approach for avoiding unmodeled obstacles. The vector field is associated
to a controller whose outputs are validated, and eventually modified, by the Dynamic Window Approach and
then applied as control inputs for the car. Experiments show that the vehicle was able to track the vector field
and avoid obstacles in its way.

Keywords— Safe navigation, Car-like robot, Vector Field, Dynamic Window Approach.

Resumo— Este trabalho aborda o problema de navegação segura de um carro autônomo. Para tanto, é
utilizado um planejamento de movimento por meio de Campos Vetoriais de Velocidade aliado ao Método da
Janela Dinâmica para o desvio de obstáculos não modelados. Basicamente, o campo vetorial é associado a um
controlador cujas sáıdas são validadas, e eventualmente modificadas, pelo Método da Janela Dinâmica e aplicadas
como entradas de controle do carro. Resultados experimentais mostraram que a metologia foi capaz de guiar um
carro autônomo pelo campo vetorial, fazendo-o desviar de obstáculos em seu caminho.

Palavras-chave— Navegação segura, Carro autônomo, Campo Vetorial, Método da Janela Dinâmica.

1 Introdução

Recentemente, diversos grupos no Brasil e no
exterior tem trabalhado na pesquisa e desen-
volvimento de automóveis autônomos ou semi-
autônomos (Honório et al., 2010; Fernandes et al.,
2010; Thrun et al., 2006; Atreya et al., 2006). Um
dos objetivos destes grupos é desenvolver tecno-
logias que possam ser integradas a véıculos co-
merciais, dotando-os de sistemas que aumentem
o conforto e a segurança de seus motoristas e pas-
sageiros.

Para permitir que um carro autônomo se
mova com segurança, é necessário que este pos-
sua um sistema completo de navegação. A nave-
gação é responsável por realizar um planejamento
de movimento que guie o carro de uma origem a
um destino e garanta segurança com a detecção e
o desvio de posśıveis obstáculos em seu ambiente
de trabalho. Durante todo este processo, o carro,
também deve conhecer sua localização no mundo
e controlar seu movimento.

Existem diversas composições de técnicas
para realizar a navegação de um carro autônomo.
Dentre elas, as mais comuns utilizam metodolo-
gias para criar caminhos que posteriormente são
seguidos com o aux́ılio de um controlador espećı-
fico (Thrun et al., 2006; Braid et al., 2006). No
entanto, como as entradas de controle de véıculos
autônomos são normalmente velocidades, o plane-
jamento de movimento e o desvio de obstáculos
por meio de comandos de velocidade podem eli-
minar a necessidade de controladores espećıficos e
simplificar a solução por meio da integração entre
planejamento de movimento e controle na mesma

técnica.
A solução proposta neste trabalho foi conce-

bida tendo como prinćıpio utilizar técnicas que
fornecessem comandos de velocidade para o con-
trole baixo ńıvel de um carro. Neste caso, optou-se
pela união de duas técnicas: (i) um Campo Veto-
rial de Velocidades (Pereira et al., 2009) e (ii) o
Método da Janela Dinâmica (Fox et al., 1997). A
primeira técnica é responsável pelo planejamento
prévio do movimento do véıculo por meio da as-
sociação de vetores de velocidade a cada configu-
ração posśıvel para o véıculo. Este planejamento
inicial não é alterado no decorrer do movimento.
Já a segunda técnica, realiza a validação das ve-
locidades fornecidas pelo Campo de acordo com
os obstáculos detectados ao redor do véıculo em
cada instante de tempo e, caso seja necessário,
fornece novas velocidades para permitir o desvio
dos obstáculos. Deve ser observado que não existe
replanejamento do movimento.

Para tanto, a solução foi segmentada nas eta-
pas de percepção do ambiente e controle de na-
vegação, de acordo com o diagrama da Figura 1.
A percepção do ambiente é a etapa responsável
por garantir ao controle de navegação, o conhe-
cimento constante do ambiente explorado, etapa
realizada com a detecção de obstáculos e a criação
de uma grade de ocupação (Elfes, 1989). No con-
trole de navegação estão os passos necessários para
gerar os comandos de atuação do carro autônomo,
respeitando-se os obstáculos detectados pela per-
cepção do ambiente.

A validação desta solução de navegação foi
realizada no Carro Autônomo Desenvolvido na
UFMG (CADU), a qual contou com a integra-
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Figura 1: Diagrama da solução adotada para rea-
lizar a navegação segura de um véıculo autônomo.

ção dos recursos de atuação, controle de veloci-
dade e localização já existentes no carro (Freitas
et al., 2009; Santos, 2009). Assim, pretende-se for-
necer ao CADU a capacidade de perceber o ambi-
ente e realizar um movimento seguro de um ponto
de ińıcio a um de destino.

Este artigo está dividido em 6 seções. Na Se-
ção 2 é feita uma breve apresentação do modelo ci-
nemático considerado para o véıculo. Nas Seções 3
e 4 são discutidas as etapas da Figura 1. Detalhes
de implementação e alguns resultados experimen-
tais que validam a solução estão na Seção 5. Final-
mente, a Seção 6 apresenta algumas considerações
e perspectivas para trabalhos futuros.

2 Modelo do véıculo

O primeiro passo para se controlar um robô é
conhecer o modelo que descreve sua cinemática.
Este modelo deve associar as entradas com as
variáveis que descrevem a sua postura (pose).
Como o carro autônomo utilizado neste traba-
lho é um véıculo com tração nas rodas dianteiras,
considera-se o seguinte modelo cinemático (Luca
et al., 1998):




ẋ
ẏ

θ̇

φ̇


 =




cos θ cosφ
sin θ cos φ

sin φ/l
0


 v1 +




0
0
0
1


 v2, (1)

onde a configuração do véıculo é expressa por (x,
y, θ, φ), sendo (x, y) a posição do seu referencial
{R}, θ o ângulo entre esse referencial e o refe-
rencial do mundo {O} e φ o ângulo de esterça-
mento das rodas dianteiras, que pode ser obtido
pela média dos ângulos de cada uma das rodas
dianteiras, segundo o modelo de Ackerman (Luca
et al., 1998). As entradas deste modelo são as
velocidades linear das rodas dianteiras v1 e da va-
riação angular do esterçamento destas rodas v2.
A constante l é a distância entre os eixos traseiro
e dianteiro. A Figura 2 ilustra estas variáveis.
Ao centro do eixo dianteiro pode ser visualizada
a roda virtual gerada pelo modelo de Ackerman,
com a média do ângulos das rodas frontais. É
importante frisar que v1 é diferente da velocidade
linear do véıculo, dada por v1 cosφ.

Figura 2: Diagrama descritivo do modelo cinemá-
tico do véıculo (1), onde estão representadas sua
configuração (x, y, θ, φ) e suas entradas v1 e v2.
Neste modelo, o véıculo se move por trajetórias
circulares definidas pelo centro de curvatura ins-
tantâneo (ICC). O ponto P = (xP , yP ) é a pro-
jeção necessária para realizar a linearização por
realimentação estática. O tamanho desta proje-
ção é definido por ∆P .

A partir do modelo cinemático apresentado é
posśıvel descrever o movimento do véıculo em si-
tuações ideais. Isto é feito por meio das equações
de movimento (2). Com elas é posśıvel determi-
nar como serão as mudanças na configuração do
véıculo para um pequeno intervalo de tempo 4t.





x(t +4t) = x(t) +4tẋ(t),
y(t +4t) = y(t) +4tẏ(t),
θ(t +4t) = θ(t) +4tθ̇(t),
φ(t +4t) = φ(t) +4tφ̇(t).

(2)

3 Percepção do ambiente

Para que um véıculo navegue em segurança é ne-
cessário que este seja capaz de perceber o ambiente
a sua volta por meio de sensores. De acordo com
a Figura 1, a percepção do ambiente foi dividida
em duas etapas: (i) a detecção de obstáculos e (ii)
a construção da grade de ocupação local. Estas
etapas são brevemente detalhadas nesta seção.

3.1 Detecção de obstáculos

Para a detecção de obstáculos pelo CADU foi pro-
posto a utilização de uma câmera de visão esté-
reo direcionada para a região frontal do véıculo.
Baseado nesta configuração, em (Lima and Pe-
reira, 2010) foi implementada uma técnica que uti-
lizava o Mapa de Disparidade “V” para detectar
obstáculos de uma cena. Com o Mapa de Dispari-
dade “V” foi posśıvel aproximar nuvens de pontos
obtidas com o sistema de visão estéreo por planos
com diferentes inclinações. Com estes planos, a
tarefa de detecção de obstáculos resumiu-se a defi-
nir quais deles são trafegáveis ou não. Pelo sucesso
desta metodologia na detecção dos obstáculos, ela
também foi utilizada no presente trabalho.
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Para facilitar a manipulação dos dados de obs-
táculos reconhecidos, estes foram convertidos em
informação de distância e ângulo (robst, θobst) em
relação ao referencial do carro. Por fim, estes da-
dos são enviados para a grade de ocupação para
serem devidamente tratados.

3.2 Grade de ocupação local

A grade de ocupação (Elfes, 1989) é uma técnica
probabiĺıstica utilizada na reconstrução de ambi-
entes por meio de dados sensoriais coletados no
movimento de um robô. Com ela, é posśıvel veri-
ficar, por exemplo, onde estão localizados os obs-
táculos do ambiente em relação ao robô, filtrar da-
dos sensoriais ruidosos e combinar dados proveni-
entes de vários sensores em uma informação única.
O mapa do ambiente é armazenado na forma de
uma matriz de dados (grade), onde cada célula
representa a probabilidade de se ter ou não um
obstáculo em uma determinada célula.

No entanto, representar uma grade de ocu-
pação para ambientes muitos grandes, tais como
os externos, pode ser muito custoso computacio-
nalmente. A solução adotada neste trabalho foi
reduzir a grade a uma pequena região ao redor do
véıculo. Esta solução, chamada de Grade de Ocu-
pação Local, pode ser resumida ao problema de
se encontrar a probabilidade a posteriori de uma
célula do mapa a partir de uma série de dados, de
acordo com:

p(mi|z1:t, x1:t), (3)

onde mi é a célula da grade com ı́ndice i, z1:t é
o conjunto de medidas sensoriais até o tempo t e
x1:t é o caminho realizado pelo véıculo.

Para um carro navegando apenas com o sis-
tema de visão estéreo proposto em (Lima and Pe-
reira, 2010), onde o campo de visão (FOV) é re-
duzido apenas à região frontal do véıculo, a grade
de ocupação local pode aumentar a informação
sensorial contida em uma leitura com a utiliza-
ção dos dados passados. Para o melhor funcio-
namento deste método, duas considerações foram
feitas neste artigo:

• Todo obstáculo, para ser reconhecido na
grade de ocupação local, precisa ter sido re-
conhecido em algum momento por algum dos
sensores instalados no véıculo (neste caso so-
mente uma câmera); e

• O movimento dos obstáculos que estejam na
região monitorada pela grade de ocupação
deve ser considerado nulo, pois não serão con-
sideradas técnicas para detectar o movimento
dos mesmos.

Para exemplificar o uso da grade de ocupa-
ção local para a leitura sensorial, a Figura 3 apre-
senta um automóvel equipado com um sensor vi-
sual com FOV de 43◦ trafegando, com aux́ılio de

um campo vetorial (setas), em um ambiente de
simulação. Nesta mesma figura, à esquerda, está
a correspondente grade de ocupação local obtida
pelo movimento deste véıculo, juntamente com a
representação de uma leitura sensorial expandida
para toda a dimensão do carro. É interessante ob-
servar que o obstáculo próximo ao carro continua
a ser percebido pela grade, mesmo quando está
fora do FOV do sensor.

Figura 3: Exemplo de um automóvel trafegando
em um ambiente de simulação com um sensor de
FOV limitado (à esquerda) e sua correspondente
grade de ocupação local (à direita). Os pontos em
rosa representam as leituras sensoriais em ambas
situações e as setas azuis representam o campo
vetorial que guia o véıculo. Na figura da direita as
regiões escuras e as bordas da figura representam
obstáculos ao movimento. Na figura da esquerda,
regiões escuras representam a probabilidade nula
da presença de obstáculos e as regiões brancas a
certeza de encontrá-los.

4 Controle de Navegação

Controlar a navegação de um carro autônomo é
permitir que este realize seu movimento previa-
mente planejado de forma segura. Esta seção tem
por objetivo, apresentar o controle de navegação
da Figura 1. O prinćıpio adotado é o de um con-
trolador h́ıbrido, com uma etapa inicial delibera-
tiva, constantemente validada por uma etapa final
reativa.

4.1 A etapa de controle deliberativo

O controle deliberativo é uma estratégia de con-
trole clássica na robótica, onde as ações do robô
são planejadas. A técnica deliberativa escolhida
para o controle de navegação do carro autônomo
deste trabalho é aquela de Campos Vetoriais apre-
sentada em (Pereira et al., 2009). Seu planeja-
mento ocorre antes de qualquer movimento pela
definição de um campo vetorial cont́ınuo que for-
neça comandos de velocidade (vx, vy) para todos
os pontos do domı́nio. Para tanto, é necessário que
o sistema de localização do carro (Santos, 2009)
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forneça sua posição (x, y) a cada instante. Ao fi-
nal, o carro deve ser guiado pela região do campo
por meio das velocidades retornadas. A seta azuis
na Figura 3 representam um exemplo de campo
de velocidade utilizando esta técnica. Nesta fi-
gura, o campo não considerou os obstáculos ovais
pequenos. Observe por esta figura que o campo foi
constrúıdo sobre o espaço de trabalho do véıculo,
e não sobre seu espaço de configurações. Assim, as
dimensões do véıculo não são consideradas nesta
etapa, sendo levadas em conta somente na etapa
reativa descrita na próxima seção.

Como os comandos de velocidade (vx, vy) não
podem ser instantaneamente aplicados a um robô
não-holonômico, como o carro em questão, a so-
lução adotada neste trabalho foi passar as velo-
cidades por uma função f(vx, vy), que fornecesse
as velocidades de atuação (v1V F , v2V F ) a serem
atribúıdas ao carro. Esta função implementa a
técnica de Linearização por Realimentação Está-
tica de Estados (FBL) (Luca et al., 1998) e é res-
ponsável por guiar o véıculo no campo vetorial.
A técnica utiliza a projeção definida pelo ponto
P = (xP , yP ) na Figura 2 para realizar os cálcu-
los da FBL. O tamanho desta projeção, definido
por ∆P , interfere diretamente na suavidade com
que o véıculo seguirá o campo vetorial. Além das
velocidades, ela recebe como entrada os dados de
orientação do véıculo (θ), fornecido pelo sistema
de localização, e ângulo de esterçamento do vo-
lante (φ). Um detalhamento da técnica é mos-
trado em (Lima, 2010).

4.2 A etapa de controle reativo

A proposta de controle deliberativo, apresentada
anteriormente, não garante segurança ao movi-
mento do véıculo uma vez que o planejamento de
movimento inicial não considera a dinâmica do
ambiente e as dimensões do robô para ser cons-
trúıdo. Por isso, ao se acompanhar o diagrama
da solução (Figura 1), percebe-se que as velocida-
des (v1V F , v2V F ) não são diretamente aplicadas
ao robô. Elas passam por um processo de “valida-
ção das velocidades”. Este processo foi composto
por uma solução de controle reativo para o desvio
de obstáculos que utiliza as informações da per-
cepção do ambiente, postura (pose) e velocidades
atuais do robô.

Neste trabalho, o controle reativo foi combi-
nado com o deliberativo por meio do Método da
Janela Dinâmica (DWA) (Fox et al., 1997), porém
adaptado para um carro autônomo1. Neste sen-
tido, uma contribuição importante foi apresentada
em (Rebai et al., 2007), onde o DWA foi aplicado a
um véıculo autônomo com tração nas rodas trasei-

1Para garantir a completude foi utilizado o mesmo
prinćıpio abordado por (Brock and Khatib, 1999), onde
combinou-se um planejamento de movimento global (no
caso Wavefront) com o DWA e foi provado que a solução
final era global.

ras. Devido à esta semelhança, muitos prinćıpios
utilizados aqui podem ser encontrados no traba-
lho (Rebai et al., 2007). Nele, a janela dinâmica
foi definida para a velocidade linear v (v1 cos(φ)
para véıculos com tração na dianteira) e angular
ω (θ̇) do carro, semelhante à proposta original do
método (Fox et al., 1997). Porém, ω não é uma
velocidade diretamente aplicável no carro, pois ela
depende não linearmente do ângulo de esterça-
mento do volante φ e da velocidade v1, segundo
a seguinte equação, extráıda do modelo cinemá-
tico do carro (Equação (1)):

θ̇ = ω = v1
sin φ

l
. (4)

Assim, por esta ser uma relação não-linear dife-
rente das entradas de controle do carro (v1, v2), a
janela dinâmica (DW) foi definida para v1 e φ.

Resumidamente, a metodologia constrói em
cada intervalo de tempo 4t um espaço (DW) com
todos os pares válidos de v1 e φ que o véıculo
consegue alcançar. Estes pares devem respeitar a
Equação (2), que descreve o movimento do véıculo
e também os obstáculos detectados (no presente
trabalho, representados pela grade de ocupação
local apresentada na Subseção 3.2).

A integração das etapas deliberativa e reativa
consiste, inicialmente, em transformar as veloci-
dades (v1V F , v2V F ) calculadas como resultado do
campo vetorial em um par v1 e φ (Lima, 2010).
É então verificado se este par é válido por meio
da DW. Caso o par seja válido, (v1V F , v2V F ) é
diretamente aplicado ao véıculo. Por outro lado,
caso seja detectado que o par é inválido, um ou-
tro par é escolhido por meio de uma função obje-
tivo G a ser maximizada. Esta função representa
a soma ponderada de outras subfunções que me-
dem o direcionamento do véıculo em relação ao
campo vetorial (vf1 ), sua velocidade (velocity) e
a desobstrução (dist) do caminho em relação ao
obstáculos:

G(v1, φ) =α · vf1(v1, φ) + β · dist(v1, φ)
+ γ · velocity(v1, φ),

(5)

onde α, β e γ são os pesos destas subfunções. A
escolha adequada destes parâmetros favorece que
o véıculo realize seu movimento sempre seguindo
o campo vetorial com a maior distância posśıvel
dos obstáculos e maior velocidade de translação.
Sejam os valores ótimos obtidos pela maximização
de G(v1, φ) iguais a (v1otm, φotm), eles devem ser
convertidos em entradas de controle para o carro
iguais a (v1DWA, v2DWA). A conversão desses va-
lores pode ser realizada por:





v1DWA = v1otm,

v2DWA =
φotm − φa

4t
.

(6)

Na próxima seção serão apresentados alguns
resultados experimentais realizados que ilustram
a solução aqui proposta.
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5 Resultados

Para avaliar a solução apresentada anteriormente
foi utilizado o carro autônomo que está em de-
senvolvimento na Universidade Federal de Minas
Gerais, o CADU. Para os testes, foi adotada a con-
figuração computacional apresentada na Figura 4,
a qual utiliza:

• Uma câmera estéreo Bumblebee2 conectada a
um hub Firewire pelo barramento IEEE1394.
O hub é necessário para a alimentação da câ-
mera;

• Um computador portátil com processador In-
tel Pentium Core II Duo de 1.83GHz e 4G de
memória RAM rodando Windows Vista que
executa os algoritmos de detecção de obstá-
culos utilizando imagens da câmera recebidas
pelo barramento IEEE1394;

• Um segundo computador portátil equipado
com Intel Pentium Core II Duo de 1.66GHz
e 2G de memória RAM rodando Windows
Vista que recebe os dados de obstáculos do
primeiro computador via Ethernet, imple-
menta todas as demais tarefas da Figura 1
e atua nos dispositivos do CADU via portas
USB e Serial.

Figura 4: Configuração computacional adotada
nos experimentos com CADU.

Os experimentos no CADU foram realizados
em um campo vetorial elipsoidal que inicialmente
não considera a presença de obstáculos. No pri-
meiro experimento, nenhum obstáculo foi adici-
onado, o que gerou o caminho observado na Fi-
gura 5(a). Este caminho, como era de se esperar,
ocorreu sem desvios na trajetória, com o carro se-
guindo o campo vetorial. Resultado diferente da-
quele apresentado na Figura 5(b), onde um obs-
táculo foi propositalmente adicionado ao caminho
do CADU. Neste experimento, apesar de se utili-
zar o mesmo campo vetorial para guiar o CADU,
foi necessário utilizar os recursos de detecção e
desvio de obstáculos para garantir uma trajetória

(a) (b)

Figura 5: Caminho realizado pelo CADU para o
mesmo campo vetorial, livre (a) ou não (b) de
obstáculos. O ińıcio do caminho ocorre na posi-
são x = y = 0 e o movimento ocorre no sentido
horário. A postura do véıculo durante a simu-
lação está representada por retângulos vermelhos
em ambos os casos. Em (b) a posição aproximada
do obstáculo está destacada de verde.

segura ao véıculo. Este último resultado mostra
que o véıculo tende sempre a seguir o campo ve-
torial com uma trajetória suave, mesmo quando
está desviando de um obstáculo.

Para melhor visualização dos resultados aqui
apresentados, v́ıdeos deste e de outros experimen-
tos estão dispońıveis em http://coro.cpdee.
ufmg.br/.

6 Considerações Finais

Este artigo apresentou um método para a nave-
gação segura de véıculos autônomos baseado em
Campos Vetoriais de Velocidade e no Método da
Janela Dinâmica (DWA). A solução proposta foi
constitúıda de etapas simples e bem conhecidas
na literatura, mas que combinadas, resultaram em
um sistema de navegação completo e eficiente para
um véıculo autônomo terrestre em ambientes com
obstáculos.

O sistema de navegação foi composto pelas
etapas de localização, planejamento e controle. A
localização foi responsável por fornecer a pose es-
timada do véıculo no mundo. A etapa de planeja-
mento foi responsável por definir um campo veto-
rial que considerava somente obstáculos estáticos.
Como este foi desenvolvido para fornecer vetores
de velocidades para guiar um robô holonômico e
puntual no mundo, um controlador de baixo ńıvel
foi necessário. Para concepção deste, foi utilizado
o método de Linearização por Realimentação Es-
tática (FBL). A sáıda do FBL, já no formato das
entradas permitidas para o carro, foi então vali-
dada e, eventualmente, alterada pelo DWA.

Para percepção do ambiente e construção da
janela dinâmica, foi desenvolvida a grade de ocu-
pação local que armazena um mapa probabiĺıstico
do entorno do véıculo. Esta grade foi atualizada a
cada nova leitura sensorial. A grade de ocupação
local expandiu as leituras sensoriais do véıculo e
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permitiu o reconhecimento de obstáculos em re-
giões antes sem informação sensorial.

Os resultados atuais indicam que o CADU,
com os recursos que dispõe e a adição de alguns
sensores de obstáculos, teria capacidade necessária
para participar de um desafio no deserto similar
ao do DARPA Grand Challenge (DARPA, 2005).
No entanto, muito ainda deve ser feito para que o
véıculo possa se deslocar em ambientes mais com-
plexos contendo obstáculos móveis, por exemplo.
Assim, como trabalhos futuros, pretende-se incor-
porar mais sensores ao atual sistema, afim de am-
pliar FOV sensorial do carro e a sensibilidade a
pequenos obstáculos. Além disso, procurar-se-a
criar novas subfunções para o DWA que agreguem
funcionalidades que permitam ao véıculo mover-
se em segurança em ambientes urbanos, inclusive
respeitando as leis de transito vigentes.
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o método da janela dinâmica, Master’s thesis,
Universidade Federal de Minas Gerais. Dis-
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Abstract— Recently many theories based on Qualitative Spatial Reasoning have been developed in the area
of Artificial Intelligence. Inspired by the region-based formalization of space such as The Region Connection
Calculus and The Region Occlusion Calculus, the Depth Profile Calculus represents the relations between objects
and an observer. In order to formalize a world where the agent and the objects can move, the Dynamic Depth
profile Calculus was developed. The system described in this paper was created to deal with the data generated
by a system that monitors the depth profile of objects and observer. This system is able to handle the depth
profile data generated by a simulator of situations from vehicular traffic and advise about actions that make the
autonomous vehicle safe to interact with other vehicles.

Keywords— Autonomous Vehicles, Qualitative Spatial Reasoning, Situation Calculus.

Resumo— As teorias baseadas no Racioćınio Espacial Qualitativo têm originado diversos trabalhos na área
de inteligência artificial nos últimos anos. Após a formalização das relações entre objetos em trabalhos como o
Cálculo de Conexão de Regiões e o Cálculo de Oclusão de Regiões, foi necessário o aprimoramento das informações
em relação a um observador, desafio este abordado no Cálculo de Perfil de Profundidade. Para monitorar o
movimento tanto dos objetos quanto do observador, desenvolveu-se o Cálculo de Perfil de Profundidade Dinâmico.
A partir dos gerados por um sistema de monitoramento do perfil de profundidade dinâmico de objetos e observador
desenvolvemos um sistema lógico sobre situações de tráfego de véıculos. Este sistema mostrou-se capaz de
interpretar os dados de perfil de profundidade gerados por um simulador de situações de tráfego de véıculos e
sugerir ações a um véıculo autônomo para que este possa interagir de forma segura com outros véıculos.

Palavras-chave— Véıculo Autônomo, Racioćınio Espacial Qualitativo, Cálculo de Situações.

1 Introdução

Um sistema de segurança em tráfego de véıcu-
los pode ser utilizado para dar suporte a um véı-
culo autônomo para que este possa se locomover
de forma segura entre outros véıculos. Para isso,
neste trabalho foram desenvolvidos axiomas que
levam em consideração os dados adquiridos por
um simulador de tráfego de véıculos. Destes dados
podem ser extráıdas informações como distância
entre o agente e os demais véıculos, largura dos
véıculos, se os véıculos estão se aproximando ou
distanciando do agente, entre outras. Para cada
situação onde identifica-se potencial risco para o
véıculo autônomo, foi desenvolvida uma formaliza-
ção qualitativa para identificá-la. Desta maneira é
posśıvel sugerir ações ao agente, como por exem-
plo uma frenagem em tempo hábil para evitar uma
posśıvel colisão.

Para o desenvolvimento deste projeto foram
utilizados conceitos baseados na área de Racioćı-
nio Espacial Qualitativo em Inteligência Artificial,
onde busca-se formalizar o conhecimento espacial,
possibilitando a interpretação do comportamento
de um sistema f́ısico. Em particular utilizou-se o
Cálculo de Perfil de Profundidade (Santos, 2007),
que é uma formalização do espaço baseada em
atributos presentes em uma sequência de imagens.
Este cálculo foi utilizado na identificação de atri-
butos como tamanho, profundidade e distância de

objetos, assim como suas transições. Com estes
atributos foi gerado o mapa de profundidade, uti-
lizado como primitiva para o sistema de racioćınio
qualitativo para um sistema de segurança em trá-
fego de véıculos, conforme descrito neste trabalho.

Este artigo está organizado da seguinte ma-
neira: a próxima seção descreve brevemente a área
de racioćınio espacial qualitativo e sistemas de as-
sistência ao condutor; a seção 3 introduz os con-
ceitos básicos utilizados na formalização espacial
de situações em tráfego de véıculos (desenvolvida
na seção 4). A seção 5 descreve os resultados da
aplicação do sistema proposto em um ambiente
simulado. A seção 6 conclui este trabalho.

2 Revisão Bibliográfica

A área de Racioćınio Espacial Qualitativo (REQ)
em Inteligência Artificial busca formalizações de
conceitos espaciais para servirem de base para sis-
temas automáticos capazes de representar e in-
ferir fatos sobre a estrutura espacial de um do-
mı́nio (Cohn et al., 1997). Em outras palavras,
o REQ tem como objetivo desenvolver modelos
qualitativos a partir de relações sobre, por exem-
plo, a topologia, a direção, a forma e a distância
entre objetos. Há diversas representações para es-
tes atributos, e suas transições são caracteŕısticas
chave para o racioćınio sobre o espaço (Cohn and
Hazarika, 2001).
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Um dos exemplos de Racioćınio Espacial Qua-
litativo é Cálculo de Conexão de Regiões (Region
Connection Calculus - RCC) (Randell et al., 1992)
que consiste em um modelo de representação e ra-
cioćınio sobre relações a respeito de regiões espa-
ciais. A base destas relações é a primitiva biná-
ria “conectado”C(a, b), que representa “a região a
está conectada à região b”. Esta primitiva é ver-
dadeira se as regiões a e b possuem ao menos um
ponto em comum.

As relações definidas pelo RCC são: DC(a, b)
- a está desconectada de b; P (a, b) - a é parte de
b; PP (a, b) - a é parte própria de b; EQ(a, b) -
a é idêntica a b; O(a, b) - a sobrepõe b; DR(a, b)
- a é discreta de b; PO(a, b) - a sobrepõe parcial-
mente b; EC(a, b) - a está externamente conectada
a b; TPP (a, b) - a é parte própria tangencial de b;
NTPP (a, b) - a é parte própria não tangencial de
b.

O Cálculo de Oclusão de Regiões - ROC
(Randell et al., 2001) utiliza as relações do RCC
para modelar a interposição entre corpos, volumes
e imagens. Portanto, o ROC consegue lidar com
a distância e profundidade entre os objetos repre-
sentados.

Teorias de REQ podem ser utilizadas para o
desenvolvimento de diversos sistemas, entre eles,
os sistemas de assistência ao condutor. Estes siste-
mas podem ser classificados em três grandes áreas:
segurança, economia e conforto, apesar de nem
sempre ser posśıvel classificar um sistema em uma
única área (Küçükay and Bergholz, 2004). Em
geral, os sistemas classificados na área de segu-
rança tem como objetivo a prevenção de aciden-
tes, ou a minimização de seus efeitos. Os sistemas
da área de economia tem como objetivo reduzir
o consumo de combust́ıvel e os gastos com ma-
nutenção do véıculo. Para os diversos sistemas
classificados na área de conforto, o objetivo é fa-
cilitar a utilização dos dispositivos e sistemas ele-
trônicos presentes nos véıculos, fazendo com que
o condutor atue de maneira cada vez mais sim-
ples na tarefa de deslocar-se de um lugar a outro.
O sistema proposto neste trabalho enquadra-se na
principalmente na área de segurança.

3 Teoria

Nesta seção estão descritas algumas teorias que
foram utilizadas neste trabalho para construir um
sistema de racioćınio e segurança para um carro
autônomo em situações de tráfego de véıculos.

3.1 Cálculo de Perfil de Profundidade

O Cálculo de Perfil de Profundidade (Santos,
2007) é uma formalização do espaço que dá-se
através de funções que extraem atributos como
profundidade, tamanho e distância de objetos pre-
sentes em uma sequência de imagens estéreo de um

determinado ambiente. Os objetos são representa-
dos por picos de onde é posśıvel identificar carac-
teŕısticas como profundidade e movimento através
do perfil de profundidade. As transições das rela-
ções destes atributos são representadas pelo Cál-
culo de Perfil de Profundidade Dinâmico (DDPC
- Dynamic Depth Profile Calculus). O sistema
proposto em (Santos, 2007) (e estendido no pre-
sente trabalho) é baseado em uma simplificação
dos mapas de profundidade provenientes do sis-
tema de visão estéreo: o perfil de profundidade
gerado por um corte horizontal (cruzando o centro
do campo visual) em cada cena observada (cf. fi-
gura 1). Destes perfis de profundidade, extraem-se
informações 2D de cada cena, incluindo tamanho
e distância dos objetos em relação ao observador.
Objetos em perfis de profundidade são represen-
tados por picos, os quais são considerados elemen-
tos primitivos no sistema de racioćınio qualitativo.
No lugar de profundidade, utiliza-se a informação
de disparidade para representar a distância entre
um objeto e o observador, uma vez que esta in-
formação pode ser obtida diretamente da câmera
estéreo. Disparidade é inversamente proporcional
à profundidade vezes uma constante dependente
da geometria da câmera. Quanto maior o valor
da disparidade, mais próximo do observador está
o objeto.

O perfil de profundidade é representado por
um gráfico onde a medida de disparidade está no
eixo y e os pixels do corte horizontal da cena estão
no eixo x, conforme observa-se na figura 1. A letra
L representa a maior distância entre o objeto e o
observador que o sistema consegue identificar.

Figura 1: Visão global de uma cena (fig. da es-
querda) e o respectivo perfil de profundidade (fig.
da direita).

Fonte: (Santos, 2007)

Além da disparidade, o perfil de profundidade
apresenta informações sobre o tamanho relativo
dos objetos e a distância entre eles do ponto de
vista do observador. O valor do tamanho dos ob-
jetos é obtido através da diferença entre as duas
bordas laterais do pico, enquanto a distância entre
eles é obtida pela diferença entre as bordas laterais
mais próximas de dois picos diferentes.
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3.2 Cálculo de Perfil de Profundidade Dinâmico

O Cálculo de Perfil de Profundidade Dinâmico
(DDPC) é uma extensão do Cálculo de Perfil de
Profundidade. Seus predicados definem alterações
nas cenas observadas gerando posśıveis interpreta-
ções de movimentos dos objetos e do observador.

Os predicados sobre as transições dos picos
são listados abaixo, onde a variável t representa
um instante de tempo. Neste trabalho, t é uma
variável discreta que representa os quadros (fra-
mes) de uma sequência de v́ıdeo.

• Extending(p, t), atesta que o pico está au-
mentando de largura no tempo t;

• Shrinking(p, t), atesta que o pico está dimi-
nuindo de largura no tempo t;

• V anishing(p, t), atesta que o pico está dimi-
nuindo de tamanho no tempo t a ponto de
não ser mais percebido;

• Appearing(p, t), atesta que um pico está sur-
gindo do fundo de um perfil;

• Peak approaching DisC(p, q, t), representa
dois picos se aproximando no tempo t mas
permanecendo desconectados;

• Peak approaching ExtC(p, q, t), representa
dois picos se aproximando no tempo t e
tornando-se externamente conectados;

• Peak receding DisC(p, q, t), representa dois
picos afastando-se um do outro no tempo t e
permanecendo desconectados;

• Peak receding ExtC(p, q, t), representa dois
picos externamente conectados afastando-se
um do outro no tempo t;

• Peak coalescing(p, q, t), atesta que dois picos
estão fundindo-se no tempo t;

• Going out sight(p, q, t), representa o caso de
um pico desaparecer do campo de visão do
observador no tempo t (por oclusão ou por
deslocamento lateral);

• Peak splitting(p, q, t), representa o caso de
um pico dividir-se em dois no tempo t;

• Single peak static(q, t), atesta que o pico
não sofreu alteração de disparidade ou tama-
nho no tempo t;

• Peak static(p, q, t), atesta que a distância en-
tre dois pico não sofreu alteração no tempo t.

Para prever o comportamento futuro dos ob-
jetos, utiliza-se o diagrama de vizinhança das rela-
ções de transição do pico (figura 2). Através deste
diagrama observa-se a sequência posśıvel de alte-
ração de comportamento de um pico e as transi-
ções necessárias para que isso aconteça. É posśıvel

Figura 2: Diagrama de Vizinhança
Fonte: (Santos, 2007)

observar na figura 2 que nem todas as transições
são reverśıveis.

É importante notar que os predicados descri-
tos acima são definidos sobre transições nos picos
em perfis de profundidade, que são gerados pelo
movimento dos objetos no domı́nio (incluindo o
observador). Portanto, cada um destes predica-
dos pode ser associado a um conjunto de hipóte-
ses para explicar as posśıveis ações ocorridas nos
objetos f́ısicos observados (conforme descrito de-
talhadamente em (Santos, 2007)).

3.3 Racioćınio Sobre Perfil de Profundidade Di-
nâmico

O trabalho apresentado em (Soutchanski and San-
tos, 2008) trata-se de um formalismo lógico que
representa transições entre perfis de profundidade
no Cálculo de Situações. O Cálculo de Situações
(Reiter, 2001) é um formalismo lógico utilizado
para representação e racioćınio sobre ações e mu-
danças de estado em domı́nios dinâmicos. Utiliza-
se de axiomas que consideram situações como his-
tórias, onde cada situação é uma sequência finita
de ações. A base dos axiomas é a função binária
s′ = do(a, s), que representa a chegada à situação
sucessora s′ após a execução da ação a no estado
s. O śımbolo S0 representa a situação inicial. O
predicado Poss(a, s) é binário e representa a pos-
sibilidade de executar-se a ação a na situação s
(pré-condição).

Com o objetivo de manipular dados simbó-
licos sobre movimentos dos objetos e do próprio
observador, o trabalho descrito em (Soutchanski
and Santos, 2008) utiliza-se de uma descrição ge-
ométrica do ambiente. Por exemplo, é posśıvel
medir o deslocamento relativo de um determinado
objeto através da distância angular, que consiste
simplesmente na diferença entre o ponto mais à
esquerda de um perfil e o ponto mais à direita de
outro.

Sempre que acontece alguma ação, nota-se
uma alteração em algum atributo do pico identi-
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ficado. Esta alteração enquadra-se em uma tran-
sição de um estado para outro, que pode ser em
um único pico ou em um par deles. Tais transi-
ções são representadas pelos predicados do DDPC
e são inseridas como fluentes em uma formalização
de ações no cálculo de situações.

Para axiomatizar as pré-condições das ações
que afetam estes fluentes define-se a Teoria de
Profundidade e Movimento (Theory of Depth and
Motion - TDM ). Em um domı́nio onde tanto os
objetos, quanto o observador podem se mover, as
percepções captadas pelos sensores em um inter-
valo de tempo podem ser representadas em um
diagrama de vizinhança. Desta maneira é posśı-
vel raciocinar sobre os movimentos dos objetos e
do observador no ambiente e calcular seus efeitos.

4 Sistema de Segurança em Tráfego de
Véıculos

O Sistema de Segurança em Tráfego de Véıculos
proposto neste trabalho consiste em um conjunto
de axiomas capazes de interpretar o comporta-
mento de véıculos comuns em relação a um véı-
culo onde este sistema opera, visando a interação
segura entre eles. Estes axiomas identificam pos-
śıveis riscos de colisão e, de acordo com o cenário
observado, sugerem ações de desvio, parada ou al-
teração de velocidade do véıculo inteligente evi-
tando assim um acidente. É importante salientar
que estes axiomas não foram propostos para con-
trolar um véıculo autônomo, mas apenas para in-
terpretar situações de risco. Portanto, os axiomas
descritos abaixo são definidos como condições so-
mente necessárias a respeito de algumas situações
em tráfego de véıculos.

Para o desenvolvimento destes axiomas levou-
se em consideração apenas a visão frontal do
agente, delimitada pelo cone de visão cuja aber-
tura é de 120o conforme demonstrado na figura 3.
Considerou-se também o percurso tanto do agente
quanto dos véıculos comuns em duas faixas, uma
à esquerda e outra à direita do véıculo inteligente
(observador).

Os axiomas determinam as seguintes ações de
segurança:

• parar(v, t), determina que o véıculo inteli-
gente deve parar no instante t;

• reiniciarmov(v, t), determina que o véıculo
inteligente está seguro para reiniciar movi-
mento no instante t;

• mudarfe(v, t), determina que o véıculo inte-
ligente deve mudar para a faixa da esquerda
no instante t;

• mudarfd(v, t), determina que o véıculo inte-
ligente deve mudar para a faixa da direita no
instante t;

• desacelerar(v, t), determina que o véıculo in-
teligente deve desacelerar no instante t para
manter-se seguro;

• matervelcte(v, t), determina que o véıculo in-
teligente deve manter sua velocidade cons-
tante no instante t para manter-se seguro;

• acelerar(v, t), determina que o véıculo inteli-
gente está seguro para acelerar no tempo t.

Não foram consideradas as ações “virar à
direita”, “virar à esquerda” e “seguir adiante”
por tratarem-se de ações referentes ao percurso do
véıculo, devendo ser abordadas em um sistema de
controle e planejamento de trajetória.

Para determinar qual a ação mais adequada
no momento, o sistema analisa quadro a quadro
os dados da base de conhecimento. Esta base é
formada por dados extráıdos de um Simulador de
Tráfego de Véıculos (descrito na seção 4.1) que são
representados da seguinte forma:

descricao(objeto, tempo, distancia, (1)
angulodireito, anguloesquerdo).

O śımbolo “objeto” representa a identificação
de um obstáculo que aparece no cone de visão do
véıculo inteligente; “tempo” é a descrição do ins-
tante em que o dado foi gerado (que representa os
quadros de uma sequência de v́ıdeo (cf. seção 3.2),
ou no presente caso, de uma sequência de perfis de
profundidade); “distância”é o quanto o objeto está
distante do observador, em uma unidade de me-
dida (um); “ângulo direito” é o quanto da via den-
tro do campo de visão do observador está livre à
direita do objeto identificado; “ângulo esquerdo” é
análogo ao“ângulo direito”. Neste trabalho as dis-
tâncias são obtidas diretamente a partir dos perfis
de profundidade (cf. seção 3.1).

Como os dados foram extráıdos de um si-
mulador, não há uma unidade de medida real
para as distâncias objetos-observador, devendo
este ı́tem ser adaptado nas fórmulas lógicas caso
o sistema seja instalado em um véıculo real. Por-
tanto, considerou-se uma unidade de medida ge-
nérica (um) suficiente para observação do compor-
tamento do sistema nas situações simuladas.

4.1 Simulador de Tráfego de Véıculos

O Simulador de Tráfego de Véıculos utilizado
neste trabalho é um sistema bidimensional, for-
mado por um cenário que contém vias estáticas,
um véıculo inteligente, véıculos comuns e pedes-
tres, sendo apresentado de um ponto de vista glo-
bal (cf. figura 3). O usuário define a posição dos
véıculos e pedestres nas vias e define seus percur-
sos. Após os objetos serem posicionados e seus
percursos definidos, inicia-se o processo de simu-
lação, onde o sistema executa o movimento dos
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véıculos e gera os dados de acordo com o perfil de
profundidade dos véıculos e pedestres do ponto de
vista do véıculo inteligente. Assim, não é posśıvel
executar uma simulação sem que o véıculo inteli-
gente seja inserido no cenário (Ferrari et al., 2008).
Para o Sistema de Segurança em Tráfego de Véı-
culos foram utilizadas simulações contendo apenas
véıculos comuns e o véıculo inteligente (excluindo-
se, portanto, pedestres do domı́nio), uma vez que
o objetivo do sistema é a interação segura entre
véıculos.

Para gerar o perfil de profundidade são utili-
zadas relações trigonométricas entre o observador
e os objetos. Quando o sistema detecta os objetos
no campo de visão do observador, é gerada uma
reta do ponto central de cada objeto ao ponto de
origem do cone de visão do observador e a par-
tir dáı obtém-se o coeficiente angular dos objetos.
Para obter a largura aproximada de cada objeto,
considera-se que eles sejam circulares e calcula-
se quantos graus da visão do observador o objeto
ocupa.

Figura 3: Simulador de Tráfego de Véıculos

A interpretação do perfil de profundidade é
feita através da combinação dos dados de back-
ground e foreground. Quando o sensor do véı-
culo detecta algum obstáculo entre ele e o fim
de seu campo de visão, a informação é conside-
rada foreground e possui a seguinte forma: fo-
reground(vehicle1,30.3,3.65) onde é representado
o tag do objeto detectado (vehicle1), distância
objeto-observador (30.3um) e diâmetro angular
do objeto (3.65um). Quando não há detecção de
objeto algum, a informação é considerada back-
ground.

4.2 Axiomas

Os axiomas que representam as ações do sistema
de segurança de tráfego de véıculos estão descritos
a seguir, onde v representa o véıculo autônomo, t o
instante, o os véıculos comuns, δn (n ∈ {1, . . . , 5})
são valores de limiar que representa as distâncias
de segurança para cada ação, podendo seus valores
serem alterados caso o sistema seja implementado
em um véıculo real (respeitando-se sempre a pro-
porcionalidade existente no código. Finalmente,
θe e θd representam as distâncias angulares dos
objetos observados no cone de visão do véıculo

autônomo, à esquerda e à direita respectivamente.

[A1 ] Parar(v, o, t)← dist(v, o, t) ≤ δ1;

[A2 ] Reiniciarmov(v, o, t2) ← dist(v, o, t2) >
δ1 ∧
Parar(v, t1),∧¬Acelerar(v, t2) ∧
¬Mantervelcte(v, o, t2) ∧
¬Desacelerar(v, t2) ∧ (t2 > t1);

[A3 ] Mudarfe(v, o, t2) ← δ1 < dist(v, o, t2) ≤
δ2 ∧ ang(v, o, t2, θd, θe) ∧ (θe > θd) ∧ (θe >
δ5) ∧ ¬Parar(v, t1) ∧ (t2 > t1);

[A4 ] Mudarfd(v, o, t2) ← δ1 < dist(v, o, t2) ≤
δ2 ∧ ang(v, o, t2, θd, θe) ∧ (θe < θd) ∧ (θd >
δ5) ∧ ¬Parar(v, t1) ∧ (t2 > t1);

[A5 ] Desacelerar(v, o, t2)← δ2 < dist(v, o, t2) ≤
δ3 ∧ ¬Parar(v, t1) ∧ (t2 > t1);

[A6 ] Mantervelcte(v, o, t2) ← δ3 <
dist(v, o, t2) ≤ δ4 ∧ ¬Parar(v, t1) ∧ (t2 > t1);

[A7 ] Acelerar(v, o, t2) ← dist(v, o, t2) > δ4 ∧
¬Parar(v, t1) ∧ (t2 > t1);

A ação Parar (segundo o axioma [A1]) é infe-
rida pelo sistema quando a distância entre objeto
e observador representada no perfil de profundi-
dade atinge o valor mı́nimo δ1 determinado para
segurança.

Após uma solicitação de parada, a ação
Reiniciarmov (axioma [A2]) permite que o véı-
culo inteligente volte a se movimentar e continuar
seu percurso. Esta ação é inferida assim que a dis-
tância entre o véıculo inteligente e o objeto a sua
frente saia do ńıvel inseguro, ou seja, a distância
entre eles deve ser maior do que δ1.

Se a distância entre o véıculo autônomo e o
objeto estiver entre δ1 e δ2 e o véıculo estiver em
movimento, há duas opções de ações a serem de-
terminadas: Mudarfd, “mudar para a faixa da
direita” (axioma [A3]) ou Mudarfe , “mudar para
a faixa da esquerda” (axioma [A4]). A decisão é
tomada levando-se em consideração o espaço an-
gular ocupado pelo objeto no cone de visão do
observador, dado este também gerado pelo pico
do Cálculo de Perfil de Profundidade Dinâmico.
Em uma via, o sistema compara o espaço restante
do lado esquerdo θe e do lado direito θd do objeto,
mudando de faixa para o lado com maior espaço,
analisando se não há nenhum outro objeto na faixa
de destino e se o espaço apresentado é suficiente
para sua passagem. Neste trabalho não utiliza-
mos sistemas para detecção de faixas de rodagem
pois já existem trabalhos desenvolvidos especifica-
mente nesta área (e.g. (Santos et al., 2010)), não
sendo o objetivo deste trabalho.

As decisões referentes ao controle de velo-
cidade estão diretamente relacionadas à distân-
cia objeto-observador apresentada pelos picos.
Quanto maior a distância entre eles, mais seguro
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o sistema admite estar o véıculo inteligente para
acelerar (cf. axioma [A7]). Conforme esta distân-
cia vai diminuindo, o sistema considera prudente
manter a velocidade constante (cf. axioma [A6])e
se o pico continuar apresentando o mesmo com-
portamento, desacelerar (cf. axioma [A5]).

5 Testes

Os testes foram realizados através do simulador
de tráfego de véıculos descrito na seção 4.1, onde
diversas situações de risco foram apresentadas ao
sistema. Em um mesmo cenário estavam presentes
o véıculo inteligente e véıculos comuns que servi-
ram de obstáculos ao agente. O percurso de to-
dos os envolvidos foi pré-determinado pelo usuário
com o objetivo de interferir no percurso do véıculo
inteligente e desta maneira testar as ações sugeri-
das pelo sistema.

Após o posicionamento dos véıculos e a deter-
minação dos percursos, habilitou-se o simulador
de tráfego de véıculos para gerar os movimentos
e os perfis de profundidade dinâmicos. Os per-
fis foram gerados quadro a quadro, e transforma-
dos em sentenças tais como aquela representada
pela fórmula 1, a partir da qual extraiu-se a base
de conhecimento para o sistema de segurança em
tráfego de véıculos.

A base de conhecimento foi inserida no pro-
grama desenvolvido em PROLOG, onde consta o
código com as fórmulas que representam os axi-
omas introduzidos na seção 4.2. Foram gerados
vários cenários com diferentes disposições de véı-
culos e percursos.

As consultas foram realizadas tanto em ordem
cronológica dos fatos simulados quanto aleatoria-
mente através dos instantes em que os perfis de
profundidade foram registrados. Foram geradas
situações em vários graus de risco para o véıculo
autônomo e em seguida o sistema foi consultado,
identificando cada uma delas, até mesmo as mais
repentinas, como um véıculo comum atravessando
um cruzamento em alta velocidade.

Vários exemplos para cada uma das situações
modeladas na seção 4.2 foram gerados no simula-
dor descrito na seção 4.1. Para cada instante con-
sultado a interpretação do véıculo inteligente foi
consistente com a situação simulada. Portanto, o
sistema obteve uma taxa de acerto de 100% para
as situações geradas pelo simulador. Acreditamos
que esta taxa de acerto deverá se degradar sua-
vemente, a medida em que inserirmos não deter-
minismo no simulador e aplicarmos o sistema de
racioćınio espacial em um véıculo real. Estas, po-
rém, são tarefas para trabalhos futuros.

6 Conclusão

O sistema de segurança em tráfego de véıculos pro-
posto neste artigo funcionou de forma satisfatória

nos testes realizados, tendo identificado correta-
mente todas as situações apresentadas em um am-
biente simulado. Este sistema destaca-se por sua
simplicidade e facilidade de implementação. Os
dados de entrada podem ser adquiridos através de
uma câmera estéreo, gerando informações sufici-
entes para que o sistema possa inferir fatos não
triviais sobre situações de tráfego.

Até este momento, foram utilizadas fórmulas
lógicas que buscam na base de conhecimento ape-
nas dados extráıdos da visão frontal do agente.
O aprimoramento do sistema deverá ser realizado
em trabalhos futuros, onde ocorrerá, por exem-
plo, acréscimo da visão dos retrovisores e ou-
tros dados de entrada necessários. O mesmo sis-
tema poderá ser utilizado sem problemas, apenas
acrescentando-se as devidas fórmulas para inter-
pretar os novos dados e complementar o racioćınio
de ações. Também propõe-se a instalação deste
sistema em um véıculo real, o que acarretará em
sua adaptação para lidar com incertezas e sua in-
tegração a um sistema de controle do véıculo.
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bolsista de produtividade CNPq, Brazil.

Referências

Cohn, A. G., Bennett, B., Gooday, J. and Gotts, N. M.
(1997). Representing and reasoning with qualitative
spatial relations about regions, Spatial and Temporal
Reasoning pp. 97–134.

Cohn, A. G. and Hazarika, S. M. (2001). Qualitative spa-
tial representation and reasoning: An overview, Fun-
damenta Informaticae 46(1-2): 1–29.

Ferrari, F., Marotti, J., Cabral, J. and Oliveira, S. (2008).
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Abstract— This paper presents the development of a real time network based on Modbus over RS-485 for
aplications in autonomous vehicles. The main objective of this network is to replace the current USB based
communication system in an autonomous car that has been developed by the Grupo de Pesquisa e Desenvolvi-
mento de Véıculos Autônomos (PDVA) at UFMG. The experiments presented in the paper show the feasibility
of this network and its potential to fulfill the communication requirements needed for sensing and control in a
autonomous vehicle.

Keywords— Instrumentation Network; Modbus; Sensor Network; Deterministic Network; Embedded Systems;
Real-Time.

Resumo— Este artigo mostra o desenvolvimento de uma rede de tempo real baseada em Modbus sobre a
camada f́ısica RS-485 para aplicação em véıculos autônomos. O objetivo da rede é substituir o modelo de
comunicação via conexão USB, atualmente utilizado no carro autônomo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa e
Desenvolvimento de Véıculos Autônomos (PDVA) da UFMG. O artigo apresenta experimentos que mostram a
viabilidade desta rede e seu potencial para cumprir os requisitos de comunicação necessários para o controle e
sensoriamento de um véıculo autônomo.

Palavras-chave— Rede de Instrumentação; Modbus; Rede de Sensores; Tempo Real; Rede Determińıstica;
Sistemas Embutidos.

1 Introdução

Em controle realimentado existem três blocos
principais definidos como sensor, controlador e
atuador. Além de um bom funcionamento indi-
vidual de cada um destes blocos é necessária uma
comunicação confiável de forma a permitir a inte-
ração entre os mesmos.

Para sistemas industriais, existem diversas so-
luções já em uso que resolvem os problemas de co-
municação entre os dispositivos dispostos ao longo
da planta. Via de regra grande parte dos equi-
pamentos e softwares de controle possuem recur-
sos de comunicação que permitem interligá-los e
fazê-los trabalhar conjuntamente (de Souza and
Pereira, 2008). Para sistemas robóticos, em geral
são necessárias estratégias que atendam a uma sé-
rie de requisitos inerentes deste tipo de aplicação,
como energia e processamento limitado, tipos de
dados trafegados e restrições de tempo.

Este trabalho apresenta a pesquisa e imple-
mentação de uma rede baseada do protocolo Mod-
bus sob camada f́ısica RS-485, avaliando o uso da
mesma em relação à sua utilidade para trafegar
dados de diversos sensores, e/ou outros equipa-
mentos, espalhados ao longo de um véıculo autô-
nomo. Este protocolo mostrou-se uma boa alter-
nativa para atender especificações que garantem
um sistema de comunicação confiável e determi-
ńıstico de modo que a informação seja válida para
estimação de modelos, levantamento de parâme-
tros e fornecimento de dados confiáveis ao bloco

controlador do véıculo.

Experimentalmente, o sistema de comunica-
ção foi constrúıdo e testes foram realizados ini-
cialmente em bancada, para obtenção das métri-
cas pertinentes, e posteriormente no Véıculo Autô-
nomo da UFMG (CADU) para validar o seu fun-
cionamento. Este véıculo é mostrado na Figura 1.
Mais detalhes sobre a robotização do véıculo po-
dem ser encontrados em (Freitas et al., 2009).

Figura 1: Véıculo Autônomo CADU, desenvolvido
pelo PDVA-UFMG.

O restante do artigo está dividido da seguinte
forma: A próxima seção apresenta o protocolo
Modbus. A Seção 3 apresenta uma análise teó-
rica dos atrasos envolvidos na rede com o intúito
de avaliar sua capacidade de transmissão de dados.
A Seção 4 apresenta o desenvolvimento e a análise
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experimental da rede Modbus desenvolvida neste
trabalho. Os resultados práticos onde esta rede
é usada no controle longitudinal de velocidade do
carro autônomo CADU são mostrados na Seção 5.
Finalmente, conclusões e sugestões para trabalhos
futuros são apresentados na Seção 6.

2 O Protocolo Modbus

Modbus é um protocolo de comunicação Mes-
tre/Escravo desenvolvido pela MODCON nos
anos 80 para ser usado como meio de comunicação
entre diferentes sistemas de automação. Devido a
sua simplicidade e sua especificação aberta, ele é
utilizado como padrão de comunicaçãoentre diver-
sos dispositivos como PLC’s, Interfaces Homem-
Máquina (IHM), controladores, sensores e atua-
dores remotos. Sua utilização reduz o número
de cabos e consequentemente a necessidade de
manutenção e redução de erros (Téllez-Anguiano
et al., 2009).

Existem dois modos de transmissão no proto-
colo Modbus. No modo ASC-II os bytes enviados
são convertidos para caracteres compreendidos en-
tre 0-9 e A-F. Este modo é normalmente utilizado
quando há restrições no meio em relação aos bytes
habilitados a trafegar na rede. No modo RTU (do
inglês Remote Terminal Unit) os bytes enviados
estão compreendidos entre 0x00 e 0xFF e tanto o
ińıcio de frame quanto o fim de frame são deter-
minados por um silêncio na linha de transmissão
conforme será explicado a frente. Como o modo
RTU é mais interessante para sistemas de tempo
real, o foco deste trabalho será neste modo, deta-
lhado a seguir.

2.1 O Modbus-RTU

O protocolo de Linha Serial Modbus-RTU é do
tipo Mestre-Escravo (Mod, 2011b), onde somente
um Mestre por vez pode ser conectado ao bar-
ramento, enquanto que até 31 nós Escravos são
permitidos. A comunicação Modbus-RTU é sem-
pre iniciada pelo Mestre, enquanto que os nós Es-
cravos nunca transmitirão dados sem receber uma
solicitação do nó Mestre. Ao Mestre é permitido
iniciar somente uma transação por vez.

Há dois tipos de transmissão. No modo uni-
cast o Mestre endereça um nó Escravo e após o
envio da requisição aguarda por um determinado
tempo a resposta. No modo broadcast a requisição
é enviada a todos os Escravos simultaneamente e
nenhuma resposta é esperada.

Uma mensagem Modbus-RTU é colocada pelo
dispositivo transmissor em um quadro que tem
seu ińıcio e fim conhecidos. Isto permite aos
dispositivos que recebem um novo quadro des-
cobrir quando uma mensagem começa e quando
ela é completada. No modo RTU, os quadros

de mensagem são separados por um silêncio pré-
determinado.

A detecção de erro é baseada no Erro de
Redundância Ćıclica CRC (Cyclical Redundancy
Checking) (e Bruce S. Davie, 2004) (Mod, 2011a)
e é utilizada para detectar se a mensagem é válida
ou não.

2.2 A Camada F́ısica RS-485 para Modbus

A implementação f́ısica do Modbus em RS-485 uti-
liza uma série de normas e padrões estabelecidos
tanto pela EIA/TIA/RS485 quanto pelos padrões
exigidos numa comunicação Modbus para alcan-
çar os requisitos necessários e relevantes para um
bom funcionamento da rede (Mod, 2011b). Este
sistema é baseado em barramento e portanto há
diversas maneiras de se ligar um dispositivo a rede.
De acordo com a norma EIA/TIA/RS485 o mo-
delo 485 pode ser implementado em quatro con-
figurações diferentes sendo elas Daisy chain, Ár-
vore, Estrela e Branch mostradas na Figura 2.

Figura 2: Topologias Modbus

A topologia Daisy Chain é a configuração
fortemente recomendada pela especificação (Mod,
2011b) dado que nessa configuração efeitos de re-
flexão, isolamento de terra e interferências diver-
sas são minimizados.

3 Análise da Rede Modbus sob camada

F́ısica RS-485

As redes industriais podem ter diferenciadas apli-
cações dependendo de onde e como as mesmas se-
rão implementadas. Para a rede Modbus desen-
volvida neste trabalho levantou-se uma série de
parâmetros importantes para se determinar a via-
bilidade ou não de sua utilização para a aplicação
em véıculos autônomos. Na sequência são feitas
as devidas considerações em relação aos atrasos
da rede e da carga máxima suportada utilizando
um sistema operacional de tempo real.
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3.1 Atrasos de Rede

Uma caracteŕıstica importante a ser analisada do
ponto de vista da redes em geral, são os atrasos
envolvidos na comunicação.

Em trabalhos como os de (Jeon et al., 2001),
(Godoy et al., 2010) e (Xiaodong and Yanjun,
2002) são desenvolvidos modelos de atrasos para
análise da rede CAN. A rede CAN é multimes-
tre e é baseada no modelo produtor consumidor
(Farsi et al., 1999). O que propomos aqui é uma
adaptação dos modelos de atrasos desenvolvidos
por estes autores ao protocolo Modbus que é do
tipo Mestre-Escravo e permite somente um Mes-
tre por barramento. A Equação (1) mostra que
o atraso total da mensagem (Tdelay) equivale ao
tempo percorrido no ińıcio da transmissão de men-
sagem (Tstart) até a completa interpretação, pro-
cessamento e envio de resposta pelo nó de destino
(Tend).

Tdelay = Tstart − Tend (1)

Podemos dividir os atrasos em algumas partes
para melhor analisarmos suas dependências com
os elementos da rede. Eles são:

Atraso de Geração – O atraso de geração
(AG) é o tempo gasto entre o ińıcio da tarefa e
o momento efetivo em que a mesma é enviada ao
barramento pelo mestre. Este valor é tipicamente
pequeno e depende do hardware e do modo como
o software foi implementado. Os valores deste pa-
râmetro são usualmente obtidos por meio de ex-
perimentos.

Atraso de Transmissão – O atraso de
transmissão (AT ) corresponde ao atraso no mo-
mento do envio dos bytes pelo mestre, conside-
rando o overhead causado pelos bits de start bit,
stop bit e paridade. No protocolo Modbus não há
stuff bits sendo assim o número de bits por byte
fixados em determinado valor. A Equação (2) for-
nece o atraso de transmissão.

AT = τ × (bHeader + bData+ bError)
×(starB + stopB + parityB + 8) , (2)

onde bHeader é o cabeçalho do quadro Modbus
RTU que possui dois bytes correspondentes ao en-
dereço e a função do nó, bData corresponde aos
bytes de dados que podem variar entre 0 e 247 e
os bytes bError correspondem a dois bytes para
cálculo do CRC16. Os parâmetros starB, stopB
e parityB são respectivamente o start bit, stop bit
e a paridade. A variável τ corresponde ao tempo
de transmissão de um bit, e pode ser obtido por
τ = 1

Baudrate
.

Atraso de Entrega – O atraso de entrega
(AE), assim como o atraso de geração equivale ao
tempo necessário para que o nó escravo processe
por completo a mensagem recebida. Este valor
também depende tanto do hardware quanto do
software envolvidos. Quanto mais rápido o pro-
cessamento da informação, menor é o tempo de
entrega.

Atraso de Controle – O Atraso de Con-
trole (AC) equivale a um atraso somado do tempo
de envio da resposta do escravo ao mestre e o si-
lêncio necessário indicado na norma Modbus que
exige que um intervalo mı́nimo de 1,75ms entre a
transmissão de mensagens consecutivas para que
as mesmas sejam corretamente identificadas pelos
nós escravos como sendo duas mensagens diferen-
tes (Mod, 2011b). O tempo de resposta do es-
cravo varia de nó para nó dependendo do número
de bytes transmitidos e do atraso na transmissão
de cada byte, sendo portanto obtido por meio de
experimentos ou cálculos expĺıcitos de tempo do
firmware do escravo.

Atraso de Fila – Uma rede que se utiliza
o paradigma Mestre-Escravo não possui fila pois
somente o Mestre pode iniciar uma comunicação.
Uma vez que haja somente um mestre, não existe
risco de colisão neste protocolo. O Modbus tam-
bém especifica que cada mensagem do mestre só
pode ser direcionada a um escravo, que pode ou
não responder a solicitação. Em mensagens do
tipo broadcast, nenhum nó escravo pode respon-
der. Deste modo, podemos considerar o Atraso
de Fila (AF ) igual a zero para o protocolo Mod-
bus.

A Figura 3 mostra os tempos encontrados
desde a sua inicialização até o momento final no
qual o escravo recebe e interpreta e responde a
mensagem do mestre.

O atraso total Tdelay pode ser resumido como:

Tdelay = AT +AG +AE +AC ; (3)

Figura 3: Diagrama temporal do envio de mensa-
gem Modbus

3.2 Carga máxima da rede e taxa de utilização

A carga máxima da rede equivale a quantidade
máxima mensagens por segundo posśıveis de se-
rem geradas pelo mestre sem que haja problemas
na comunicação. A carga máxima pode ser calcu-
lada como:

Cmax =
1

TDelay

. (4)

Obtida a carga máxima da rede, sua taxa de
utilização pode ser calculada como:

Tx =

∑
fa

Cmax
,
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onde fa é a frequência de amostragem do nó em
questão.

A frequência máxima de mensagens por nó
(fM ) é inversamente proporcional ao número de
nós sendo esta proporção dada por:

fM =
Cmax

n
, (5)

onde n é o número de nós escravos da rede.
Os parâmetros apresentados nesta seção serão

utilizados para analisar a rede desenvolvida neste
trabalho. Esta rede é apresentada na próxima se-
ção.

4 Desenvolvimento da Rede Modbus

Na rede desenvolvida, os nós escravos foram cons-
trúıdos em uma placa-protótipo que contém um
Microcontrolador PIC modelo 18F2550, um Regu-
lador de Tensão para alimentação, conector USB
para programação in-circuit do PIC e interface
de entrada e sáıda dos dados RS-485. Esta placa
pode ser vista na Figura 4.

Figura 4: Placa Protótipo para desenvolvimento
da Rede

As configurações escolhidas para a rede foram
limitadas aos componentes utilizados tendo sua
velocidade de transmissão definida em 115,2Kbps
e sem paridade. A transmissão é Half-Duplex e o
modo de ligação das placas é Daisy-Chain.

O nó Mestre corresponde a um PC Mini-
ITX com processador Intel Atom 330 Dual Core
de 1,6GHz. Para que este nó atendesse aos re-
quisitos temporais, optou-se por escolher um sis-
tema operacional de tempo real. Em (Barbalace
et al., 2008) são comparados quatros sistemas,
sendo eles o RTAI, o Linux, VxWorks do Win-
dows e o Xenomai, e seus respectivos tempos de
latência, jitter e reescalonamento. Baseado nos
resultados deste artigo, a escolha pelo RTAI se deu
por ele ser open-source, por ser melhor em termos
temporais que o Xenomai e para manter a com-
patibilidade com outros sistemas desenvolvidos no
laboratório. O sistema operacional utilizado foi o
Ubuntu 10.04.1 com kernel 2.6.31.8 e patch RTAI.

Figura 5: Quadro de Mensagem Modbus/RTU.

As mensagens do Mestre trafegadas pela rede
estão conforme o quadro de mensagem Modbus
RTU mostrado na Figura 5, onde o Endereço e a
Função possuem um byte cada uma, os bytes de
dados foram fixados em dois e o CRC possui tam-
bém dois bytes totalizando um quadro Modbus de
6 bytes.

Com base neste desenvolvimento, foram le-
vantados os valores experimentais para as equa-
ções propostas na seção anterior que têm como
base a rede utilizada no véıculo autônomo como
será mostrado na próxima seção. Os resultados
mostram que o Atraso de Geração é menor que 1µs
e varia junto com o schedule e o jitter do sistema
operacional de tempo real (Barbalace et al., 2008).

O Atraso de Transmissão é calculado conside-
rando que tem-se um quadro Modbus do Mestre
composto por dois bytes de cabeçalho contendo o
endereço e a função (bHeader), dois bytes de da-
dos (bData) e dois bytes de CRC (bError). Cada
byte contém um start bit (starB) e um stop bit
(stopB) pois não há bit de paridade (parityB).
A Velocidade de comunicação de 115,2Kbps que
fornece um tempo τ de 8, 6805µs. O valor encon-
trado para o atraso de transmissão, utilizando-se a
Equação (2) é de 521µs. O valor obtido no oscilos-
cópio, dadas as limitações de medição do mesmo,
foi de 520µs que é bem próximo ao valor calculado.

O Atraso de Entrega é um valor obtido experi-
mentalmente. Nesta rede, o maior valor para este
atraso foi de 355µs nas rotinas necessárias para
interpretação da mensagem enviada por parte do
nó escravo.

O Atraso de Controle utilizado foi de 2,75ms
valor este que comporta o envio de resposta por
parte do escravo com o maior quadro Modbus da
rede e o silêncio de 1,75ms necessário para uma
correta comunicação.

Os valores indicados acima foram obtidos por
meio de medições com um osciloscópio digital. A
Figura 6 mostra o formato das mensagens Modbus
no barramento 485 como visto na tela do oscilos-
cópio.

Com base nestes valores obtidos, a capacidade
suportada pela rede, de acordo com a Equação
(4) é de 275 mensagens por segundo. Em experi-
mentos realizados com nós escravos mais simples,
foram obtidas taxas de até 380 mensagens por se-
gundo.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           1183

0 0.005 0.01 0.015
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Tempo(s)

T
en

sã
o 

N
or

m
al

iz
ad

a(
V

)

 

 
Solicitação do Mestre
Resposta do Escravo

Figura 6: Sequência de Mensagens da Comunica-
ção Modbus.

5 Utilização da Rede em um Véıculo

Autônomo

O CADU (Carro Autônomo Da UFMG) é um véı-
culo Chevrolet Astra 2003/2004 equipado com sis-
tema de direção hidráulica, marcha automática,
acelerador eletrônico e freios ABS controlados por
Unidades de Controle Eletrônica (ECU - Electro-
nic Control Units) e interconectadas por um bar-
ramento CAN (Santos et al., 2008).

Os sistemas atualmente presentes no carro
para controle da velocidade (Freitas et al., 2009)
utilizam-se de comunicação USB e são: Acelera-
dor, Freio e Sensor de Velocidade das rodas. Estes
sistemas se comunicam com computador rodando
Windows Vista, que também executa o controla-
dor de velocidade. Neste trabalho, para avaliação
experimental da rede desenvolvida, este sistema
foi substitúıdo por uma rede com um nó mestre
e três nós correspondentes aos sistemas de Ace-
lerador, Freio e Sensor de Velocidade. De fato,
os subsistemas atualmente instalados no véıculo
foram adaptados para que a sua comunicação an-
teriormente feita por USB fosse substitúıda pela
rede Modbus. A adaptação envolveu o uso de no-
vos conectores e cabos sem contudo ser necessário
a troca do hardware de interface com o véıculo.
Um quarto nó foi inserido na rede de modo a per-
mitir uma mudança dinâmica do setpoint por meio
de acionamento de botões. Esta abordagem é in-
teressante pois mostra a capacidade do Mestre de
receber informações ou comandos de outros nós
com a uma latência máxima igual a um peŕıodo
de amostragem.

Em (Freitas, 2010) foi mostrado que a dinâ-
mica de aceleração do CADU possui uma cons-
tante de tempo τ próxima de três segundos. As
dinâmicas envolvidas no freio e no acelerador tam-
bém são lentas o suficiente para que os atrasos
máximos da rede se tornem despreźıveis para os
comandos responsáveis pelo atuador de freios e o

atuador de aceleração. Deste modo, a taxa de
amostragem escolhida de 50Hz para o sensor de
velocidade e os demais nós escravos satisfaz as ne-
cessidades do controlador.

O programa rodando no mestre consistiu em:
(i) obter por meio de mensagens a velocidade atual
do véıculo medida pelo nó Sensor de Velocidade
das Rodas; (ii) obter o valor da referência for-
necido pelo nó de Setpoint ; (iii) Fazer o proces-
samento com base em um algoritmo de controle
Fuzzy; (iv) enviar a mensagem de atuação para
o nó Freio e (v) enviar a mensagem de atuação
para o nó Acelerador. Com base nesta sequência,
escolheu-se peŕıodo da tarefa de tempo real igual
20ms no qual serão executados os passos de (i) a
(v), cumprindo-se assim a taxa de amostragem de
50Hz para cada um dos nós presentes na rede.

O Gráfico da Figura 7(a) mostra o comporta-
mento da velocidade do véıculo ao longo do tempo
em relação aos valores de setpoints especificados
enquanto que a Figura 7(b) mostra o comporta-
mento dos comandos de controle para o freio e
para o acelerador. Observa-se que o controlador
não apresenta um comportamento adequado de-
vido ao grande overshoot e também à oscilação
na velocidade sendo necessário ajustes para um
controle mais suave. No entanto, o experimento
serviu para validar a rede constrúıda. Ao longo
de 120 segundos foram enviadas 6.000 mensagens
para cada um dos nós com peŕıodo médio 20ms
e desvio padrão de 0,36ns. O total de mensagens
trafegadas na rede neste intervalo foram de 48.000
sendo metade delas requisições do mestre e a outra
metade a resposta dos escravos. Neste intervalo os
nós responderam corretamente a todas as mensa-
gens. Os valores apresentados na Figura 7 foram
obtidos diretamente do log de mensagens enviadas
e recebidas.
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Figura 7: Controle de Velocidade do CADU
usando a rede implementada. (a) Comportamento
da velocidade do véıculo. (b) Comandos enviados
ao acelerador e ao freio do véıculo. Os dados foram
obtidos por meio das mensagens da rede Modbus.
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6 Conclusões e Trabalhos Futuros

Foi desenvolvida uma rede com base no proto-
colo Modbus sobre a camada f́ısica RS-485 que
mostrou-se viável para uso em controle e sensori-
amento de véıculos autônomos. Do ponto de vista
de uso de recursos de hardware do microcontro-
lador, foi verificado que a rede demanda pouca
memória, tanto de programa, quanto de RAM.

O Modbus, de modo geral, mostrou-se uma
alternativa de rede mais simples em comparação
como outras redes, como a CAN, para aplicações
de controle. Dentre as caracteŕısticas relevantes
da rede Modbus-485 estão a capacidade de ser im-
plementada em qualquer dispositivo com interface
serial, bastando a introdução de um transceptor
Max485; a possibilidade de longas distâncias entre
os nós, podendo chegar a até 1.200 metros e taxas
de comunicação que, dependendo do equipamento
utilizado, podem chegar a até 1Mbps; a alta re-
jeição à rúıdo provida pela especificação da comu-
nicação RS485; a baixa utilização de hardware do
microcontrolador, sendo necessários apenas 3 pi-
nos para realizar a comunicação; e o determinismo
proveniente da comunicação Mestre-Escravo, per-
mitindo a integração com sistemas operacionais de
tempo real.

As principais limitações da rede desenvolvida
são relativas à frequência máxima obtida na comu-
nicação, sendo necessário no futuro a substituição
de alguns componentes de modo a se alcançar ta-
xas de transmissão mais altas. Outro trabalho fu-
turo será a criação de ńıveis mais altos de software
no mestre que permitam ao usuário interagir com
o sistema sem a necessidade de conhecimento pro-
fundo da rede Modbus e de sistemas de tempo real,
conhecimento este necessário na solução atual.
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um carro de passeio, IX Simpósio Brasileiro
de Automação Inteligente, pp. 1–6.

Godoy, E. P., Lopes, W. C., Sousa, R. V., Porto,
A. J. V. and Inamasu, R. Y. (2010). Mode-
lagem e simulação de redes de comunicação
baseadas no protocolo CAN - Controller Area
Network, Sba: Controle & Automação Socie-
dade Brasileira de Automatica 21: 425 – 438.

Jeon, J. M., Kim, D. W., Kim, H. S., Cho,
Y. J. and Lee, B. H. (2001). An analysis of
network-based control system using can (con-
troller area network) protocol, Proceedings of
the IEEE International Conference on Robo-
tics and Automation, pp. 3577 – 3581.

Mod (2011a). MODBUS Application Protocol Spe-
cification v1.1b. Disponivel em, http://www.
modbus.org/. Acessado em 01/2011.

Mod (2011b). Modbus Over Serial Line Especifi-
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Abstract A  TTS (text-to-speech) system, capable of reproduce speech with emotional nuances, with the accent of the Southeast region 
of Brazil, is described in this paper. Prosodic phonology has been used as the basis for system’s parametric model.   

Keywords emotional speech, prosodic speech, TTS 

Resumo Um sistema TTS (text-to-speech), capaz de reproduzir a fala com nuances de emoção, é apresentado neste artigo. O modelo 
paramétrico foi baseado em fonologia prosódica e ajustado ao Português falado no sudeste do Brasil. 

Palavras-chave síntese de voz com emoções, síntese prosódica da fala, TTS. 

 

1    Introdução 

Emular a capacidade humana de contextualização de 
uma conversa e de reação flexível ao significado 
semântico é a forma mais natural e produtiva de lidar 
com o problema de interação homem-máquina: se  o 
computador fosse capaz de utilizar-se dos recursos dos 
diversos sinais linguísticos e não linguísticos utilizados 
no cotidiano humano, seria possível ter-se máquinas 
capazes de compreender de forma mais adequada as 
necessidades e dificuldades do usuário, tornando mais 
próxima a possibilidade de uma interação 
genuinamente focada no indivíduo.  

Dentre as dimensões que podem ser exploradas, 
este trabalho foca-se na adição das emoções na 
interação homem-máquina. Em particular, descreve um 
sistema capaz de reproduzir a voz humana (TTS: text-

to-speech) adicionando-lhe conteúdo emocional. As 
nuances emocionais desempenham um papel 
importante na percepção da mensagem, de maneira que 
um ser humano classificaria o discurso como “não 
natural” ou “robótico” quando da ausência de emoções 
na fala [BURKHARDT, 2009].  

Diversos trabalhos anteriores baseiam-se na 
alteração dos parâmetros sonoros diretamente por meio 
de tratamento de som, após a geração da fala; tais 
trabalhos consideram esta fala pré-sintetizada como a 
fala neutra [BULUT,2008], [DUTOIT,1993], 
[TAO,2006]. Outros trabalhos acoplam o modelo 
emocional diretamente na síntese da fala, considerando 
que até mesmo a fala neutra é indicação de um estado 
emocional [SCHRÖDER,2006]. Optou-se neste 

trabalho por seguir esta segunda vertente de 
pesquisadores. 

Para determinar o contorno prosódico da fala, 
independente do estado emotivo, lançar-se-á mão da 
teoria da Fonologia Prosódica, tal como sugerida por 
Mateus [MATEUS,2004]. Ela servirá de base para a 
construção do modelo prosódico, o qual deve ser capaz 
de gerar uma fala verossímil. Seus parâmetros serão, no 
entanto, definidos por um modelo emocional, como 
explicado nas próximas seções 

A camada emocional é construída sobre um 
sistema TTS existente, adaptada ao Português falado no 
sudeste do Brasil.  

  

2 Fonologia Prosódica 

Apresenta-se nesta seção uma breve revisão dos 
principais conceitos em Fonologia Prosódica que serão 
utilizados neste trabalho. 

A fonologia prosódica constitui uma interface entre 
a gramática e a prosódia. Ela introduz os ditos 
constituintes prosódicos, entidades que surgem 
diretamente da gramática e da semântica da frase, mas 
que têm aspectos prosódicos bem definidos 
[MATEUS,2004]. Os constituintes prosódicos são: 
 

a.Sílaba: constitui o elemento mínimo da hierarquia 
dos constituintes. Atende ao princípio da sonoridade, 
segundo o qual a sonoridade da sílaba aumenta do 
início até o seu centro, e decresce a partir de então até 
seu final. 
 

b.Palavra Prosódica: assemelha-se a palavra 
gramatical, embora muitas vezes não sejam idênticas. 
Tem como característica essencial um único acento 
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principal e pode ter diversos acentos secundários. No 
Português brasileiro é comum que sílabas pares à 
esquerda do acento principal recebam acento 
secundário [FROTA,2000]. 
 

c.Sintagma Fonológico: domínio fraco no Português 
brasileiro. Envolve a cabeça lexical, seu especificador e 
seu lado recursivo, se este não for ramificado. O último 
acento principal é mais acentuado que os demais. Tal 
constituinte não será empregado no modelo prosódico 
apresentado neste trabalho. 
 

d.Sintagma Entoacional: tem um contorno melódico 
identificável, chamado curva entoacional. É 
intuitivamente associado com a posição das vírgulas. 
 

3 Modelo prosódico proposto 

O modelo proposto admite que a identificação dos 
fonemas foi feita anteriormente, por algum outro 
componente. A partir dos fonemas, o modelo proposto 
determina as características acústicas de acordo com os 
seguintes procedimentos: 
 
a) Fonema 

• Duração; 

• Um ponto de pitch definido, localizado a 50% de sua 
duração total; 

• Um ponto de intensidade definido, localizado a 50% 
de sua duração total. 

• O princípio da sonoridade interno à sílaba é 
garantido já na criação do fonema. Estes são 
agrupados em categorias que recebem diferentes 
durações. Em ordem decrescente, a escala de 
sonoridade utilizada é: vogais > semi-vogais > 

fricativas > líquidas e vibrantes > oclusivas. A 
primeira categoria tem duração padrão de 100 ms e a 
última de 40 ms. 

 
b) Sílaba 
• Um conjunto de fonemas, em determinada ordem; 
• Uma função, que pode assumir valores de: acento 

principal, acento secundário, não acentuado ou após 
acento principal. 

 
c) Palavra prosódica 
• Conjunto de sílabas, em determinada ordem. 
 
d) Sintagma Entoacional 
• Conjunto de palavras prosódicas, em determinada 

ordem; 
• Curva entoacional: neste trabalho utiliza-se apenas a 

curva entoacional afirmativa, mostrada na Figura 1, 
em frases com um único verbo, sem subordinações 
nem apostos. 

 

Estes tratamentos podem ser representados pelos 
algoritmos a seguir: 
 
1) Processa palavra prosódica: 
 
I) Ajusta a função das sílabas de acordo com a posição 
que ocupam na palavra prosódica. Sílabas à esquerda e 
a um número par de distância do acento principal são 
consideradas acentos secundários. 
II) Fonemas têm sua intensidade alterada, conforme a 
função da sílaba a que pertencem. Sílabas acentuadas 
têm intensidade maior. 
III) Fonemas têm sua duração alterada, conforme a 
função da sílaba a que pertencem. Sílabas acentuadas 
têm maior duração. 
IV) Define ponto de pitch ps para cada sílaba, 
associado ao ponto ts, na escala de tempo referenciada 
na palavra prosódica. O ponto de pitch é definido 
conforme a função da sílaba na palavra prosódica 

(sílabas acentuadas são mais agudas); em ts, a sílaba 

está a 50% de sua execução. 
V) Interpola, para cada fonema, o valor de pitch entre 
os pares ordenados (ps, ts) mais próximos. 
 
2) Processa o sintagma entoacional: 
 
I) Intensifica e alonga ligeiramente a última sílaba com 
acento principal do sintagma. 
II) Encontra os seguintes tempos característicos, 
referenciados na escala de tempo do sintagma: t1, 
referente à primeira ocorrência de acento principal; t2, 
referente à última ocorrência de acento principal; e tf, 
duração total do sintagma. 
III) Determina, para cada fonema, um valor de pitch 
interpolado segundo a curva da Figura 1, que se soma 
ao seu pitch original. 
 

 
Figura 1 – perfil da curva entoacional para uma sentança afirmativa 
simples. 

4 Modelo Emocional 

 
O modelo emocional deve agir sobre os parâmetros do 
modelo prosódico, de modo a dar-lhe nuances que 
caracterizem emoções. 
 

Cada estado emocional é organizado em um 
espaço tri-dimensional e pode ser considerada como a 

 t t1 t2 tf 

pitch 
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combinação de três variáveis: excitação, satisfação e 
dominação [BULUT,2008], [SCHRÖDER,2006]. 
 

A excitação do locutor reflete o quanto ele está 
ativo durante o discurso. Já a satisfação aponta para 
seu estado de contentamento com a situação ou 
conteúdo da fala. Finalmente, a dominação, indica o 
quanto o locutor se esforça para convencer ou dominar 
o receptor. 
 

Com ajuda desta representação, é possível 
distinguir estados emocionais complexos, como uma 
empolgação violenta, de uma felicidade mais amena. 
Enquanto ambos os estados têm alto grau de satisfação, 
diferem fortemente no eixo de excitação. 
 

Neste trabalho, foram considerados apenas os 
estados emocionais neutro, feliz, triste e bravo.  Estes 
estados serão caracterizados como mostrado na Tabela 
1. 
 

Tabela 1 - Estados emocionais nos eixos do modelo tri-dimensional 
de emoções 

 Excitação Satisfação Dominação 
Neutro Baixo Baixo baixo 
Feliz Médio Alto baixo 
Triste baixo muito baixo baixo 
Bravo alto muito baixo alto 

 
Os eixos do modelo tri-dimensional de emoções 

correlacionam-se com os parâmetros do modelo 
prosódico, determnando seus parâmetros: Duração das 
consoantes e vogais; intensidade, duração e variação de 
pitch, relacionados aos diferentes tipos de acentuação; 
pontos de pitch característicos da curva entoacional; 
freqüência média; parâmetros de qualidade da voz – 
voz trêmula, ar na voz. 
 

Além disso, as correlações qualitativas dos eixos 
emotivos com os parâmetros acústicos propostos por 
Schröder [2006] são adaptados para os parâmetros 
disponíveis no modelo prosódico. Os parâmetros 
propostos em [SCHRÖDER,2006], bem como suas 
correlações com os eixos, não serão reproduzidos aqui, 
por brevidade. 
 
Compondo os eixos e atribuindo valores para os 
parâmetros, a caracterização de cada emoção em 
relação ao estado neutro fica como descrito a seguir: 
 
Feliz 

• f0 ligeiramente elevado 
• Curva entoacional bem expressiva 
• Desenho melódico da palavra moderado 
• Variação perceptível dos picos de intensidade nos 

acentos 
• Variação bem moderada de duração das sílabas 

 
Triste 

• f0 ligeiramente elevado 
• Curva entoacional bem pouco expressiva 
• Desenho melódico da palavra bastante expressivo 
• Pouca variação nos picos de intensidade dos acentos 
• Fala ligeiramente lenta 
• Variação audível da duração das sílabas (conforme 

acentos) 
 
Bravo 

• f0 menor 
• Curva entoacional bastante expressiva 
• Desenho melódico da palavra bastante expressivo 
• Grandes picos de intensidade nos acentos 
• Grande variação na duração das sílabas 
• Fala ligeiramente acelerada 

5 Resultados 

Como TTS, foi utilizado o software MBROLA. Trata-
se de um sintetizador de voz com base em dífonos 
previamente gravados em um banco de dados. Tal 
software está disponível gratuitamente na Internet. No 
entanto, a versão disponível não permite trabalhar com 
variações na intensidade. Por esse motivo, foi usada 
uma versão estendida do MBROLA, gentilmente 
cedida por Piero Cosi, do Istituto di Scienze e 

Tecnologie della Cognizione, e com consentimento de 
Thiery Dudoit, líder e fundador do projeto MBROLA. 
Tal versão permite não apenas trabalhar com a 
intensidade, como também com parâmetros de 
qualidade da voz, como rouquidão, trêmulo, entre 
outros. O banco de dados utilizado foi o br4, ainda não 
disponibilizado na rede, mas gentilmente cedido pelo 
Serviço Federal de Processamento de Dados, em 
parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 

O MBROLA tem como entrada um arquivo de 
texto, no qual cada linha contém: um código, 
simbolizando um fonema; o valor de sua duração, em 
ms; seu contorno de pitch, representado por uma 
posição em porcentagem no tempo e um valor em 
freqüência em Hz; e seu contorno de intensidade, em 
dB. 

 
O modelo prosódio aqui descrito,, com adição de 

emoções, foi implementado em JAVA e SCALA, cujas 
classes representam basicamente os constituintes 
prosódicos apresentados anteriormente.  

 
Vários exemplos de frase foram compostos, 

utilizando-se os quatro estados emocionais 
desenvolvidos. Tais frases foram apresentadas a 
ouvintes. Os estados emocionais mais expressivos 
foram o estado bravo e triste, sendo o primeiro de 
identificação imediata. O estado feliz, dada sua sutileza 
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e pouca diferença do estado neutro – já que não se trata 
de empolgação, mas simplesmente de felicidade –, foi 
identificado com maior dificuldade. 
 

Quando colocadas lado a lado, para uma mesma 
frase, todas as emoções apresentaram contraste 
perceptível, apontando para a almejada variabilidade 
típica da fala natural humana. 
 

Ressalvas devem ser feitas, no entanto, quanto à 
naturalidade do discurso, já que para todas as emoções 
,um “sotaque” robótico, aliado a um timbre metálico 
típico do sintetizador do MBROLA, comprometeram 
ligeiramente a percepção da fala. Refinamentos do 
modelo prosódico são uma possível solução para a 
atenuação do “sotaque”. 
 

No entanto, foi unânime entre os ouvintes que os 
exemplos apresentados soam mais naturais que a versão 
monotônica, com frequência central constante e 
fonemas de duração e intensidade homogêneas. 

6 Conclusão 

 
Teorias lingüísticas foram transpostas para linguagem 
computacional, criando um modelo prosódico coerente, 
capaz de gerar falas próximas à fala natural. Os 
parâmetros deste modelo foram determinados com base 
no modelo tri-dimensional de emoções, possibilitando 
assim que nuances emotivas sejam adicionadas ao 
discurso computacional. 
 

O modelo prosódico mostrou-se eficaz para 
sentenças afirmativas simples, ou seja, para um único 
tipo de curva entoacional. Outras naturezas de curva 
devem ser estudadas no futuro, de maneira a compor 
uma biblioteca de diferentes tipos de sintagma. Estas 
curvas podem, eventualmente, levar em conta outros 
parâmetros, os quais também deverão ser 
correlacionados com o modelo emocional. 
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Abstract This work is concerned with the problem of controlling a system in the presence of degradation effects that reduce 
the effectiveness of actuators. More specifically, in cases where the degradation rate depends on the control effort, it is shown 
that the system dynamics can be represented by a bilinear model. A predictive control technique appropriate for use with bilinear 
models is then adopted to take into account the loss of actuator effectiveness. 

Keywords Predictive control, bilinear models, actuator degradation. 

Resumo Neste trabalho, considera-se o problema de controle de um sistema na presença de efeitos de degradação que redu-
zam a efetividade dos atuadores. Mais especificadamente, no caso da taxa de degradação depender do esforço de controle, mos-
tra-se que a dinâmica do sistema pode ser representada por um modelo bilinear. Uma técnica de controle preditivo própria para 
uso com modelos bilineares é então adotada para levar em conta a perda de efetividade dos atuadores. 

Palavras-chave Controle preditivo, modelos bilineares, degradação de atuador.

1    Introdução 

A manutenção e a extensão da vida útil de equipa-
mentos industriais têm recebido destacada atenção, 
tendo-se como metas reduzir custos e aumentar a 
produtividade. Os desafios econômicos e tecnológi-
cos para operação confiável e eficiente de instalações 
fabris podem ser atingidos por uma combinação de 
métodos de monitoração de danos, prognóstico de 
falhas e predição do tempo de vida remanescente 
(Ray e Tangirala, 1996). 

Sistemas físicos estão sujeitos a degradação, re-
sultante, por exemplo, de condições ambientais, pas-
sagem do tempo e desgaste inerente ao uso. São e-
xemplos de degradação devido às condições ambien-
tais a corrosão devido a vapores ácidos e a fratura 
devido a vibrações. Desgastes por passagem do tem-
po incluem o envelhecimento de eletrólitos de bateri-
as e o decaimento de radioisótopos. Desgastes ine-
rentes ao uso podem ser devidos à intensidade da 
ação demandada de um atuador, ou número de ciclos 
de liga-desliga, por exemplo.  

Técnicas ditas de “prognóstico e gerenciamento 
de saúde” têm sido desenvolvidas para detectar e 
caracterizar a evolução de falhas incipientes associa-
das à degradação de componentes de um sistema 
(Vichare e Pecht, 2006). Com isso, ferramentas de 
apoio à decisão podem ser empregadas para antecipar 
ações de manutenção corretiva (Banjevic, 2009). 
Alternativamente, pode-se tentar amenizar as condi-
ções de operação de modo a estender a vida útil do 
sistema. No caso específico de atuadores, por exem-
plo, o esforço de controle poderia ser reduzido, à 
custa de uma perda de desempenho, para reduzir o 

risco de falhas que imponham a parada completa da 
operação. 

Nesse contexto, Pereira, Galvão e Yoneyama 
(2010) propuseram um controlador preditivo capaz 
de gerenciar o esforço de controle com base em um 
modelo da degradação dos atuadores. Com isso, im-
punha-se que a operação fosse realizada de modo que 
os atuadores permanecessem ativos durante um perí-
odo de tempo pré-estabelecido. 

Uma limitação da abordagem proposta por Pe-
reira, Galvão e Yoneyama (2010) é que não é consi-
derada a perda de efetividade dos atuadores devido 
ao desgaste. Neste artigo tal perda de efetividade é 
levada em consideração no projeto do controlador. 
Mais especificamente, mostra-se que no caso da taxa 
de degradação depender do esforço de controle, a 
dinâmica do sistema a ser controlado pode ser repre-
sentada por um modelo billinear. 

Muitas formulações de controle preditivo têm 
empregado modelos bilineares (Yeo e Williams, 
1986; Fontes, Dorea e Garcia, 2008).  Em particular, 
adota-se aqui o algoritmo proposto por Bloemen, van 
den Boom e Verbruggen (2004). Para comparação, 
emprega-se também um controlador preditivo mais 
simples que desconsidera os efeitos de degradação. 

O restante deste artigo encontra-se organizado da 
seguinte forma. A seção 2 apresenta o modelo biline-
ar empregado para descrever a dinâmica de uma 
planta linear sujeita a perda de efetividade do atua-
dor. A seção 3 descreve o algoritmo de otimização 
proposto em (Bloemen, van den Boom e Verbruggen, 
2004) para controle preditivo empregando modelos 
bilineares. A seção 4 detalha o exemplo de simulação 
utilizado. A seção 5 discute os resultados obtidos. 
Conclusões e sugestões para pesquisa futura são a-
presentadas na seção 6. 
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2   Modelagem Bilinear 

Seja uma planta descrita pelo seguinte modelo in-
cremental em espaço de estados. 
 

 ( 1) ( ) ( )p px k A x k B u k∆ + = ∆ + ∆  (1) 

 ( ) ( )py k C x k∆ = ∆  (2) 
 

sendo n
px∆ ∈ℝ , u∆ ∈ℝ  e y∆ ∈ℝ incrementos tem-

porais no estado, controle e saída, respectivamente. 
As matrizes A, B e C possuem dimensões 

    1 1  ,   e .n x n n x x nA B C∈ ∈ ∈ℝ ℝ ℝ  

O desgaste do atuador pode levar a uma menor 
efetividade do controle aplicado. Considerando o 
modelo linear descrito em (1), pode-se modelar esse 
efeito da seguinte forma: 

 

 ( 1) ( ) ( ) ( )p px k A x k z k B u k∆ + = ∆ + ∆  (3) 
 

com z∈ℝ uma grandeza associada à efetividade do 
atuador, sendo 
 

 0 ( ) 1,  0z k k≤ ≤ ≥  (4) 

 (0) 1z =  (5) 
 

Supõe-se que a perda de efetividade do atuador 
siga uma dinâmica da forma 

 

 ( 1) ( ) ( )z k z k u kα+ = − ∆  (6) 
 

sendo α uma constante conhecida. 
Uma representação bilinear para a dinâmica da 

planta incorporando o desgaste do atuador pode ser 
obtida expressando o controle da seguinte forma: 

 

 ( ) ( ) ( )u k u k u k+ −∆ = ∆ − ∆  (7) 

sendo ∆u+ e ∆u− novas variáveis manipuladas sujeitas 
às seguintes restrições:  

 ( ) 0 e ( ) 0u k u k+ −∆ ≥ ∆ ≥  (8) 
 

Neste trabalho, o controle a ser aplicado à planta 
será obtido como resultado da minimização de uma 
função de custo que penaliza a norma 2 da sequência 
de valores de ∆u+ e ∆u− ao longo de um dado hori-
zonte de predição. Sob a hipótese de otimalidade do 
resultado, uma das parcelas ∆u+(k), ∆u−(k)  em (7) 
será necessariamente igual a zero. Desse modo, o 
termo |∆u(k)| em (6) pode ser re-escrito como 

 

 ( ) ( ) ( )u k u k u k+ −∆ = ∆ + ∆  (9) 
 

o que permite re-escrever (6) da seguinte forma: 
 

 ( 1) ( ) ( ( ) ( ))z k z k u k u kα + −+ = + ∆ + ∆  (10) 
 

As equações (3) e (10) constituem um modelo 
bilinear, ou seja, envolvendo a multiplicação de um 
estado pela entrada. 

Definindo um estado aumentado ∆x(k) como 

 
( )

( )
( )
px k

x k
z k

∆ 
∆ =  

 
 (11) 

 

e combinando-se (3), (7) e (10), obtém-se 
 

  1   1   1

1  

    

1  1  

0 ( )0 0
( 1) ( )

0 1 ( )

0 0
( ) ( ) ( ) ( )

0 0 0 0

n x n x n x

x n

n x n n x n

x n x n

A u k
x k x k

u k

B B
x k u k x k u k

α α
+

−

+ −

∆    
∆ + = ∆ + +     ∆− −   

−   
+ ∆ ∆ + ∆ ∆   
   

(12) 

 

ou, de uma forma mais compacta, usando o produto 
de Kronecker: 
 

 

  1   1   1

1  

    

1  1  

0 ( )0 0
( 1) ( )

0 1 ( )

0 0 ( )
( )

0 0 0 0 ( )

n x n x n x

x n

n x n n x n

x n x n

A u k
x k x k

u k

B B u k
x k

u k

α α
+

−

+

−

∆    
∆ + = ∆ + +     ∆− −   

−  ∆    
+ ⊗∆    ∆   

(13) 

 

Para o caso de plantas com mais de uma entrada, 
o modelo é o mesmo bastando adequar as dimensões 
das matrizes no modelo aumentado.  

3  Algoritmo de Otimização  

Estratégias de controle preditivo usualmente adotam 
um modelo linear para a planta, uma função de custo 
quadrática definida ao longo de um horizonte de pre-
dição finito e restrições sobre a excursão das variá-
veis controladas e manipuladas.  Nesse caso, o con-
trole a ser aplicado a cada instante de amostragem é 
obtido como solução de um problema de programa-
ção quadrática (Maciejowski, 2002). Contudo, caso o 
modelo seja bilinear, outras abordagens devem ser 
empregadas. O método de otimização empregado 
neste artigo foi proposto por Bloemen, van den Bo-
om e Verbruggen (2004), sendo composto por um 
algoritmo que usa direções fixas de busca e outro que 
usa linearização ao longo de uma trajetória. Tais al-
goritmos são combinados para se obter uma conver-
gência mais rápida. 

No que segue, considera-se que o custo e as res-
trições estejam definidas ao longo de um horizonte 
de predição com N passos. Para fins de otimização, 
impõe-se que o controle possa variar apenas dentro 
de um horizonte inicial de M ≤ N passos. Com isso, 
os últimos N – M incrementos de controle dentro do 
horizonte de predição são fixados em zero. A notação 

)|(ˆ kik +•  representa o valor predito de uma variável 

no instante (k + i) com base nas informações disponí-
veis até o instante k. 

3.1 Direções fixas de busca 

Este algoritmo busca transformar o problema de oti-
mização, envolvendo modelo bilinear e custo quadra-
tico, em subproblemas de programação quadrática. 
Para isso, a procura é feita em cada direção 
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ˆ( 1| )u k i k∆ + − com 1,2, ,i M= … mantendo constan-

tes as demais variáveis ̂( 1| ),   .u k j k j i∆ + − ∀ ≠   

Considere um modelo bilinear da forma 
 

( 1) ( ) ( ) ( ) ( )x k A x k B u k F u k x k∆ + = ∆ + ∆ + ∆ ⊗ ∆  (14) 

 ( ) ( )y k C x k∆ = ∆  (15) 
 

com ,  ,  n p lx u y∆ ∈ ∆ ∈ ∆ ∈ℝ ℝ ℝ  e matrizes 
  ,n x nA∈ℝ   ,n x pB∈ℝ    n x npF ∈ℝ  e   .l x nC ∈ℝ  

Se ˆ( 1| ),u k j k∆ + −  1,2, ,  ( ),j M j i= ≠…  são 

mantidos constantes, então a predição dos estados 
ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( 1| ) ( 2| ) ( | )

TT T TX k x k k x k k x k N k ∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ⋯

pode ser escrita como 
 

 ˆ ˆ( ) ( 1| )i iX k K V u k i k∆ = + ∆ + −  (16) 
 

onde   1nN x
iK ∈ℝ e   .nN x p

iV ∈ℝ  A matriz Ki pode ser 

obtida calculando-se ˆ ( )X k∆ através da simulação do 

modelo bilinear (14) com ˆ( 1| ) 0u k i k∆ + − =  e as 

demais entradas constantes, isto é 
 

 
ˆ ( 1| ) 0

ˆ ( )i
u k i k

K X k
∆ + − =

= ∆  (17) 

 

Tendo-se obtido Ki, a r-ésima coluna de Vi pode 

ser gerada calculando ̂ ( )X k∆  com 
 

 

1ˆ ( 1| ) 0

ˆ ( 1| ) 1

ˆ ( 1| ) 0

r

p

u k i k

u k i k

u k i k

∆ + −   
   
   
 ∆ + −  =
   
   
   ∆ + −   

⋮ ⋮

⋮ ⋮

 (18) 

 

onde ∆ûr(k + i − 1| k) é a r-ésima componente de 
∆û(k + i − 1| k). Portanto, 
 

 
ˆ ( 1| ) 1

ˆ( ) ( )
r

i r i
u k i k

V X k K
∆ + − =

= ∆ −  (19) 

 

para 1,2, , .r p= …  

A predição dos incrementos da saída 
ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( 1| ) ( 2| ) ( | )

TT T TY k y k k y k k y k N k ∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ⋯

é obtida usando a equação abaixo. 
 

 ˆ ˆ( ) ( )NY k C X k∆ = ∆  (20) 
 

sendo CN uma matriz bloco-diagonal com N blocos 
iguais a C na diagonal principal. 

A partir de (20) pode-se obter a predição para a 
saída lembrando que ŷ(k + i| k) = ∆ŷ(k + i − 1| k) + 
ŷ(k + i − 1| k), i = 1, 2, …, N, ŷ(k| k) = y(k), ou seja 

 

 [ ]ˆ ˆ( ) ( ) ( )lI
N N

Y k T Y k y k= ∆ +  (21) 

onde   lI Nl x Nl
NT ∈ℝ é uma matriz bloco triangular infe-

rior de matrizes identidade I l. O operador [ ]N
• realiza 

o empilhamento vertical de N cópias de seu argumen-
to. 

A função de custo utilizada é do tipo 
 

ˆ ˆ ˆ ˆ( ( ) ) ( ( ) ) ( ) ( )T T
ref refN N

J Y k y Q Y k y U k R U k   = − − +∆ ∆    (22) 
 

onde Q e R são matrizes de ponderação sobre o erro 
de rastreamento e controle, yref a referência para a 

saída e ˆ ˆ ˆ ˆ ( ) ( | ) ( 1| ) ( 1| ) .
TT T TU k u k k u k k u k N k ∆ = ∆ ∆ + ∆ + − ⋯  

As iterações sucessivas de (22) na direção de 
ˆ( 1| )u k i k∆ + − são terminadas quando a redução 

relativa de (22) for menor que um determinado valor 
λ. Como nem todas as entradas tem o mesmo impacto 
em (22), o critério de parada só é avaliado depois de 
se realizar a busca em cada uma das direções 

ˆ( 1| )  1,2, , .u k i k i M∆ + − ∀ = …  

Os passos do algoritmo são formalizados a se-
guir. 
1. Escolher λ > 0. 
2. Escolha uma estimativa inicial para a sequência 

de entrada 0ˆ ( 1| ),u k i k∆ + − i = 1,2,…, N, simule 

o modelo (14), (15), (21)  para obter Ŷ(k) e cal-
cule Jold utilizando (22). 

3. Faça m = 0. 
4. Para i = 1, 2, …, M. 

4.1. Faça ˆ ˆ( 1) ( 1 | ),mu k j u k j k∆ + − = ∆ + −          

j = 1,2,…, N. 
4.2. Faça ∆û(k + i − 1| k) = 0 e calcule Ki utili-

zando (17). 
4.3. Para r = 1, 2, …, p faça ∆ûr(k + i − 1| k) = 1, 

∆ût(k + i − 1| k) = 0 ∀ t ≠ r, calcule a         r-
ésima coluna de Vi utilizando (19). 

4.4. Calcule ∆û*(k + i − 1| k)  e  faça                 
∆ûm (k + i − 1| k)  =  ∆û*(k + i − 1| k). 

5. Faça ∆ûm+1 (k + i − 1| k)  =  ∆ûm(k + i − 1| k),         
j = 1,2,…, N, calcule Jnew (22) para a nova se-
quência de controle 1ˆ ( 1| ),mu k i k+∆ + −  

1,2, ,i N= … e faça m = m + 1. 

6. Se ( ) / ,old new oldJ J J λ− > faça Jnew = Jold e vá 

para o passo 4; senão, pare, faça 
*ˆ( ) ( | ),u k u k k∆ = ∆  incremente k e volte para o 

passo 1. 
 

Uma estimativa inicial para cada período de a-
mostragem pode ser obtida utilizando-se a solução 
anterior. Para o caso de uma entrada (p = 1), retira-se 
o controle aplicado, correspondente ao primeiro ele-
mento da sequência, desloca-se a sequência um passo 
para a esquerda e completa-se a mesma com o último 
controle da solução anterior, isto é: 

 

0 *ˆ ˆ( | 1) ( | ),  1,2, , 1u k i k u k i k i N∆ + + = ∆ + = −…  (23) 

 0 *ˆ ˆ( | 1) ( 1| )u k N k u k N k∆ + + = ∆ + −  (24) 
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3.2 Linearização ao longo de uma trajetória 

Para acelerar a convergência do algoritmo de di-
reções fixas de busca, pode-se utilizar um mecanismo 
baseado em linearização ao longo de uma trajetória. 
Neste caso, a predição dos estados é aproximada por 

 

 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ( ) )lin linX k X k X V U k U∆ ≈ ∆ = ∆ + ∆ − ∆ (25) 

 

onde 0X̂∆ é o vetor de predição dos estados para a 

sequência 0
ˆ ,U∆ que é a trajetória de controle usada 

para linearização e Vlin pode ser obtido como no al-
goritmo de busca fixa bastando fazer 
 

 [ ]1lin MV V V= ⋯  (26) 
 

A sequência ∆Û0 é obtida do algoritmo de dire-
ções fixas de busca, utilizando a última sequência 
otimizada. A predição da saída é obtida usando-se 
(20) e (21).  

A sequência ˆ ( ),qpU k∆ obtida usando (20)-(22) e 

(25), não é necessariamente melhor que a sequência 

0Û∆ devido à aproximação realizada para tornar o 

problema de otimização um problema de programa-
ção quadrática. Por isso uma segunda otimização é 
realizada, considerando-se uma expressão da forma  

 

 0
ˆ ˆ ˆ( ) (1 ) ( )ls qpU k U U kγ γ∆ = − ∆ + ∆  (27) 

 

Tem-se um problema de otimização unidimensi-
onal não-linear em γ, que pode ser resolvido utilizan-
do, por exemplo, o algoritmo de busca por seção 
áurea (Rao, 1978). A busca é terminada quando a 
diferença relativa entre o maior e menor valor de (22) 
para os pontos avaliados na seção é menor que um 
determinado valor λls. 

3.3 Algoritmo Híbrido 

O algoritmo híbrido proposto por Bloemen, van 
den Boom e Verbruggen (2004) combina os dois 
algoritmos descritos acima a fim de obter uma con-
vergência mais rápida. A seguir são apresentados os 
passos do algoritmo resultante. O “flag” s determina 
se é realizada ou não a aproximação linear a cada 
iteração. 
1. Escolha λ > 0, λls > 0 e λfd > 0 
2. Escolha uma estimativa inicial para a sequência 

de entrada 0ˆ ( 1| ),u k i k∆ + −  i = 1,2,…, N, calcu-

le Jold simulando o modelo (14, 15 e 21) e usan-
do a expresão (22) de J. 

3. Faça m = 0 e s = 0. 
4. Se s = 0 

4.1. Para i = 1, 2, …, M 

4.1.1. Faça ˆ ˆ( 1| ) ( 1| ),mu k j k u k j k∆ + − = ∆ + −  

1,2, , .j N= …  

4.1.2. Faça ∆û(k + i − 1| k) = 0 e calcule Ki uti-
lizando (17). 

4.1.3. Para r = 1, 2, …, p faça 
ˆ ( 1| ) 1,ru k i k∆ + − =  ∆ût(k + i − 1| k) = 0 

∀ t ≠ r, calcule a r-ésima coluna de Vi u-
tilizando (19). 

4.1.4. Calcule ∆û*(k + i − 1| k) e faça       ∆ûm 
(k + i − 1| k)  = ∆û*(k + i − 1| k). 

5. Se s = 1 

5.1. Calcule 0
ˆ  e .linX V∆  

5.2. Calcule ˆ ( )qpU k∆ resolvendo o problema de 

programação quadrática. 

5.3. Calcule ˆ ( )lsU k∆ e γmin utilizando o algorit-

mo busca por seção áurea, com critério de 
parada ( ) / .maior menor maior lsJ J J λ− ≤  

5.4. Faça ∆ûm(k + j − 1| k) = ∆ûls(k + j − 1| k),     j 
= 1,2,…, N. 

6. Faça ∆ûm+1(k + j − 1| k) = ∆ûm(k + j − 1| k),          
j = 1,2,…, N e calcule Jnew para a nova sequência 
de controle e faça m = m + 1. 

7. Se s = 0 e ( ) / ,old new old fdJ J J λ− ≤ faça s = 1,  

Jold = Jnew, e vá para 4. 
8. Se s = 1 e γ ≤ γmin, faça s = 0. 
9. Se ( ) / ,old new oldJ J J λ− < faça Jold = Jnew e vá 

para 4; senão, pare, faça *ˆ( ) ( | ),u k u k k∆ = ∆ mo-

va os horizontes um passo e volte para 1. 
Neste trabalho, os valores dos parâmetros em-

pregados no algoritmo de otimização são os mesmos 
sugeridos por Bloemen, van der Boom e Verbruggen 
(2004). Doravante, o controlador preditivo empre-
gando este algoritmo híbrido será denominado, com 
pequeno abuso de linguagem, “MPC bilinear”. 

4   Exemplo de Aplicação 

Para fins de ilustração, considera-se uma planta linear 
instável, descrita pelo seguinte modelo em tempo 
contínuo: 

 

 

7 6 2,4 1,5

( ) 7,1 3,6 5,2 ( ) 1,5 ( )

3,3 8,1 3,6 4
p px t x t u t

− −   
   = +   
   −   

ɺ  (28) 

 [ ]( ) 1 0 0 ( )py t x t=  (29) 
 

Supondo a existência de um segurador de ordem 
zero na entrada da planta, a discretização de (28) e 
(29) para período de amostragem de 0,1s, resulta em 

 

1,71 0,88 0,16 0,30

( 1) 1,36 1,40 0,89 ( ) 0,05 ( )

1,03 1,01 1,81 0,51
p px k x k u k

− −   
   + = + −   
      

(30) 

 [ ]( ) 1 0 0 ( )py k x k=  (31) 
 

Empregando a forma incremental do modelo e 
acrescentando a degradação descrita em (10) chega-
se a: 
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1,71 0,88 0,16 0 0 0

( )1,36 1,40 0,89 0 0 0
( 1) ( )

( )1,03 1,01 1,81 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 0,30 0 0 0 0,30

( )0 0 0 0,05 0 0 0 0,05
(

( )0 0 0 0,51 0 0 0 0,51

0 0 0 0 0 0 0 0

u k
x k x k

u k

u k
x k

u k

α α

+

−

+

−

−   
    ∆    ∆ + = ∆ + +     ∆ 
   − −   

− 
  ∆−   + ⊗∆   ∆−  
 
 

)
 
 
 

 (32) 

 [ ]( ) 1 0 0 0 ( )y k x k∆ = ∆  (33) 
 

com z(0) = 1 e demais condições iniciais nulas. Para 
a dinâmica de degradação (10), empregou-se             
α = 0,02. 

Além do MPC bilinear utilizou-se para fins de 
comparação um MPC convencional que desconsidera 
os efeitos de degradação (“MPC linear”). Adicional-
mente, empregou-se um MPC linear que atualiza a 
matriz B a cada período de amostragem, de modo a 
contemplar a perda de eficiência do atuador. Tal atu-
alização é dada por: 

 

 ( ) ( ) inicialB k z k B=  (34) 
 

Vale ressaltar que a matriz B(k) assim obtida é 
mantida constante ao longo do horizonte de predição. 
O controlador resultante será denominado “MPC 
linear com atualização”. 

A função custo é descrita por (22) onde a refe-
rência yref = 10, pesos Q = 1 e R = 1 e horizontes      
M = 5 e N = 10. As restrições imposta ao MPC linear 
(com e sem atualização da matriz B), é 

 

 2 ( ) 2u k− ≤ ∆ ≤  (35) 
 

As restrições do MPC bilinear são 
 

 

( )0 2

( )0 2

0 ( ) 1

u k

u k

z k

+

−

∆    
≤ ≤    ∆    

≤ ≤
 (36) 

 

Apesar de não haver restrição explícita sobre 
z(k) no MPC linear, incluem-se saturadores na simu-
lação que limitam o valor da efetividade dentro da 
faixa [0,1]. 

5 Resultados e Discussão 

As figuras 1, 2 e 3 mostram a saída da planta, o con-
trole aplicado e a efetividade do atuador, respectiva-
mente, para os três controladores preditivos conside-
rados. 

A figura 1 mostra que os controladores lineares, 
com ou sem a atualização de B, não conseguiram 
estabilizar a planta, enquanto o bilinear levou a saída 
até a referência desejada.  
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Figura 1. Saída para (a) MPC linear com B constante (b) MPC linear com atualização B(k) e (c) MPC bilinear. 
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Figura 2. Controle para (a) MPC linear com B constante (b) MPC linear com atualização B(k) e (c) MPC bilinear. 
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Figura 3. Efetividade para (a) MPC linear com B constante (b) MPC linear com atualização B(k) e (c) MPC bilinear. 

Observa-se pela figura 2 que a restrição sobre a 
variação do controle (incrementos limitados em ± 2 
unidades por período de amostragem) foi respeitada 
em todos os casos. Contudo, o uso do MPC bilinear 
resultou em um menor esforço de controle nos instan-
tes iniciais. Como resultado, os controladores linea-
res provocaram maior desgaste do atuador, cuja efe-
tividade caiu a zero conforme ilustrado nas figuras 3a 
e 3b. Como a planta é instável em malha aberta, a 
perda do atuador impediu que a saída fosse levada 
para a referência. Já para o MPC bilinear a efetivida-
de manteve-se sempre acima de 0,6, como mostrado 
na figura 3c, permitindo que a manobra fosse com-
pletada com sucesso. O desempenho inadequado dos 
controladores lineares pode ser atribuído ao desca-
samento entre a dinâmica da planta e o modelo de 
predição utilizado, dado que o mesmo não leva em 
conta os efeitos de desgaste do atuador associados às 
ações de controle. 

5   Conclusão 

Este artigo estendeu o trabalho de Pereira, Gal-
vão e Yoneyama (2010), de modo a contemplar pro-
blemas de perda de efetividade de um atuador sujeito 
a degradação. Em particular, mostrou-se que plantas 
lineares sujeitas à degradação de atuador podem ser 
representadas por um modelo bilinear. Adotou-se 
então o algoritmo de otimização proposto por Bloe-
men, van den Boom e Verbruggen (2004) para uso 
em um controlador preditivo.  

Para o exemplo apresentado, observou-se que os 
MPCs lineares não foram capazes de realizar a ma-
nobra, deixando que a efetividade do atuador chegas-
se a zero. Mesmo a atualização da matriz B a cada 
período de amostragem não se mostrou suficiente, 
pois a matriz B(k) resultante é suposta constante ao 
longo do horizonte de predição, o que está em desa-
cordo com o problema de degradação considerado. 
Em contraste, o MPC bilinear foi capaz de realizar a 
tarefa de controle mantendo a efetividade do atuador 
em um nível seguro. 

Como sugestão para pesquisas futuras, pode-se 
mencionar uma análise da sensibilidade a incertezas 
no modelo e a perturbação exógenas. Adicionalmen-
te, poderiam ser investigadas questões relacionadas à 

garantia de factibilidade recursiva e estabilidade para 
a malha de controle. 
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Abstract— Predictive Control techniques are often used to deal with constraints over the control and state
variables. For this purpose, numerical procedures are employed at every sampling time to obtain an optimal
control sequence. However, infeasibility of the optimization problem may occur, leading to the loss of stability
guarantees and violation of the constraints. This issue may be circumvented by using a large horizon in order
to have a sufficient number of degrees of freedom in the optimization. However, the resulting computational
workload may become prohibitive in view of the sampling period adopted in the implementation. The present
work proposes the use of a setpoint management technique to obtain feasibility with a small horizon, thus reducing
the required computational workload. A case study involving a simulation model of a laboratory helicopter is
presented to illustrate the potential gains in computation time.

Keywords— Predictive control, Constraints, Feasibility, Stability, Setpoint management.

Resumo— Técnicas de Controle Preditivo são frequentemente usadas para lidar com restrições sobre as va-
riáveis de controle e estados. Para esse propósito, procedimentos numéricos são empregadas a cada peŕıodo de
amostragem para obter uma sequência de controle ótima. Entretanto, a não-factibilidade do problema de otimi-
zação pode ocorrer, levando à perda de garantias de estabilidade e à violação de restrições. Essa questão pode
ser contornada utilizando um horizonte grande a fim de terem-se graus de liberdade suficientes na otimização.
Contudo, a carga computacional resultante pode ser proibitiva em vista do peŕıodo de amostragem adotado na
implementação. O presente trabalho propõe o uso de uma técnica de gerenciamento de referência para obter
factibilidade com um horizonte pequeno, assim reduzindo a carga computacional requerida. Um estudo de caso
envolvendo um modelo de simulação de um helicóptero de laboratório é apresentado para ilustrar os potenciais
ganhos em tempo de computação.

Palavras-chave— Controle preditivo, Restrições, Factibilidade, Estabilidade, Gerenciamento de referência.

1 Introdução

Técnicas de Controle Preditivo Baseado em Mo-
delo (Model Predictive Control, MPC) consistem
na resolução de um problema de controle ótimo
em um horizonte móvel, que é reiterada com
base na realimentação dos sensores da planta
(Camacho e Bordons, 1999). Tal estratégia foi
desenvolvida para atender necessidades da indús-
tria de petróleo (Cutler e Ramaker, 1980), mas
seu uso vem sendo difundido em outros setores
(Qin e Badgwell, 2003). Trabalhos recentes men-
cionam que esta estratégia pode ser empregada
com sucesso também em aplicações de dinâmica
rápida, tais como as encontradas no setor aero-
náutico (Keviczky e Balas, 2006), (Lopes, 2007),
(Almeida e Leissling, 2010). Uma das vanta-
gens do MPC é a capacidade de tratar restrições
nas entradas e estados da planta, possibilitando
ganhos de desempenho e segurança de operação
(Maciejowski, 2002), (Rossiter, 2003).

A estabilidade de uma malha de controle pre-
ditivo pode ser garantida mediante a introdução
de um conjunto terminal de restrições, desde que
o problema de otimização resultante seja inici-
almente fact́ıvel (Maciejowski, 2002), (Rossiter,
2003). Esse conjunto terminal pode ser determi-
nado usando o conceito de conjuntos invariantes
(Gilbert e Tan, 1991). Contudo, caso o problema

de otimização seja não-fact́ıvel, as garantias de es-
tabilidade são perdidas (Maciejowski, 2002). Tal
dificuldade motiva o desenvolvimento de técnicas
visando recuperar a factibilidade sem violar as res-
trições f́ısicas da planta.

Uma possibilidade consiste no aumento do ho-
rizonte, de forma a proporcionar mais graus de li-
berdade para a otimização. No entanto, aumenta-
se, por consequência, a carga computacional ne-
cessária à solução numérica, visto que há mais va-
riáveis e restrições. Alternativamente, podem-se
utilizar procedimentos de “gerenciamento de refe-
rência” (Bemporad e Mosca, 1998), que reduzem
artificialmente a distância entre o estado da planta
e o conjunto terminal de restrições. Em Limon et
al. (2008) e Rossiter (2006), o conjunto termi-
nal foi parametrizado em termos das mudanças de
referência posśıveis, eliminando a necessidade de
redeterminação online do mesmo.

Neste trabalho investiga-se a economia de
recursos computacionais proporcionada pelo uso
de uma técnica de gerenciamento de referência
para a recuperação da factibilidade em compara-
ção com o simples aumento do horizonte. Para
isso, propõe-se um algoritmo baseado na aborda-
gem de gerenciamento de referência apresentada
em (Afonso e Galvão, 2010). Para ilustração,
realizou-se um estudo de caso com um modelo de
simulação de um helicóptero de laboratório.
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O restante do artigo está assim dividido: a
subseção a seguir introduz a notação utilizada
neste trabalho; a seção 2 apresenta a formulação
de MPC adotada e os conceitos utilizados para
determinar o conjunto terminal; a técnica de ge-
renciamento de referência e o algoritmo proposto
são explicados na seção 3; o modelo de simulação
é detalhado na seção 4; a seção 5 contém os re-
sultados de simulação e discussões a seu respeito;
finalmente, apresentam-se as conclusões e propos-
tas de trabalhos futuros na seção 6.

1.1 Notação

⋄ xp ∈ Rn: estado da planta;
⋄ xref ∈ Rn: estado desejado;
⋄ x ∈ Rn: estado visto pelo MPC;
⋄ up ∈ Rp: controle aplicado à planta;
⋄ uref ∈ Rp: controle em regime associado a
xref ;

⋄ v ∈ Rp: controle gerado pelo MPC;
⋄ u ∈ Rp: controle gerado pelo MPC adicio-
nado ao da malha interna;

⋄ k: instante atual;
⋄ •̂(k + i|k): valor previsto da variável • no
instante k + i com base nas informações dis-
pońıveis até o instante k;

⋄ •∗: valor ótimo da variável •;
⋄ N ∈ N: horizonte do MPC;
⋄ K ∈ Rp×n: ganho da malha interna;

2 Formulação de controle preditivo
adotada

A formulação de MPC utilizada é a mesma de
(Afonso e Galvão, 2010). O controlador é imple-
mentado na forma de um regulador, assim, o valor
do estado desejado (xref ) deve ser subtráıdo do es-
tado medido da planta xp. De maneira similar, o
valor correspondente do controle em regime (uref )
deve ser adicionado à sáıda do controlador.

O controle é empregado com uma poĺıtica de
horizonte retrocedente. Portanto, o sinal de con-
trole no instante k é dado por u(k) = û∗(k|k) =
v̂∗(k|k)−Kx(k).

O problema de otimização a ser resolvido no
instante k consiste de minimizar uma função de
custo da forma

Jmpc =
∑N

i=1 v̂
T (k + i− 1|k)Ψv̂(k + i− 1|k),

Ψ = ΨT > 0
(1)

sujeita às seguintes restrições:

û(k + i|k) = −Kx̂(k + i|k) + v̂(k + i|k) i ≥ 0,
v̂(k + i− 1|k) = 0 i > N,
û(k + i− 1|k) ∈ U i > 0,
x̂(k + i|k) ∈ X i > 0,
x̂(k + i+ 1|k) = Ax̂(k + i|k) +Bû(k + i|k) i ≥ 0,
x̂(k|k) = x(k)

(2)

em que U e X são os conjuntos de controles e es-
tados admisśıveis, respectivamente.

O controlador da malha interna é projetado
como um LQR, com a seguinte função de custo:

Jlqr =
∑∞

i=1

[
x̂T (k + i− 1|k)Qlqrx̂(k + i− 1|k)+

+ûT (k + i− 1|k)Rlqrû(k + i− 1|k)
]
,

Qlqr = QT
lqr ≥ 0, Rlqr = RT

lqr > 0

(3)

Se o par (A,Q
1
2

lqr) for detetável e Ψ = Rlqr +

BTPB, em que P é a única solução simétrica
não-negativa da Equação Algébrica de Riccati
P = ATPA − ATPB(Rlqr + BTPB)−1BTPA +
Qlqr, então pode-se mostrar que a minimização do
custo (1) sujeito a (2) resulta no controle ótimo
Linear-Quadrático com restrições correspondente
ao custo (3), dado que û(k + i|k) = −Kx̂(k +
i|k), i ≥ N (Chisci et al., 2001). Ressalta-se
que há apenas um horizonte de controle (N) a
ser definido, uma vez que o uso da abordagem de
modo dual, com o controlador do segundo estágio
sendo um LQR de horizonte infinito, proporciona
horizonte de predição infinito.

A presença de infinitas restrições (vide Eq.
2) pode ser contornada empregando-se um “Con-
junto Máximo de Sáıda Admisśıvel”(Maximal Out-
put Admissible Set - MAS) (Gilbert e Tan, 1991)
como conjunto terminal.

2.1 Conjunto Máximo de Sáıda Admisśıvel

O estado inicial de um sistema linear não-forçado
é admisśıvel quanto à sáıda com respeito a um
conjunto de restrições Y ⊂ Rq se a função de
sáıda (y(k) = h(x(x))) satisfaz a condição: y(k) ∈
Y, k ≥ 0. O conjunto de todos os estados iniciais
com esta propriedade é o MAS.

Após o final do horizonte N , a lei de controle
torna-se u(k) = −Kx(k) resultando na equação
de malha fechada

x(k + 1) = Ax(k) +Bu(k) = (A−BK)x(k) (4)

que é um sistema linear não-forçado. Se os au-
tovalores de Ã = (A − BK) estiverem dentro do
ćırculo unitário, o estado converge para a origem.

Vale ressaltar que restrições sobre o sinal
de controle podem ser consideradas definindo-se
u(k) = −Kx(k) como uma das variáveis de sáıda.

Em (Gilbert e Tan, 1991) um algoritmo para
a determinação do MAS em número finito de pas-
sos é dado, permitindo a sua caracterização com-
putacional. A imposição desse conjunto de restri-
ção terminal é, na verdade, equivalente a impor o
conjunto de restrições originais por um horizonte
mais longo de N + t∗ passos (t∗ ≥ 0), tornando o
número de restrições finito.

Sejam os valores preditos das variáveis de



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           1198

sáıda e controle colocados na forma de vetores

Ŷ =

 ŷ(k + 1|k)
..
.

ŷ(k +N + t∗|k)

 , Û =

 û(k|k)
..
.

û(k +N + t∗ − 1|k)

 .

(5)

Dado um modelo linear da forma x(k + 1) =
Ax(k) + Bu(k), y(k) = Cx(k), sujeito à lei de
controle u(k) = v(k) − Kx(k), as equações de
predição para Ŷ e Û podem ser escritas como
(Maciejowski, 2002), (Afonso e Galvão, 2010):

Ŷ = HV̂ +Φx(k) (6)

Û = HU V̂ +ΦUx(k) (7)

Dadas restrições sobre as variáveis manipula-
das e controladas da forma umin ≤ û(k+i−1|k) ≤
umax e ymin ≤ ŷ(k + i|k) ≤ ymax, i = 1, . . . , N +
t∗, a minimização da função de custo está sujeita
a um conjunto de desigualdades lineares da forma
SV̂ ≤ b, com (Camacho e Bordons, 1999):

S =


HU

−HU

H
−H

 , b =


[umax]N+t∗ − F̂U

F̂U − [umin]N+t∗

[ymax]N+t∗ − F̂

F̂ − [ymin]N+t∗

 (8)

em que [•]N+t∗ é um operador que empilha N+ t∗

cópias de uma dado vetor coluna •, e F̂ = Φx(k),
F̂U = ΦUx(k) são vetores de predição da resposta
livre para as variáveis de estado e controle, res-
pectivamente. Portanto, o problema de otimi-
zação pode ser resolvido empregando algoritmos
de Programação Quadrática (Maciejowski, 2002),
pois há número finito de restrições.

3 Gerenciamento da referência

Na ausência de factibilidade, garantias de esta-
bilidade são perdidas. Por isso uma técnica de
gerenciamento deve ser empregada para recuperá-
la respeitando as restrições. A abordagem explo-
rada neste estudo consiste de modificar a referên-
cia xref do controlador até limites determinados
por meio de variáveis de relaxamento.

Tenta-se encontrar uma nova referência
x′
ref (k) a cada instante k a fim de tornar o pro-

blema de otimização fact́ıvel e direcionar paulati-
namente o sistema à referência original xref . No
caso geral, mudanças na referência xref também
ocasionariam alterações no valor de regime cor-
respondente uref para o controle. Consequente-
mente, os limites sobre a variável de controle (u)
também necessitariam de mudança, o que iria re-
querer uma nova determinação do conjunto ter-
minal de restrições. Portanto, a classe de siste-
mas considerados nesse estudo está restrita àque-
les que não requerem ajuste no valor de regime
de controle após uma alteração na referência do
estado. Essa é uma propriedade de plantas com

comportamento integral. De fato, a relação en-
tre as variáveis de controle e de estado em re-
gime é dada por xref = Axref + Buref , ou seja,
(I − A)xref = Buref , a qual tem mais de uma
solução xref para um dado uref somente se a ma-
triz A tem pelo menos um autovalor em 1. Essa
é uma condição necessária que deve ser satisfeita
nesse trabalho.

O estado lido pelo MPC é dado por x(k) =
xp(k) − xref . Visando modificar o vetor de refe-
rência xref , uma variável de relaxamento µ ∈ Rm

é introduzida para fazer x′
ref (k) = xref + Lµ, em

que L é uma matriz de dimensões n×m com Lij ∈
{−1, 0, 1}. Lij é considerado diferente de zero se a
i-ésima componente do vetor de referência deve ser
modificada pela j-ésima variável de relaxamento.
Nesse caso, Lij = sign(xp,i(k)− xref,i).

Tal modificação é equivalente a subtrair Lµ
do vetor de estado x(k) empregado nas equações
do MPC. Como resultado, os novos vetores de res-
posta livre da Eq. (8) tornam-se F̂ = Φ(x(k)−Lµ)
e F̂U = ΦU (x(k)− Lµ). O valor de µ é obtido de
outro problema de otimização, que pode ser enun-
ciado como: Resolva

minµ≥0, V̂ dTµ

s.a.

SV̂ ≤ b−


−ΦU

ΦU

−Φ
Φ

Lµ,

0 ≤ µj ≤ LT
j (xp(k)− xref ) , 1 ≤ j ≤ m

(9)
em que Lj denota a j-ésima coluna da matriz L e
d ∈ Rm é um vetor coluna de pesos positivos. Os
limites sobre µ impedem que a variável de relaxa-
mento afaste o sistema da referência real.

A solução µ∗ desse problema é empregada
para modificar a referência xref para x′

ref (k) =
xref + Lµ∗, bem como os vetores de resposta

livre na Eq. (8) para F̂ = Φ(x(k) − Lµ∗) e
F̂U = ΦU (x(k) − Lµ∗). O algoritmo proposto é
executado a partir do instante inicial k = 0 de
acordo com os passos descritos a seguir:

Algoritmo 1 : Implementação do gerencia-
mento de referência:
feasible = 0
Passo 1: Resolver o problema de programação
linear (9);

⋄ se µ == 0: feasible = 1;

Passo 2: Resolver o problema de programação
quadrática do MPC com o relaxamento µ e fazer
t = t+ Ts;
Passo 3:

⋄ se feasible == 0: retorne ao Passo 1;
⋄ senão: retorne ao Passo 2;
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Ressalta-se que, a partir do momento em que
a factibilidade é obtida sem relaxamento da refe-
rência, não é mais necessário realizar o Passo 1
do algoritmo 1, pois há garantia de factibilidade
recursiva (Maciejowski, 2002), (Rossiter, 2003).
Contudo, o algoritmo deverá ser reinicializado, fa-
zendo feasible = 0, se houver mudança na refe-
rência xref .

Essa abordagem envolve a solução de dois pro-
blemas de otimização. Dessa forma, apresenta
a vantagem de obter o controle ótimo de fato,
em contraste com as abordagens propostas por
(Limon et al., 2008) e (Rossiter, 2006). Nestes
trabalhos, o relaxamento é penalizado na própria
função de custo do MPC, não havendo garantia
de que o sinal de controle é ótimo. Nesses casos,
a solução pode ser aproximada da solução de con-
trole ótima manipulando a relação entre os pesos
dos relaxamentos e os dos controles).

4 Planta Piloto

Foi considerado o problema de controle de um mo-
delo de helicóptero tandem 3DOF. Empregou-se
o modelo de simulação desenvolvido em (Lopes,
2007) e aprimorado em (Maia, 2008), em que as
variáveis de estado são os ângulos de arfagem
(x1 = P ), elevação (x3 = E) e deslocamento
(x5 = T ), assim como suas respectivas taxas de
variação temporal (x2, x4 e x6). As duas entra-
das (u1, u2) correspondem às tensões aplicadas aos
amplificadores de potência dos motores dianteiro
e traseiro do helicóptero.

O modelo utilizado na lei de controle foi ob-
tido mediante linearização em torno de um ponto
de equiĺıbrio, como em (Afonso e Galvão, 2010)
e discretização com peŕıodo de amostragem Ts =
0, 04s, conforme (Maia, 2008).

Cabe ressaltar que os estados x1, x3 e x5 são
diretamente medidos com o uso de encoders. En-
tretanto, os estados x2, x4 e x6 devem ser es-
timados. Para esse propósito, empregou-se um
filtro de Kalman projetado em conjunto com o
controlador LQR de acordo com o formalismo
LQG/LTR (Linear Quadratic Gaussian/ Loop
Transfer Recovery) discreto (Maciejowski, 1985),
(Shaked, 1986). Tomou-se como alvo a dinâmica
da planta com o controlador LQR supondo reali-
mentação completa dos estados.

5 Resultados

Restrições foram impostas sobre a excursão dos es-
tados e sinais de controle: −2◦ ≤ P ≤ 2◦, −8◦ ≤
E ≤ 8◦, −100◦ ≤ T ≤ 3◦ e 0V ≤ u1, u2 ≤ 4, 5V .
Os últimos derivam dos valores de saturação dos
amplificadores de potência que alimentam os mo-
tores. A manobra realizada consistiu de um de-
grau de deslocamento de 25◦ a partir do repouso,
com referência de elevação constante.

O horizonte mı́nimo encontrado para o qual
a manobra é inicialmente fact́ıvel foi N = 67. Já
com o uso do gerenciamento de referência apli-
cado ao ângulo de deslocamento, pode-se usar um
horizonte menor. Para ilustração, adotou-se um
horizonte de 10 passos.

A Fig. 1 mostra os sinais de controle. Como se
pode observar, o uso do horizonte maior (N = 67)
resultou em uma melhor solução do ponto de vista
do esforço de controle demandado. Tal vantagem
pode ser atribúıda ao maior número de graus de
liberdade dispońıveis para a otimização. Pode-se
ainda argumentar que a técnica de gerenciamento
de referência não contempla questões de desem-
penho, mas tão somente de factibilidade. Com
efeito, vale salientar que não ocorre violação das
restrições em ambos os casos.
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Figura 1: Controle nos motores: com (a), (c)
N = 67 e (b), (d) N = 10 e gerenciamento de
referência.

O comportamento do ângulo de arfagem ob-
servado na Fig. 2 é similar em ambos os casos.
Nota-se que este não é consideravelmente afetado
pelo controle mais agressivo obtido com o hori-
zonte reduzido. Nesse caso, as componentes de
alta frequência do sinal de controle são filtradas
pela dinâmica de arfagem.
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Figura 2: Ângulo de arfagem com (a) N = 67 e
(b) N = 10 e gerenciamento de referência.

A Fig. 3 mostra que as variações de controle
verificadas com o uso do horizonte menor refletem-
se na velocidade de arfagem.
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Figura 3: Velocidade de arfagem com (a) N = 67
e (b) N = 10 e gerenciamento de referência.

A associação entre os movimentos de desloca-
mento e arfagem justifica a semelhança das traje-
tórias de deslocamento vistas na Fig. 4.
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Figura 4: Ângulo de deslocamento com (a) N =
67 e (b) N = 10 e gerenciamento de referência.

Pelo mesmo motivo, a velocidade de desloca-
mento apresenta comportamento semelhante com
ambos os horizontes, como visto na Fig. 5.
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Figura 5: Velocidade de deslocamento com (a)
N = 67 e (b) N = 10 e gerenciamento de refe-
rência.

A Fig. 6 permite notar uma mudança tra-
zida pela redução do horizonte quanto ao ângulo
de elevação. O maior número de graus de liber-
dade causa uma trajetória mais suave. Já com
o horizonte mais curto, menos passos futuros de
controle para serem determinados pelo algoritmo
estão dispońıveis, forçando o controlador a traba-
lhar com mais restrições ativas. Vale ressaltar que
as restrições não deixam de ser respeitadas graças
ao gerenciamento de referência.

O comportamento da velocidade de elevação
apresentado na Fig. 7 é mais suave no caso em
que se utiliza um horizonte maior.

Por outro lado, com o uso de um horizonte me-
nor (menos variáveis de otimização e restrições),
espera-se que a solução seja menos custosa em ter-

0 5 10 15
−10

0

10

t (s)

E
(g

ra
u
s)

(a)

0 5 10 15
t (s)

(b)

Figura 6: Ângulo de elevação com (a) N = 67 e
(b) N = 10 e gerenciamento de referência.
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Figura 7: Velocidade de elevação com (a) N = 67
e (b) N = 10 e gerenciamento de referência.

mos de esforço computacional. A Fig. 8 mostra os
tempos de computação a cada instante normaliza-
dos pelo maior entre todos eles e permite observar
que o tempo de computação da solução com hori-
zonte menor é bastante inferior.
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Figura 8: Tempos de computação normalizados.

O relaxamento mı́nimo para que o problema
de otimização do MPC se torne fact́ıvel é apre-
sentado na Fig. 9. Percebe-se que o relaxamento
diminui com o tempo, conforme a planta se apro-
xima da referência desejada. Pode-se, ainda, ob-
servar que, a partir de aproximadamente t = 2s,
o problema passa a ser fact́ıvel sem relaxamento.
Isso relaciona-se à queda do tempo de cálculo ob-
servado no detalhe da Fig. 8 após aproximada-
mente 2s, pois quando o relaxamento é desneces-
sário, o problema de programação linear descrito
na seção 3 não precisa ser resolvido.
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Figura 9: Relaxamento do deslocamento.

6 Conclusões e estudos futuros

Neste trabalho, mostrou-se que o gerenciamento
de referência é uma alternativa de menor custo
computacional ao aumento do horizonte a fim de
tratar a não-factibilidade inicial do problema de
otimização associado ao MPC. A diminuição da
carga computacional é relevante para que se possa
aplicar o controlador, permitindo o uso de hard-
ware menos custoso e liberando capacidade de
processamento para outros eventos. Contudo, há
um compromisso entre a carga computacional re-
querida e o desempenho do controlador.

Estudos futuros incluem uma investigação dos
benef́ıcios trazidos pelo uso de modelos de predi-
ção não-lineares, visando diminuir a ocorrência de
não-factibilidades provenientes dos descasamentos
entre o modelo de predição e o de simulação. O
trabalho de Plucenio (2010) apresenta-se como
alternativa para abordar essa questão.
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um helicóptero com três graus de liberdade
sujeito a perturbações externas, Tese de mes-
trado, ITA, São José dos Campos.
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∗Divisão de Engenharia Eletrônica, Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), São José dos Campos,
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Abstract— Robust predictive controllers employing linear matrix inequalities can be employed to ensure
constraint satisfaction and asymptotic stability in the presence of uncertainties in the plant model. However,
such properties can be lost if the uncertainties have not been properly characterized. In this context, the present
work investigates the effect of mismatches between the plant and the design model caused by the presence of
delay, as well as the recursive feasibility and asymptotic stability guarantees. Simulations indicate that the
introduction of even a small delay may compromise the performance of the control system. Such a problem
can be circumvented by modifying the design model to include the presence of delay. However, the resulting
controller is found be inadequate if the actual plant does not exhibit delay. This finding motivates the use of
a controller with robustness to delay uncertainties, which can also be designed according to the linear matrix
inequalities formalism. Such a controller leads to appropriate results in both cases (with delay and delay free),
at the cost of a smaller attraction domain.

Keywords— Linear matrix inequalities, robust predictive control, input delay.

Resumo— Controladores preditivos robustos empregando desigualdades matriciais lineares podem ser empre-
gados para garantir atendimento a restrições e estabilidade assintótica diante de incertezas no modelo da planta.
Contudo, tais propriedades podem ser perdidas caso as incertezas não tenham sido adequadamente caracteriza-
das. Neste contexto, o presente trabalho investiga o efeito de descasamentos entre a planta e o modelo de projeto
causados pela presença de atraso que pode comprometer o desempenho do sistema de controle, bem como as
garantias de factibilidade recursiva e estabilidade assintótica. Mediante simulações, mostra-se que a introdução
de atraso, ainda que pequeno, pode comprometer o desempenho do sistema de controle. Tal problema pode
ser contornado modificando-se o modelo de projeto para contemplar a presença de atraso. Contudo, o controla-
dor resultante se revela inadequado se a planta na realidade não exibir atraso. Isso motiva a utilização de um
controlador robusto a incertezas no atraso, que também pode ser projetado empregando-se o formalismo de de-
sigualdades matriciais lineares. Os resultados mostram que o controlador assim projetado trata adequadamente
os dois casos (sem atraso e com atraso), apresentando contudo um menor domı́nio de atração.

Palavras-chave— Desigualdades matriciais lineares, controle preditivo robusto, atraso de entrada.

1 Introdução

A formulação básica do Controle Preditivo (Mo-
del Predictive Control – MPC) foi desenvolvida
nos anos 70 por grupos de pesquisa associados à
indústria petroqúımica (Maciejowski, 2002), mas
o uso desta técnica também tem sido dissemi-
nada em outros setores (Qin e Badgwell, 2003).
A ação de controle é obtida por meio da solução
de um problema de controle ótimo restrito dentro
de um horizonte de previsão retrocedente, utili-
zando uma função custo (́ındice de desempenho)
escolhida de modo a representar adequadamente
as especificações operacionais do sistema (Cama-
cho e Bordons, 1999). Garantias de factibilidade
recursiva e estabilidade podem ser obtidas atra-
vés de uma formulação adequada do problema de
otimização, incluindo por exemplo restrições ter-
minais (Mayne et al., 2000). Contudo, descasa-
mentos entre o modelo de projeto e a dinâmica da
planta podem acarretar violação das restrições ou
até mesmo instabilidade.

Diante da possibilidade de descasamento de
modelo, seja por imprecisões da modelagem, des-
gastes do sistema a ser controlado ou mesmo
falhas, controladores preditivos robustos podem
ser projetados. Para esse propósito, uma posśı-

vel abordagem consiste no uso de Desigualdades
Matriciais Lineares (Linear Matrix Inequalities –
LMIs), que permite incorporar explicitamente in-
certezas do modelo na formulação do problema
(Kothare et al., 1996). Nesse caso, o controle é
obtido a cada peŕıodo de amostragem como solu-
ção de um problema de programação semidefinida.
Vale salientar que a carga computacional reque-
rida pode ser elevada em aplicações que envolvam
sistemas de dinâmica rápida. Contudo, em um
trabalho posterior Wan e Kothare (2003) apresen-
taram uma maneira de se implementar o controla-
dor preditivo de forma computacionalmente efici-
ente, realizando a maioria dos cálculos “off-line”.
Extensões foram também propostas para o caso
de realimentação de sáıda (Wan e Kothare, 2002),
bem como para o controle de sistemas não-lineares
(Wan e Kothare, 2008). Versões menos conserva-
doras para a śıntese do controlador foram também
propostas em Cuzzola et al. (2002) e Mao (2003).

Cabe ressaltar que o projeto de um controla-
dor preditivo robusto requer uma caracterização
adequada das incertezas de modelo. Com efeito,
a adoção de incertezas muito amplas pode tornar
o controlador excessivamente conservador, com-
prometendo o seu desempenho. Por outro lado,
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se o real descasamento entre a planta e o modelo
não estiver contemplado dentro das incertezas as-
sumidas, as propriedades de estabilidade e aten-
dimento às restrições podem ser perdidas. Uma
posśıvel causa para tal descasamento, por exem-
plo, é a presença de atrasos de tempo associados
a processos de transporte, medida ou comunica-
ção. Neste contexto, o presente trabalho investiga
o efeito da introdução de atraso em um sistema
de controle projetado de acordo com a abordagem
proposta em Kothare et al. (1996).

Adicionalmente, propõe-se uma modificação
na abordagem original, de modo a tornar o contro-
lador robusto a atrasos desconhecidos, porém res-
tritos a determinados valores. Problema similar
foi estudado em Ding et al. (2008) e Ding (2010),
como extensão de um trabalho anterior (Ding e
Huang, 2007). Contudo, Ding et al. (2008) consi-
deram apenas sistemas em que o atraso na entrada
seja menor que o atraso no estado. A abordagem
aqui proposta, que se apoia diretamente no traba-
lho de Kothare et al. (1996), contempla sistemas
com atraso unicamente na entrada.

Este trabalho é organizado da seguinte forma.
Na Seção 2 é apresentada a abordagem original
proposta por Kothare et al. (1996) e na Seção 3 a
modificação para a introdução do atraso na formu-
lação do MPC Robusto. Na Seção 4, descrevem-se
o sistema e os parâmetros utilizados nas simula-
ções. Na Seção 5 são apresentados e discutidos os
resultados obtidos. Conclusões e trabalhos futuros
são apresentados na Seção 6.

2 Controle Preditivo Robusto com
Incertezas Politópicas

O presente trabalho é fundamentado no artigo de
Kothare et al. (1996), que apresenta uma abor-
dagem baseada em LMIs para MPC Robusto. A
formulação do problema considera um modelo in-
certo da forma:

x(k + 1) = Ax(k) +Bu(k), [A, B] ∈ Ω (1)

em que u(k) ∈ Rnu são as entradas e x(k) ∈ Rnx ,
os estados da planta. As matrizes A ∈ Rnx×nx ,
B ∈ Rnx×nu pertencem a um poĺıtopo de incerte-
zas Ω com vértices [Ai, Bi], i = 1,2, . . . ,L.

O objetivo é criar uma lei de controle por rea-
limentação de estado que minimiza a seguinte fun-
ção de custo para o“pior caso”das incertezas, con-
siderando ainda restrições de entrada e estado da
planta:

J∞ =

∞∑
j=0

[
||x(k + j|k)||2Q1

+ ||u(k + j|k)||2R
]

(2)

sendo Q1 > 0 e R > 0 matrizes simétricas de peso;
x(k+j|k) e u(k+j|k), estado e entrada no instante
k + j, preditos no instante k, respectivamente. A
cada instante de tempo k, o controle ótimo é dado
por u(k) = Y Q−1x(k), sendo Y e Q matrizes ob-
tidas como solução do seguinte problema:

min
γ,Q,Y,X

γ (3)

sujeito a [
Q x(k)
∗ 1

]
≥ 0 (4)

Q 0 0 AiQ+BiY

∗ γI 0 Q
1/2
1 Q

∗ ∗ γI R1/2Y
∗ ∗ ∗ Q

 ≥ 0, i = 1,2, . . . , L

(5)[
X Y
∗ Q

]
≥ 0, Xpp ≤ u2

p, p = 1, 2, . . . ,nu (6)

em que up é o limite para a excursão do p-ésimo
componente do sinal de controle. Vale ressaltar
que o custo γ em (3) corresponde a um limitante
superior para J∞, como demonstrado em Kothare
et al. (1996). Restrições sobre o estado da planta
ou combinações lineares das variáveis de estado
podem também ser impostas mediante a inclusão
de LMIs adicionais (Kothare et al., 1996), (Wan e
Kothare, 2008).

Pode-se mostrar que, se o problema de otimi-
zação (3) - (6) for fact́ıvel no instante inicial, a
lei de controle conduzirá o estado para a origem
respeitando as restrições. Desse modo, pode-se de-
finir o domı́nio de atração da origem como sendo
o conjunto de pontos ξ ∈ Rnx tais que as desigual-
dades (4) - (6) são fact́ıveis com x(k) = ξ.

3 Introdução de Atraso

Seja um sistema descrito por um modelo incerto
da forma (1) com um atraso conhecido de τ passos
na entrada, isto é:

x(k + 1) = Ax(k) +Bu(k − τ), [A, B] ∈ Ω
(7)

A abordagem descrita na seção anterior pode
então ser aplicada mediante a definição de um es-
tado aumentado w(k) ∈ Rnx+nuτ compreendendo
valores passados de controle, isto é:

w(k) ,



x(k)
u(k − 1)
u(k − 2)

...
u(k − τ − 1)
u(k − τ)


(8)

A equação de estado passa a ser da forma:

w(k + 1) = Aww(k) +Bwu(k), Aw ∈ Ωw (9)

em que

Aw =



A 0 0 . . . 0 B
0 0 0 . . . 0 0
0 I 0 . . . 0 0
0 0 I . . . 0 0
...

...
...

. . .
...

...
0 0 0 . . . I 0


Bw =

[
0 I 0 0 . . . 0

]T
(10)
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com Ωw sendo um poĺıtopo de incerteza com
vértices Awi ∈ R(nx+nuτ)×(nx+nuτ) associados a
[Ai,Bi] ,i = 1,2, . . . ,L.

De modo semelhante, pode-se obter uma for-
mulação robusta a incertezas no atraso, supondo
que o valor de τ seja desconhecido, mas pertença
a um dado intervalo [0,τ̄ ]. Para isso, define-se um
estado aumentado v(k) ∈ Rnx+nuτ̄ como

v(k) ,



x(k)
u(k − 1)
u(k − 2)

...
u(k − τ̄ − 1)
u(k − τ̄)


(11)

Com isso, a equação de estado torna-se

v(k + 1) = Avv(k) +Bvu(k), [Av, Bv] ∈ Ωv
(12)

em que

Av =



A λ1B λ2B . . . λτ̄−1B λτ̄B
0 0 0 . . . 0 0
0 I 0 . . . 0 0
0 0 I . . . 0 0
...

...
...

. . .
...

...
0 0 0 . . . I 0


Bv =

[
λ0B I 0 0 . . . 0

]T
(13)

sendo
λd =

{
1, se d = τ
0, caso contrário

(14)

Em vista da definição (14), tem-se que

λd ∈ {0,1},
τ̄∑
d=0

λd = 1 (15)

Neste caso, o poĺıtopo de incerteza Ωv pode
ser caracterizado da seguinte forma. Seja Λ =
(λ0,λ1, . . . ,λτ̄ ). Devido às restrições (15), Λ pode
assumir τ̄ + 1 posśıveis valores, a saber:

Λ0 = (1,0, . . . ,0)

Λ1 = (0,1, . . . ,0)

...

Λτ̄ = (0,0, . . . ,1)

Desta forma, o poĺıtopo Ωv possui vérti-
ces [Avl,Bvl] , l = 1,2, . . . , L(τ̄ + 1) associados a
[Ai,Bi] ,Λj com i = 1,2, . . . ,L e j = 0,1, . . . ,τ̄ .

4 Estudo de Caso

Para ilustração, empregou-se um sistema massa-
mola (Fig. 1) extráıdo de Kothare et al. (1996)
com peŕıodo de amostragem de 0,1s. Conside-
rando a posśıvel existência de um atraso de τ pas-
sos na entrada, o modelo da planta pode ser ex-
presso na forma (7) com

 

m1 m2 

u 

x1 x2 

Km 

Figura 1: Sistema massa-mola.

A =


1 0 0,1 0
0 1 0 0,1

−0,1Km

m1

0,1Km

m1
1 0

0,1Km

m2

−0,1Km

m2
0 1


B =

[
0 0 0,1

m1
0
]T

(16)

sendo x1(k) e x2(k) as posições indicadas na Fig. 1
e x3(k) e x4(k), as velocidades correspondentes.
As massas têm valores conhecidos m1 = m2 = 1,0
e a constante de mola Km é incerta, podendo as-
sumir valores no intervalo 0,5− 10,0. A entrada é
sujeita à restrição |u(k)| ≤ 1,0. As condições ini-
ciais são x1(0) = x2(0) = 1,0 e x3(0) = x4(0) = 0,
sendo o objetivo do controle levar os estados para
a origem. As matrizes de peso são fixadas em
Q1 = I e R = I. Por simplicidade, considera-se
que os valores estejam normalizados, não havendo
portanto indicação das unidades empregadas.

O problema de otimização foi resolvido a cada
peŕıodo de amostragem empregando o LMI Tool-
box do software Matlab.

5 Resultados

Inicialmente, foi projetado um controlador predi-
tivo assumindo que a planta não tenha atraso, isto
é, fixando τ = 0 no modelo empregado pelo con-
trolador. A Fig. 2a e 2b apresenta os resultados
obtidos ao se efetuar simulações sem a inclusão de
atraso na planta. Neste caso, o estado x1(k) con-
verge para a origem para toda a faixa de valores
da constante de mola Km, respeitando ainda as
restrições de controle. Vale ressaltar que o perfil
temporal de x2(k) é semelhante ao de x1(k), tendo
sido omitido por questões de espaço. Por essa ra-
zão, também não se apresentam aqui os gráficos
de x3(k) e x4(k), que igualmente convergem para
a origem.

Para avaliar o efeito da introdução de atraso
na malha de controle, as simulações foram repeti-
das com um atraso de um peŕıodo de amostragem
(τ = 1) na entrada da planta. Os resultados são
apresentados na Fig. 2c e 2d. Como se pode obser-
var, embora u(k) tenha permanecido dentro dos
limites especificados, a ação de controle tornou-
se bastante oscilatória. Adicionalmente, os esta-
dos também apresentam um comportamento os-
cilatório, não sendo conduzidos à origem, tendo
se estabelecido um erro de regime no posiciona-
mento das massas. Vale também salientar que o
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problema de otimização se tornou não-fact́ıvel du-
rante a simulação para Km = 10, impossibilitando
a determinação do controle a ser aplicado. Todos
esses problemas decorrem do descasamento entre
a planta e o modelo de projeto.

A Fig. 3a e 3b mostra que o atraso de τ = 1
na planta pode ser adequadamente tratado se esse
mesmo atraso for inclúıdo no modelo usado pelo
controlador. Contudo, incluir o atraso na formu-
lação do MPC sem que este esteja presente no sis-
tema também causa degradação no desempenho,
como mostra a Fig. 3c e 3d, com os estados con-
duzidos a um valor inferior a zero. Novamente,
isto se deve ao descasamento entre a planta e o
modelo de projeto.

Os resultados apresentados até o momento su-
gerem que a abordagem de Kothare et al. (1996)
pode ser adequadamente aplicada a sistemas com
atraso desde que este seja precisamente conhe-
cido. Contudo, erros na determinação do atraso
podem acarretar uma degradação no desempenho
do sistema de controle e mesmo problemas de não-
factibilidade. Tais resultados motivam o uso da
formulação apresentada na Seção 3 para obten-
ção de robustez com respeito a incerteza no valor
do atraso. Neste exemplo, o MPC Robusto foi
projetado considerando que o atraso incerto es-
teja contido no intervalo τ ∈ [0, 1]. Como mostra
a Fig. 4 os resultados, tanto para a planta com
τ = 0 quanto para τ = 1, são semelhantes aos
obtidos nos casos em que o atraso era conhecido
(Fig. 2a, 2b, 3a e 3b).
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Figura 2: Resultados obtidos com MPC projetado para τ = 0. (a) e (b) planta simulada com τ = 0. (c)
e (d) planta simulada com τ = 1.

A inclusão do atraso, assim como a robustez
na formulação do MPC resultam no aumento do
custo computacional envolvido, conforme apresen-
tado na Tabela 1. Os tempos indicados foram ob-
tidos empregando um computador com processa-
dor Intel Core 2 Duo e 4 GB RAM, executando
Matlab 2009b.

Tabela 1: Tempo máximo (ms) de processamento
para obtenção do sinal de controle u(k).

Atraso τ da Formulação do MPC para
planta simulada τ = 0 τ = 1 Robustez

0 250 436 728
1 274 406 748

Por fim, vale ressaltar que a robustez obtida
com esta última formulação traz consigo um au-
mento no conservadorismo do MPC. Uma con-
sequência é a redução no domı́nio de atração da
origem, como mostra a Fig. 5. Nesta figura, são
apresentadas as condições iniciais para x1 e x2

que tornam o problema de otimização fact́ıvel (de
acordo com o pacote computacional empregado),
considerando valores iniciais nulos para x3 e x4.
A maior região de factibilidade (c) corresponde à
formulação em que o atraso do modelo é fixado em
τ = 0. Tal região contém a região correspondente
ao MPC com atraso fixado em τ = 1 (b), que por
sua vez contém a região correspondente ao MPC
robusto a incerteza no atraso (c).
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Figura 3: Resultados obtidos com MPC projetado para τ = 1. (a) e (b) planta simulada com τ = 1. (c)
e (d) planta simulada com τ = 0.
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Figura 4: Resultados obtidos com MPC projetado com robustez a incerteza no atraso. (a) e (b) planta
simulada com τ = 1. (c) e (d) planta simulada com τ = 0.
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Figura 5: Região de factibilidade: (a) MPC com
robustez a incerteza no atraso, (b) MPC com
atraso fixado em τ = 1 e (c) MPC com atraso
fixado em τ = 0.

6 Conclusões

Neste trabalho, mostrou-se que a abordagem ba-
seada em LMIs proposta por Kothare et al. (1996)
é aplicável não apenas a sistemas com incertezas
paramétricas, mas também a sistemas com atraso
incerto na entrada. Os resultados de simulação
indicaram que a introdução de robustez a tal in-
certeza evita problemas de desempenho e mesmo
não-factibilidade causados por uma estimativa in-
correta do atraso. Contudo, o ganho em robustez
pode trazer consigo uma redução no domı́nio de
atração do controlador. Tal relação de compro-
misso deve ser levada em conta pelo projetista ao
abordar uma aplicação espećıfica.

Trabalhos futuros podem contemplar a associ-
ação da abordagem aqui apresentada a um iden-
tificador que forneça estimativas intervalares de
atraso. Esta possibilidade está sendo investigada
no momento.
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Abstract— Taking into account some previous results on faults detection and isolation (FDI) problem for con-
tinuous linear descriptor systems subject to faults and exogenous disturbances, an idea to extend the acceptable
performance index to less strong assumptions involving exogenous disturbances is presented. This idea is based
on a LMI characterization which allows to minimize the H∞ norm associated to transfer matrix from exogenous
disturbances to estimated faults. Furthermore, as in previous results, some fundamental conditions for existence
of two observer structures, one used to residual generation, and another used for faults reconstruction/isolation
are established. These conditions, presented on two phases, are focused respectively on two Sylvester equations.
If desired, some conditions for numerical conditioning optimization can be added. An eigenstructure assignment
algorithm to design the desired FDI system is presented.

Keywords— Descriptor Systems, Fault Detection and Isolation (FDI), Disturbance effects minimization, Ob-
servers, Sylvester equation.

1 Introduction

In general, a controller design aims at guarantee-
ing the stability and other performance require-
ments for the corresponding closed-loop system.
In particular, in the presence of exogenous distur-
bances, some known control techniques allow to
guarantee a desired or an acceptable requirement
of performance. Also, other type of irregularities,
called faults or malfunctions, can occur and ham-
per the normal operation of an open or closed-loop
system, if no appropriate technique is used to pre-
vent from such irregularities. According to (Chen
and Patton, 1999), a fault or malfunction is de-
fined as an unexpected deviation of at least one
characteristic property or parameter of a system
from acceptable condition. The possible general
cases are the actuators, sensors and components
faults. In general, the action of one or more of
those faults on a system can be described as one
or more terms appropriately added on its model.
The model-based fault diagnosis problem (includ-
ing fault detection and isolation, FDI) has been
becoming an important subject in control engi-
neering.

For classical linear systems, consisting of a
set of (ordinary) differential equations, this sub-
ject has been treated in the works described in
the sequel. In (Massoumnia and Vander, 1986),
geometric methods to generate residues based on
observers, in the case of diagnostic LTI systems
are developed. In (Bolivar et al., 2002), under
certain conditions of inputs separability and re-
construction, the authors propose techniques for
synthesis of FDI filters aiming at faults modes re-

construction. These techniques are based on the
concept of system invertibility. This concept can
also be characterized as maximal rank condition
which allows to prove the existence of FDI filters
under minimal possible conditions. In (Edwards
et al., 2000), the application of a particular sli-
ding mode observer to fault detection and isola-
tion problem is considered by using the equiva-
lent output injection concept to explicitly recon-
struct fault signals. In (Commault et al., 2002)
a set of observer-based residuals is designed, for
system under the structured form, in such a way
that the transfer function from the disturbances
to the residuals is zero, and the transfer function
from the faults to the residuals allows the faults
isolation.

For descriptor systems, which consists of a
mixing of differential and algebraic equations, the
observer-based FDI problem is considered, for ins-
tance, in the pointed papers in the sequel. In
(Xiangrong et al., 2002), two test criteria are given
about the existence of robust observer associated
with every splitting of the fault index sets. In
(Yeu and Kawaji, 2002) an approach to design
a sliding mode observer and to prove the stabi-
lity of the state reconstruction error dynamics by
using a Lyapunov method is proposed. In (Yeu
et al., 2005), the FDI problem is solved through
an unknown input observer regarding remaining
faults excluded a specified fault as unknown in-
puts.

In special, some papers on FDI problems
have been addressed to knowledge-based or ro-
botic systems (Terra and Tinós, 2001), (Tinos and
Terra, 2008).
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In previous results, reported in (Silva et al.,
2006) and (Silva et al., 2009), the observer-based
FDI problem for continuous linear descriptor sys-
tems subject to faults, has been treated basically
under two assumptions related to exogenous dis-
turbances, which are described in the sequel. In
(Silva et al., 2006) none disturbance acting on
the system is considered and some conditions to
solve the problem include assumptions which im-
ply constraints only on the amount of faults in-
puts. In (Silva et al., 2009), some exogenous dis-
turbances acting on the system are considered and
additional conditions for its decoupling are estab-
lished. These conditions include some assump-
tions, which imply constraints on the amount of
exogenous disturbances and faults inputs.

The present work deals with the observer-
based FDI problem for continuous linear descrip-
tor systems subject to faults and exogenous dis-
turbances. With a view to enlarge the above
pointed results, the performance requirement is
extended to the case of descriptor systems sub-
ject to exogenous disturbance with some assump-
tions which are less strong than those considered
in (Silva et al., 2006) and (Silva et al., 2009). In
this case, some conditions to guarantee the per-
formance requirement of the FDI system are es-
tablished by using minimization of H∞ norm.

The explicit application of two Sylvester equa-
tions to design a residues generator and faults re-
construction filter is not the only feature that dis-
tinguishes our results from others reported. An-
other feature of our results is the application of a
condition number minimizing technique based on
(Boyd et al., 1989). This technique allows to get
more realistic and accurate numerical results for
some computed matrices.

The paper is organized as follows. In the sec-
tion 2 the problem is formulated. In section 3 the
conditions for existence of a residual generator are
presented, where the effects of exogenous distur-
bances on the corresponding error system are put
in evidence. In section 4 an analogous procedure
to that of previous section is performed for a faults
reconstruction filter. In section 5 a LMI character-
ization of H∞ norm is applied for the disturbance
effects minimization on the estimated faults. In
section 6 the conditions to existence of solution for
the problem and a basic algorithm are presented.
The conclusions are presented in the section 7.

2 Problem presentation

Consider a continuous linear time-invariant de-
scriptor system, under the action of faults and
exogenous disturbances, described by:

Eẋ(t) = Ax(t) + Bu(t) + Fν(t) + Bdd(t) (1)
y(t) = Cx(t) (2)

where x ∈ <n, y ∈ <p, u ∈ <m, ν ∈ <k and d ∈ <r

are, respectively, the state, the measured output,
the control input, the faults input and exogenous
disturbance vector. The matrix E ∈ <n×n is
such that rank(E) = q < n, and A ∈ <n×n,
B ∈ <n×m, with rank(B) = m , C ∈ <p×n, with
rank(C) = p, and F ∈ <n×k, with rank(F ) = k.
The pencil (E,A) is considered to be regular, i. e.
det(sE − A) 6≡ 0, which is a necessary and suf-
ficient condition for the existence and uniqueness
of the solutions to (1) (Dai, 1989). The following
assumption characterizes the considered general
class of descriptor systems to be treated.

Assumption .1 The system (1)-(2) is strongly
detectable, which corresponds to:

rank

��
A− λE

C

��
= n, ∀ λ ∈ C+, finite (3)

rank

0@24 E
LA
C

351A = n ⇔ rank

��
LAR
CR

��
= h (4)

where: h = n − q; L ∈ <(n−q)×n and R ∈
<n×(n−q) are full rank matrices such that LE = 0
and ER = 0, respectively.

Conditions (3) and (4) are related, respectively, to
the detectability of the finite and infinite poles of
the system represented by (E, A, C) (Wang and
Zou, 2001) (Silva et al., 2006). The following as-
sumption further characterizes the disturbances
and faults inputs to be considered.

Assumption .2 The disturbances and faults in-
puts, respectively ν(t) and d(t), are bounded. Ac-
cording to (Chen, 1999), one input s(t) is said to
be bounded if there exists a constant sm such that

|s(t)| ≤ sm < ∞ for all t ≥ 0

To deal with the (FDI) problem for descriptor sys-
tems (1)-(2), two observer structures are conside-
red.
i) For residues generation we consider the observer
of order q, which will be called residual generator

ẇ(t) = Hw(t) + TBu(t)− Zy(t) (5)
ŷ(t) = Sw(t) + S̄ȳ(t) (6)

where w ∈ <q, ŷ ∈ <p and ȳ ∈ <n−q are, respec-
tively, the observer state, estimated output, and
an auxiliary output vector. The matrices H, T,
Z, S and S̄ have to be calculated. As in (Silva
et al., 2006) and (Silva et al., 2009), the auxiliary
output ȳ(t) is defined by:

ȳ(t) = −Q̄L̄1LBu(t) + Q̄L̄2y(t) (7)

where Q̄ ∈ <(n−q)×(n−q) is any nonsingular matrix
and L̄1 ∈ <(n−q)×(n−q), L̄2 ∈ <(n−q)×p verify:

[
L̄1 L̄2

] [
LAR
CR

]
= J̄4 (8)
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where J̄4 ∈ <(n−q)×(n−q) is an invertible matrix.
ii) For faults isolation/reconstruction we consider
an observer of order k, which will be called faults
isolation filter (or only filter), described by

ż(t) = Hz(t)− Zη(t) (9)
ν̂(t) = SZη(t) (10)

where z ∈ <k, ν̂ ∈ <k and η ∈ <p are, respecti-
vely, the observer state, estimated faults and resi-
dual vector. The matrices H, Z and S have to be
calculated.

Basically, the problem considered in this pa-
per is to find some conditions to design, first a
residual generator (5)-(6), and after a filter (9)-
(10), in order to construct a faults detection and
isolation (FDI) system for a descriptor system (1)-
(2), with any performance requirement in front of
exogenous disturbances.

3 Residual under disturbance effects

This section presents some conditions for the exis-
tence of a residual generator for a descriptor sys-
tem subject to faults and exogenous disturbances.
Since none priori assumption is made about the
use of disturbances decoupling technique, the dis-
turbances effects on the error system are put in
evidence to be considered afterwards. For genera-
tion of residues signals, which is a central issue in
FDI problem, the results proposed in this paper
are observer-based (Chen and Patton, 1999).

Theorem 1 Consider the system (1)-(2) and de-
fine Ae = H, Bν = −TF , Bd = −TBd, Ce = S,
Dν = S̄Q̄L̄1LF and Dd = S̄Q̄L̄1LBd. There ex-
ists a residual generator (5),(6), with 1σ(H) ⊂
C−, such that the corresponding error system is
described by

ė(t) = Aee(t) + Bνν(t) + Bdd(t) (11)
η(t) = Cee(t) + Dνν(t) + Ddd(t) (12)

if the following conditions are verified:

TA−HTE = −ZC , σ(H) ⊂ C− (13)
rank(TE) = q (14)

where the matrices H, T, Z have to be calculated.

Proof: Define the estimation error e(t) by:

e(t) = w(t)−TEx(t) (15)

From (1), (2), (5) and time-derivative of (15) we
have:

ė(t) = Hw(t)− (TA + ZC)x(t)−TFν(t)−TBdd(t) (16)

1σ(H) ⊂ C− denotes the eigenvalues of H on the open
left half plane of complex plane.

Consider the verification of (13), whose solution is
given, in terms of a nonsingular parameter matrix
Q ∈ <q×q, by

(T,Z,H) = (QT,QZ, QHQ−1) (17)

From definitions Ae = H, Bν = −TF , Bd =
−TBd and equations (13), (16), we have (11).
To prove the equation (12), first consider the defi-
nition of residual vector (Chen and Patton, 1999),
given in terms of the output reconstruction error:

η(t) = ŷ(t)− y(t) (18)

Replace (6) on (18) to obtain:

η(t) = Sw(t) + S̄ȳ(t)− y(t) (19)

By assumption LE = 0. Then the premultipli-
cation of (1) by Q̄L̄1L gives: 0 = Q̄L̄1LAx(t) +
Q̄L̄1LBu(t) + Q̄L̄1LFν(t) + Q̄L̄1LBdd(t). Thus,
using the definition (7) implies ȳ(t) = Q̄(L̄1LA +
L̄2C)x(t)+Q̄L̄1LFν(t)+Q̄L̄1LBdd(t). Therefore,
from this equation and (2), (15) with T = QT ,
and (19), we have

η(t) = Se(t) +

��
S S̄

� � QTE
Q̄(L̄1LA + L̄2C)

�
− C

�
x(t)

+S̄Q̄L̄1LFν(t) + S̄Q̄L̄1LBdd(t) (20)

Since diag{Q, Q̄} ∈ <n×n is nonsingular, and con-
sidering that (8) and (14) are verified, which gua-

rantee rank

0@24 TE�
L̄1 L̄2

� � LA
C

� 351A = n, it

follows:

rank

([
Q 0
0 Q̄

] [
TE

L̄1LA + L̄2C

])
= n (21)

Due to (21), the matrices S and S̄ can be found
such that

[
S S̄

] [
QTE

Q̄(L̄1LA + L̄2C)

]
= C (22)

From definitions Ce = S, Dν = S̄Q̄L̄1LF , Dd =
S̄Q̄L̄1LBd and (20), (22), results (12).
2

The terms involving the vector d(t) on the error
system (11), (12) represent the exogenous distur-
bance effects on the residual generation.

The degrees of freedom given by the non-
singular matrix diag{Q, Q̄} (or by Q̄ separately)
can be used to get better conditioning of matrix�

(TE)T (L̄1LA + L̄2C)T
�T , involved in (21)

and (22), based on a technique given in (Boyd
et al., 1989) and summarized in (Silva et al., 2009).
On the other hand, the degrees of freedom given
by Q can be separately used to minimize the dis-
turbances effects on the estimated faults vector,
as shown in the Section 5.
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4 Filter under disturbances effects

To deal with the filter considered in this section,
assume that there is a residual generator (5), (6),
whose error system is subject to the exogenous
disturbances effects, as shown in Section 3. Also
for the filter, none requirement to decouple or re-
duce the disturbances effects on its error system
is added now.

Theorem 2 Consider the descriptor (1),(2) and
error system (11), (12). Define Nν = (TBν +
ZDν) and Nd = (TBd + ZDd). There exists a
filter (9)-(10), such that: i) the error dynamic
is ε̇(t) = Hε(t) − Nνν(t) − Ndd(t), where ε(t) =
z(t) − Te(t), and ii) lim

t→∞
[ν̂(t) − ν(t)] = S[Nd −

HTAe
−1Bd] lim

t→∞
d(t), if the following conditions

are verified:

TAe −HT = −ZCe, σ(H) ⊂ C− (23)
rank(Nν −HTAe

−1Bν) = k (24)

where the matrices H, T, Z have to be calculated.

Proof: Consider a solution to (23) in terms of a
parameter matrix Qf , as:

(T,Z,H) = (QfT , QfZ, QfHQ−1
f ) (25)

Define a new estimation error ε(t) by:

ε(t) = z(t)− Te(t) (26)

From (9), (11), (12), (23) and time-derivative of
(26) we have

ε̇(t) = Hz(t)−HTe(t)− Nνν(t)− Ndd(t) (27)

From these equations and (26), (27), we get

ε̇(t) = Hε(t)− Nνν(t)− Ndd(t) (28)

To proof the part ii), first notice that Ae and H
are nonsingular matrices because σ(Ae) ⊂ C−,
σ(H) ⊂ C−. Then from equilibrium states of (9),
(11), and (28), for which ż(t) = 0, ė(t) = 0 and
ε̇(t) = 0, the following limits can be obtained

lim
t→∞

[Zη(t)] = H lim
t→∞

z(t) (29)

lim
t→∞

e(t) = −Ae
−1Bν lim

t→∞
ν(t)−Ae

−1Bd lim
t→∞

d(t) (30)

lim
t→∞

ε(t) = H−1Nν lim
t→∞

ν(t) +H−1Nd lim
t→∞

d(t) (31)

From (26), (30) and (31) we have:

lim
t→∞

z(t) = [H−1Nν − TAe
−1Bν ] lim

t→∞
ν(t)

+[H−1Nd − TAe
−1Bd] lim

t→∞
d(t) (32)

Consider the limit of equation (10) when t → ∞,
that is limt→∞ ν̂(t) = Slimt→∞[Zη(t)]. From this

equation and (29), (32), with (25), the follow-
ing limit of faults reconstruction error can be ob-
tained:

lim
t→∞

[ν̂(t)− ν(t)] = [S(Nν −HTAe
−1Bν − Ik] lim

t→∞
ν(t)

+S[Nd −HTAe
−1Bd] lim

t→∞
d(t) (33)

Defining Nν = (T Bν + ZDν) and Nd = (T Bd +
ZDd), then Nν = QfNν and Nd = QfNd. Con-
sider that (23), under (24), is verified and a so-
lution (T ,Z,H), under the condition rank(Nν −
HTAe

−1Bν) = k, is found. Since Qf ∈ <k×k is
nonsingular, the matrix S can be computed such
that:

SQf (Nν −HTAe
−1Bν)− Ik = 0 (34)

From (33) and (34), we have lim
t→∞

[ν̂(t) − ν(t)] =

SQf (Nd −HTAe
−1Bd) lim

t→∞
d(t).

2

The term involving lim
t→∞

d(t) represents the exoge-
nous disturbance effects on the faults reconstruc-
tion error when t →∞. The nonsingular matrix
(Nν − HTAe

−1Bν) , which is involved in (34),
can be ill-conditioned. Then the degrees of free-
dom of nonsingular matrix Qf can be used to get
better conditioning of that matrix, through tech-
nique pointed at end of previous section.

5 FDI System with H∞ optimization

For the faults reconstruction phase, treated in this
section, assume that there exists a residual gen-
erator (5), (6), under the exogenous disturbance
effects as shown in the Section 3.

The combination of (10) with (12) results
ν̂(t) = SZCee(t)+SZDνν(t)+SZDdd(t). There-
fore, the error system of residual generator to-
gether the filter can be represented by

ė(t) = Aee(t) + Bνν(t) + Bdd(t) (35)
η(t) = Cee(t) + Dνν(t) + Ddd(t) (36)
ż(t) = Hz(t)− Zη(t) (37)
ν̂(t) = Cee(t) + Dνν(t) + Ddd(t) (38)

where Ce = SZCe, Dν = SZDν and Dd = SZDd.
The conditions to attain the desired performance
requirement are based on Norm H∞, whose LMI
characterization is revised in (Silva, 2005). In the
sequel, this idea is presented.

Theorem 3 - Disturbance effects attenuation
Suppose that a solution (T, Z, H), defined in (17),
and the matrices S = SQ, S̄ = S̄Q̄, verifying (22),
are previously found. For the phase of faults re-
construction, suppose that a solution (T ,Z,H),
defined in (25), and the matrix Sf = SQf , veri-
fying (34), are found. For the system (35)- (38),
consider a scalar ψ > 0 and the transfer matrix
from input d(t) to output ν̂(t), denoted by Gdν̂(s).
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There exists a FDI system represented by (35)-
(38) such that ‖Gdν̂‖∞ ≤ ψ, if there exists a ma-
trix X = XT > 0, which satisfies the following
constraint:

[
Θ11 Θ12

Θ21 Θ22

]
< 0 (39)

where:
Θ11 = HTX+ XH + STZT ST

f SfZS,
Θ12 = −XTBd + STZT ST

f SfZS̄L̄1LBd,
Θ21 = −BT

d TTX+BT
d LT L̄T

1 S̄TZT ST
f SfZS,

Θ22 = BT
d LT L̄T

1 S̄TZT ST
f SfZS̄L̄1LBd − ψ2I

Proof: Suppose the feasibility of (39) with: Ae =
H = QHQ−1, Ce = SZCe = SfZSQ−1, Dd =
SZDd = SfZS̄L̄1LBd, Bd = −TBd = −QTBd,
and define X = QT PQ, where P can be the iden-
tity matrix. Pre and post multiply the inequal-
ity (39), respectively by diag{(QT )−1, I} and its
transpose, to get
[

AT
e P + PAe + CT

e Ce PBd + CT
e Dd

Bd
T P + DT

dCe DT
dDd − ψ2I

]
< 0

This LMI is associated to ‖Gdν̂‖∞ of system (35)
(38). It is a particular case of a characteri-
zation LMI related to norm H∞, as shown in
(Silva, 2005).
2

The norm ‖Gdν̂‖∞ can be minimized by solving
the following optimization problem: minimize ψ
subject to (39).

Assumption .3 Assume that the system (35)
(36) is detectable, which corresponds to:

rank

([
Ae − µIq

Ce

])
= q, ∀µ ∈ C+ (40)

6 Complementary Results

The main goal of this section is to present some
complementary results and a design algorithm to
deal with a solution to the problem proposed in
the previous sections.

6.1 Preliminaries

Simple eigenstructure assignment techniques can
be used to obtain, in two phases, a solution
(T, Z,H) for the generalized Sylvester’s equation
(13) and a solution (T ,Z,H) for the Sylvester’s
equation (23). The application of this technique
is illustrated in the sequel.
i) Choose σ(H) = Λ = {λi ∈ C− : i = 1, ..., q},
with λi+1 = λ∗i if Im(λi) 6= 0 2, the matrices T

2Im(λi) denotes the imaginary part of λi.

and Z can be formed from the rows t′i and z′i that
verify the following equation:

[
t′i z′i

] [
A− λiE

C

]
=

[
0

]
(41)

ii) Choosing σ(H) = Υ = {µj ∈ C− : j = 1, ..., k},
with µj+1 = µ∗j if Im(µj) 6= 0, the matrices T and
Z can be formed, respectively, from rows τ ′j and
ζ ′j that verify:

[
τ ′j ζ ′j

] [
Ae − µjIq

Ce

]
=

[
0

]
(42)

where: τj ∈ Cq and ζj ∈ Cp, with τj+1 = τ∗j and
ζj+1 = ζ∗j , if Im(µj) 6= 0. The solutions of (41)
and (42) are related to structural properties as-
sociated, respectively, to rank conditions (3) and
(40).

6.2 A basic algorithm

Based on the previous sections the following algo-
rithm is proposed to design some (FDI) systems
described by (5)-(6) and (9)-(10).

Step 1 Choose a set of q eigenvalues to residual
generator (5)-(6): Λ = {λ1, ..., λq} ⊂ C−.

Step 2 Compute the rows of matrices T , Z,
denoted by Ti, Zi, respectively, by using (41),
with Ti = t′i, Zi = z′i if λi ∈ <; and
Ti = Re(t′i), Ti+1 = Im(t′i), Zi = Re(z′i), Zi+1 =
Im(z′i), λi+1 = λ∗i if λi ∈ C.

Step 3 Complete the matrices T ∈ <q×n

and Z ∈ <q×p as in the sequel: T =[
T ′1 . . . T ′q

]′
, Z =

[
Z ′1 . . . Z ′q

]′
. The corres-

ponding matrix H, under the Jordan form, is
given by H = diag{Di} where Di = λi if λi ∈ <
and Di =

[
Re{λi} Im{λi}
−Im{λi} Re{λi}

]
if λi ∈ C.

Step 4 Compute the matrices L and R such
that LE = 0, ER = 0. Compute L̄1 and L̄2 which
verify (8).

Step 5 If (40) holds true then continue; other-
wise, return to Step 1.

Step 6 Choosing k eigenvalues, find the ma-
trices H, T and Z, of analogous way to that on
the Steps of 1 to 3, by using (42).

Step 7 Find the optimal nonsingular matrix
Q∗ ∈ <q×q based on the Theorem 3. If desired,
the nonsingular matrix Q̄ ∈ <(n−q)×(n−q) can
be found in order to get better conditioning of
matrix

�
(TE)T (L̄1LA + L̄2C)T

�T , involved in
(21) and (22); otherwise set Q̄ = In−q.

Step 8 Compute the matrices T, Z and H,
which verify: T = Q∗T , Z = Q∗Z and Q∗H =
HQ∗, respectively. Find the matrices S and S̄
which verify (22).

Step 9 If desired, a nonsingular matrix Qf ∈
<k×k can be found in order to get better condi-
tioning of matrix (Nν − HTAe

−1Bν) , involved
in (34); otherwise set Qf = Ik. Find the matrices
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T, Z and H, which verify T = QfT , Z = QfZ
and QfH = HQf , respectively. Find the matrix S
that verifies (34).

7 Conclusions

This paper has presented some results on
observer-based faults detection and isolation
(FDI) problem for descriptor systems, with mini-
mization of the exogenous disturbances effects on
faults reconstruction vector. On the first phase,
the verification of a generalized Sylvester equa-
tion and a complementary condition for the exis-
tence of a residues generator observer have been
established. The term representing the exogenous
disturbances effects on its error system is shown.
On the second phase, another observer structure,
for the faults reconstruction/isolation, satisfying
a Sylvester equation and a complementary condi-
tion, is used. The incorporation on the FDI design
procedure of a robustness requirement in front of
exogenous disturbance has been treated by using
a sylvester equation with a parameter matrix Q.
In this case, the degrees of freedom offered by the
choice of the matrix Q has allowed to incorporate
the robustness requirement via, for instance, op-
timization of H∞ norm.
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Abstract There is a trend to design controllers by eliminating industrial processes modeling uncertainties. H-infinity is a very 
popular control design methodology for achieving robust control by minimizing any transfer function of the plant augmented by 
model uncertainties. The genetic algorithms have seen wide ranging applications in control systems design. It is proposed an ap-
proach to find in real time the best control strategy by optimizing the controllers’ parameters of three control strategies for the 
various operating points of a non linear system. The coprime factor uncertainty H-infinity (FC H-infinity), the mixed sensitivity 
H-infinity (SM H-infinity) and the complex disturbances uncertainties modeling in additive form in Nyquist plots H-infinity 
(PCN H-infinity) optimization control strategies were implemented. The genetic algorithm runs to tune and optimize the control-
lers’ parameters, penalizing the individuals of the control strategies that do not satisfy the problem’s given performance, and 
then defining the best control strategy for each operating point of the system. Designing controllers as presented offers the ad-
vantage of achieving the plant best working conditions in real time. 

Keywords CSTR, H-infinity control, genetic algorithm, uncertainties modeling 

Resumo Existe uma tendência de projetar controladores, eliminando incertezas no modelo de processos industriais. A meto-
dologia de projeto de controle H-infinito é conhecida na obtenção de controle robusto, minimizando qualquer função de transfe-
rência da planta aumentada por funções de incertezas. Os algoritmos genéticos têm tido grande aplicação no projeto de sistemas 
de controle. Foi proposta uma técnica para determinar a melhor estratégia de controle em tempo real, pela otimização dos parâ-
metros dos controladores de três estratégias para os pontos de operação de um sistema não linear. As estratégias de controle para 
otimização por minimização da norma H-infinito do sistema aumentado com incertezas descritas na forma coprima (FC-H-
infinito), das funções de sensibilidade (SM H-infinito), e com incertezas descritas por perturbações complexas por círculos no 
gráfico de Nyquist (PCN H-infinito) foram implementadas. Os algoritmos genéticos sintonizam e otimizam os parâmetros dos 
controladores, penalizando os indivíduos que não satisfazem às condições de desempenho do problema, definindo assim a me-
lhor estratégia de controle para cada ponto de operação do sistema. Projetar controladores desta forma oferece a vantagem de ob-
ter melhores condições de trabalho em tempo real. 

Palavras-chave CSTR, controlador H-infinito, algoritmo genético, modelagem de incertezas

1   Introdução 

As incertezas presentes no modelo de um siste-
ma podem originar-se de diversas fontes: os parâme-
tros no modelo linear não são totalmente conhecidos 
e podem variar devido às não linearidades ou às mu-
danças nas condições de funcionamento; em altas 
frequências quando a estrutura e a ordem do modelo 
são desconhecidas; pelas entradas manipuladas. 
Quando um modelo muito detalhado é substituído 
por um modelo nominal mais simples, a incerteza 
representará a dinâmica desprezada. A tendência 
atual é de se projetar controladores considerando a 
eliminação de incertezas do processo de modelagem 
(Cuenca, 2009; Knegt e Galvez, 2004). H-infinito é 
uma metodologia de projeto de controlador conheci-
da por atingir robustez minimizando qualquer função 
de transferência da planta aumentada por incertezas 
do modelo (Costa e Silva, 2008; Glover e McFarlane, 
1989; Petronilho et al., 2005). 

O reator químico CSTR (Continuous Stirred 

Tank Reactor), apresenta comportamento dinâmico 
em malha aberta muito variável, devido à sensibili-
dade paramétrica. Possui três pontos de operação, 
sendo um deles instável. Também apresenta caracte-
rísticas de operação oscilatórias (Russo, 1996). 

Vianna et al. (2004), Costa e Silva (2008) e Car-
valho e Silva, 2010 projetaram controladores robus-
tos por minimização da norma H-infinito consideran-

do incertezas descritas por funções de transferências 
na forma coprima (FC H-infinito), das funções de 
sensibilidade mista (SM H-infinito) e com incertezas 
modeladas por perturbações complexas na forma 
aditiva em círculos no gráfico de Nyquist (PCN H-
infinito), respectivamente, para o modelo linear do 
CSTR. Neste modelo não linear do sistema foram 
simuladas todas as três estratégias de controle para os 
três pontos de operação. O algoritmo genético então 
sintoniza e otimiza os parâmetros dos controladores. 

Algoritmos genéticos têm tido grandes aplica-
ções no projeto de sistemas de controle (Coello Co-
ello et al., 2005, Oduguwa, 2005). Neste trabalho, a 
melhor estratégia de controle é determinada através 
da otimização dos parâmetros dos controladores em 
tempo real. O algoritmo genético penaliza os indiví-
duos das três estratégias de controle que não satisfa-
zem o desempenho do sistema, estabelecendo assim a 
melhor estratégia de controle para controlar o sistema 
em cada ponto de operação do CSTR. 

2   O Processo CSTR 

A planta utilizada como modelo nestes estudos é um 
reator químico CSTR, que é um processo diabático, 
não linear, com uma reação irreversível de primeira 
ordem exotérmico. O equilíbrio de massa e energia 
gera as seguintes equações para o problema, na forma 
adimensional: 
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Processo CSTR 
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Onde x1 é a concentração adimensional, x2 é a 

temperatura adimensional (variável controlada), m é 
a temperatura do invólucro de resfriamento adimen-
sional (variável manipulada), e k(x2) é a seguinte 
função adimensional: 

γ
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2
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x

x

exk
+

=                                                          (3) 

Para os parâmetros dados na Tabela 1, o processo 
exibe três pontos de operação, sendo que o segundo é 
instável (Tab. 2). 

Tabela 1. Valores dos parâmetros nominais para o processo 

β φ  
δ γ q 

fx1  fx2  
8,0 0,072 0,3 20,0 1,0 1,0 0,0 

Tabela 2. Pontos de operação 

 1º 2º 3º 

sx1  
0,8560 0,5528 0,2354 

sx2  
0,8859 2,7517 4,7050 

m  0 0 0 
Baseando na dinâmica e nas equações que mode-

lam este sistema, foi implementado um modelo em 
malha aberta, utilizando o software SIMULINK do 
MatLab. Neste modelo, a variável controlada (tem-
peratura) foi realimentada e, as características do 
sistema em malha fechada sem controlador foram 
obtidas. No sistema realimentado (Figura 1) foi inse-
rido um bloco controlador. 

Figura 1 - Modelo do CSTR em malha fechada com controlador 

Para este sistema o objetivo a ser atingido pelo 
sistema de controle é um erro em regime permanente 
(erp) menor que 1%, e as restrições impostas ao pro-
blema são (Russo Jr., 1996): 

i. sobressinal (Mp) não deve ultrapassar 15%, 
ii. menor tempo de subida (ts) possível, 

iii. menor tempo de acomodação (ta) possível. 

3   Controle H-infinito para incertezas descritas 
na forma coprima 

Uma planta descrita pela função de transferência G 
pode ser representada na forma coprima normalizada 
(Eq. 4) (Glover e McFarlane, 1989), 

NMG
1−=                                                   (4) 

se e somente se M for quadrática, e det (M) ≠ 0. 
Existe então V, U ∈ R H-infinito tal que MV+NU=I, 
onde RH-infinito é o espaço de todas as funções de 
transferência racionais assintoticamente estáveis. 
Uma fatorização coprima de G é dita normalizada se: 

IMMNN TT =+                                          (5) 

ou, se e somente se [M, N] é estável e GGT = I. 
Uma forma em espaço de estados da fatoração 

coprima normalizada de G pode ser obtida pela solu-
ção das equações de Riccati (Glover e McFarlane, 
1989). As perturbações ou incertezas da planta G são 
representadas por perturbações aditivas nos fatores 
coprimos da planta. O modelo de G, com perturba-
ções pode ser representado como: 

( ) ( )NMp NMG ∆+∆+=
−1                             (6) 

onde ∆M e ∆N são funções de transferência estáveis 
desconhecidas que representam as incertezas na plan-
ta nominal G. As perturbações ∆M e ∆N são estáveis 
se M, N, (M + ∆M) e (N + ∆N) são estáveis pela defi-
nição de estabilidade na forma coprima. Essa repre-
sentação de incertezas não impõe nenhuma restrição 
ao número de pólos no semi-plano direito da planta 
nominal ou da planta perturbada. Assim, o teorema 
dos pequenos ganhos pode ser aplicado a vários mo-
delos de perturbação. Para o sistema realimentado na 
Figura 2, deseja-se encontrar um controlador K que 
estabilize a seguinte planta Gp perturbada: 

( ) ( )NMp NMG ∆+∆+=
−1

,
[ ] ε≤∆∆

∞MN             (7) 

onde ε > 0 é a margem de estabilidade e ∞
.  repre-

senta a norma H-infinito. 

yu  N M - 1

 K

∆ N ∆ M

φ

+ _

+

+

 
Figura 2. Problema de estabilização robusta H-infinito 

Essa descrição de incertezas é mais frequente-
mente utilizada em projeto de controladores onde o 
objetivo é maximizar a magnitude das incertezas ε tal 
que a estabilidade robusta seja mantida (Cunha et al. 

2009). Neste caso a estabilidade é robusta se e so-
mente se o sistema realimentado nominal é estável e: 

( )
ε

≤−







=γ

∞

−− 1
MGKI

I

K 11

                             (8) 

onde ε é um número real maior que o valor ótimo e é 
uma limitação para o tamanho da perturbação que 
pode existir sem desestabilizar o sistema em malha 
fechada da Figura 2. γ é a norma H-infinito de φ à [u  
y]T e (I - GK)-1 é a função de sensibilidade para este 
arranjo. O controlador K é a solução para a estabili-
dade robusta encontrada pela minimização da Equa-
ção (8). A máxima margem de estabilidade é deter-
minada quando o menor valor de γ é encontrado por: 

( )( ) 21

max
min XZ11 ρ+=

ε
=γ

                                (9) 
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onde ρ é o auto valor máximo. X e Z são as soluções 
positivas definidas únicas das equações de Riccati. 

( ) ( ) 0 1111 =+−−+− −−−− TTTTT
BBSCZRZCCDBSAZZCDBSA        (10) 

( ) ( ) 0CRCXBXBSCDBSAXXCDBSA 1TT1T1TT1 =+−−+− −−−−

    (11) 
onde 

TDDIR +=                                                         (12) 
DDIS T+=                                                         (13) 

e <A,B,C,D> representa G em espaços de estados. 
As equações em espaço de estados do controla-

dor K são geradas resolvendo as equações de Riccati 
(Eqs. 10 e 11). A solução do problema de otimização 
H-infinito é obtida pela redução de γ iterativamente 
até atingir o mínimo dentro da tolerância definida. 

Antes da estabilização robusta, outras especifi-
cações de desempenho do sistema em malha fechada 
são passadas para o domínio da freqüência e a planta 
é pré- e pós-compensada por funções de peso (Fig. 3) 
para modelar os valores singulares da malha aberta. 

W 1 W 2

 K s

 G
 G s

 
Figura 3. Modelo da planta e do controlador 

A planta modelada Gs e K o controlador final são: 

12s GWWG =                                                  (14) 

21 WKWK s=                                                     (15) 
sendo W1 e W2 os pré- e pós-compensadores respec-
tivamente. A seleção de ótimos pesos para o contro-
lador H-infinito pode ser uma tarefa difícil, conside-
rando bom desempenho para objetivos conflitantes. 

4   Representando incertezas por perturbações 
complexas 

Incertezas paramétricas podem ser representadas por 
perturbações complexas no domínio da freqüência. 
Regiões de incertezas geralmente apresentam formas 
complicadas e descrições matemáticas complexas. 
Tais regiões complexas são aproximadas por círculos 
no gráfico de Nyquist. Estas regiões podem ser gera-
das como perturbações aditivas complexas limitadas 
por norma (Eq. 16) com estruturas coerentes com o 
funcionamento de uma planta nominal G: 

ωω ∇≤∆∆+=Π     ;1)( ),()()()(: jssWsGsG AAAPA
       (16) 

sendo ∆A(s) qualquer função de transferência estável 
com módulo menor que 1 em cada freqüência. Con-
siderando todos os ∆A’s possíveis, ∆A(jω) gera uma 
região circular com raio igual a 1 e centro em zero 
para cada valor de frequência. Por conseguinte, 
G(jω)+WA(jω)*∆A(jω) gera em cada frequência uma 
região circular de raio |WA(jω)| centrada em G(jω) 
como mostrado na Figura 4. Geralmente, WA(s) é 
uma função de transferência racional. Considerando 
um conjunto de plantas possíveis Π resultantes, por 
exemplo, da incerteza paramétrica modelada por uma 
função racional, e descrevendo este conjunto das 

plantas por uma única perturbação complexa ∆A, esta 
descrição da incerteza complexa em círculo pode ser 
obtida determinando primeiro o modelo nominal da 
planta G(s). 

 
Figura 4: Regiões de incerteza aditiva complexa ∆+= AP WGG  

Para incertezas aditivas, determinar em cada fre-
quência o menor raio lA(ω) que inclui todas as plantas 
possíveis Π: 

                        (17) 

Para obter como peso uma função de transferência 
racional WA(s), esta deve ser escolhida de forma a 
satisfazer todo o conjunto, isto é: 

)()( ωω AA ljW ≥ ,    ∇ω.                                     (18) 

Os três modelos linearizados para cada ponto de 
operação do CSTR foram utilizados para traçar os 
gráficos de Nyquist e representar por perturbações 
complexas as incertezas pelos círculos de raio do 
tamanho da maior incerteza. As Equações 19-21 re-
presentam WA(s) para os três pontos de operação 
para a função de transferência (Eq. 22): 

19749.4

1
)()1(

+
=

s
sW pontoA

                                      (19) 

11456.1

1
)()2(

+
=

s
sW pontoA

                                  (20) 

12127.0

1
)()3(

+
=

s
sW pontoA

                                    (21) 

1

1
)(

+
=∆

s
sA

                                                       (22) 

A Figura 5 mostra incertezas WA(s) no plano da fre-
quência complexa, modeladas na forma aditiva por 
círculos no gráfico de Nyquist, e as Equações 23-25 
mostram o sistema aumentado nos três pontos de 
operação. 

 
(a) – 1º ponto de operação 

)()(max)( ωωω jGjGl P
G

A
p

−=
∏∈
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(b) – 2º ponto de operação 

 
(c) – 3º ponto de operação 

Figura 5: Incertezas modeladas por perturbações complexas nos 
gráficos de Nyquist para os três pontos de operação. 
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O modelo do CSTR aumentado nos três pontos de 
operação, com incertezas descritas por perturbações 
complexas é utilizado na obtenção do controlador 
PCN H-infinito. 

5   Controle H-infinito pela sensibilidade mista 

Quando o problema do controle é rejeitar um distúr-
bio na saída da planta e também estabilização robus-
ta, a norma H-infinito pode ser aplicada às funções 
de sensibilidade S=(I+GK)-1 e sensibilidade comple-
mentar T=GK*(I+GK)-1. Incertezas são modeladas 
nas funções de sensibilidade, para reduzir o erro em 
regime permanente na função de sensibilidade com-
plementar como um mecanismo para limitar o ganho 
e a faixa de passagem do controlador, e consequen-
temente a energia do controle a ser empregado (Cu-
nha et al. 2009). A Figura 6 mostra a configuração 
geral de controle para minimização das funções de 
sensibilidade: 

 
Figura 6. Forma generalizada do CSTR com incertezas para a 

otimização das funções de sensibilidade 

sendo z1 e z2 o erro atuante e o sinal de controle res-
pectivamente, y a variável controlada e r a entrada de 
comando do processo descrito na forma generalizada. 
W1 é um filtro passa baixas que tem a função de eli-
minar os distúrbios do processo, W2 um filtro passa 
altas para limitar a faixa de passagem em malha fe-
chada e W3 é um peso para assegurar bom rastrea-
mento do sinal de entrada. A norma H-infinito é en-
tão aplicada às funções de sensibilidade aumentadas 
dos pesos para limitar o valor máximo dessas funções 
(Eq. 26). As equações em espaços de estados do con-
trolador K são determinadas pela solução das equa-
ções de Riccati. 

















KSW
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                                                          (26) 

6   Estrutura do algoritmo genético 

O algoritmo genético foi utilizado na otimização das 
funções de peso do controlador com incertezas des-
critas na forma coprima (FC H-infinito), com incerte-
zas na forma de perturbações complexas (PCN H-
infinito) e dos filtros do controle H-infinito pelas 
funções de sensibilidade e sensibilidade complemen-
tar (SM H-infinito). A simulação do modelo não li-
near do CSTR em SIMULINK (Figura 1) foi utiliza-
da como função objetivo. Os cromossomos para as 
estratégias FC H-infinito e CN H-infinito são dividi-
dos em 4 seções: as três primeiras são para os valores 
dos parâmetros de W1 (Eq. 27). Como a matriz W2 é 
uma matriz diagonal de duas constantes, a quarta 
seção corresponde ao valor de k2 = [k2(1)  k2(2)]. 

)(

)(
11

ps

zs
KW

+

+
=

                                                (27) 
O cromossomo para a técnica SM H-infinito é 

composto de 5 seções: as duas primeiras são para os 
valores do pólo (Pb) e zero (Zb) do filtro passa baixas, 
a terceira e quarta seções correspondem ao pólo (Pa) 
e zero (Za) do filtro passa altas e a última seção for-
nece os valores da função de peso W3. A Figura 7 
mostra as estruturas dos cromossomos para os três 
casos. 
 
 

(a) FC H-infinito e PCN H-infinito. 

 
 

(b) SM H-infinito 

Figura 7. Estruturas dos cromossomos 

Pb Zb Pa Za K3 

K1 Z P K2 

∞ 
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Para determinação dos controladores H-infinito 
um modelo linearizado em espaço de estados foi pro-
duzido para cada um dos três pontos de operação do 
reator CSTR. Os controladores são determinados 
resolvendo as equações de Riccati. 

Os parâmetros dos controladores foram repre-
sentados em código Gray. Os valores dos parâmetros 
utilizados nos três algoritmos genéticos foram: 32 
alelos por variável a ser otimizada, 20 indivíduos, 10 
gerações, taxa de recombinação de 90% e taxa de 
mutação de 1%. Na simulação do algoritmo genético, 
as respostas do sistema foram avaliadas para entradas 
em degrau entre os pontos de operação. Durante cada 
degrau aplicado, o bloco “controlador” é alternado e 
o modelo SIMULINK simulado para cada uma das 
estratégias. Estes modelos permitem a avaliação de 
todas as especificações de desempenho desejadas 
com o propósito de otimização. Os três algoritmos 
genéticos penalizam os indivíduos de cada uma das 
estratégias de controle, na busca pelo melhor indiví-
duo que satisfaça a função agregação do objetivo e 
restrições descritas na Seção 2. Esta função de agre-
gação que avalia as funções objetivo é a mesma para 
as três estratégias, e é descrita a seguir: 

Minimizar: erro em regime permanente + penalida-

de pela violação das restrições 

Penalidade para sobressinal: se acima do valor má-

ximo: penalidade = 800*(exp (limite atual) + puni-

ção), ou: penalidade = 0 

Penalidade para tempo de acomodação: se acima 

do valor máximo: penalidade = 25*(exp (limite atu-

al) + punição) ou: penalidade = 0 

Penalidade para tempo de subida: se acima do valor 

máximo: penalidade = exp (limite atual) + punição 

ou: penalidade = 0. 

Pode-se notar que os pesos para penalização dos 
indivíduos que não satisfazem cada uma das especifi-
cações são diferentes. Foram escolhidos conforme a 
importância da restrição para o processo. Os três 
melhores controladores encontrados por cada um dos 
três algoritmos genéticos são classificados. O que 
melhor atender à função de custo, é escolhido para 
controlar a planta naquele ponto de operação, defi-
nindo desta forma, a melhor estratégia para controlar 
o CSTR em cada um de seus pontos de operação. 

7   Resultados 

Três estruturas de projeto utilizando o algoritmo ge-
nético foram utilizadas para projetar os controladores 
FC H-infinito, PCN H-infinito e SM H-infinito. O 
sistema foi simulado em função do tempo (segundos) 
para entradas em degrau de zero ao primeiro ponto 
de operação e entre os pontos de operação. Foi sele-
cionada a melhor solução para a variável controlada, 
temperatura, de cada geração. Estas soluções apre-
sentaram características de desempenho semelhantes. 
A Figura 8 mostra a convergência da função agrega-
ção para a estratégia MS H-infinito que obteve os 

melhores resultados nos três pontos de operação. A 
penalidade é determinada pelos pesos associados ao 
objetivo erro estacionário e restrições: sobressinal, 
tempo de acomodação e tempo de subida. 

   
(a) 1º ponto de operação        (b) 2º ponto de operação 

 
(c) 3º ponto de operação 

Figura 8. Convergência do algoritmo genético para MS H-infinito 

O tempo de resposta para as duas estratégias não 
escolhidas para o degrau entre zero e o primeiro pon-
to de operação (Figura 9) é superior ao tempo para o 
MS H-infinito; mostram também semelhantes com-
portamentos transitórios. 

 
Figura 9. Resposta da temperatura para o 1º ponto de operação 

A Figura 10 mostra a resposta ao degrau para os 
três controladores para variações entre o primeiro e o 
segundo pontos de operação. O controlador FC H-
infinito foi um pouco superior ao PCN H-infinito. 

 
Figura 10. Resposta da temperatura para o 2º ponto de operação 

Para um degrau entre o segundo e o terceiro pon-
tos de operação (Fig. 11) a resposta para o PCN H-
infinito foi mais lenta com algum sobressinal. Foi 
então mais penalizada e pior classificada. Todas as 
especificações de desempenho: tempo de subida e 
acomodação, sobressinal e erro estacionário foram 
melhores para a estratégia MS H-infinito. 
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Figura 11. Resposta da temperatura para o 3º ponto de operação 

Pela Tabela 3 pode-se notar que o tempo para 
obtenção do controlador através da estratégia SM H-
infinito foi menor para os três pontos de operação. 
Como um dos objetivos deste trabalho é a determina-
ção em tempo real dos parâmetros dos controladores, 
o tempo de simulçao é uma questão importante a ser 
considerada. 

Tabela 3: Tempo computacional para as três estratégias. 

 1º Ponto 2º Ponto 3º Ponto 
PCN H-infinito 14,797 s 18,516 s 16,969 s 
CFU H-infinito 16,047 s 25,657 s 17,875 s 
 MS H-infinito 10,672 s 13,141 s 11,250 s 

5   Conclusão 

Representar incertezas requer considerações a 
respeito das diversas situações operacionais da plan-
ta. Estas foram associadas a cada função de transfe-
rências no modelo generalizado da planta, possibili-
tando um tratamento mais real. Porém, esta descrição 
estruturada eleva a ordem do controlador resultante. 

Como não foi necessário um número elevado de 
indivíduos em cada algoritmo genético, a otimização 
dos parâmetros dos controladores foi rápida, e o tem-
po de simulação das três estratégias foi curto, favore-
cendo o bom desempenho da planta durante a transi-
ção entre os pontos de operação. A três estratégias 
escolhidas têm como objetivo minimizar as incerte-
zas paramétricas do modelo, possibilitando mais ro-
bustez ao controle. A utilização das três diferentes 
implementações da técnica H-infinito para o controle 
do CSTR mostrou ser interessante, pois possibilita o 
sistema operar mais próximo do ótimo em cada um 
de seus pontos de operação. A determinação em tem-
po real destes controladores oferece ainda a vanta-
gem de uma adaptação às condições de trabalho da 
planta em tempo real. 

O algoritmo genético permite que maior conhe-
cimento sobre a natureza do sistema seja adquirido à 
medida que as simulações vão acontecendo. A elabo-
ração de uma função de penalidade para quebra de 
objetivo e restrições pode ser facilitada à medida que 
um maior conhecimento do problema é adquirido. 
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Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
São Paulo, SP, Brasil

Emails: pedro.foyo@ufpe.br, jaspm2004@gmail.com, reinaldo@usp.br

Abstract— This paper presents an overview of an integrated modeling and verification process of real-time
systems using an extended Petri Net called GHENeSys (General Hierarchical Enhanced Net System). The system
is specified through the TCTL (a branching time temporal logic that allow specification of quantitative temporal
properties) and represented using GHENeSys. The verifier answers about the validity of temporal formulas over
a finite timed graph that represents the state space of the extended Petri Net model. The proposed approach
allows that the state space can be computed only once and from that point every formula might be checked in
polynomial time improving the efficiency of the entire verification process. Also, the verification algorithm is
fully integrated in the GHENeSys environment which make the alternative design of temporal and not-temporal
properties a real design decision.

Keywords— Petri Nets, Model-checking, Real time systems, Formal methods.

1 Introdução

Desde o seu aparecimento formal na tese de dou-
torado de Carl Adam Petri, as redes de Petri ti-
veram uma evolução focada nos aspectos teóricos
e no seu formalismo, até os anos 80, quando sur-
giu uma grande quantidade de artigos e sistemas
tendo como foco principal a análise de sistemas
distribúıdos. O determinismo/indeterminismo e
seu impacto na modelagem de sistemas ocuparam
uma boa parte da discussão. Em paralelo, apa-
receram as redes estocásticas e uma proposta de
introdução do tempo como parâmetro do modelo,
abrindo caminho para o uso das Redes de Petri
em processos de verificação formal. A base formal
para este desenvolvimento foram estabelecidas no
decorrer dos anos 80 e finalmente no inicio dos
anos 90 quando surgiu o formalismo de Autômato
Temporizado (Alur et al., 1993).

Entretanto até recentemente a representação
dos sistemas sem tempo seguiu um caminho sepa-
rado dos sistemas temporizados. No primeiro caso
as redes sem tempo eram direcionadas à análise de
sistemas sequenciais ou de ordenação parcial onde
se aplicava basicamente as propriedades compor-
tamentais como elementos de análise. Por sua vez
os sistemas temporizados ou temporais se aplica-
riam à verificação. O desafio atual é usar ambas
as tendências para todas as aplicações, aplicando
as redes de Petri para análise de requisitos, ou
para sistemas de planejamento e escalonamento
(Salmon et al., 2009).

A rede GHENeSys apresentada neste artigo
nasceu como uma rede ordinária, mas com a
implementação de intervalos estáticos de tempo.
Hoje é uma das primeiras tentativas de introduzir

um ambiente unificado de modelagem e verifica-
ção, mesmo tendo que enfrentar o delicado pro-
blema do relacionamento entre estes dois mundos:
o dos sistemas temporizados e dos sistemas sem
tempo. Ademais, vários dos sistemas de interesse
prático podem conjugar processos de tempo real
com outros que não dependem explicitamente do
tempo. Assim, seria muito importante ter um
ambiente capaz de atender a estas demandas de
forma harmônica. Um dos requisitos deste pro-
cesso é justamente unificar o mecanismo de gera-
ção do espaço de estados.

Um segundo aspecto é que quando falamos
em verificação formal, ou “model checking”, es-
tamos tratando com propriedades formuladas na
mesma representação formal do modelo e que de-
vem ser verificadas sobre este último. Portanto, a
acurácia do modelo é de fundamental importância
para o processo. No caso em apreço temos siste-
mas de transição (transition systems), concorren-
tes, e com um número explosivo de estados (seja
considerando o tempo como parâmetro ou não).
Portanto, a obtenção de um modelo correto pode
passar pela análise de propriedades relacionais e
que se manifestam em um comportamento des-
crito por relações de ordenação parcial, e de pro-
priedades de processo, que dependem do tempo
em que a última ação é completada. Seria então
importante contar com ferramentas que possam
fazer a análise do modelo com e sem tempo, as-
sim como fazer a verificação com e sem tempo.
Neste artigo apresentamos a evolução do ambi-
ente GHENeSys que permite a implementação de
processos de verificação com esta dualidade. Na
próxima seção descreveremos o formalismo subja-
cente aos modelos, baseados em redes de Petri es-
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tendidas e já condizentes com o padrão ISO/IEC.
Em seguida, descreveremos genericamente o algo-
ritmo de geração das classes de estado enfatizando
uma abordagem que não é inteiramente algébrica.
Mostraremos então como é inserido o tempo denso
como parâmetro, sua complementaridade com o
tempo estático e com transições instantâneas e es-
tados e lugares que podem em prinćıpio reter a
marcação por um tempo ilimitado, e, finalmente
a forma como isto foi implementado. Por último
mostraremos um estudo de caso para aplicações de
workflow e a perspectiva que se abre para novas
pesquisas.

2 O formalismo para representação do
modelo.

A rede GHENeSys foi formalizada em (del Foyo,
2001) e inicialmente, a idéia era ter uma rede es-
tendida com conceitos de orientação a objetos e
dotada de mecanismos de abstração - através da
uma definição de hierarquia e de śıntese - usando
uma abordagem estruturada associada ao encap-
sulamento introduzido pelos objetos.

Utilizando esta definição inicial de GHE-
NeSys, era posśıvel representar apenas processos
com durações determińısticas. O tempo de du-
ração dos processos era representado como um
tempo de espera para o disparo das atividades,
permitindo a representação de comportamentos
temporais do tipo Ramchandani (Ramchandani,
1974).

No entanto, para permitir a representação de
sistemas com tempo onde a duração dos processos
não é determińıstica é preciso utilizar intervalos
com limites mı́nimo e máximo para o disparo de
uma transição Merlin (Merlin and Faber, 1976).
Assim uma evolução foi introduzida no ambiente
GHENeSys de modo a conjugar a possibilidade de
análise para sistemas sem tempo e também a veri-
ficação do comportamento temporal dos sistemas
especificados usando TCTL(Timed Computation
Tree Logic)(del Foyo, 2009).

2.1 O tempo na rede GHENeSys

A seguir será apresentada a definição da rede
GHENeSys assumindo como já conhecido pelo lei-
tor o conceito de multiset.

Definição 2 [GHENeSys]. GHENeSys é
uma tupla G = (L,A, F,K,Π, C0, τ) na qual
(L,A, F,K,Π) representa a estrutura da rede, C0

é um conjunto de multisets representando a mar-
cação inicial, e τ é uma função que mapeia os
intervalos de tempo a cada elemento da rede.

• L = B ∪ P , são os lugares que podem ser de
dois tipos: Boxes e Pseudo-boxes;

• A são as atividades (elementos ativos);

• F ⊆ (L×A→ N)∪ (A×L→ N) é a relação
de fluxo;

• K : L→ N+ é a função de capacidade;

• Π : (B∪A)→ {0, 1} é a função que identifica
os elementos macro ou hierárquicos;

• C0 = {(l, σj)|l ∈ L, σj ∈ R+ |l| ≤ K(l)} é o
conjunto das marcas no estado inicial;

• τ : (B∪A) −→ {Q+, Q+∪{∞}} é uma função
que mapeia intervalos densos de tempo para
cada elemento da rede.

O conjunto das marcas é composto pelos pares
(l, σj) onde l ∈ L determina o lugar onde a marca
se encontra e σj é o relógio que mede o tempo
que a marca permanece neste lugar. Os relógios
estão sincronizados com um relógio global e são
atualizados cada vez que uma transição acontece.
Como podem existir várias marcas num mesmo
lugar o conjunto das marcas é na realidade um
multi-set.

O mapeamento τ associa um intervalo de
tempo para cada elemento do tipo Box ou Ati-
vidade. Formam parte de L os pseudo-boxes, ele-
mentos que modelam a transferência de informa-
ção entre diferentes partes do sistema, permitindo
assim a modularização e estruturação do processo
de śıntese da rede. Além disso, os pseudo-boxes
permitem também representar a interação com o
ambiente que envolve o sistema (del Foyo, 2001).
Os pseudo-boxes também são utilizados para re-
presentar informações de eventos observáveis, pre-
viśıveis, porém não controláveis (Lin and Wo-
nham, 1990). Assim, pseudo-boxes ou pseudo-
lugares P representam lugares com marcação per-
sistente, ou seja, cuja marcação não é modificada
durante a execução do disparo de uma transição,
pelo que carece de sentido associar um intervalo
de tempo a eles.

Os intervalos de tempo ligados aos elementos
da rede seguem diferentes semânticas dependendo
do tipo de elemento. Por exemplo, nos boxes, o
intervalo de tempo representa os limites de tempo
em que uma marca pode permanecer nesse ele-
mento. Nas atividades, o intervalo de tempo pos-
sui a mesma semântica que as transições na pro-
posta original de Merlin (Merlin and Faber, 1976).
Para cada elemento e ∈ B∪A da rede, o intervalo
de tempo será denominado como [↓ e, ↑ e] com
↓ e ∈ Q+ e ↑ e ∈ Q+ ∪ {∞}.

A relação de fluxo F foi modificada para
permitir peso nos arcos, como nas redes lu-
gar/transição e nas Redes de Petri Temporizadas
(RPT). O resto dos itens da definição mantém o
mesmo significado atribúıdo da definição original
em (del Foyo, 2001).
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3 Uma linguagem para especificação de
requisitos

A TCTL(Timed Computation Tree Logic) foi pro-
posta em (Alur et al., 1993) como uma exten-
são da CTL(Computation Tree Logic) (Clarke
et al., 1986). O propósito era permitir a especifica-
ção de propriedades quantitativas, que são de vital
importância para o design de sistemas de tempo
real. Nesta seção vamos mostrar como a lógica
TCTL, que foi definida como uma linguagem para
especificação de sistemas com tempo, modelados
através de autômatos temporizados, pode ser es-
tendida para ser usada em sistemas modelados em
RPT.

Por exemplo, em CTL é posśıvel escrever fór-
mulas como ∃3p, estipulando que em um deter-
minado caminho ou processo a proposição p será
verdadeira em algum instante. Na TCTL limi-
tes de tempo podem ser adicionados aos opera-
dores modais 3, 2, U , que respectivamente pa-
sam a significar “em algum momento”, “sempre”
e “até”. Estes operadores têm que ser usados em
conjunto com os quantificadores de caminhos ∃ e
∀ (“existe” e “para todos” respectivamente). Por
exemplo, a fórmula ∃3≤5p significa existe um ca-
minho no qual a proposição p é verdadeira em no
máximo 5 unidades de tempo.

Seja P um conjunto de proposições e Q+ o
conjunto dos números racionais positivos.

Definição 3 [TCTL sintaxe] As fórmulas φ
da TCTL são definidas indutivamente da seguinte
forma:

φ := p | false
| ¬φ |φ1 ∧ φ2 |φ1 → φ2 | ∃[φ1U∼cφ2] | ∀[φ1U∼cφ2]

onde p ∈ P , c ∈ Q+, e ∼ é uma das seguintes
relações binárias <,≤,=,≥, ou >.

Note que em TCTL não existe o operador
“próximo estado”uma vez que o domı́nio temporal
é denso, e portanto existiria infinitas possibilida-
des de próximo estado.

A validade destas fórmulas é determinada so-
bre uma estrutura que especifica um conjunto
de estados rotulados com proposições válidas em
cada um deles, e uma relação entre os estados que
permite associar a cada um deles seqüências com-
putacionais (caminhos). A semântica das fórmu-
las TCTL é definida sobre uma estrutura que re-
presenta o comportamento temporal “ramificado”
do sistema.

As fórmulas podem ser separadas em dois ti-
pos: fórmulas para estados e para caminhos. As
fórmulas para estados dependem somente das pro-
posições válidas no estado que está sendo verifi-
cado. Já as fórmulas para caminhos são determi-
nadas verificando os caminhos que começam no
estado onde a fórmula é verificada. Obviamente
fórmulas de ambos os tipos podem aparecer per-
mitindo especificar comportamentos combinados.

Uma sequência computacional, ou simples-
mente uma sequência, em uma estrutura para ve-
rificação da TCTL é um caminho no espaço de
estados S composto por uma sucessão de transi-
ções disparáveis começando em qualquer estado
s ∈ S. O conjunto de todos os caminhos posśıveis
nesta estrutura será denotado por dλe.

Seja ω ∈ dλe um caminho começando no es-
tado s0 ∈ S.

ω = s0
a1,d1−→ s1

a2,d2−→ . . .
an−1,dn−1−→ sn−1

an,dn−→ sn

onde ∀i ∈ [1..n], existem li, ui tal que li ≤ di ≤ ui.
O conjunto de estados em um caminho ω

é denotado como Sω e o tempo necessário para
percorrê-lo como tsn . Obviamente tsn =

∑n
i=1 di.

4 Construção do espaço de estados para
sistemas de tempo real

Existem diferentes técnicas dispońıveis na lite-
ratura para a construção do espaço de esta-
dos para modelos RPT (Berthomieu and Menas-
che, 1983), (Boucheneb et al., 1993), (Yoneda and
Ryuba, 1998) onde o tempo em cada estado é li-
mitado através de intervalos. Como foi mostrado
em (Yovine, 1996), usando a abordagem das clas-
ses de estados gera-se uma melhor partição (a que
subdivide o espaço de estado no menor número de
regiões ou classes de estados) que a gerada utili-
zando a abordagem do grafo das regiões proposto
por Alur et al. (1993), por muito tempo usado
como referência.

Alguns dos verificadores baseados em redes
de Petri dispońıveis na literatura não permi-
tem a verificação das propriedades quantitativas
(Berthomieu and Vernadat, 2003), (Hadjidj and
Boucheneb, 2008), (Yoneda and Ryuba, 1998),
e entre os que permitem, como Lime and Roux
(2006) e Cortes (2001), todos usam a abordagem
do observador (Toussaint et al., 1997). Assim,
será necessário construir o espaço de estados para
cada fórmula quantitativa a ser verificada. Esta
limitação também está presente nos verificadores
baseados no grafo das regiões (Alur et al., 1993),
(Heljanko, 1997).

Em del Foyo (2009) foi proposto um método
para gerar uma partição, baseada na abordagem
das classes de estados, que permite determinar os
intervalos de disparos mı́nimos e máximos para
qualquer transição de estados. Isto permite cal-
cular o tempo mı́nimo e máximo para qualquer
caminho do espaço de estados e portanto verifi-
car propriedades quantitativas sem a necessidade
de recomputar o espaço de estados. Uma vez que
o cálculo do espaço de estados tem complexidade
exponencial e os algoritmos de rotulação das fór-
mulas é polinomial, a eficiência do processo de
verificação melhora substancialmente, como será
mostrado no estudo de caso.
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5 Ambiente de Modelagem GHENeSys

O ambiente GHENeSys permite a modelagem de
sistemas utilizando uma rede unificada, isto é, que
conjuga redes clássicas, estendidas (incluindo-se
áı elementos de extensão como os pseudo-boxes,
hierarquia e temporização), e elementos de rede
de alto ńıvel. Cabe destacar que este ambi-
ente é uma das primeiras tentativas que tenta
integrar um conjunto de funcionalidades que, na
maior parte dos casos, aparecem espalhadas den-
tro do conjunto existente de ferramentas de mo-
delagem utilizando as Redes Petri como forma-
lismo. Essa integração é feita cumprindo as
indicações estabelecidas recentemente na norma
15909 da ISO/IEC, que estabelece as caracteŕıs-
ticas que deve apresentar uma proposta de rede
para ser considerada de fato uma Rede de Petri
(ISO/IEC, 2002; ISO/IEC, 2005).

Em del Foyo (2009) a definição de rede GHE-
NeSys foi estendida para permitir a representação
de sistemas com tempo denso utilizando a aborda-
gem de Merlin and Faber (1976); também foram
definidos os algoritmos para a geração do espaço
de estados como foi comentado anteriormente. Es-
tas mudanças foram implementadas no ambiente
de modelagem GHENeSys e trouxeram uma das
vantagens dignas de destaque desta ferramenta,
que é a possibilidade que ela oferece de analisar
vários tipos de sistemas de forma unificada, utili-
zando os mesmos algoritmos.

Exemplo disto é o módulo de simulação, onde
é posśıvel simular os modelos de sistemas com e
sem tempo utilizando a mesma base de estados.
Portanto, a definição do GHENeSys permite es-
tabelecer uma complementaridade entre o modelo
sem tempo (clássico ou de alto ńıvel) e a rede tem-
poral (ou temporizada) colocada como uma ex-
tensão, como sugerido no padrão ISO/IEC. Como
consequência, além dos métodos tradicionais, ba-
seados na equação de estado, o ambiente usa o
mesmo algoritmo de geração do espaço de estados
para fazer o jogo de marcas com e sem tempo,
servindo ainda de base para uma ferramenta aco-
plada para a verificação formal de sistema (model-
checking). A base para o jogador de marcas é a
condição de habilitação.

Definição 4 [Condição de habilitação]
Uma atividade a ∈ A está habilitada no estado
s = (M,σ) com s ∈ R(s0), M = η(Ct) e x ∈ R+

se as seguintes condições são satisfeitas:

∀li ∈ •a, (li, x)(Ct) ≥ n[li, a]; (1)
∀li ∈ a•, mi ≤ K(li)− n[a, li]; (2)

onde n[li, a] é o peso do arco que liga o lugar li
à atividade a e n[a, li] é o peso do arco que liga a
atividade a ao lugar li.

As atividades que satisfazem essas condições
em um estado s são ditas habilitadas em s. O con-

junto das atividades habilitadas em s é denotado
por enb(s) ou enb(M).

A condição 1 garante a existência de marcas
nas pré-condições de a. A condição 2 garante que
há lugar nas pós-condições de a para admitir estas
marcas. Portanto, a habilitação de uma atividade
não depende do tempo, e constitui uma condição
necessária para que uma atividade seja disparável.
Nesse caso, além da condição de habilitação sem
tempo é preciso determinar o tempo mı́nimo de
permanência neste estado.

Definição 5 [Tempo mı́nimo para habili-
tação] O tempo mı́nimo para habilitação é o me-
nor intervalo de tempo necessário para que o con-
junto mı́nimo de marcas que compõem a condição
de habilitação tenha seus respectivos relógios ze-
rados.

O tempo mı́nimo de habilitação num estado
deve ser computado para todas as atividades habi-
litadas no estado, νs : a→ R+ e compõe um vetor
coluna de dimensão |enb(s)|. Supondo que todas
as atividades da rede tenham o seguinte intervalo
de tempo [0,∞], ∀a ∈ enb(s), νs = 0, ou seja, toda
atividade habilitada em um estado s é instantane-
amente disparável nesse estado e permanece habi-
litada por um tempo t =∞, mantendo sua condi-
ção de atividade disparável em estados posterio-
res. Isto denota a condição não-determińıstica dos
eventos da rede.

O comportamento descrito anteriormente é
equivalente ao comportamento de uma RdP sem
tempo, e fica evidente a equivalência das defini-
ções de habilitação e regra de disparo para o tra-
tamento de RdP com e sem tempo.

6 Estudo de caso

Sistemas de gerenciamento de workflows contri-
buem para a automação de processos em empre-
sas (WFMC, 1996). Nesta seção, vamos mostrar,
através de um exemplo, como é posśıvel utilizar
o ambiente GHENeSys para obter resultados que
podem ser utilizados na implementação dos algo-
ritmos de escalonamento das tarefas de workflow.

A figura 1 mostra a especificação (ordem de
precedência, duração de cada atividade e prazo
limite estipulado para que cada atividade seja fi-
nalizada) de um fluxo de atendimento hospitalar.

Figura 1: Exemplo de workflow

O exemplo da figura 1 é modelado usando
uma RPT onde os intervalos de cada atividade
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Id Ativ. Fórmula a verificar Estado
1 a0 ∀3≤5(p1 ∧ p2 ∧ p3) s0
2 a1 ∃3≥0p1→ p6 -
3 a1 ∀3≤14p6 s0
4 a2 ∃3≥0p6→ p8 -
5 a2 ∀3≤21p8 s0
6 a3 ∃3≥0p3→ p5 -
7 a3 ∀3≤9p5 s0
8 a4 ∃3≥0p2→ p4 -
9 a4 ∀3≤8p4 s0
10 a5 ∃3≥0p7→ p9 -
11 a5 ∀3≤13p9 s0
12 a6 ∃3≥0p9→ p10 -
13 a6 ∀3≤18p10 s0
14 a7 ∃3≥0(p8 ∧ p10)→ p11 -
15 a7 ∀3≤25p11 s0

Tabela 1: Especificação em TCTL do exemplo de
workflow

refletem a duração, representado pelo EFT, e o
prazo final para o término da sua execução con-
tado a partir do término das atividades anteriores
- representado pelo LFT. A RPT é mostrada na
figura 2.

Figura 2: Modelo em RPT do exemplo de work-
flow da figura 1

Através da fórmula ∃ �≤25 p11 é posśıvel de-
terminar se o processo é escalonável ou não. Nesse
caso é fácil de ver que o sistema é escalonável. No
entanto, se fosse usada uma fórmula mais restri-
tiva, por exemplo, ∀�≤25p11, uma verificação posi-
tiva desta fórmula garantiria que - sempre respei-
tando os prazos máximos para o término de cada
tarefa - as folgas previstas para as próximas tare-
fas seriam suficientes para garantir o cumprimento
do prazo final. Uma técnica como esta pode ser
usada para projetar escalonadores estáticos, que
são aqueles onde as tarefas, as pre-condições e as
durações máximas e mı́nimas são conhecidos desde
a fase de projeto.

A especificação do sistema é representada na
figura 1. O grafo representa a ordem de prece-
dência para cada atividade e a tabela mostra os
prazos definidos para cada uma delas. Esta es-
pecificação pode ser interpretada pelas fórmulas
mostradas na Tabela 1.

As fórmulas 2, 4, 6, 8, 10 são verdadeiras e as
fórmulas 1, 3, 5, 7, 9, 11 são verdadeiras no estado
inicial (s0 no caso).

Figura 3: GTT do exemplo da figura 1

A figura 3 apresenta o GTT (Grafo de Tran-
sições Temporais) do exemplo da figura 1. Nesta
figura, os estados onde a subfórmula p1 ∧ p2 ∧ p3
é verdadeira estão sinalizados pela cor amarela.
A figura 4 mostra o resultado da verificação da
fórmula ∀3≤5(p1 ∧ p2 ∧ p3).

Figura 4: Estados onde a fórmula ∀3≤5(p1∧ p2∧
p3) é verdadeira

7 Conclusões

Embora não seja posśıvel mostrar todos os passos
da modelagem e verificação de um exemplo como
este, é clara a vantagem de ter em um mesmo am-
biente a modelagem do sistema (inclusive das par-
tes não temporizadas), e um verificador completa-
mente integrado, construindo o espaço de estados
uma única vez. Não há portanto o risco de re-
interpretar modelos para o verificador. Em caso
de se ter um ciclo caracteŕıstico de design, mudan-
ças podem ser diretamente inseridas no modelo, e
este pode ser verificado novamente com menor es-
forço.
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O mesmo sistema também possui a definição
de redes de alto ńıvel (ainda em desenvolvimento).
Uma versão pública foi depositada no Google e
pode ser usada livremente (sem o verificador).
Para o futuro, além do acoplamento completo com
o verificador e do fechamento do processo, in-
cluindo os sistemas de alto ńıvel, pretende-se tam-
bém ampliar o sistema para tratar redes orienta-
das a objetos.

Agradecimentos
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Abstract Automated planning system has been developed for more than 40 years, however, their practical application in real 
problems is still restrict and, many times, a challenge. One of the reasons for such restriction relies on language ruptures. On one  
side, automated planning systems provides a plan with predefined sequences of actions represented in the Planning Domain Def -
inition Language (PDDL);  on the other side, real systems use equipments as PLC or Programming Logic Controller, which uti-
lize languages as Ladder and centralizes sensor and actuation activities. With the recent development of modern knowledge en-
gineering tools for modeling planning domains, model visualization and plan analysis has been assisted and facilitated. However, 
the centralization of operations in PLC makes the direct use of automatic generated plans hard.  This article evaluates the integra -
tion of automated planning techniques and real systems based on PLC. The article presents a practical example of such integra -
tion using a didactic testing bench of automated planning. 

Keywords PLC, Ladder, Didactic Testing Bench, PDDL, Petri Nets

Resumo Há quase 40 anos iniciou-se o desenvolvimento de sistemas de planejamento automático, porém, sua aplicação práti-
ca ainda é restrita e, muitas vezes, um desafio. Isso se deve ao fato de que as linguagens utilizadas, tanto nas aplicações reais,  
como nas soluções de sistemas com planejamento automático, apresentam grandes discrepâncias. Enquanto o planejamento au-
tomático apresenta um plano com seqüências pré estabelecidas baseadas em ações definidas previamente como se os objetos fos-
sem autônomos em uma linguagem denominada Planning Domain Definition Language (PDDL); os sistemas reais fazem uso de 
equipamentos do tipo CLP ou Controlador Lógico Programável com linguagem do tipo Ladder e centralizam as operações de  
sensoriamento e acionamentos. Com o surgimento de ferramentas de modelagem de domínio de planejamento, a visualização do  
modelo, bem como do resultado dos planos, passou a ser facilitada. Todavia, a centralização das operações em CLPs dificulta a 
aplicação direta dos planos desenvolvidos. Esse artigo avalia a integração de soluções de planejamento automático e sistemas re -
ais e apresenta um exemplo prático baseado em uma bancada didática de planejamento automático.

Palavras-chave CLP, Ladder, Bancada Didática, PDDL, Rede de Petri.

1    Introdução

Desde os primórdios novas descobertas sempre são 
vistas  com  desconfiança  e  descrédito.  Isso  ocorre 
pois  transcendem paradigmas  aceitos  sem questio-
namento. A automação industrial é resultado de mi-
lhares de anos de desenvolvimento da sociedade e, 
também apresenta essa característica.

De acordo  com Castrucci  e  Moraes  (2007)  os 
sistemas de controle  baseados a eventos  atuais  fa-
zem uso de uma única seqüência em loop para reali-
zar  as operações programadas.  Nesse caso,  através 
de um  clock pré-definido,  o equipamento  varre  as 
entradas, executa a lógica interna, para, em fim, atu-
alizar as saídas. O equipamento, inicialmente,  cen-
tralizava  as  ligações  entre  sensores  e  atuadores. 
Com o desenvolvimento de novos tipos de comuni-
cação, surgem redes como a Fieldbus, onde os sen-
sores e atuadores são conectados num único barra-
mento,  porém,  a  lógica  e  processamento  continua 
centralizada. Esse equipamento é denominado Con-
trolador Lógico Programável (CLP). Há a tendência 
para  que  atuadores  e  sensores  passem  a  ser  mais 

autônomos,  porém,  isso ainda  está  em desenvolvi-
mento e não foi implementado na prática.

Por outro lado,  desde  1971 com o surgimento 
do STRIPS (Filkes et Nilsson, 1971 ), sistemas base-
ados em lógica são criados para solução de proble-
mas  automaticamente.  O conceito  desses  sistemas 
está  na  existência  de  um  modelo  do  sistema  real 
descrevendo as ações e regras de cada objeto que o 
compõe, um conjunto de entradas (situação inicial) 
e um estado desejado (situação final). Esse modelo 
faz uso de algoritmos de busca no modelo definido 
para encontrar  um caminho que parta  do conjunto 
de entradas e atinja o estado desejado. Há diversos 
quesitos que podem ser considerados para encontrar 
o plano mais adequado como, por exemplo, o tempo 
de resposta, custo, e restrições impostas.

O que se vê é um grande abismo entre esses de-
senvolvimentos,  o que dificulta  que novas tecnolo-
gias  e  abordagens  sejam  integradas  conveniente-
mente.

Nesse artigo apresenta-se um estudo de integra-
ção da solução de planejadores automáticos em sis-
temas reais com uso de CLPs. Para tanto,  o artigo 
está  estruturado  nas  seguintes  seções.  A  seção  2 
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apresenta os fundamentos do planejamento automá-
tico.  A  ferramenta  de  modelagem  de  domínio  de 
planejamento é descrita na seção 3. A seção 4 des-
creve como se procede a integração dessa ferramen-
ta com CLPs. Um exemplo prático baseado em uma 
bancada didática de planejamento automático é des-
crito, seguido das discussões e conclusões.

2   Planejamento Automático

O planejamento  automático  consiste  em,  dado 
um estado inicial do sistema, s0, um estado final, sf, 
e um conjunto de ações Ai, determinar uma seqüên-
cia de ações α⊆ Ai tal que,

               s0 α1... sj αj sk... αf sf (1)

sendo que, em alguns casos, várias ações poderiam 
ser aplicadas ao mesmo estado, em paralelo. 

A resolução  de um problema de planejamento 
pode ser feita “on the flow”, isto é, na medida que 
novos estados vão sendo gerados, um sistema inteli-
gente  opera  no sentido de identificar  novas ações;  
ou resolvendo inteiramente o sistema antes de apli-
car o plano (usando planejadores automáticos). 

É possível  pensar  em um processo de fabrica-
ção na manufatura moderna como uma sucessão de 
ações independentes iniciadas por um acionamento 
e cuja finalização  pode ser detectada por sensores.  
Estas  ações podem ser  realizadas  por dispositivos, 
máquinas  de  comando  numérico,  AGV’s,  esteiras 
rolantes,  robôs  manipuladores,  etc.  Portanto  estas 
ações são programas  relativamente  complexos,  em 
diferentes  linguagens,  incluindo-se  aí  também  as 
linguagens de programação de CLP’s.

Assim, o seqüenciamento aqui referido pode ser 
visto como uma integração de diferentes atividades,  
dispositivos e máquinas, para a obtenção de um pro-
cesso  mais  sofisticado.  Mesmo que  o processo  de 
detecção e acionamento possa também ser feito por 
CLP’s, nota-se que uma linguagem deste nível não é 
adequada a este tipo de integração.  O próprio pro-
cesso de projeto não é factível  em uma linguagem 
de baixo nível como a linguagem Ladder, ainda que 
no final  do processo, se deseje justamente ter uma 
forma de acionar automaticamente a entrada destas 
ações usando um CLP (e detectando a condição de 
término das ações com sensores). 

Torna-se assim bastante atraente a possibilidade 
de se aplicar novas ferramentas de design para siste-
mas de planejamento e escalonamento neste tipo de 
integração,  com as vantagens em precisão,  análise 
de  dependências,  adaptabilidade  e  inserção  de  um 
comportamento inteligente no sistema.

Até  recentemente  esta  possibilidade  era  muito 
remota, dado que os problemas de planejamento au-
tomático eram tratados apenas como problemas mo-
delo, sendo extraídos já diretamente em linguagens 
de especificação formal como a PDDL (Fox 2003). 
Entretanto, a partir da virada do século, uma discus-
são passou a dominar a comunidade de planejamen-
to, e que se refere justamente à possibilidade do uso 

destas  técnicas  da  Inteligência  Artificial  a  proble-
mas reais entre estes os problemas de manufatura. 

Problemas  reais  de  grande  interesse  têm  sido 
abordados com estas técnicas como na logística dos 
sistemas portuários (Dahal 2003), ou na logística de 
carga, descarga e tanqueamento de petróleo no porto 
de São Sebastião (Sette et. al. 2008), ou ainda no ro-
teamento de óleo cru em oleodutos (Li et. al. 2005).

É preciso portanto  ter  um processo de projeto 
que permita associar o plano gerado pelas técnicas 
de planejamento  a cada um dos sub-processos que 
substanciam as ações. A Figura 1 a seguir mostra a 
proposta de processo de projeto apresentada no sis-
tema itSIMPLE (Vaquero et. al. 2007) (Vaquero at. 
al. 2009).

Figura 1: Processo de projeto adotado pelo ambiente itSIMPLE

Note-se que nesta proposta um tratamento é fei-
to  passando pela  eliciação  e  análise  de  requisitos, 
modelagem e  análise  do modelo,  antes  mesmo de 
escolher  o planejador  adequado para a  geração  do 
plano. Uma vez feito o plano, este é analisado para 
detectar  incorreções  que podem ser  o resultado  de 
omissões  e  contradições  nos requisitos  que  só po-
dem ser detectados após a elaboração do plano (Va-
quero et. al. 2010). 

Na seção seguinte descreveremos com mais de-
talhe o sistema itSIMPLE e os recursos que preten-
demos utilizar para a aplicação em sistemas de ma-
nufatura.

3  O Sistema itSIMPLE

O  itSIMPLE foi  projetado  para  permitir  que 
usuários tenham um processo de design disciplinado 
para  criar  modelos  de  conhecimento  de  diferentes 
domínios de planejamento automático.  O processo 
sugerido e implementado na ferramenta para proje-
tar os modelos de domínios segue uma seqüência de 
fases (cíclica) herdadas das Engenharias do Conhe-
cimento  e  Software  combinado  a  experiências  ad-
quiridas no design de aplicações de planejamento.  

O ambiente  itSIMPLE  incorpora  um conjunto 
de linguagens de representação e teorias capazes de 
lidar com requisitos e engenharia do conhecimento, 
associando-os ao ciclo de vida de projeto, conforme 
mostra a Figura 2. Entre as diversas linguagens de 
especificação  e modelagem,  o itSIMPLE propõe a 
linguagem semi-formal UML (OMG, 2001) (lingua-
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gem diagramática bastante conhecida e utilizada na 
Engenharia de Requisitos e de Software) para estas 
fases iniciais na construção do modelo do conheci-
mento  do domínio.  Redes de Petri  clássicas  (MU-
RATA, 1989) são usadas para verificação dinâmica 
dos planos,  o que  já  é  uma praxe  em sistemas  de 
manufatura discreta.

Como a comunidade de Planejamento Automá-
tico em IA utiliza PDDL como um padrão de repre-
sentação de domínios e como representação de en-
trada para os planejadores, o itSIMPLE também in-
tegra esta linguagem (até a versão 3.0 da PDDL) no 
seu processo de projeto. 

Na versão atual,  itSIMPLE pode se comunicar 
com os principais planejadores disponíveis na litera-
tura. Portanto, o processo de escolha do planejador 
ainda não é feito de fato e,  nesta versão o sistema 
simplesmente prepara o domínio de aplicação (mo-
delo do chão de fábrica e mais do problema de pla-
nejamento)  para  todos  os  planejadores  incluídos. 
Em uma versão futura pretende-se eliminar este pro-
cesso, elegendo somente os planejadores mais apro-
priados para o problema em questão.

Figura 2: Estrutura de representações e linguagens do sistema it-
SIMPLE

O itSIMPLE é hoje um sistema de domínio pú-
blico1.  Este  sistema  participou  das  três  edições  da 
competição  International Competition on Knowled-
ge Engineering For Planning and Scheduling (IC-
KEPS), ficando em primeiro  lugar na terceira  edi-
ção,  realizada  em 2009.  A ferramenta  vem  sendo 
utilizada  para estudar,  modelar  e desenvolver  apli-
cações reais de planejamento como, por exemplo, li-
nha de montagem e pintura dos automóveis da Re-
nault  (Nguyen  2003),  planejamento  de  atividades 
em portos petrolíferos no Brasil, entre outros.

Entretanto,  para  os autores,  o desafio maior  é 
não só aplicar estes métodos para automação da ma-
nufatura,  mas tornar isso um processo educacional,  
mostrando aos novos engenheiros como fazer a de-
vida  associação  entre  um  processo  de  projeto 
“sound” e resultados concretos.  Assim, descrevere-
mos nas seções seguintes como associar o método e 
a própria  ferramenta  itSIMPLE a uma bancada  de 
laboratório em Automação da Manufatura.

1 itSIMPLE. Disponível em http://code.google.com/p/itsimple/

4   Integração com CLPs

Para  que  a  seqüência  de  ações  definidas  na 
equação 1 possa ser transmitida a um CLP é neces-
sário que o mesmo tenha uma relação unívoca entre 
as ações αi  e um subconjunto de saídas digitais  sdi 

conectadas atuadores existentes, tal que
 

∃αi∧sd j ,α i⇔ {sd j} , 0<i,j≤n (2)

O CLP deve ser programado para avaliar  se o 
subconjunto de entradas percebido equivale ao con-
junto de estados esperado da seqüência. Caso o sub-
conjunto seja equivalente, as pré-condições preci de-
finidas no projeto estejam atendidas, deverá execu-
tar a próxima ação. Após a execução da ação as pós-
condições  proci  devem ser válidas para ir ao estado 
seguinte  e  assim sucessivamente  até  o  término do 
plano. 

Dessa forma, um subconjunto de entradas digi-
tais ed i conectadas a sensores existentes, devem es-
tar relacionadas com uma pré-condição ou pós-con-
dição existente preci ,proci .

∃ preci∧proci∧ed j ,preci∨proci⇔ {ed j } , 

0<i,j≤n (3)

Se o subconjunto de entradas digitais percebido 
for distinto das pré e pós-condições definidas,  isso 
significa que o próximo estado não foi alcançado o 
que determina a necessidade de replanejamento.

Vale ressaltar que o itSIMPLE tem informações 
pertinentes às pré e pós-condições, porém, ainda não 
a transmite ao gerar  um plano,  apenas a seqüência 
de ações. As pré e pós-condição são essenciais para 
determinar se um determinado estado foi alcançado 
e se a próxima ação pode ser executada.

Os CLPs quando acessados via rede apenas dis-
ponibilizam  contatos  lógicos,  e  não  as  entradas  e 
saídas digitais diretamente. Sendo assim, é necessá-
rio introduzir uma outra conversão de entradas e saí-
das digitais em contatos lógicos e esses para ações e 
pré e pós-condições. 

O plano deve ser convertido nesses contatos ló-
gicos para avaliar se a seqüência desejada de esta-
dos está sendo cumprida. A Figura 3 representa a ló-
gica de interfaceamento entre itSIMPLE e CLPs.

O re-planejamento deve ocorrer quando se atin-
ge um subconjunto de estados diferente da seqüên-
cia  estabelecida  no  plano.  Porém,  caso  surja  um 
subconjunto de entradas distinto dessa seqüência,  o 
re-planejamento  pode requerer  um refinamento  do 
modelo. 

No itSIMPLE o re-planejamento, que completa 
o ciclo evolutivo de design é feito com o auxilio das 
ferramentas de pré-análise, onde o modelo do plano 
e  sua  relação  com o contexto  são  analisados  para 
checar preferências e o atendimento aos requisitos, e 
na pós-análise, onde o plano já gerado pelos plane-
jadores é novamente analisado, podendo gerar feed-
back para a operação de re-planejamento.
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Figura 3. Interface entre itSIMPLE e CLPs 

5   Exemplo Prático

5.1 Bancada Didática de Planejamento Automático
Foi desenvolvido uma bancada didática que si-

mula o sistema de logística e transporte de um for-
necedor para dois distribuidores utilizando um veí-
culo controlado por um CLP da marca Onrom. Cada 
distribuidor possui uma bomba que serve a diversos 
clientes e o sistema de planejamento deve definir as 
entregas do veículo de forma a atender as demandas 
dos clientes dos distribuidores.  O serviço de entre-
gas do veículo é requisitado em função da variação 
do nível dos atacadistas. A Figura 4 apresenta o es-
quema  do  sistema  proposto,  enquanto  a  Figura  5 
apresenta foto da bancada física construída.

Figura 4: Esquema do sistema proposto

Essa  bancada  possui  quatro  eletrobombas,  um 
no fornecedor  (para  abastecer  o veículo),  outra no 
veículo (para atender os distribuidores), e mais duas 
em  cada  distribuidor  para  atender  a  demanda  de 
seus clientes. O veículo possui dois motores 12Vcc 
para se movimentar. As posições do veículo são mo-
nitoradas por sensores fins de curso mecânicos. Tan-
to o veículo como os distribuidores possuem senso-
res de nível para monitorar a quantidade de produtos 
entregue aos distribuidores (pedido fixo entre distri-
buidores  e  fornecedor)  e  quantidade  entregue  aos 
clientes. 

No próximo tópico será descrito como foi mo-
delada  a  bancada  no  itSIMPLE.  Maiores  detalhes 
sobre  essa  modelagem  se  encontra  em  Tavares  e 
Fonseca (2011). O foco desse artigo é mostrar como 
o plano se converte para Ladder de forma que CLP 
possa  executar  as  ações  e  monitorar  as  pré  e  pós 
condições atingidas.

Figura 5: Bancada de Planejamento Automático

5.2 Modelo da Bancada Didática no itSIMPLE
A modelagem começa com o diagrama de casos 

de  uso.  A  bancada  possui  dois  agentes,  veículo 
(vehicle)  e  distribuidor  (customer).  Cada  um  tem 
três casos de uso. O veículo pode se mover, carregar 
(load) e  descarregar  (unload).  O distribuidor  pode 
efetuar  uma  venda  completa  (completeorder),  ou 
uma venda parcial (partialorder) e sua complemen-
tação (finalorder). A Figura 6 apresenta o diagrama 
de casos de uso.

Figura 6: Diagrama de casos de uso da Bancada

Após esse diagrama deve-se elaborar o diagra-
ma de classes. O modelo desenvolvido apresenta as 
classes referentes conforme a Figura 7. Os atributos 
e métodos inseridos são necessários para elaborar os 
diagramas de estado correspondentes.

Figura 7: Diagrama de classes da Bancada

5.3 O Problema e o Plano Resultante
Os  planejadores  automáticos  trabalham  de 

maneira  tal  que,  dada  uma  situação  inicial  e  uma 
situação  final  que  se  deseja  atingir,  um algoritmo 
varre uma árvore de busca de forma a encontrar  a 
solução  que  mais  se  adéque  aos  requisitos  do 
projeto,  que  podem  ser  tempo  de  processamento, 
tempo  de  uma  operação,  custo  de  uma  operação, 
etc. 

As  métricas  desenvolvidas  neste  modelo,  que 
podem  ser  consideradas  como  custos  a  minimizar 
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são  transportcost (custo  do  transporte)  e  lostcost 
(custo  de  perda  por  não  se  atender  uma  demanda 
completamente). Estas variáveis são definidas como 
atributos da classe Global e sua representação lógica 
é dada nos Diagramas de Estados do Veículo e do 
Atacadista. 

O problema a ser resolvido é movimentar, car-
regar e descarregar o veículo v1 de forma a atender 
a  demanda  dos clientes dos distribuidores.  Inicial-
mente o distribuidor a1 tem 10% de estoque dispo-
nível  sendo que o estoque crítico é de 20% e tem 
10%  de  estoque   não  entregue  (abeyant_amount), 
enquanto o distribuidor a2 tem 30% de estoque dis-
ponível e um nível crítico de 20%. As Figuras 8 e 9 
mostram  o estado  inicial  e  final  correspondente  a 
esse problema.

Figura 8: Situação Inicial

Figura 9: Situação Final

Utilizou-se o planejador Metric-FF (Hoffmann, 
2003) para encontrar a solução desse problema e o 
plano se encontra abaixo.

0: LOAD V1 F1 LEVEL 5
1: MOVE V1 F1 A2
2: UNLOAD V1 A2 LEVEL 5
3: MOVE V1 A2 F1
4: LOAD V1 F1 LEVEL 7
5: MOVE V1 F1 A1
6: UNLOAD V1 A1 LEVEL 7
7: MOVE V1 A1 F1
8: LOAD V1 F1 LEVEL 4
9: MOVE V1 F1 A2
10: UNLOAD V1 A2 LEVEL 4
11: MOVE V1 A2 F1

5.4 Transformando o Plano em Ladder
Esta possível solução faz com que o veículo  v1 

realize as ações em ordem para levar o sistema da 
situação inicial à situação objetivo. 

O  plano  gerado  pode  ser  visto  como  uma 
sequência  de  ações  necessárias,  e  assim,  atingir  a 
solução  do  problema.  Antes  disso,  os  sensores  e 
atuadores devem ser identificados.

Para  cada  sensor  e  atuador  da  bancada  foi 
atribuído variáveis no CLP conforme Tabelas 1 e 2.

Tabela 1. Sensibilidade x Entrada CLP
Sensibilidade Entrada CLP

Fim de Curso 1 (fc1) Entrada Digital 1 (I0.00)
Fim de Curso 2 (fc2) Entrada Digital 2 (I0.01)
Fim de Curso 3 (fc3) Entrada Digital 3 (I0.03)
Sensor de Nível 1 (S1) Entrada Analógica 1 (I1.00)
Sensor de Nível 2 (S2) Entrada Analógica 2 (I1.01)
Sensor de Nível 3 (S3) Entrada Analógica 3 (I1.02)

Tabela 2. Ação x Saída CLP
Ação Saída CLP

Eletrobomba 1 (B1) Saída Digital 1 (Q1.00)
Eletrobomba 2 (B2) Saída Digital 2 (Q1.01)
Movimento para esquerda Saída Digital 3 (Q1.02)
Movimento para a direita Saída Digital 4 (Q1.03)

Os  sensores  de  nível  foram  conectados  às 
entradas  analógicas  e  armazenados  em  memórias 
auxiliares  de acordo com a Tabela 3.

Tabela 3. Entrada CLP x Memória Auxiliar
Entrada CLP Endereço de Memória 

Auxiliar
Entrada Analógica 1 (I1.00) A454
Entrada Analógica 2 (I1.01) A455
Entrada Analógica 3 (I1.02) A456

Para aplicar o plano gerado pelo planejador au-
tomático no CLP, tanto os atributos como os opera-
dores de cada classe (representada no Diagrama de 
Classes) devem estar  associados a um conjunto de 
estados  dos sensores  e  atuadores  da  Bancada.  Por 
exemplo,  a  ação  move(v1,  f1,  a2) corresponde  ao 
movimento do veículo para o lado direito,  ou seja, 
saída  digital  4  (Q1.03)  habilitada.  A pré-condição 
para a habilitação  desta saída  é o veículo  estar  no 
fornecedor,  ou seja,  fc1 acionado  que  é  o mesmo 
que entrada digital 1 (I0.00) habilitada. A pós-con-
dição para esta ação é o veículo estacionado sobre o 
atacadista a2, ou seja, fc3 acionado ou entrada digi-
tal  3 (I0.02) habilitada.  Atingido a pós-condição a 
saída  digital  Q1.03  deverá  ser  desabilitada.  Isto 
deve ocorrer para todas as ações presentes no plano. 
Assim,  a  Tabela  4 representa  parte  da  Tabela  De  
Para necessária para facilitar a interface entre o pla-
no-solução  apresentado  anteriormente  e  a  Lingua-
gem Ladder utilizada no CLP.

As ações do plano-solução são representadas no 
CLP  através  dos  endereços  de  memória  W10.xx 
onde xx é o valor dado a ação do plano-solução (Ta-
bela 5).

Desse modo, partiu-se de um modelo da banca-
da, o qual foi utilizado por um planejador automáti-
co que gerou um plano a partir dos requisitos apre-
sentados. Este plano foi traduzido para uma lingua-
gem operacional, de modo que, aliada com o mape-
amento de entradas e saídas do CLP, foi possível a 
confecção  do  diagrama  Ladder  correspondente  ao 
plano-solução. A Figura 10 ilustra uma parte do dia-
grama Ladder obtido através da metodologia descri-
ta para este artigo. 

Neste caso, a ocasião da situação inicial W10.00 
(snapshot inicial) habilita  o relé  W20.00 (Trans0). 
Este relé marca a transição entre a situação inicial e 
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a Ação nº 0 (Load v1 f1 level 5). Esta ação está as-
sociada diretamente à energização da eletrobomba 1 
através da habilitação da saída digital Q1.00. Além 
disso, a Ação nº 0  está condicionada com a não-ha-
bilitação da Transição 1 (entre essa ação e a seguin-
te).  Esta,  por sua vez,  será  habilitada  assim que o 
sensor  de  nível  do  reservatório  do veículo  indicar 
50%. Neste momento, a Ação nº 0 é desabilitada e a 
Ação nº 1, habilitada. Este processo continua até o 
sistema atingir o snapshot final.

Tabela 4 – Tabela De Para Parcial Plano Ladder 

Tabela 5. Ações do Plano e Endereços de Memória do CLP
Ação Endereço de Memória do CLP

0 W10.00
1 W10.01
2 W10.02
3 W10.03
4 W10.04
5 W10.05
6 W10.06
7 W10.07
8 W10.08
9 W10.09

10 W10.10
11 W10.11

Figura 10. Diagrama Ladder parcial do domínio Bancada.

6   Discussão e Conclusão

Esse artigo apresentou um estudo de integração 
da solução de planejadores automáticos em sistemas 
reais com uso de CLPs.  Uma bancada didática de 
planejamento automático foi desenvolvida e mode-
lada  através  do  software  itSIMPLE3.0  e  o  plano 
apresentado foi  transcrito  para um CLP da Onrom 
CJ1M CPU13, para que o mesmo pudesse ser exe-
cutado.

A transferência foi manual e, caso alguma situ-
ação inesperada aconteça,  isso implicará em repla-
nejamento e nova transferência manual.

O CLP trabalha  de forma  cíclica  enquanto  os 
planejadores automáticos atendem uma situação es-

pecífica. Esse é um trabalho inicial para maior estu-
do sobre aplicação de sistemas de planejamento au-
tomático e replanejamento.
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Abstract This paper presents a supervisory control problem for a manufacturing cell, as well the solution to this through the 
Supervisory Control Theory and Discrete Event Systems. Also, a graphical simulation tool for this cell was developed in order to 

validate the control logic imposed by the supervisor obtained. The supervisor synthesis was performed using the tool IDES (Inte-

grated Discrete-Event System) and for developing the simulation tool was used the Allegro library for graphical development in 
language C. 

Keywords Supervisory control theory, manufacturing cell, discrete event system. 

Resumo Neste trabalho é apresentado um problema de controle supervisório de uma célula de manufatura, bem como a 
solução deste por intermédio da Teoria de Controle Supervisório de Sistemas e Eventos Discretos. Apresenta-se ainda uma 

ferramenta de simulação gráfica para esta célula que foi desenvolvida no intuito de validar a lógica de controle imposta pelo 

supervisor obtido. A síntese do supervisor foi realizada com auxílio da ferramenta IDES (Integrated Discrete-Event System) e 
para o desenvolvimento da ferramenta de simulação utilizou-se a biblioteca Allegro de desenvolvimento gráfico para linguagem 

em C.  

Palavras-chave Teoria de controle supervisório, célula de manufatura, sistema a eventos discretos.

1. Introdução 

As células de manufatura constituem uma parte 

importante dos sistemas produtivos. Empregados 

durante a busca de melhoria de processos a fim de 

aumentar taxas de produção, índices de qualidade e 

reduzir custos. Estes sistemas podem ser 

caracterizados como Sistemas de Eventos Discretos 

(SED) e por consequência pode-se utilizar a Teoria 

de Controle Supervisório (TCS) como ferramenta 

sistemática para obtenção de uma lógica de controle 

que restrinja o comportamento livre do sistema de 

modo a satisfazer a um conjunto de especificações de 

controle (Ramadge & Wonham, 1989). 

Neste artigo apresenta-se um problema de 

controle de uma célula de manufatura, de forma 

semelhante à metodologia proposta por Silva (2010) 

no desenvolviment de um simulador para AGV’s 

(Automated Guided Vehicles), detalhando-se a 

solução do mesmo por intermédio da TCS. Portanto, 

foi realizada a formalização da célula de manufatura 

através da TCS, e, além disso, apresenta-se a 

concepção de uma ferramenta de simulação que foi 

desenvolvida no intuito de validar a lógica de 

controle obtida.  

Desta forma, a simulação por base em 

computador torna-se um importante aliado na 

educação tecnológica de engenharia, criando uma 

ponte entre os conceitos teóricos dados em sala de 

aula e as aplicações práticas feitas através de 

exercícios laboratoriais (Darnel & Stern, 1994). 

Além disto, os ambientes de simulação sempre 

trazem a oportunidade do aluno aplicar seus 

conhecimentos, testar, errar e aprender de forma mais 

interativa. Este ambiente de experimentação leva o 

aluno a um nível intelectual mais elevado, sendo 

essencial no reforço dos conceitos da teoria de 

controle de sistemas (Koku & Kaynak, 2001). 

Assim, serão dados dois enfoques neste artigo, 

primeiramente alguns trabalhos correlatos, em 

seguida, a apresentação e solução do problema de 

controle supervisório de uma célula de manufatura 

proposto e, na sequência, a implementação do 

sistema de simulação, a arquitetura adotada e 

estratégias para gerar a simulação gráfica.  

2. Trabalhos Correlatos 

No trabalho de Darnel e Stern (1992) demonstra o 

uso de ferramentas de simulação, em disciplinas de 

eltrônica, circuitos e controle de sistemas, para um 

transição mais suave em a sala de aula e o 

laboratório. Belhot, Figueiredo e Malavé (2001) 

também discutem métodos didáticos relacionados ao 

ensino na engenharia, por base de ferramentas de 

simulação. Os autores concluem que no cenário 

brasileiro, muito do ensino ainda está baseado na 

Acumulação e Reprodução do Conhecimento, porém 

defendem o emprego de métodos de simulação, pois 

esses geram a Aquisição de Conhecimento. A 

Aquisição de Conhecimento envolve uma construção 

ativa (“hands-on”), os estudantes são solicitados a 
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descobrir e estabelecer um conjunto de relações, por 

si próprios. (Belhot & Figueiredo & Malavé, 2001). 

Curzel, Hounsell e Leal (2007) desenvolveram 

um trabalho sobre o ensino da automação da 

manufatura (célula de manufatura) por meio de 

Realidade Virtual. Novamente destaca-se a o fato de 

que os usuários (alunos), através da simulação, 

podem interagir com o sistema sem nenhum 

conhecimento prévio, e verificar as possibilidades em 

termos de execuação de movimentos, determinação 

de trajetórias, problemas de colisão ou estados de 

bloqueio. 

O trabalho de Koku e Kaynak (2001), mais 

voltado ao ensino da teoria de controle inteligente 

baseada em lógica fuzzy por meio de um ambiente de 

simulação. O trabalho realizado busca mostrar, 

principalmente, a importância de ferramentas como 

esta para o ensino em níveis de graduação e mestrado 

de disciplinas de controle inteligente. 

Reiser, Cunha e Cury (2006) apresentam o 

GRAIL, um ambiente de computação simbólica, que 

foi utilizado no desenvolvimento deste trabalho. Os 

mesmos autores também reforçam a importância de 

ferramentas como o GRAIL para apoiar o ensino da 

Teoria de Controle Supervisório. Os arquivos de 

texto gerados no formato GRAIL demonstraram-se 

muito intuitivos para iniciantes, além de serem facéis 

de utilizar como padrão de entrada em programas de 

simulação. 

Este trabalho objetiva a construção de um 

sistema de simulação para uma célula de manufatura, 

onde por meio de autômatos, aplica a Teoria de 

Controle Supervisório. Ademais, algumas 

ferramentas importantes também foram utilizadas, 

como o GRAIL e a interface em Allegro, permitindo 

um estudo prático no desenvolvimento de 

especificações de controle que deverão satisfazer as 

restrições da célula em questão. Isso gera um cenário 

interativo de aprendizado que estimula o aluno a 

pensar e por meio do hands-on, trabalhando com 

Aquisição do Conhecimento. Como já citado 

anteriormente, todo este arcabouço leva os 

acadêmicos a um nível intelectual superior, 

alavancando o ensino de engenharia. 

3. Célula da Manufatura 

A célula de manufatura proposta para este trabalho é 

composta por oito componentes. A seguir estão 

descritos brevemente seus nomes e funções: 

1. Esteira responsável pelo transporte das peças. 

2. Câmera (Cam) responsável pela localização e 

identificação das peças. 

3. Torno responsável pelas operações sobre as 

peças. 

4. Robô responsável pelas movimentações entre 

processos. 

5. Palete 1 (P1) que pode conter apenas peças do 

tipo A, ou seja, duas peças do tipo A. 

6. Palete 2 (P2) que pode conter apenas meio a 

meio peças do tipo A e B, ou seja, uma peça 

do tipo A e outro peça do tipo B. 

7. Armazém Intermediário de capacidade 1 que 

guardará peças quando o torno estiver 

ocupado. 

8. Depósito onde serão colocados os paletes que 

estiverem inteiramente preenchidos. 

Na Figura 1, exemplifica-se a disposição dos 

elementos da célula de manufatura em questão. 

Maiores detalhes da célula, a respeito do seu 

funcionamento e da interação entre os componentes 

serão apresentados na próxima seção. 

 

 

Figura 1. Configuração da célula de manufatura 

3.1. Funcionamento 

Na esteira é onde ocorre a entrada de peças, que 

podem ser de dois tipos (A ou B). Quando a câmera 

identifica um tipo de peça válido, a esteira é parada 

para que a peça seja transportada. Caso a peça seja 

rejeitada pela análise da câmera, esta permanece na 

esteira para que seja levada a outra área da fábrica. 

Esta situação de rejeite também é utilizada quando os 

elementos da planta são incapazes de processar a 

peça, a fim de evitar travamentos na planta. 

Quando a esteira fica parada, o robô 

manipulador fica apto a pegar um peça da esteira 

para o torno, caso o torno já esteja ocupado 

processando alguma peça, esta é levada a um 

armazém intermediário. 

As peças que saem do torno são diretamente 

depositadas nos paletes, motando-os de acordo com 

as suas especificações, quando os paletes estão 

completos, eles são transportados pelo robô para o 

depósito. Sendo esvaziados e podendo ser enchidos 

novamente. 

Os elementos da planta podem ser modelados 

através do formalismo de autômatos (ver Figura 2, 

Figura 3, Figura 4 e Figura5). Cada modelo possui 

um conjunto de eventos que descreve seu 

funcionamento. Foi utilizada a ferramenta IDES 

(Integrated Discrete-Event System) (Rudie, 2006) 

para a construção dos autômatos.  

 
Figura 2 – Câmera 

Parada 

Cam 
Depósito 

Torno 

Armazém 

 

P1 - AA P2 - AB 
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Figura 3 - Esteira 

 

 
Figura 4 - Robô 

 

  
Figura 5 - Torno 

Na Tabela 1, apresenta-se a definição de todos 

os eventos contidos nos autômatos da planta, 

organizando-os por seus respectivos nomes e 

descrições. 

 

Tabela 1. Descrição de eventos dos autômatos da planta. 

Nome Descrição do evento 

inirec Inicia o reconhecimento das peças na esteira 

other Reconhece uma peça diferente de A e B 

recA Reconhece uma peça do tipo A 

recB Reconhece uma peça do tipo B 

Tea Transporta da esteira para o armazém 

Tat Transporta do armazém para o torno 

Tet Transporta da esteira para o torno 

Tp1d Transposta do palete 1 para o depósito 

Tp2d Transposta do palete 2 para o depósito 

Ttp1 Transporte do torno para o palete 1 

Ttp2 Transporte do torno para o palete 2 

endr Fim do transporte 

move Esteira se movimenta 

stop Esteira para 

runA Roda o programa A no torno 

runB Roda o programa B no torno 

endt Termina o processamento da peça no torno 

 

Todos os autômatos da planta, quando 

sincronizados, geram um autômato G que possui o 

comportamento global da célula, com todas as 

sequências de operação possíveis. Para limitar o 

funcionamento dos elementos utilizam-se 

Especificações de Controle (EC) construídas pelo 

projetista a fim de garantir o funcionamento correto 

do sistema de manufatura. 

Esta especificação relaciona a esteira e a câmera, 

assim o reconhecimento de uma peça como do tipo A 

ou B é feito com a esteira em movimento. Caso a 

peça esteja fora destes padrões, ela é rejeitada como 

“other” mantendo-se na esteira para ir a outro setor 

da fábrica. Pode-se iniciar um reconhecimento, 

apenas quando a esteira já está em movimento ou 

quando uma peça é rejeitada, caso contrário está 

proibido o início de um novo reconhecimento (ver 

Figura 6). 

 

  
Figura 6 - Especificação 1 

Especificação de não underflow e overflow do 

armazém intermediário (ver Figura 7).  

 
Figura 7 - Especificação 2 

Especificação para que o transporte do torno 

para um dos paletes P1 ou P2 seja feito após o 

término do processamento do torno (ver Figura 8).  

 
Figura 8 - Especificação 3 

Especificação de reconhecimento e transporte da 

peça, onde a esteira é proibida de parar a não ser que 

reconheça uma peça válida(A ou B), após parar, a 

esteira está proibida de se movimentar novamente até 

que seja realizado o transporte para o torno ou 

armazém. É possível ainda que a peça seja 

dispensada para seguir para outra parte da fábrica 

(ver Figura 9). 

 

Figura 9 - Especificação 4 

Especificação para que seja efetuado o 

transporte apenas com a peça parada, e que a esteira 

só possa se mover novamente após a peça ser 

transportada ou que seja dado um sinal de descarte 

(ver Figura 10). 

 

Figura 10 - Especificação 5 

Especificação de prioridade do transporte para o 

torno, ou seja, possui prioridade a peça que já estiver 

no armazém intermediário. É também controlado 

nessa especificação o overflow e underflow do torno 

(ver Figura 11). 
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Figura 11 - Especificação 6 

Especificação do Palete 1 que tem capacidade de 

duas peças A (ver Figura 12). 

 

 
Figura 12 - Especificação 7 

Especificação para início da execução do 

programa no torno, só pode ser iniciado o programa 

de usinagem (para uma peça A ou B) quando estiver 

terminado um transporte feito pelo robô até o torno, 

evitando o início de operação com o robô na 

proximidade e possíveis choques (ver Figura 13).  

 

 
Figura 13 - Especificação 8 

Especificação para transporte de peças do torno 

para os paletes, as peças só podem ser transportadas 

após o processamento pelo torno, e só podem ser 

transportadas para um palete válido, ou seja, P1 

receberá apenas peças do tipo A e P2 pode receber 

dos tipos A e B. (ver figura 14). 

 

Figura 14 – Especificação 9 

Especificação do Palete 2 que pode conter no 

máximo uma peça de cada tipo, neste caso é 

memorizado quais foram as últimas peças 

processadas no torno para saber qual tipo peça já foi 

movimentada para o palete 2 (A ou B), e assim 

permitir apenas uma segunda  peça que feche o 

conjunto corretamente (ver Figura 15). 

 

 

Figura 15 - Especificação 10 

Especificação dos programas executados no 

torno, as três últimas peças que foram reconhecidas 

pela câmera devem ser memorizadas (ver Figura 16). 

 

 

Figura 16 - Especificação 11 
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3.2. Supervisor monolítico 

Para realizar a síntese do supervisor, foi utilizada a 

ferramenta IDES. Esta operação gerou um autômato 

monolítico de 2690 estados e 7288 transições, que 

apresenta o comportamento da célula de manufatura 

conforme as restrições impostas. 

4. Implementação 

O desenvolvimento de todo sistema foi feito por 

meio de software, para isto foram utilizadas as 

seguintes ferramentas: 

1. Aplicativo DEV-C++, o ambiente de 

desenvolvimento para código em C e C++. 

2. O Allegro 4.4.0.1, uma biblioteca para o 

desenvolvimento de ambientes gráficos de duas 

dimensões. 

3. Arquivos exportados pelo software IDES, de 

modelagem de autômatos, no formato de texto do 

“GRAIL para Controle Supervisório” (Reiser, 2005), 

para o supervisor monolítico. 

Na Figura 17 é ilustrada a lógica do sistema. 

Com os arquivos no formato GRAIL foi possível 

fazer uma leitura do supervisor monolítico, para que 

por sua vez seja carregado em uma estrutura de 

dados e simulado seu comportamento a partir de um 

jogador de autômatos em código C. Utilizou-se a 

biblioteca Allegro para desenvolver a interface 

gráfica da aplicação, que dadas as instruções do 

usuário, interage com o jogador de autômatos. 

Desta forma, a partir de elementos da planta bem 

definidos, é possível alterar as especificações e gerar 

um novo supervisor sempre que necessário, e em 

seguida, este poderá ser novamente testado na 

mesma aplicação. Apenas alterações como, adicionar 

ou remover um elemento da planta necessitam uma 

revisão da interface gráfica e a forma de computação 

da ferramenta com relação a novos eventos.  

 

 
Figura 17 - Lógica do sistema 

A Figura 18 apresenta a interface do sistema, 

demonstrando a disposição dos elementos da planta e 

o menu para interação com o usuário. 

Com o jogador de autômatos definido, basta 

identificar qual o evento que o usuário escolhe no 

menu de opções, aplicar o evento no supervisor e 

atualizar seu estado. Com isto também são feitas as 

verificações de comportamento da planta, para 

identificar o que está em funcionamento e fazer o 

controle dos buffers. Um esquema de cores é 

utilizado para a visualização da simulação, assim, os 

elementos ficam na cor vermelha quando estão 

parados, vazios (meio cheio), ou desligados, e ficam 

na cor verde quando estão em movimento, ligados ou 

cheios. Para os paletes e o depósito final ainda é 

acrescentada a informação da quantidade de peças ou 

combinações armazenadas, respectivamente. 

Três trechos de código demonstram como foram 

feitas as implementações de situações como: 

identificar opção selecionada no menu; a execução de 

um evento; ordem de simulação; e atualização da 

interface gráfica. 

No primeiro trecho de código, identifica qual 

tecla foi pressiona e qual o evento disparado, dada as 

opções do menu. Fazendo com que o jogador de 

autômatos defina um novo estado atual. 

 
while (key[KEY_1]){ 

if(ordem && 1<ordem){ 

atual = dest[1]; 

strcpy(disp, event[1]); 

} 

}

 

 
Figura 18 - Tela da aplicação em funcionamento.

Menu de controle 

Simulação da planta 
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No segundo trecho, é identificado que o evento 

disparado foi “move” – Liga a esteira. As chamadas 

de função (rectfill, rect e textout) geram a simulação, 

desenhando o elemento esteira novamente na 

interface gráfica, ou seja, criando um novo retângulo 

na coloração verde (ON), pintando sua borda e 

escrevendo o texto “Esteira” sobre o elemento. 
 

if(!strcmp(disp,move")){ 

rectfill(screen,100,300,300,350,ON); 

rect(screen,100,300,300,350,border_color); 

textout(screen,font,"Esteira",175,325,20); 

} 

 

Neste último trecho, se for identificado que 

houve o disparo de “Ttp1” – Torno ao palete 1. 

Então, são feitas chamadas similares das funções 

rectfill, rect, e textout, quando P1 ficar cheio, ou seja, 

a quantidade de peças for igual a dois (verificação 

pela variável “cp1”), para mudar a cor deste 

elemento para verde. Além disso, por se tratar do 

Palete 1, também é atualizada a quantidade de peças 

inseridas.  
 

if(!strcmp(disp, "Ttp1")){ 

cp1++; 

if(cp1==2){ 

rectfill(screen,100,50,160,100,ON); 

rect(screen,100,50,160,100,border_color); 

textout(screen,font,"Palete1",102,65,20); 

} 

sprintf(aux,"Qtd: %d",cp1); 

textout(screen,font,aux,102,75,20); 

} 

 

Pode-se ainda modificar o jogador de autômatos 

para que os eventos não controláveis sejam 

disparados automaticamente (como uma planta real) 

ou que todos os eventos sejam controlados pelo 

usuário, através do menu. Optando-se pelo disparo 

automático, o jogador de autômatos ao identificar 

que no seu estado atual possui um ou mais eventos 

não controláveis disponíveis, escolhe aleatoriamente 

um deles e passa para o próximo estado.  

5.   Conclusão 

Uma das conveniências geradas pela aplicação 

desenvolvida se deve ao fato de que todas as 

especificações de controle podem ser modificadas, 

desenvolvidas novas restrições para gerar um novo 

supervisor monolítico. Isso torna a ferramenta muito 

útil no aprendizado prático de disciplinas na área de 

modelagem e controle de sistemas automatizados, 

que abordam a Teoria de Controle. 

Pode-se ainda estender a arquitetura de aplicação 

para diferentes modelos de células de manufatura, 

sistemas de transporte ou mecanismos eletrônicos, 

por exemplo. Muitas células de manufatura reais 

também apresentam um nível semelhante de 

complexidade e números elementos, tornando viável 

a criação de um ambiente de simulação, como o 

proposto, para testar as especificações antes de 

passá-las para a célula real. 
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Abstract— This paper presents a study about the performance of programs implemented in microcontrollers
according to the control logic obtained through the monolithic Supervisory Control Theory (SCT) and its exten-
sion called local modular approach. To study the performance, following monolithic approach and the modular
approach, was proposed two implementation structures in controllers. Intending to identify factors that may
restrict the use of microcontrollers, such as memory and runtime implementation cycle, were compared per-
formance for each approach implementation. As a case of study was chosen a successive expansion of a small
factory. The results for small systems shows that the monolithic approach had a better performance, but the
addition of subsystems cause the memory occupation increase exponentially, until the program be bigger than the
microcontroller’s memory, fact that with the local modular approach is less problematic, once that an increase
of subsystems increases the memory occupation linearly.

Keywords— Supervisory Control, Monolithic Approach, Local Modular Approach, Microcontrollers.

Resumo— Este trabalho apresenta um estudo sobre o desempenho de programas implementados em microcon-
troladores de acordo com a lógica de controle obtida através da Teoria de Controle Supervisório (TCS) monoĺıtica
e de uma de suas extensões denotada de abordagem modular local. Para o estudo do desempenho inicialmente
propõem-se duas estruturas de implementação em controladores, uma seguindo a abordagem monoĺıtica e outra
a abordagem modular local. Na sequência, com o intuito de verificar fatores que podem limitar a utilização dos
microcontroladores, como memória de implementação e tempo de execução de ciclo, foram realizadas compara-
ções de desempenho para cada abordagem de implementação. Como caso de estudo optou-se por uma expansão
sucessiva de uma pequena fábrica. Os resultados obtidos mostraram que para pequenos sistemas a abordagem
monoĺıtica obteve um melhor desempenho, porém o acréscimo de subsistemas fazem com que a memória aumente
exponencialmente a ponto do programa não caber na memória do microcontrolador, fato que com a abordagem
modular local fica menos problemático, uma vez que aumento de subsistemas aumenta a ocupação de memória
de forma linear.

Palavras-chave— Controle supervisório, Abordagem Monoĺıtica, Abordagem Modular Local, Microcontrola-
dores.

1 Introdução

Sistemas automáticos e automatizados exibem
controladores os quais normalmente são progra-
mados de forma emṕırica seguindo apenas a expe-
riência e a intuição do programador. Desenvolver
um mecanismo formal na implementação de sis-
temas automatizados vem sendo um desafio dos
pesquisadores, uma vez que, sistemas de maior
complexidade poderão ser tratados de forma mais
rápida e eficaz.

A Teoria de Controle Supervisório (TCS) de-
senvolvida por Ramadge e Wonham (1989) e suas
extensões, apresentam-se como uma alternativa
eficaz na implementação de sistemas automáti-
cos. Alguns autores tais como Fabian e Hellgren
(1998), Vieira et al. (2006), Curzel e Leal (2006),
Leal et al. (2009), propõem aplicações na auto-
matização de células de manufatura onde a teoria
de controle supervisório é traduzida no diagrama
em Ladder de um Controlador Lógico Programá-
vel (CLP). Em Teixeira e Leal (2006), e Baretta e
Torrico (2008), apresentam-se arquiteturas para
implementação da teoria de controle supervisó-
rio em pequenos microcontroladores. Dentre estes

trabalhos, alguns utilizam a abordagem monoĺı-
tica proposta por Ramadge e Wonham (1989) e
outros a abordagem modular local proposta por
Queiroz e Cury (2000).

Os microcontroladores representam uma al-
ternativa barata e versátil de automação, embora
sua implementação seja um pouco mais compli-
cada se comparada à de CLP’s. As vantagens dos
microcontroladores começam a despertar o inte-
resse na implementação sistemática de processos
industriais, principalmente na área de eletrodo-
mésticos, porém, um dos grandes problemas en-
frentados é a limitação da memória para arma-
zenar a lógica de programação. Por outro lado,
a busca por encaixar esta lógica numa memória
reduzida pode comprometer o desempenho do mi-
crocontrolador para atender as especificações.

Este trabalho apresenta uma análise de de-
sempenho e utilização de memória de microcon-
troladores quando na implementação da TCS são
utilizadas as abordagens monoĺıtica (Ramadge e
Wonham, 1989) e a abordagem modular local
(Queiroz e Cury, 2000).

Este artigo está estruturado como segue. Na
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Seção 2 apresenta-se a fundamentação teórica ne-
cessária e notação adotada neste trabalho. Na
Seção 3 apresentam-se duas propostas de estru-
turas de implementação, uma seguindo a aborda-
gem monoĺıtica e a outra a abordagem modular
local. Na Seção 4 apresenta-se uma comparação
quantitativa do desempenho do microcontrolador
quando na sua memória são implementadas uma
das duas estruturas propostas na seção anterior.
Por fim na Seção 5 apresentam-se as conclusões
deste trabalho.

2 Preliminares

Nesta seção será apresentada a fundamentação
teórica necessária e notação adotada para desen-
volvimento deste trabalho.

2.1 Controle Supervisório de Sistemas a Eventos
Discretos

Este tópico apresenta de maneira sucinta a Teo-
ria de Controle Supervisório desenvolvida por Ra-
madge e Wonham (1989). Para maiores detalhes
refira-se a Wonham (2010).

Um Sistema a Eventos Discretos (SED) pode
ser modelado por um autômato determińıstico,
uma qúıntupla G = (Q,Σ, δ, q0, Qm), onde Q é o
conjunto de estados q, Σ é o alfabeto ou conjunto
finito de eventos σ, δ : Q × Σ → Q é a função de
transição, q0 ∈ Q é o estado inicial e Qm ⊆ Q é
um conjunto de estados marcados.

Em geral, δ é uma função parcial, no sen-
tido de estar definida apenas para um conjunto
de eventos Σ(q) que ocorrem em q e ainda δ pode
ser naturalmente estendida para cadeias de even-
tos denotada por δ(q, sσ) = δ(δ(q, s), σ).

O autômato G pode ser interpretado como
um dispositivo que inicia no estado q0 e gera
uma sequência de eventos seguindo o autômato.
Considera-se que os eventos ocorrem de uma
forma asśıncrona, espontânea e instantânea.
A linguagem gerada por G é definida como
L(G) = {s : s ∈ Σ∗ e δ(q0, s) esteja definida}
e a linguagem marcada como
Lm(G) = {s : s ∈ Σ∗ e δ(q0, s) ∈ Qm}.

No modelo de Ramadge-Wonham, um SED,
de linguagem gerada L (sequências parciais) e lin-
guagem marcada Lm (tarefas completadas) pode
ser representado por um gerador G tal que L(G) =
L e Lm(G) = Lm.

O controle de um SED consiste no chavea-
mento das entradas de controle, em função do
comportamento passado do sistema, denominado
de comportamento em malha fechada. Este con-
ceito leva à distinção do sistema a controlar
(Planta) e do agente de controle (Supervisor), per-
mitindo assim distinguir o comportamento fisica-
mente posśıvel do sistema e as restrições ligadas a
comportamentos não desejados.

Para associar a um SED estruturas de
controle segundo Ramadge e Wonham (1989),
particiona-se o alfabeto Σ em um conjunto Σc de
eventos controláveis que podem ser inibidos, e um
conjunto Σu de eventos não controláveis, sobre os
quais o agente de controle não tem influência.

A Teoria de Controle Supervisório visa sinte-
tizar uma máxima linguagem controlável minima-
mente restritiva e não bloqueante. Um autômato
S que reconhece esta linguagem implementa a su-
pervisão desejada. A ação de controle de S, defi-
nida para cada estado do autômato, é desabilitar
na planta G os eventos que não possam ocorrer em
S após uma cadeia de eventos observada. O com-
portamento em malha fechada pode ser descrito
pelo autômato resultante da composição śıncrona
de S e G, isto é, S‖G. De fato, na composição śın-
crona S‖G somente as transições permitidas tanto
no sistema controlado G, como no supervisor S
são habilitadas.

Diz-se que um supervisor S para a planta G é
não bloqueante se de qualquer estado do compor-
tamento em malha fechada da planta, uma tarefa
pode ser completada no sistema.

2.2 Controle Supervisório Modular Local de Sis-
temas a Eventos Discretos

Uma alternativa de modelagem e śıntese de super-
visores de sistemas de grande porte é a abordagem
modular local (Queiroz e Cury, 2000).

Um sistema de grande porte normalmente
apresenta diversos subsistemas funcionando em
paralelo. Aproveitando esta modularidade natu-
ral, Queiroz e Cury (2000) propõem uma arquite-
tura de controle onde cada módulo superior atua
somente sobre os sistemas atingidos.

Quando um problema de controle possui múl-
tiplas especificações (m) é posśıvel projetar super-
visores modulares para cada especificação. Se-
gundo a abordagem modular local, para j =
1 . . .m supervisores locais não bloqueantes Sloc j

são obtidos diretamente a partir da sua especi-
ficação local Eloc j tal que, Lm(Sloc j/Gloc j) =
SupC(Eloc j , Gloc j). A modularidade local do
conjunto de supervisores é satisfeita quando
||mj=1Lm(Sloc j/Gloc j) = ||mj=1Lm(Sloc j/Gloc j).
Esta condição é necessária e suficiente para ga-
rantir que a abordagem modular local não resulte
numa ação de controle bloqueante.

3 Estruturas de implementação em
controladores

Nesta seção propõem-se duas estruturas a serem
utilizadas para implementação em microcontrola-
dores.
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3.1 Estrutura Baseada na Abordagem Monoĺıtica

Em Teixeira e Leal (2006) apresenta-se uma es-
trutura baseada diretamente no resultado da má-
xima linguagem controlável obtida através da teo-
ria de Ramadge e Wonham (1989) onde o modelo
do supervisor e da planta são armazenados no pró-
prio microcontrolador. Neste trabalho propõe-se
uma estrutura conforme Fig. 1 de tal forma que
a planta é o próprio sistema f́ısico e o supervisor
é o autômato que reconhece a máxima linguagem
controlável.

Eventos 
Internos

(controláveis)

U
Autômato do 
Supervisor

Eventos 
Externos

(não controláveis)

Processo

Eventos
Habilitados

Controlador

AtuadoresSensores

Sequencias 
Operacionais

Eventos 
da Planta

Figura 1: Proposta de estrutura de implementa-
ção monoĺıtica

Para manter a semântica da teoria proposta
por Ramadge e Wonham (1989), onde o supervisor
tem a função apenas de habilitar eventos e não a
de gerá-los, um sistema externo ao supervisor é
quem gera os eventos.

O fluxo de sinal denotado por “Eventos Ex-
ternos” simboliza os eventos ocorridos geralmente
através da intervenção de sensores, eventos esses
que o controlador não tem capacidade de inibir,
portanto poderão ser considerados como eventos
não controláveis. O bloco denotado de “Eventos
Internos” simboliza os eventos gerados pelo pró-
prio controlador, tendo a capacidade de controlá-
los, dessa forma serão considerados como eventos
controláveis.

A ocorrência dos eventos externos é registrada
no controlador e na ausência destes, o próprio con-
trolador gera um evento controlável. O evento
ocorrido é processado no autômato do supervisor
e se este estiver habilitado envia-se esta informa-
ção para o próximo bloco. No bloco “Sequências
Operacionais” cada evento habilitado pelo super-
visor é traduzido em sequência de ações em baixo
ńıvel os quais agirão diretamente nos atuadores do
processo.

3.2 Estrutura Baseada na Abordagem Modular
Local

Na sequência (Fig. 2) propõe-se uma estrutura ge-
nérica para a implementação da abordagem mo-
dular local.

Esta estrutura resulta de uma adaptação da
estrutura referente à abordagem monoĺıtica, por-

Eventos 
Internos

(controláveis)

U

Eventos 
Externos

(não controláveis)

Processo

Eventos
Habilitados

Controlador

AtuadoresSensores

Sequencias 
Operacionais

Eventos
Desabilitados

Supervisores 
modulares

Supervisor A
Supervisor B

Supervisor N

Planta 1

Planta M

Planta 2

Sistema produto

Figura 2: Proposta de estrutura de implementa-
ção modular local

tanto vários blocos são semelhantes. Do mesmo
modo, os sinais denotados por “Eventos Exter-
nos”e “Eventos Internos” simbolizam os eventos
não controláveis e controláveis respectivamente.

A diferença desta estrutura com relação à an-
terior, é que esta apresenta um supervisor local
reduzido baseado na abordagem de Su e Wonham
(2004). O evento ocorrido é enviado tanto para
a planta local quanto para o supervisor local en-
volvido, isto é necessário para que o supervisor
identifique junto à planta os eventos desabilitados
no estado atual.

Uma vez identificados os eventos habilitados,
transita-se tanto no autômato da planta local
quanto do supervisor local e finalmente esta in-
formação é enviada ao bloco “Sequências Opera-
cionais” que se encarrega de traduzir em ações de
baixo ńıvel, os quais agirão diretamente nos atua-
dores do processo.

Na literatura (Queiroz et al., 2001) apresenta-
se uma estrutura muito semelhante para trata-
mento desta abordagem. Os blocos basicamente
tem a mesma nomeação porém a diferença princi-
pal está no fluxo de dados entre cada bloco.

4 Comparação entre a “Abordagem
Monoĺıtica” e a “Abordagem Modular

Local” na implementação em
microcontroladores

Nesta seção apresentam-se comparações entre a
abordagem monoĺıtica e a modular local quando
implementadas em microcontroladores. Para ob-
tenção dos resultados foi utilizado o microcontro-
lador da Microchip “dsPIC30F3010” e o Software
Mplab para compilação e simulação do comporta-
mento dos sistemas. As simulações foram reali-
zadas com uma extensão progressiva de uma pe-
quena fábrica conforme ilustrado na Fig. 3, onde
Mi+1 representam as máquinas e Bi representam
os buffers. Os resultados foram obtidos realizando
simulações das seguintes situações: duas máquinas
e um buffer local; três máquinas e dois buffers lo-
cais; quatro máquinas e três buffers locais; cinco
máquinas e quatro buffers locais e; seis máquinas
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e cinco buffers locais.
Na abordagem modular local, para cada buf-

fer foi sintetizado um supervisor no intuito de evi-
tar overflow e underflow neste buffer.

Não foram considerados casos com maior nú-
mero de máquinas pois a memória do microcon-
trolador não comportou.

Desta forma pode-se verificar o comporta-
mento, através de cada uma das abordagens,
quando acrescenta-se o número de máquinas no
sistema. As informações analisadas foram: tempo
médio de execução de um ciclo, memória do micro-
controlador utilizada, e tempo de leitura de dados
iniciais, conforme detalhado nas subseções a se-
guir.

M1 M2B1

M1 M2B1 M3B2

M1 M2B1 M3B2 Mi+1Bi

Figura 3: Sistemas adotados para análise

4.1 Tempo médio de execução de um ciclo

O tempo médio da execução de um ciclo mostra,
de certa forma, a velocidade com que o microcon-
trolador irá processar as informações do sistema,
sejam elas internas ou externas. Para os resulta-
dos apresentados na Fig. 4, considerou-se a média
de um número de ciclos igual a cinco vezes o nú-
mero de máquinas do sistema. Por exemplo, para
a análise com seis máquinas, o tempo foi a mé-
dia de trinta ciclos de execução, sem considerar o
tempo inicial de leitura de dados.
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Figura 4: Tempo de ciclo

Como pode ser observado na Fig. 4, o au-
mento de máquinas no sistema gera um cresci-
mento aproximadamente linear no tempo de pro-
cessamento. Na abordagem modular local houve

um crescimento de aproximadamente 100µs do
tempo de execução de um ciclo a cada máquina
adicionada ao sistema, enquanto que na aborda-
gem monoĺıtica o tempo de ciclo teve um cresci-
mento menor, cerca de 40µs. Isto acontece porque
na implementação, as linhas de processamento de
um ciclo aumentam linearmente com o acréscimo
de cada máquina e este aumento é maior na abor-
dagem modular local.

4.2 Memória utilizada no microcontrolador

Atualmente, um dos grandes empecilhos na utili-
zação dos microcontroladores é a memória redu-
zida, dificultando a implementação de programas
mais extensos decorrentes de sistemas mais com-
plexos. Por isso, é de grande importância analisar
qual abordagem é mais eficiente neste aspecto. Na
Fig. 5 apresenta-se a ocupação de memória do mi-
crocontrolador para as duas abordagens quando o
número de máquinas aumenta no sistema.
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Figura 5: Percentual de memória ocupada no mi-
crocontrolador

Na abordagem modular local a memória utili-
zada apresentou crescimento praticamente linear,
inicialmente com 8% para duas máquinas e au-
mentando aproximadamente 2,5% da memória a
cada máquina adicionada ao sistema, já a aborda-
gem monoĺıtica, apresentou um crescimento expo-
nencial.

Considerando que cada supervisor local e cada
planta local possuam 2 estados, para a aborda-
gem modular local a representação de N plantas
e N −1 supervisores requisitará de 2N + 2(N −1)
estados, ou seja, o número de estados aumenta
linearmente com o aumento de cada subsistema.
Para a abordagem monoĺıtica a representação pre-
cisará de uma composição śıncrona de todas as
plantas e supervisores. Desde que para implemen-
tação da abordagem monoĺıtica apenas precisa-se
da máxima linguagem controlável, o número de
estados para representação do sistema dentro do
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microcontrolador no pior dos casos será de 2N es-
tados, ou seja, cada subsistema que é acrescen-
tado gera um crescimento exponencial no número
de estados. O número de estados para representa-
ção do sistema está diretamente relacionado com
a memória a ser ocupada no controlador, por-
tanto, observando-se na Fig. 5 confirma-se que o
aumento de subsistemas, aumenta a memória de
forma linear para a abordagem modular local e de
forma exponencial para a abordagem monoĺıtica.

Para análise de até 4 máquinas, a abordagem
monoĺıtica se mostrou mais eficiente em termos
da utilização da memória, ocupando apenas 11%
dela contra 13% ocupados na abordagem modular
local. Para um número acima deste, a abordagem
modular local (por apresentar crescimento prati-
camente linear) passou a utilizar uma memória
bem menor 16% e 18% para cinco e seis máquinas
respectivamente, contra 24% e 68% da abordagem
monoĺıtica. Pode-se observar também, que a me-
mória do microcontrolador certamente não supor-
taria uma análise com sete máquinas através da
abordagem monoĺıtica devido ao seu crescimento
exponencial.

O fato da implementação de até 4 máquinas
na abordagem monoĺıtica ocupar menor percen-
tual de memória, justifica-se porque para repre-
sentação do sistema não foi preciso colocar na me-
mória do microcontrolador o modelo das plantas.

4.3 Tempo de inicialização de dados

O tempo de inicialização de dados foi analisado
mais a t́ıtulo de curiosidade pois praticamente
não influencia no desempenho do microcontrola-
dor. Tendo em vista que é realizado apenas uma
vez no ińıcio da execução do programa, ele se torna
despreźıvel se comparado com o tempo de cente-
nas de ciclos que são realizados por segundo du-
rante a execução do programa. Os resultados po-
dem ser vistos na Fig. 6.

2 4 6

100

200

300
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Figura 6: Tempo de inicialização

Acrescentando uma máquina no sistema, a

abordagem modular local apresentou um cresci-
mento de aproximadamente 30µs no tempo de lei-
tura de dados enquanto que na monoĺıtica, esse
crescimento foi de menos de 2µs, porém como já
mencionado, este tempo não é determinante na
resposta do sistema microcontrolado.

4.4 Comparando configurações diferentes de sis-
temas

Com o intuito de verificar o comportamento das
abordagens monoĺıtica e modular local em uma
configuração diferente das apresentadas na Fig. 3,
foi analisado um sistema composto por 6 máqui-
nas e 4 buffers. Este sistema inicia com duas li-
nhas de produção que se juntam em um buffer e
uma máquina faz a retirada das peças deste buffer.
Comparando esses resultados com os obtidos para
seis máquinas na configuração anterior, pode-se
notar um crescimento no tempo de execução de
cada ciclo e uma diminuição da memória utilizada
em ambas as abordagens. Os resultados são apre-
sentados na Fig. 7 e na Fig. 8.
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Figura 7: Comparação do tempo de ciclo
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Figura 8: Comparação da memória utilizada

Na Figura 7 pode-se verificar que a alteração
na configuração fez com que a memória do micro-
controlador utilizada fosse menor do que a ante-
rior para o mesmo número de máquinas, sendo de
32% na abordagem monoĺıtica e 16% na modular
local. Esse resultados era esperado uma vez que o
número de buffers diminuiu.

O tempo de execução de cada ciclo também
foi alterado com a mudança passando a ser maior
do que o da configuração anterior. Cada ciclo na
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abordagem modular local teve uma duração de
aproximadamente 825µs, enquanto que na abor-
dagem monoĺıtica este tempo foi cerca de 289µs,
conforme Figura 6.

5 Conclusões

Verificando os resultados com relação ao tempo
de inicialização de dados e o tempo de execução
de um ciclo, percebe-se em ambas as abordagens
um crescimento praticamente linear do tempo com
relação ao número de máquinas (Fig. 6 e Fig. 4).

O tempo de execução de um ciclo foi maior
na abordagem modular local, independente do nú-
mero de máquinas.Dependendo do tipo de pro-
cesso este parâmetro pode se tornar um limitante,
pois maiores tempos de processamento poderiam
acarretar em perda de informações do sistema.
Em processos mecânicos este fator não é tão cŕı-
tico uma vez que estes tempos são na ordem de
microssegundos.

Com relação à memória do microcontrolador,
a abordagem monoĺıtica apresenta uma pequena
vantagem até as primeiras quatro máquinas. Após
isto, a abordagem modular local ocupa uma me-
mória muito menor, consequentemente permite o
trabalho com sistemas maiores sem que o limite de
memória do microcontrolador seja atingido. Para
sistemas com mais do que quatro máquinas a abor-
dagem modular local se comportou de forma mais
adequada como era esperado.

Alterando a disposição das máquinas, pode-
se perceber que os resultados também são altera-
dos e que a memória do microcontrolador utilizada
depende fundamentalmente do número de máqui-
nas e de buffers em ambas as abordagens. Uma
das razões desta diminuição é o número de buf-
fers ser menor na segunda configuração. O tempo
de execução de cada ciclo acabou aumentando na
segunda configuração mesmo ela tendo um buffer
a menos do que a analisada anteriormente para o
mesmo número de máquinas. Isso se deve ao fato
de que a segunda disposição tornou-se um pouco
mais complexa tendo duas linhas de produção e
não apenas uma.

Conclui-se que a abordagem monoĺıtica é a
melhor opção sempre que sua implementação cou-
ber na memória do microcontrolador, pois apre-
senta melhores ı́ndices de desempenho quanto a
velocidade de processamento. Caso contrário,
pode-se utilizar a abordagem modular local que
ocupa uma memória menor, mas para isto o sis-
tema deve atender primeiramente as condições de
modularidade.
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(CBA2006) .

Vieira, A. D., Cury, J. E. R. e Queiroz, M. H. d.
(2006). Um modelo para implementação de
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Abstract— This paper presents a methodology for implementing in microcontrollers, the control logic obtained
through the Supervisory Control Theory (SCT) called Memory Safe. This approach aims to reduce the memory
consumption of the microcontroller, resulting in a compact storage structure of the supervisor. The paper also
presents a comparative study on the reduction of spatial complexity.A tool for automatic code generation for
microcontrollers, based on the presented methodology, was developed and validated in a case study.

Keywords— Modeling and Control of Automated Systems, Supervisory Control, Microcontroller, Memory
Space Optimizing

Resumo— Neste artigo apresenta-se uma metodologia de implementação da lógica de controle obtida através
da Teoria de Controle Supervisório (TCS) em microcontroladores, denominada Memory Safe. Esta metodologia
visa à redução do consumo de memória do microcontrolador, resultando em um armazenamento compacto da
estrutura do supervisor. O trabalho apresenta ainda um estudo comparativo sobre esta redução da complexidade
espacial. Uma ferramenta para a geração automática de código para microcontroladores, a partir da metodologia
apresentada, foi desenvolvida e validada em um estudo de caso.

Palavras-chave— Modelagem e Controle de Sistemas Automatizados, Controle Supervisório, Microcontrola-
dor, Otimização do Uso do Espaço de Memória.

1 Introdução

A Teoria do Controle Supervisório (TCS) apresen-
tada por Ramadge e Wonham (1989) provê uma
metodologia formal para a śıntese automática de
controladores a Eventos Discretos (SEDs). Essa
teoria, segundo Cruz et al. (2009), se mostra cada
vez mais uma ferramenta adequada no processo
de śıntese da lógica de controle para sistemas au-
tomatizados. Segundo Santos et al. (2006), esta
teoria proporciona uma distinção entre o sistema
a ser controlado e o controlador, ou seja, ela separa
a planta do supervisor. Um dos grandes benef́ıcios
é que a TCS garante a obtenção de uma lógica de
controle ótima, que seja minimamente restritiva e
não bloqueante (Wonham, 2005).

Segundo Santos et al. (2006), a dificuldade
de difusão da TCS no meio industrial relaciona-se
com a dificuldade de sua implementação f́ısica e o
desafio consiste em fazer com que o código imple-
mentado execute a mesma ação imposta pela TCS.
Algumas abordagens são encontradas na litera-
tura , como (Barreta e Torrico, 2008) e (Teixeira
e Leal, 2008) referente a implementação de uma
estrutura de controle baseada na TCS.

Com o objetivo de diminuir a distância entre
a teoria e a prática, foi desenvolvida uma ferra-
menta de software para a geração automática de
código para microcontrolador o que agrega rapi-
dez e eficiência na obtenção da lógica de controle
de plantas complexas. O trabalho introduz esta
ferramenta e apresenta uma proposta de armaze-

namento compacto do supervisor em microcontro-
lador, compat́ıvel tanto com a abordagem monoĺı-
tica como a modular. Os microcontroladores, se-
gundo Barreta e Torrico (2008), representam uma
alternativa barata e versátil de automação. O ar-
mazenamento compacto contribui ao minimizar o
problema, levantado por Barreta e Torrico (2008),
de limitação de memória para armazenar a estru-
tura do supervisor.

Com o objetivo de facilitar o uso da modela-
gem formal da TCS será apresentada a ferramenta
desenvolvida e a técnica utilizada para economia
de memória. Ainda será testado e validado em um
exemplo. O exemplo abordado consiste em um
sistema de manufatura com necessidade de trans-
ferência de informação. O artigo está organizado
como segue. A seção 2 trata da proposta de imple-
mentação em microcontrolador. A seção 3 apre-
senta a ferramenta constrúıda neste trabalho que
traz benef́ıcios significativos para a implementa-
ção do supervisor. Um estudo de caso é levantado
na seção 4, onde é apresentado um problema, a
modelagem da planta, as especificações de con-
trole, os resultados da modelagem, a implementa-
ção do supervisor e comparativos. O fechamento
é feito com as discussões e conclusão na seção 5.

2 Proposta de Implementação em
Microcontrolador

Esta seção apresenta uma proposta de implemen-
tação de controle supervisório em microcontrola-
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dor que tem por objetivo o baixo consumo de me-
mória de programa (ROM) para a armazenagem
do supervisor. A abordagem é nomeada de me-
mory safe e será melhor explicada em subseção
espećıfica.

A implementação consiste em um jogador de
autômato, que se trata de uma máquina de esta-
dos, que inicia com o estado atual Satual, sendo
Satual o estado inicial S0 do autômato. O jogador
de autômato é então composto de um laço princi-
pal, que a partir da ocorrência de um evento Ex

altera Satual de um valor Sa para um valor Sb

conforme a transição f(Sa, Ex → Sb). Para re-
alizar essa troca de estado, o algoritmo primeira-
mente verifica entre todas as transições de eventos
não controláveis oriundas do estado atual Satual,
caso exista, se alguma ocorreu e então a executa.
Não existindo nenhuma transição de evento não
controlável ativa no estado atual é verificado se
há eventos controláveis no estado atual. Havendo
transições de eventos controláveis no estado atual,
um desses eventos é escolhido aleatoriamente para
ser executado. Não havendo transições de even-
tos controláveis, o jogador de autômato aguarda
neste estado até um evento não controlável ocor-
rer e executa a troca de estado se baseando nessa
transição.

O jogador de autômato possui duas interfaces,
uma para informá-lo da ocorrência de eventos não
controlavéis chamada de interface de entrada (IE)
e outra interface para a definição de uma rotina
que trate a ocorrência de qualquer tipo de evento,
controlável ou não, chamada de interface de sáıda
(IS). Para fazer essas interfaces entre o jogador
de autômato é feita a chamada de duas funções
que podem ser implementadas conforme a neces-
sidade do projeto. A primeira função chamada
input read, é responsável por implementar a IE,
verificando se um evento não controlável ocorreu.
Ela recebe como parâmetro único, um unsigned
char, indicando o código do evento a ser verifi-
cado e deve retornar como resposta um char com
valor 0 se o evento não ocorreu e 1 se o evento
não controlável ocorreu. A outra função, chamada
callback, é responsável por implementar a IS. Ela
recebe como parâmetro um unsigned char indi-
cando o código do evento executado, esta função
não retorna nenhum parâmetro. A IS tem por ob-
jetivo proporcionar uma maior flexibilidade para
a implementação das atuações na planta, mas não
sendo restrita apenas à atuações na planta, po-
dendo ser utilizada para diversas implementações.

O jogador de autômato depende que seja ar-
mazenada em memória de programa (ROM) os
estados, eventos e transições do supervisor. A es-
colha pelo armazenamento em memória ROM se
deve ao fato de que a estrutura que armazena o
supervisor pode ocupar um espaço muito grande
de memória, não sendo fact́ıvel armazená-la em
memória RAM. Como os dados que descrevem o

supervisor não serão alterados durante a execução
do programa, não é necessário mantê-los em me-
mória RAM. A seguir, é especificada a forma de
armazenamento dos dados do supervisor no mi-
crocontrolador.

2.1 Implementação memory safe

A implementação memory safe armazena o su-
pervisor em um vetor unsigned char. Esse vetor é
formado por s conjuntos de sub-vetores, sendo s o
número de estados do supervisor e cada sub-vetor
representa um estado do supervisor. O primeiro
byte do sub-vetor é um número n variando de 0 a
255 indicando a quantidade de transições oriundas
deste estado. O sub-vetor é composto ainda por n
trios de bytes, sendo que cada trio representa cada
uma das transições oriundas do estado. O pri-
meiro byte indica o evento e o segundo e terceiro
bytes indicam o estado de destino da transição,
possibilitando o número de 216 estados e de até
256 eventos posśıveis de serem representados por
esta abordagem. Ainda há um vetor do tipo char
indicando, para cada evento dado pela posição no
vetor, se ele é controlável(1) ou não controlável(0).

A figura 1 ilustra o armazenamento do su-
pervisor na memória de programa através de um
exemplo de um autômato de dois estados e três
transições feitas por três eventos distintos. As po-
sições de 0 a 3 armazenam dados do primeiro es-
tado. Nas posições de 4 a 10 são armazenados
os dados do segundo estado. As posições 0 e 4
(primeiro byte de cada estado, ou sub-vetor) in-
dicam a quantidade de transições oriundas do es-
tado. Para cada uma das transições (cada um dos
trios), o primeiro byte indica o evento da transi-
ção, sendo neste exemplo as posições 1, 5 e 8. Os
outros dois bytes de cada transição indicam o es-
tado de destino da transição, neste exemplo são as
posições (2, 3), (6, 7) e (9, 10). Neste exemplo as
transições são: f(0, (0)) → 1: representadas nas
posições 1 a 3 do vetor; f(1, (1)) → 1: represen-
tadas nas posições 5 a 7 do vetor; f(1, (2)) → 0:
representadas nas posições 8 a 10 do vetor.

Figura 1: Esquema de armazenamento de um su-
pervisor na memória
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Para encontrar as transições do estado atual
no vetor deve-se achar o primeiro byte Pvet do es-
tado atual Satual. O seguinte algoritmo é utilizado
e possui complexidade de tempo O(s):

1. Pvet = 0;

2. Criar um contador Scount e atribuir a ele o
número do estado atual: Scount = Satual

3. se Scount é igual a 0 retornar Pvet;

4. caso contrário, decrementa-se Scount;

5. obter Pnum transicoes a partir do valor do byte
da posição Pvet do vetor, Pnum transicoes =
vetor[Pvet], onde Pnum transicoes é o número
de trios do sub-vetor;

6. fazer Pvet = Pvet+(Pnum transicoes×3)+1, ou
seja, pular para o primeiro byte do próximo
sub-vetor;

7. retornar ao item 3.

O algoritmo apresentado anteriormente con-
siste no passo destacado do algoritmo que é apre-
sentado por intermédio do fluxograma mostrado
na figura 2.

Figura 2: Fluxograma

A complexidade computacional de tempo no
pior caso para a execução de uma transição é
de O(s) para encontrar as transições do estado
atual, O(e) para listar eventos controláveis, listar

eventos não controláveis e para verificar a ocor-
rência de eventos não controláveis, O(1) para os
demais passos. A complexidade total da exe-
cução de uma transição é O(s + 3e), sendo as-
sim linear. O consumo de memória (complexi-
dade espacial) dos dados do supervisor é dado por
Cmem = Tchar × (s + (3× t) + e).

onde: t: número total de transições; Tchar:
o valor em bytes do tipo de dado ”chat”; e: nú-
mero de eventos; s: número de estados. As-
sim para microcontroladores da famı́lia PIC18F
(Microchip, 2008), onde Tchar = 1byte tem-se
Cmem = s + 3× t + e. A razão do uso da aborda-
gem apresentada comparado ao uso de um vetor
de endereço para cada estrutura individual para
cada estado é a economia de S × Tponteiro bytes
que seria utilizado neste vetor.

3 Ferramenta - Geração de Código

Atrelado a este projeto foi desenvolvida uma
ferramenta para geração de código em C para
microcontrolador utilizando a abordagem pro-
posta neste trabalho. A ferramenta está
dispońıvel sob licença open-souce GLP3 em
http://gitorious.org/nadzoru.

A ferramenta desenvolvida, cujo os detalhes
são omitidos neste trabalho, possui as seguintes
caracteristicas: lê o formato do IDES3 (Rudie
et al., n.d.) para adquirir o supervisor; gera có-
digo em linguagem C conforme método apresen-
tado neste trabalho e é multiplataforma entre PC.

4 Estudo de Caso

Para exemplificação e validação da arquitetura
e ferramenta de geração automática de código é
apresentado a seguir um exemplo de um sistema
de manufatura.

4.1 Descrição do problema

Seja o sistema de manufatura composto por duas
esteiras, um sensor de identificação de cor, um
robô, 3 buffers unitários e uma máquina de mon-
tagem conforme ilustrado na figura 3. O funci-
onamento da planta consiste na identificação das
peças que entram no sistema pela esteira 1. As pe-
ças que entram podem ser de três cores (C1, C2 ou
C3). Com a chegada dessas peças, o robô R deve
colocá-las em um dos buffers unitários (B1, B2 ou
B3), sendo o buffer B2 exclusivo para a peça da
cor C2 e o buffer B3 exclusivo para peças da cor
C3. O buffer B1 aceita as peças das cores C1 ou
C2. A máquina M1 faz a montagem de dois tipos
de produtos, A e B. O produto A é composto por
uma peça da cor C1 e uma peça da cor C2, já o
produto B é composto por uma peça da cor C2 e
uma peça da cor C3. Para os dois tipos de mon-
tagem, inicia-se o processo sempre com uma peça
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da cor C2. Essa célula deverá produzir produtos
A ou B em qualquer ordem, desde que a diferença
da quantidade produzida entre ambos os tipos não
seja maior que uma unidade. Caso haja a necessi-
dade, uma peça da esteira E1 pode ser descartada
para a esteira E2, que recolocará a peça na esteira
E1 em outra ordem posteriormente.

Figura 3: Layout da Planta

Nas próximas subseções serão modeladas a
planta e as especificações conforme o problema
acima sem que haja overflow e nem underflow nos
buffers, não se descarte peças da cor C1 se o buf-
fer B1 estiver dispońıvel, não se descarte peças da
cor C2 se o buffer B2 estiver dispońıvel, não se
descarte peças da cor C3 se o buffer B3 estiver
dispońıvel e não se descarte peças da cor C2 se
o buffer B1 estiver dispońıvel e isso não acarrete
em travamento do sistema devido ao critério de
quantidades de montagens do tipo A em relação a
montagens do tipo B.

4.2 Modelagem da Planta

A figura 4(a) apresenta o autômato que modela o
comportamento da esteira (G1). Sendo seus even-
tos: e1 lig: (controlável) Liga a esteira e e1 des:
(controlável) Desliga a esteira.

A figura 4(b) apresenta o autômato que des-
creve o comportamento do sensor (G2). Sendo
seus eventos: s c1: (não controlável) Presença de
peça da cor C1; s c2: (não controlável) Presença
de peça da cor C2; s c3: (não controlável) Pre-
sença de peça da cor C3 e s des: (não controlável)
Sem nenhuma peça na frente do sensor.

A figura 4(c) apresenta o autômato que mo-
dela o comportamento do robô (G3). Sendo seus
eventos controláveis são: r c1b1: Levar peça da
cor C1 ao buffer 1 (B1); r c2b1: Levar peça da
cor C2 ao buffer 1 (B1); r c2b2: Levar peça da
cor C2 ao buffer 2 (B2); r c3b3: Levar peça da
cor C3 ao buffer 3 (B3); r c1e2: Levar peça da
cor C1 à esteira 2 (E2); r c2e2: Levar peça da
cor C2 à esteira 2 (E2) e r c3e2: Levar peça da

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4: Modelos das Plantas (a)G1, (b)G2
(c)G3 e (d)G4

cor C3 à esteira 2 (E2). Os eventos não contro-
láveis são: r okc1b1: Levada peça da cor C1 ao
buffer 1 (B1); r okc2b1: Levada peça da cor C2
ao buffer 1 (B1); r okc2b2: Levada peça da cor
C2 ao buffer 2 (B2); r okc3b3: Levada peça da
cor C3 ao buffer 3 (B3) e r oke2: Levada peça a
esteira 2 (E2).

A figura 4(d) apresenta o autômato que des-
creve comportamento da máquina de montagem
(M1). Sendo seus eventos controláveis m1 ini b:
Iniciar montagem com peça da cor C2 vinda do
buffer 2 (B2); m1 ini c c2: Iniciar montagem
com peça da cor C2 vinda do buffer 1 (B1);
m1 ini a: Segunda etapa da montagem com peça
da cor C3 vinda do buffer 3 (B3) e m1 ini c c1:
Segunda etapa da montagem com peça da cor C1
vinda do buffer 1 (B1) e o evento não controlável
m1 fim: Término da montagem e liberação da
máquina (M1).

4.3 Modelagem das Especificações de controle

Considerando a configuração do problema exem-
plo, detalhado anteriormente, são constrúıdas sete
especificações de controle que serão mostradas e
descritas a seguir. A figura 5(a) apresenta a espe-
cificação de controle da esteira 1. Assim só é pos-
śıvel ligar a esteira se não houver peça na frente
do sensor.

As figuras 5(b), 5(c) e 5(d) apresentam a espe-
cificação de controle que evita o overflow e under-
flow dos buffer’s 1, 2 e 3 respectivamente e impede
o descarte de peças da cor C1 se o buffer 1 estiver
livre (figura 5(b)), descarte de peças da cor C2
se o buffer 2 estiver livre (figura 5(c)) e descarte
de peças da cor C3 se o buffer 3 estiver livre (fi-
gura 5(d)). Para não haver o underflow e nem o
overflow os eventos de colocar e retirar peças dos
buffers são alternados. O descarte da peça só é
permitido se o buffer que pode abrigá-la não está
livre. A especificação E2 (figura 5(b)) agrega ao
buffer B1 de forma indireta o tipo de peça (C1 ou
C2) que ele possui, isso contribui em muito para a
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5: Especificações (a)E1, (b)E2, (c)E3 e
(d)E4

redução da especificação E7 e trata do transporte
de informação.

A especificação E5 da figura 6 apresenta a es-
pecificação de controle do destino das peças pelo
robô que é feita de acordo com a leitura do sensor.

Figura 6: Especificação E5

A figura 7(a) apresenta a especificação E6 res-
ponsável por estabelecer um critério de justiça en-
tre a produção dos dois tipo de montagens posśı-
veis nesta célula (C1 + C2 = A) e (C2 + C3 =
B). A figura 7(b) apresenta a especificação E7
responsável por proibir que o robô atue na esteira
se ela estiver em movimento.

(a) (b)

Figura 7: Especificações (a)E6 e (b)E7

4.4 Śıntese e implementação do Supervisor

A metodologia básica para a śıntese de um su-
pervisor ótimo utilizada neste trabalho está base-
ada na proposta de Ramadge e Wonham (1989)
que descreve alguns passos a serem seguidos para
a abordagem monoĺıtica. Primeiramente, faz-se
a composição śıncrona de todos os modelos dos
elementos da planta, obtendo um modelo para a
planta como um todo, representado por G. A par-
tir das especificações, faz-se a composição śıncrona

das mesmas de modo a obter uma especificação
global de controle (E). Calcula-se a linguagem
alvo, representada por K, fazendo a composição
sincrona de G com E. Por último, calcula-se a
máxima sublinguagem de K que é controlável em
relação à planta G (SupC(K,G)).

Utilizando-se da ferramenta IDES3 para rea-
lizar a computação, obtêm-se os seguintes resulta-
dos: a sincronização da planta (G) teve 72 estados
com 480 transições; a sincronização das especifica-
ções (E) teve 324 estados com 1806 transições; a
sincronização da planta com as especificações (K)
resultou em 5832 estados com 18864 transições e o
supervisor obtido possui 3420 estados com 11808
transições.

Para a implementação do supervisor em mi-
crocontrolador foi utilizada a estratégia memory
safe , introduzida neste trabalho. Pelos cálculos
realizados a memória ocupada é de Cmem = s+3×
t+e = 3420+3×11808+23 = 38867B = 37, 97kB.
Neste valor não está inclúıda a memória ocupada
pelo jogador de autômato nem a implementação
das interfaces de entrada e sáıda. Com a imple-
mentação completa, o programa ocupou 39, 04kB
compilado para um microcontrolador PIC18F4620
(Microchip, 2008). Após implementado o código
foi testado em uma placa que simula uma inter-
face com uma célula real. A placa é compostas
por diodos emisores de luz que indicam os estados
dos equipamentos e botões que permitem simular
a ocorrência de eventos não controláveis.

4.5 Comparativo

A estratégia do uso de lista encadeada, apresen-
tada por Barreta e Torrico (2008) utiliza quatro
vetores, três de comprimento t e um de compri-
mento s. Para possibilitar mais que 256 e até
216 transições e estados e até 256 eventos, dois
dos três vetores de tamanho t devem ter cada
posição de tamanho 2 × Tchar e o outro vetor
de tamanho t deve ter cada posição de tama-
nho Tchar. O vetor de tamanho s deve ter cada
posição de tamanho 2 × Tchar. Assim a ocu-
pação de memória, por listas encadeadas é de
Clistaencadeada

mem = Tchar × (2× s+ 5× t+ e) contra
Cmemorysafe

mem = Tchar × (s + 3× t + e).

5 Discussões e Conclusão

A otimização em memória apresentada neste tra-
balho possibilita que supervisores de grande porte
possam ser implementados em microcontroladores
utilizando da abordagem monoĺıtica. Entretanto
não é descartado seu uso para as abordagens mo-
dular e modular local. Comparado com projetos
de acesso direto aos dados do supervisor essa abor-
dagem, a memory safe é mais econômica em es-
paço de memória de programa. Para obter essa
vantagem em baixo consumo de memória é sacri-
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ficada a eficiência, já que o acesso direto aos dados
do supervisor não é posśıvel e deve-se fazer uma
busca linear, ao contrário de outras implementa-
ções com acesso direto aos dados do supervisor.
Esse custo na busca dos dados na memória não se
mostrou uma limitação no teste realizado.

Assim, tendo uma complexidade computacio-
nal maior que as estratégias de acesso direto aos
dados do supervisor, a abordagem apresentada é
fact́ıvel ao poder de processamento de um micro-
controlador e melhora o aproveitamento do espaço
de memória aonde é realmente o gargalo para a ca-
pacidade de um microcontrolador executar um su-
pervisor. Com uma capacidade de memória maior
do que as dos tradicionais microcontroladores das
famı́lias PIC18F (Microchip, 2008) e inferiores,
onde o gargalo pode começar a ser o processa-
mento, uma abordagem de indexação de alguns
estados (a cada 5000 por exemplo) em um vetor
auxiliar em cima da abordagem de memory safe
é sugerida como trabalho futuro, essa abordagem
não reduz a complexidade computacional, mas re-
duz o custo computacional a um custo pequeno de
memória extra.

A utilização do formalismo da TCS para a im-
plementação da lógica de controle traz o benef́ıcio
de ser minimamente restritivo e não bloqueante.
Ainda o uso da TCS facilita alterações do supervi-
sor evitando problemas decorrentes de um código
feito manualmente. Com a ferramenta de gera-
ção automática do código garante-se que o código
que será utilizado no microcontrolador representa
fielmente o supervisor calculado e viabiliza o uso
da TCS. A abordagem de interfaces de entrada e
sáıda apresentada permitem uma maior flexibili-
dade na definição da iteração do controle com a
planta sendo uma interface genérica que pode in-
teragir além da planta.

A ferramenta desenvolvida tende a ser promis-
sora e gera uma lista de trabalhos futuros para
torna-lá uma ferramenta completa para o aux́ı-
lio no desenvolvimento de controle supervisório.
Conforme levantado por Cury (2001) a depen-
dência de ferramentas para esse tipo de aplica-
ção e a caracteŕıstica acadêmica das ferramentas
existentes e a necessidade dessas ferramentas se-
rem de porte comercial, torna este projeto am-
bicioso, no sentido de querer disponibilizar esses
recursos, com caracteŕısticas acadêmicas e comer-
ciais, sendo open source - free software. Para tal
uma lista de features primordiais são apresentadas
como trabalhos futuros:

• Exportação de dados no formato IDES3, im-
portação/exportação de dados no formato da
ferramenta GRAIL;

• Módulo para a criação interna dos autômatos;

• Operações diversas sobre autômatos (sincro-
nização, produto śıncrono, minimização, cál-

culo do supC, redução do supervisor, entre
outros);

• Desenvolver um sistema de realidade virtual
para a simulação da planta para testes e va-
lidação do código gerado, podendo ser conec-
tado o simulador ao Hardware;

• Implementação de outras abordagens para
geração de código para microcontroladores;

• Geração de código para CLP, tendo em vista
sua grande aplicação na automação.
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nas de mealy e moore para implementação
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Abstract— This article presents a method for outdoor localization using a wide field of view camera, that
proposes a probabilistic model using a set of images to characterize places of an environment. Speeded Up Robust
Features (SURF) (Herbert Bay, 2008) was applied to extract features from the images because of its invariance to
translation, rotation and illumination, which are essential characteristics to work in outdoor environments. All
the results presented in this article are preliminary and because of that, have to be deeply investigated to ensure
robustness in the proposed method, although preliminary experiments already show satisfactory and encouraging
results.

Keywords— Outdoor localization, probability mass function, natural features.

Resumo— Este artigo apresenta um método de localização em ambientes externos usando uma câmera grande
angular, que propõe um modelo probabiĺıstico para caracterizar lugares de um ambiente baseando-se em um
conjunto de imagens. Para extrair caracteŕısticas das imagens utilizou-se o método Speeded Up Robust Features
(SURF) (Herbert Bay, 2008), porque este é invariante à translação, rotação e iluminação, caracteŕısticas essenciais
para se trabalhar em ambientes externos. Todos os resultados apresentados neste artigo são preliminares e por
isso devem ser melhor investigados para garantir a robustez do método proposto, muito embora os experimentos
preliminares já tenham apresentado resultados satisfatórios e encorajadores.

Keywords— Localização em ambientes externos, função massa de probabilidade, caracteŕısticas naturais.

1 Introduction

Aplications based on visual sense are widely de-
veloped in indoor environments. However, the de-
velopment of camera-based robust applications in
outdoor environments is still small. Thus, we ex-
pect through this article contribute with this area
by presenting a method to perform localization in
outdoor environments using images. Considering
that probabilistic robotics is relatively a new ap-
proach that can handle with uncertainty in robot
perception and action (Sebastian Thrun, 2005),
this article proposes a Probability-based method
to characterise outdoor places, which computes
the chance that images belong to previous visited
places in an environment.

To define a place model, images from the place
are captured and its natural features are com-
puted using Speeded Up Robust Features (SURF)
(Herbert Bay, 2008). Their relative ocurrence
(frequency) among the images generates a dis-
crete function (histogram), which is used to es-
timate the Probability Mass Function (PMF) of
such place. This estimated function represents the
proposed place model.

In this work we chose to use visual features
to characterize places because vision sensors can
provide rich information from a scene. More than
that, if wide field of view images are used, more
information can be caught at once. That may de-
crease sampling and image processing time nec-
essary to integrate information extracted from all
images taken to define a place.

Thus, in order to get an all around view of
each sampled place, using less images and having
a good resolution, which allows extracting reali-
ble features, we decided to use a high resolution
180◦ field of view camera. The advantage of using
this camera instead of a convencional perspective
camera or an omnidirecional camera is that we can
characterize a place with just 2 images and, at the
same time, obtain high resolution information.

Once we have a place model, a map of an en-
vironment can be defined. Each node of the map
will corresponds to a place and is represented by
the proposed model, i.e., the PMF estimated from
the place images.

The rest of this paper is organized as fol-
lows: on Section 2 it is presented a brief review
of related works. Section 3 describes the method
choosen to extract natural characteristics from
outdoor places. Also the need to use invariant
feature extractors to reach satisfactory results is
discussed. Section 4 presents the model created
to represent places by PMF estimations, using
SURF to extract invariant features from images.
Then, in Section 5, it is presented the proposed
approach to localization in outdoor environments
by using the model from Section 4. Finally, Sec-
tion 6 presents preliminary results to show that
the proposed method is a good way to improve
robustness in outdoor visual systems.
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2 Related Works

A method for place recognition or landmark-
based localization for indoor environments was
presented in Dudek and Jugessur (2000), in which
features are statistically determined and matched
using principal component analysis in the fre-
quency domain. By using this technique objects
can be identified on varying backgrounds and with
varying orientations. Then, these objects can
serve as landmarks. However, this approach tries
to recognize single objects that must be analyzed
and trained in advance. Therefore, training data
must be manually selected and prepared.

In Ulrich and Nourbakhsh (2000) an naviga-
tion approach is presented that uses a topologi-
cal map with HLS and RGB color histograms of
the images captured at the nodes. Then, Near-
est Neighbor Learning is used for classification.
The presented experiments however focus on well-
structured indoor or urban environments.

It is shown in Boada et al. (2004) how to or-
ganize a topological map obtained from a voronoi
diagram and how to recognize places learned from
the characteristics of such a diagram. However,
the primitives used to learn the characterization
of places rely on a corridor- or room-like appear-
ance of the environment.

Considering interest point based methods,
Lowe and Little (2001), and Andreasson and
Duckett (2004) use Scale-invariant Feature Trans-
form (SIFT) (Lowe, 1999) to extract features from
images for using as landmarks on a robot local-
ization strategy. Nevertheless, the application is
still restricted to indoor environments most of the
time.

3 Features Extraction

To characterize outdoor places, it is extremely
necessary to find natural features that remain con-
stant in diferents sensing conditions. In other
words, it is necessary to find topological features
in images that could be found even in images taken
in different days or periods in a day, for exam-
ple: morning, afternoon and evening. Thus, the
feature extraction process must be based on two
main points: usage of visual descriptors robust
enough to characterize places only by natural fea-
tures; and usage of a matching method to find
correspondences between these natural features.

3.1 Speeded-UP Robust Features

Then, considering the desired characteris-
tics described above, SURF method was choosen
because it can efficiently detect, descript and
match scale and rotation-invariant interest points
(Herbert Bay, 2008).

First, interest points such as corners, blobs
and t-junctions, are selected at distinctive loca-
tions in the image. Next, the neighbourhood of
every interest point is represented by a feature
vector, the descriptor, wich has to be distinctive
and, at the same time, robust to noise, detec-
tion errors, and geometric and photometric de-
formations. Finally, the descriptor vectors can be
matched between different images to find corre-
spondences (Herbert Bay, 2008).

Even though SURF is invariant to different
viewing conditions it is still possible to find a false
matching between descriptors of different places.
For example, Figure 1 shows two images from
geometrically different places, which the white
lines connect points supposedly correspondents by
SURF matching algorithm. Because of that, we
propose a probabilistic model to perform outdoor
localization.

Figure 1: Wrong SURF matching connected by
white lines.

4 Place Characterization

It was chosen a probabilistic approach to solve
the localization problem because of possible wrong
matching using only features extractors such as
SURF. Instead of implementing a deterministic lo-
calization (ex: “image Imx belongs to place L5”),
it will be generated the probability of images be-
long to each place on the map, therefore one can
consider incertaints in the localization process.

For example, considering the map in Figure
2 and a random place L, defined by its features,
it will be generated the probability of L = Li,
where i = 1..8 represents different places (L = L0,
L = L1, .., L = L8). The question now is how to
calculate this probability.

In order to do that, each place in the map
will be represented as a probability mass func-
tion (PMF), estimated by a histogram of features.
Thus, to find each PMF it is necessary to define
a random variable. Consider the experiment E,
which represents the aquisition of an image from
a random place, and ξ being a possible outcome
of this experiment. The sample space of E is de-
fined by the mapped environment. Considering
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Figure 2: Outdoor environment and its places Li

represented by markers.

the map in Figure 2, the sample space, i.e., the
only possible values for ξ in this case are: L0, L1,
L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 and NE (place out of
the mapped environment). Moreover, consider a
identity function f(ξ) = ξ. Then, from the defini-
tions of E and f above, one can define the discrete
random variable L = f(ξ) (Scott L. Miller, 2004).

This random variable will be used to calculate
the desired probability. According to the defini-
tion of PMF presented in Scott L. Miller (2004),
we get the expression PL(Li) = Pr(L = Li),
which means “The PMF value of the random vari-
able L evalueted in Li is equal to the probability
(Pr) of L is equal to Li”.

Thus, we used the relative frequency approach
to estimate the PMF of a random place. Images
from a place are taken, and SURF features are
computed. The relative occurrence of these fea-
tures among the captured images is calculated,
which enables to define an approximation to the
place PMF by a histogram of features. We ex-
tracted SURF features around a place using two
images with approximatly 180◦ field of view, com-
pleting a 360◦ place sample. However, it is impor-
tant to point that it is not necessary to use images
with an 180◦ field of view. One can use images
with small field of view, nevertheless it will be nec-
essary to take more than two images to compose
a 360◦ sample.

Once we have n samples from a place it is
computed all different features present on them.
For example, considering a place L0 defined by
three samples and the occurrence of features on
these samples defined by Table 1. The features
absolut frequency function (FA) from place L0 is
presented in Figure 3. Finally, to estimate the
PMF we just normalize the features absolut fre-
quency function. In other words, we calculate the
relative frequency function (FR) by normalizing
FA, as presented in Equation 1 and 2. An FR
example is shown in Figure 4, obtained from FA
in Figure 3.

PMFplace(feature) ≈ FRplace(feature), (1)

FRplace(feature) =
FAplace(feature)∑n

feature=1
FAplace(feature)

, (2)

Table 1: Features occurency in 3 samples from
place L0.

Features Sample 1 Sample 2 Sample 3
1 yes yes yes
2 yes no yes
3 yes no yes
4 no yes no
5 no yes no
6 no no yes
7 no yes yes
8 yes yes yes
9 yes no no
10 yes no no
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Figure 3: Features absolute frequency function of
the place L0 (FAL0).

5 Place Matching

Once computed a PMF estimation from a place,
the goal is to calculate the probability of a random
sample belongs to this known place. By definition,
for each input value, the PMF of a random vari-
able returns the chance that this variable assumes
the input value. In the localization problem we use
the return value of the PMF from a place as the
probability that the input feature occurs, i.e., the
feature occurrence chance, defined here by Equa-
tion 3. For example, in Figure 4 the probability
(Pr) of feature 1 occurs in the place L0 is calcu-
lated according to equation 4, doing feature = 1
in Equation 3, as follows.

Prplace(feature) = PMFplace(feature) ≈ FRplace(feature),
(3)

Example : PrL0
(1) = PMFL0

(1) ≈ FRL0
(1), (4)

The probability of a random sample belongs
to a map place is calculated by the sum of the
place PMF return values for each feature ex-
tracted from the random sample, as shown in
Equation 5. For example, consider the place L0

described in Table 1 and a sample (S0) from this
place described in Table 2. The numbers in the
right column represent the feature correspondence
in the FRL0

x-axis for the letters in the left col-
umn. The Equation 6 represents the probalbility
of sample S0 belongs to place L0,
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Figure 4: Features relative frequency function of
the place L0 (FRL0).

Prplace(sample) =

n∑
j=1

PMFplace(j) ≈
n∑

j=1

FRplace(j)

(5)

Example : PrL0
(S0) ≈ FRL0

(1) +FRL0
(5) +FRL0

(8) (6)

Table 2: Sample S0 from place L0.

Features Feature match in FRL0

a no feature matching
b 5
c no feature matching
d 1
e 8

Finally, the localization application can be ef-
fectively performed by using a place sample (in
this case represented by two 180o field of view im-
ages) and a predefined environment map. From
equation 5, we get an environment probability vec-
tor, by applying it to each map place. For exam-
ple, considering that the largest value in the vector
indicates the map place corresponding to the sam-
ple, and assuming a place sample (S0) taken from
the place L6 from environment in Figure 2 (Amb),
it is expected a probability vector like in Equation
7.

Example : PrAmb(S0) = [0.1, 0.07, 0.05, 0, 0.02, 0.09, 0.3, 0.01, 0]
(7)

Each position in an environment probability
vector represents a place in the map: from L0

to Ln, considering n places in the map. Thus,
the example vector in Equation 7 shows that the
place sample (S0) represents the place L6 from
environment Amb.

6 Experimental Results

According to Fawcett (2006), Receiver Oper-
ating Characteristics (ROC) graphs are useful for
organizing classifiers and visualizing their perfor-
mance, and in recent years have been used in-
creasingly in machine learning and data mining

research. In addition to being a generally use-
ful performance graphing method, ROC analysis
have properties that make it especially useful for
domains with skewed class distribution and un-
equal classification error costs (Fawcett, 2006).

Then, we used ROC curves to evaluate the
proposed localization method. Pictures from 3
outdoor places in an environment were taken as
shown in Figures 5, 6 and 7. We used different
number of images to characterize each place, in
order to find a relationship between the localiza-
tion method performance and the number of sam-
ples used to characterize the places. The ROC
curves obtained from 174 tests are presented in
Figures 8a to 8e. Each test calculates the proba-
bility of an outdoor sample (two 180◦ field of view
images) belongs to a map place, in other words,
it is performed a localization test. A “low” proba-
bility value means that the sample do not belongs
to the evaluated place, otherwise, the sample be-
longs to the place. It is important to mention that
in our tests, we used images taken in three differ-
ent days, and more important, the images used to
characterize places were taken in a different day
from those used in the tests. The map was com-
posed by three places distant about 300 meters
one from another.

A ROC curve is created by thresholding a test
set. Each point in the curve is calculated using a
threshold (from 0 to 1) that generates the true
positive rate (y-label) and the false positive rate
(x-label). A classifier does not need to produce ac-
curate, calibrated probability estimates; it needs
only to produce relative accurate scores that serve
to discriminate positive and negative instances.
Informally, one point in ROC space is better than
another if it is to the northwest of the first, i.e.,
the true positive rate is higher, or the false posi-
tive rate is lower, or both (Fawcett, 2006).

Figure 5: 180◦ field of view image from place 1.

Figure 6: 180◦ field of view image from place 2.
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Figure 7: 180◦ field of view image from place 3.
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(a) 2 samples per place.
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(b) 4 samples per place.
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(c) 6 samples per place.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
ROC

False Positive Rate

T
ru

e 
P

os
iti

ve
 R

at
e

(d) 8 samples per place.
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(e) 10 samples per place.

Figure 8: ROC curves for different samples num-
ber per place.

Thus, our tests show that the performance
is proporcional to the number of samples until a
limit. Intuitively, one can think a better ROC
curve would be reached by increasing the number
of samples per place, however it is not true by Fig-
ures from 8a to 8e. This fact can be explained by
the increasing number of features extracted from
places, when a larger number of samples to com-
pute the place PMF is used. The bigger the num-
ber of place samples the bigger the size of PMF
x-axis and smaller the chance of one sample to
contain a significant number of features used to
compute the PMF.

Then, considering a PMF computed from a
large number of place samples, the probability cal-
culated from this PMF for a random place sample
will returns low value, even though the place sam-
ple belongs to the same place characterized by this
PMF.

Thus, it can be concluded that it is not easy
to define an optimum number of samples to char-
acterize a place. Also, it is not valid, in our tests,
that the use of a larger number of samples per
place will increase the performance of this local-
ization method. On the other hand, a larger num-
ber of samples will increase the chance of recog-
nize a poor sample (sample with small number of
features related to PMF features number).

7 Conclusions

This article proposes a probabilistic model to
perform localization in outdoor environments. For
characterizing places in the map we used Probabil-
ity Mass Functions estimation, based on features
histogram, and to effectively perform an outdoor
localization it was generated a probability vector
by using a random place sample and a map rep-
resenting an environment. It was used 174 local-
ization tests to generate ROC curves for analizing
the proposed method performance. Preliminary
results were satisfactory and encourage towards a
deeper investigation in order to improve the pro-
posed method robustness.
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Vitória, ES, Brasil

Emails: almonfrey@ele.ufes.br, raquel@ele.ufes.br, In memorian , hans@ele.ufes.br,
vitorcovre@gmail.com

Abstract— The color constancy problem deals with the acquisition of surface descriptors that are independent
of the illumination which these surfaces are subjected. This is a problem of hard solution and most of existing
theories are applied only to synthesized images while others present a limited performance when applied to real
images. In this paper, we analyze a color correction algorithm by applying it to real images subjected to sudden
changes in illumination. By knowing the colors of some points on the scene submitted to a standard illumination,
scene’s image color correction is made so that it appears always to be under the standard illumination influence.
Thus, scene’s image presents color constancy. This method is used in the navigation of a robot by an environment
with uncontrolled illumination and the discussion of its utilization in place recognition, a fundamental task in
robot localization, is made.

Keywords— color constancy, robot navigation, place recognition and robot localization.

Resumo— O problema da constância de cor lida com a obtenção de descritores das superf́ıcies que sejam
independentes da iluminação a qual essas superf́ıcies estão submetidas. Esse problema é de dif́ıcil solução,
de forma que a maioria das teorias existentes são aplicadas apenas a imagens sintetizadas, enquanto outras
apresentam baixo desempenho quando aplicadas a imagens reais. Neste trabalho, analisa-se um método de
correção de cor, aplicando-o em imagens reais submetidas a variações bruscas de iluminação. Conhecendo-se as
cores de alguns pontos da cena submetidos a uma iluminação padrão, corrige-se as cores da imagem da cena
de forma que esta aparente estar sempre sob efeito dessa iluminação padrão. Sendo assim, a imagem da cena
apresenta uma constância em suas cores. Emprega-se esse método na navegação de um robô por um ambiente
com iluminação não controlada e discute-se seu emprego de forma a auxiliar no reconhecimento de ambientes,
tarefa fundamental na localização de robôs.

Palavras-chave— constância de cor, navegação de robôs, reconhecimento de ambientes e localização de robôs.

1 Introdução

A robótica vem se tornando cada vez mais uma
peça importante na resolução de problemas dos
seres humanos (Squyres, 2005; Sakagami et al.,
2002). Na robótica móvel, devido à natureza in-
determinada dos ambientes de navegação, muitos
são os sensores empregados. Como a visão com-
putacional provê informações como forma, cor e
textura, seu uso é muito importante na navegação
de robôs. Entretanto, a ausência do fenômeno da
constância de cor nos sistemas de visão artificial,
muitas vezes, inviabiliza a utilização da cor como
fonte de informação para sistemas automáticos. A
constância de cor pode ser entendida como o re-
conhecimento de uma cor como sendo a mesma,
independentemente da variação da iluminação do
ambiente.

O problema da constância de cor lida com
a obtenção de descritores das superf́ıcies que se-
jam independentes da iluminação a qual essas su-
perf́ıcies estão submetidas. Esse problema é de
dif́ıcil solução e tem sido extensivamente estu-
dado (Forsyth, 1990; Ebner, 2006; Barnard et al.,
2002A). Conforme apresentado em (Ebner, 2006),
a maioria das soluções propostas para o problema
da constância de cor fazem suposições e simplifi-

cações que não são adequadas quando se traba-
lha em imagens reais, sendo aplicáveis apenas em
imagens sintetizadas. Mesmo quando aplicáveis
em imagens reais, as soluções apresentam sucesso
limitado, até mesmo para imagens com pequenas
variações de iluminação.

Nesse contexto, este trabalho tem por obje-
tivo implementar um mecanismo de constância
de cor em um sistema de visão artificial. Isso
é realizado utilizando o procedimento de corre-
ção de cor apesentado em (Konzen and Schnee-
beli, 2007), porém, agora, aplicando-o em imagens
reais. Nesse procedimento, dado que se conhece a
cor de alguns pontos na cena quando submetidos a
uma iluminação padrão, pode-se gerar uma matriz
de transformação para converter a cor de todos os
pixeis da imagem da cena, submetida a uma ilu-
minação desconhecida, de forma que ela pareça
estar submetida à iluminação padrão. Conside-
rando que uma superf́ıcie se encontra sempre sub-
metida a uma mesma iluminação, pode-se dizer
que suas imagens, capturadas por uma mesma câ-
mera, possuem cores aproximadamente constan-
tes. Além disso, neste trabalho, não se realiza a
caracterização1 da câmera empregada, tornando o

1Caracterização é o processo de identificação das res-
postas espectrais dos sensores de uma câmera.
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procedimento de constância de cor independente
do sistema de visão utilizado.

Como forma da validação, aplica-se o método
de correção de cor a uma sequências de imagens
reais que apresentam variações abruptas de ilu-
minação, empregando-o também no controlador
servo-visual apresentado em (Almonfrey and Vas-
salo, 2009), de forma a permitir a navegação de
um robô por um ambiente externo submetido à
iluminação variável e não controlada do sol. Por
fim, discute-se o emprego desse método de forma
a auxiliar no reconhecimento de ambientes, tarefa
fundamental na localização de robôs.

A Seção 2 aborda brevemente o procedimento
de correção de cor e a Seção 3 apresenta o contro-
lador servo-visual. A Seção 4 discute o processa-
mento de imagens utilizado para prover informa-
ções para o controlador. Na Seção 5, os resultados
obtidos nos testes são apresentados e discutidos.
Finalmente, na Seção 6, são apresentadas as con-
clusões do estudo realizado neste trabalho.

2 Correção de Cor por Pontos
Conhecidos na Cena

Vários fatores afetam a intensidade da cor da ima-
gem: a geometria dos objetos, os espectros de po-
tência e os ângulos de incidência das iluminações,
além dos espectros de reflectância das superf́ıcies.
O espectro de potência da iluminação, e(λ), de-
fine a quantidade de potência por comprimento
de onda, λ, emitida pela iluminação. O espec-
tro de reflectância, r(λ), define a quantidade de
potência que é refletida pela superf́ıcie por com-
primento de onda. Além dessas caracteŕısticas,
reflexões mútuas entre as superf́ıcies e a existên-
cia de especularidades podem alterar a informação
de cor registrada por uma câmera.

Para simplificar o problema, geralmente,
considera-se o mundo bidimensional, no qual to-
dos objetos são planos e superf́ıcies difusas perfei-
tas (lambertian) (Sharma, 2002). Conforme apre-
sentado em (Konzen and Schneebeli, 2007), sob es-
sas condições, as cores de uma imagem, com a cena
sob efeito de iluminação desconhecida, podem ser
corrigidas de forma que a cena aparente estar sob
efeito de uma iluminação padrão. A Equação 1
apresenta como esse mapeamento pode ser reali-
zado.

C = TD, (1)

onde T é a matriz (n × n) de transformação en-
tre iluminações, C e D matrizes (n ×M) com as
cores das imagens sob iluminação padrão e desco-
nhecida, respectivamente, n o número de sensores
da câmera e M o número de pontos da imagem. A
maioria das câmeras comerciais possuem três dife-
rentes sensores, (n = 3), com respostas espectrais
relativas aos comprimentos de onda longo, médio
e curto, responsáveis pelas percepções das cores
vermelho, verde e azul, respectivamente.

A matriz T pode ser determinada desde que
se conheça a cor de um ou mais pontos na cena sob
efeito da iluminação padrão. A correção usando
m pontos de cores conhecidas na cena é dada na
Equação 2.

T =

8<:
diag(cp)[diag(dp)]−1, m = 1
[cp1 , ..., cpn ] [dp1 , ...,dpn ]−1, m = n
[cp1 , ..., cpm ] [dp1 , ...,dpm ]−, m > n

, (2)

onde cpj = [cpj

1 , ..., c
pj
n ] e dpj = [dpj

1 , ..., d
pj
n ] são as

cores da imagem do ponto fixo pj , j = 1, ...,m, na
cena sob iluminações padrão e desconhecida, res-
pectivamente, diag(v) é a matriz diagonal com os
elementos do vetor v na diagonal principal, e [V ]−

é a pseudo-inversa direita da matriz V . Note que
para o caso m > n, a transformação T minimiza
o erro quadrático de correção de cor.

3 Controle Servo-Visual

O controlador servo-visual é utilizado para validar
o processo de constância de cor. O objetivo é mos-
trar que, quando empregado em conjunto com o
procedimento de constância de cor, o controlador
guia os movimentos do robô, adequadamente, por
um ambiente externo submetido à iluminação va-
riável do sol. Isso ocorre pois as informações utili-
zadas para realimentar o controlador servo-visual
são obtidas por meio do rastreamento de objetos
coloridos de uma sequência de imagens, conforme
será visto na Seção 4.

O controlador servo-visual utiliza a variação
das coordenadas, na imagem, dos vértices de um
padrão retangular localizado no mundo, para ge-
rar sinais de controle para um robô. A primeira
imagem capturada do padrão é utilizada para de-
finir as coordenadas de referência, que são utili-
zadas para comparação com as demais coordena-
das obtidas das imagens capturadas ao longo do
movimento do robô. Dessa forma, o robô man-
terá sempre as mesmas distância e orientação ini-
ciais, em relação ao retângulo localizado no mundo
(Almonfrey and Vassalo, 2009).

Em (Almonfrey and Vassalo, 2009), encontra-
se uma descrição completa do controlador servo-
visual, bem como suas leis de controle.

4 Processamento de Imagens

O processamento de imagens tem por objetivo
prover as informações necessárias para realimen-
tar o controlador servo-visual. Para isso, foi uti-
lizada a função CAMSHIFT (Continuously Adap-
tive Mean-Shift), disponibilizada pela OpenCV
(Intel R©Open Source Computer Vision Library)
(Bradski and Kaehler, 2008). Esta função é capaz
de realizar o rastreamento de um objeto, baseado
em seu histograma e localização iniciais. O ras-
treamento utiliza informação de cor representada
no espaço de cores HSV.
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Como o controlador servo-visual é realimen-
tado com as posições, na imagem, dos vértices de
um retângulo, uma forma de se obter esses vértices
é utilizar um padrão como o da Figura 1.

(a) (b)

Figura 1: (a)Padrão com marcas coloridas utili-
zado. (b) Retângulo formado pela união dos cen-
tros das quatro marcas.

Com o rastreamento das marcas coloridas da
Figura 1, obtém-se as posições dos vértices do
retângulo necessários ao controlador servo-visual.
Em (Almonfrey and Vassalo, 2009), devido ao
problema da constância de cor, o procedimento
de rastreamento funcionava apenas em ambientes
com iluminação não variável. Em ambientes com
iluminação variável, as cores das marcas variavam,
prejudicando o rastreamento. Esse problema foi
resolvido neste trabalho com o emprego do proce-
dimento de constância de cor.

5 Resultados Experimentais

Para realização dos experimentos, utilizou-se a
GretagMacbethTM ColorChecker Rendition Chart
(GCRC) para se obter os pontos de cores conhe-
cidas na cena (Figura 2).

1 2 3 4

7 8 9 10 11 12

65

13 14 15 16

19 20 21 22 23 24

1817

GretagMcabethTM  ColorChecker Rendition Chart

Figura 2: GretagMacbethTM ColorChecker Ren-
dition Chart.

De posse das reflectâncias espectrais das pla-
cas da GCRC, do espectro de potência da ilumi-
nação CIE D65, escolhida como iluminação pa-
drão, das sensibilidades espectrais do observador
CIE XYZ 2◦ e da Equação 3, conforme encontrado
em (Sharma, 2002), geraram-se as cores das pla-
cas sob efeito da iluminação padrão CIE D65. As
cores foram geradas no espaço de cor CIE XYZ2.
Em seguida, por questões de visualização, as cores
foram convertidas para RGB HDTV com correção

2O espaço de cor CIE XYZ foi desenvolvido de forma
que sua coordenada Y estivesse relacionada ao conceito de
luminância de uma fonte luminosa.

de gamma REC 709.

X = k

N−1X
i=0

x̂(i)e(i)r(i)∆λ,

Y = k

N−1X
i=0

ŷ(i)e(i)r(i)∆λ, (3)

Z = k

N−1X
i=0

ẑ(i)e(i)r(i)∆λ,

onde e(i) é o espectro de potência da iluminação
e r(i) o espectro de reflectância da superf́ıcie, am-
bos amostrados no comprimento de onda, e ∆λ o
intervalo de amostragem. A constante k, exibida
na Equação 4, normaliza as coordenadas X, Y e
Z de forma que uma superf́ıcie refletora perfeita
possua coordenada Y, ou seja, luminância, igual a
100. As funções x̂, ŷ, e ẑ representam as sensibi-
lidades espectrais do observador CIE XYZ 2◦.

k =
100PN−1

i=0 ŷ(λi)e(λi)∆λ
(4)

Conforme mencionado anteriormente, neste
trabalho, não se realiza a caracterização da câ-
mera empregada. A caracterização da câmera é
um procedimento importante para prever não li-
nearidades do processo de produção de cor. Con-
tudo, é também uma tarefa complexa e que de-
pende de um equipamento espećıfico, não sendo
prático realizá-la toda vez que se altera a câmera
empregada no sistema de visão. Desta forma,
desde que os erros de correção de cor sejam aceitá-
veis, é vantajoso não empregar as respostas espec-
trais da câmera, de forma a tornar o procedimento
de constância de cor independente da câmera utili-
zada. Apenas se as respostas espectrais dos senso-
res da câmera estivessem previamente dispońıveis
ou os erros de correção fossem intoleráveis, fato
que não ocorre neste trabalho, as respostas espec-
trais poderiam ser utilizadas para gerar as cores
das placas da GCRC, sob efeito da iluminação pa-
drão CIE D65, de forma tentar diminuir os erros
de correção de cor.

Ao longo do experimento, a GCRC se encon-
tra posicionada sempre no mesmo ponto da ima-
gem, de forma que se possa medir os valores das
cores de suas placas, submetidas ao efeito de ilu-
minação desconhecida da cena. De posse das co-
res das placas sob efeito da iluminação desconhe-
cida e das cores das placas sintetizadas sob efeito
da iluminação padrão CIE D65, pode-se estimar a
matriz de correção de cor utilizando a Equação 2.
Por fim, aplica-se a matriz aos pixeis da imagem.

5.1 Experimento 1

A Figura 3 exibe algumas imagens de uma sequên-
cia de imagens na qual se realiza o rastreamento de
um papel verde. Repare que o rastreamento é rea-
lizado em imagens com iluminação variável e suas
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correspondentes imagens corrigidas. O rastrea-
mento, representado pelo retângulo vermelho, fun-
ciona apenas para a primeira imagem não corri-
gida, da qual se obtém os parâmetros iniciais para
realização do rastreamento. Para as demais ima-
gens não corrigidas, devido à variação da ilumina-
ção, as cores dos objetos na imagem variam, ocasi-
onando a falha do rastreamento. Para as imagens
corrigidas, devido ao procedimento de constância
de cor, o rastreamento não falha, pois as cores
dos objetos das imagens permanecem constantes,
mesmo com a variação da iluminação. Vale res-
saltar que nove pontos conhecidos na cena foram
utilizados para a correção de cor. Apesar de em
(Konzen and Schneebeli, 2007) se ter destacado
que 3 pontos conhecidos seriam suficientes para se
realizar a correção de cor, para iluminações com
cores predominantes são necessários mais pontos
conhecidos na cena.

A Figura 4 exibe os histogramas, relativos ao
canal H do espaço de cores HSV, do papel verde
presente nas imagens da Figura 3. Note que as
imagens corrigidas apresentam histogramas mais
constantes. É a variação do histograma da cor
verde, utilizado para realizar o rastreamento, que
provoca a falha nas imagens não corrigidas.

5.2 Experimento 2

Neste experimento, utiliza-se o controlador servo-
visual na navegação do robô, com o intuito de tes-
tar o método de constância de cor em um ambi-
ente externo sujeito a uma iluminação variável e
não controlável. Os testes são realizados em ima-
gens não corrigidas e corrigidas simultaneamente.
Contudo, apenas os comandos de velocidade obti-
dos a partir das imagens corrigidas são enviados
ao robô. A Figura 5 apresenta três imagens cap-
turadas ao longo da execução deste experimento.
Os retângulos verdes representam o rastreamento
dos papéis coloridos, o retângulo vermelho é for-
mado pelos vértices de referência e o retângulo
azul pelos vértices capturados ao longo do expe-
rimento. A Figura 6 exibe os erros de posição e
orientação do robô em relação ao padrão retan-
gular, bem como a trajetória executada pelo robô
em relação a este mesmo padrão. A Figura 7 exibe
os histogramas RGB do papel superior verde do
padrão, presente nas imagens não corrigidas e cor-
rigidas da Figura 5. Repare que diferentemente do
Experimento 1, onde foram exibidos histogramas
relativos ao espaço de cor HSV, aqui são exibidos
histogramas relativos ao espaço de cor RGB. Isso é
feito apenas para proporcionar a análise do proce-
dimento de correção de cor em diferentes espaços
de cores. Note como os valores dos histogramas
das imagens não corrigidas variam em relação ao
valor inicial, quando comparados aos histogramas
das imagens corrigidas. O baixo ńıvel de luminosi-
dade das imagens não corrigidas é o principal fator

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 3: Imagens com iluminações (a) cinza, (c)
vermelho,(e) verde e (g) azul e imagens (b), (d),
(f) e (h) com iluminações corrigidas para CIE D65.

para a perda do rastreamento neste experimento.
Caso a cor da iluminação do sol variasse substan-
cialmente, conforme acontece em alguns meses do
ano em alguns páıses, a contribuição do proce-
dimento de constância de cor seria ainda maior.
Note pelos gráficos da Figura 6 que o robô execu-
tou a trajetória de maneira a seguir os movimen-
tos do padrão retangular. Os erros de posição e
orientação confirmam que o robô manteve, apro-
ximadamente, as mesmas distância e orientação
iniciais em relação ao padrão retangular.

Por fim, é importante mencionar que apenas
objetos no mesmo plano ou em planos paralelos ao
da GCRC tem as cores corrigidas corretamente.
Além disso, a cor do céu é corrigida de maneira
equivocada, por variar de maneira diferente das
cores das placas da GCRC.

5.3 Experimento 3

A Figura 8 exibe as imagens obtidas neste expe-
rimento. Essas imagens são de um ambiente que
sofre influência da variação da iluminação do sol
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Figura 4: Histogramas do canal H das Figuras (a)
3(a), (b) 3(b), (c) 3(c), (d) 3(d), (e) 3(e), (f) 3(f),
(g) 3(g) e (h) 3(h).

ao longo do dia. Repare como as cores das ima-
gens corrigidas são mais semelhantes que as das
imagens não corrigidas. A GCRC não aparece
nas imagens, porém foi utilizada assim como nos
experimentos anteriores. O objetivo desse experi-
mento é apenas ressaltar que o método de cons-
tância de cor pode também ser utilizado em ta-
refas de reconhecimento de ambientes e localiza-
ção. Caracteŕısticas como histogramas e profun-
didade de cor podem apresentar maiores seme-
lhanças quando comparados entre imagens com
iluminação corrigida. Não se espera que apenas
informações extráıdas das cores das imagens cor-
rigidas sejam utilizadas no reconhecimento de am-
bientes. Espera-se que essas informações ajudem
no processo de classificação como um todo. Por
fim, neste caso, deve-se também considerar as li-
mitações do método, como existência de sombras

(a)

(b)

(c)

Figura 5: Imagens sob efeito de uma iluminação
desconhecida (esquerda) e suas respectivas ima-
gens corrigidas para iluminação conhecida CIE
D65 (direita), ao longo do experimento.

e especularidades.

0 20

−0.15

−0.1

−0.05

0
Erro de Posição

E
rr

o
-
(m

)

Tempo - (s)

(a)

0 20

−20

−10

0

Erro de Orientação

E
rr

o
-
(G

ra
us

)

Tempo - (s)

(b)

0 1 2 3

−1

0

1

2

3
Trajetória
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Padrão
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Figura 6: Erros de (a) posição e (b) orientação
do robô e (c) trajetória do robô em relação ao
movimento do padrão retangular.
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6 Considerações Finais

O procedimento de constância de cor, abordado
neste trabalho, apresentou sucesso quando apli-
cado a imagens reais com variações abruptas de
iluminação. Também mostrou-se eficaz na tarefa
de guiar um robô, utilizando o controlador servo-
visual, por um ambiente submetido a variação da
iluminação do sol. Além disso, o procedimento
de correção de cor pode ser utilizado em algorit-
mos de reconhecimento de ambientes, de maneira
a auxiliar no processo de classificação de ambien-
tes. Apesar do método apresentar pequenos erros
no processo de correção, esses erros não alteraram
significativamente a informação de cor dos obje-
tos da cena. Além disso, o procedimento é inde-
pendente da câmera empregada, por não usar as
respostas espectrais dos sensores da câmera.
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Figura 7: Histogramas RGB das imagens não cor-
rigida e corrigida das Figuras [(a) e (b)] 5(a), [(c)
e (d)] 5(b), [(e) e (f)] 5(c).

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 8: Imagens (a), (b) e (c) capturadas sob
efeito de iluminação desconhecida e (d), (e) e (f)
convertidas para a iluminação conhecida CIE D65.
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Abstract— Robot localization (pose) in outdoor environments is the basis for control and autonomous navi-
gation strategies. Among the multitude of sensory sources and methods, for wheeled robots, simple odometry is
one of most widely used methods, but it is subject to cumulative errors. This paper proposes a new localization
methodology that optimizes, in a least squares sense, the information gathered from multiple encoders (from
four wheels and steering) mounted in an outdoor robotic vehicle. Previously, the article reviews formulations of
various kinematic vehicle models and theirs simplifications, and the resulting localization methodologies. The
methods are validated and compared using simulated and experimental data.

Keywords— Localization, Sensor Redundancy, Odometry, Outdoor Robotics.

Resumo— A determinação da localização (pose) de um robô em ambiente externo constitui a base para as
estretégias de controle e navegação autônoma. Dentre a multitude de fontes sensoriais e métodos, para robôs
com rodas, a odometria simples é um dos métodos mais usados, embora sujeito a erros cumulativos. Esse artigo
propõe uma nova metodologia de localização que otimiza, no sentido dos mı́nimos quadrados, as informações
provenientes de múltiplos encoders (das quatro rodas e de direção) montados em um véıculo robótico terrestre.
Previamente, o artigo revê as formulações da cinemática do véıculo, suas simplificações e as metodologias de
localização resultantes. As metodologias são validadas e comparadas usando-se dados simulados e experimentais.

Palavras-chave— Localização, Redundância de Sensores, Odometria, Robótica de Exterior.

1 Introdução

O problema da navegação robótica autônoma
em ambientes externos (outdoor) apresenta
ainda grandes desafios no contexto cient́ıfico
atual. Neste cenário, conhecer a localização
precisa do robô (ou estimar adequadamente a
imprecisão) é tarefa primordial. A determinação
da pose (posição e orientação) do robô pode ser
fornecida por diferentes métodos, desde utili-
zando sensores proprioceptivos elementares como
encoders nas rodas e direção, sensores inerciais
(Inercial Measurement Unity - IMU), sensores
absolutos (GPS), como também usando sensores
externoceptivos (sonares, câmeras, lasers); até
a combinação (fusão) dessas diferentes fontes
sensoriais.

Embora exista uma grande variedade de
metodologias para a estimação da pose, a odo-

metria simples é, sem dúvida, um dos métodos
de localização mais utilizados em estruturas
de locomoção a rodas. No entanto, erros de
dimencionamento, escorregamentos, imperfeições
na superf́ıcie de contato pneu-solo (erros sistemá-
ticos) e comportamentos singulares (ocasionais)
fazem com que a pose se torne consideravelmente
imprecisa após alguns metros de deslocamento,
principalmente no que tange à orientação do robô
(heading). Além disso a odometria pressupõe
planaridade do movimento.

Várias metodologias de calibração e estimação
são apresentadas na literatura visando reduzir/es-
timar estas imprecisões. Uma metodologia sim-
ples para a correção da orientação é apresentada
em (Borenstein and Feng, 1996), em que as medi-
das de heading de uma IMU são utilizadas heuris-
ticamente para reduzir a divergência da orientação
diferencial (sem algoritmos de filtragem ou otimi-
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zação). Em (Tur et al., 2005), um processo de
estimação consistente da evolução dos erros come-
tidos por um modelo diferencial é proposto. Uma
metodologia de calibração para as dimensões do
véıculo (rodas e ângulos de direção) de um mini-
modelo é apresentada em (Lee and Chung, 2008)
utilizando uma câmera (aplicável para robôs de
pequena dimensão).

Este trabalho tem por objetivo desenvolver es-
tratégias de localização aplicados à um véıculo de
quatro rodas com acionamento independente nas
rodas traseiras e dirigibilidade assegurada pelas
rodas dianteiras. Primeiramente é apresentada
a modelagem cinemática comumente empregada
para um véıculo quatro rodas com direção tipo
Ackerman, e as conversões/restrições nas diferen-
tes etapas de observação e atuação para que esta
modelagem seja válida. É colocado também que,
satisfeitas estas restrições (apresentadas oportu-
namente nas seções seguintes), os modelos tipo
triciclo/bicicleta/diferencial são equivalentes.

Finalmente, como maior contribuição do traba-
lho, é apresentada uma nova metodologia de oti-
mização para o cálculo da odometria, explorando a
redundância entre os encoders das quatro rodas e o
da direção, de forma a minimizar os erros sistemá-
ticos/ocasionais envolvidos e obter uma localiza-
ção mais precisa que a odometria diferencial. Este
procedimento é tratado em (Bonnifait et al., 2001)
mas utilizando uma aproximação calcada em Fil-
tro de Kalman Estendido (EKF). Neste trabalho,
a formulação é linear, permitindo uma solução
exata e muito mais simples.

As estratégias são validadas e comparadas com
dados experimentais obtidos a partir do véıculo
elétrico do projeto VERO (VEı́culo RObótico de
Exterior) (Bueno et al., 2009) (Mirisola et al.,
2011) e são apresentados gradativamente ao longo
do manuscrito.

2 Modelagem Cinemática e Conversões

entre Modelos

A evolução do ponto P (ver figura 1) pode coinci-
dir para o modelo quatro rodas, triciclo e bicicleta
(que apresenta a estrutura mais simples entre os
três modelos citados), com a notação dada na Ta-
bela 1:
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Para que esta modelagem seja válida, duas
restrições desenvolvidas nas seções 2.1 e 2.2, de-
vem ser satisfeitas:

• Conversão do ângulo das rodas no ângulo da
direção, obedecendo simultaneamente a con-
dição de Ackerman;

• Diferencial eletrônico que calcula adequada-
mente os comandos de velocidades para as
rodas traseiras.

As passagens entre cada modelo, devem ser fei-
tas de tal meneira que os parâmetros seguintes
encontrados garantam a consistência do modelo
anterior. Assim, o ângulo da direção permite re-
presentar o modelo inicial com quatro rodas em
um triciclo e o diferencial permite representar o
modelo triciclo em um modelo bicicleta, este por
sua vez é de facil parametrização e amplamente
estudado em situações de controle de trajetória.
Calculadas as leis de controle, tem-se a velocidade
a frente v e o ângulo ψ, e a atuação é realizada
usando as transformações inversas para cada mo-
delo.

vrl

vrr

CG

P

ψ

θ

Y

X
x

y

δR

δL

Figura 1: Conversão entre véıculo quatro rodas no
modelo triciclo.

2.1 Ângulo da Direção a partir de um modelo
quatro rodas

A passagem entre um modelo completo de quatro
rodas para um triciclo realiza-se com o cálculo de

Tabela 1: Notação e Parâmetros Geométricos do Véıculo

P centro do eixo das rodas traseiras.
CG centro de gravidade do véıculo.
(xcir, ycir) coord. centro de rotação instantâneo - CIR.
ψ ângulo da direção.
θ orientação.
δL, δR ângulos rodas esquerda e direita.
v veloxidade no ponto P.
vrl, vrr velocidade rodas traseiras esquerda e direita.
vfl, vfr velocidade rodas dianteiras esquerda e direita.
vψ velocidade do ângulo de direção.
D distância entre as rodas.
L distância entre os eixos.
Γ(α) =

[

1 + D
2L

tan(α)
]

.
Γ̄(α) =

[

1 − D
2L

tan(α)
]

.
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ψ a partir de δL e δR. Assim, o sistema de direção
do véıculo pode ser representado (sem perda de
generalidade) por uma roda virtual no centro do
eixo dianteiro ligando as duas rodas. Este ângulo
não é necessariamente igual a δL e/ou δR (com
excessão para o caso ψ = 0 em que δL = δR =
0). A figura 2 apresenta o esquema geométrico-
anaĺıtico para o cálculo de ψ a partir de δL e δR.
A solução do problema é apresentada no Teorema
1.

(xcir, ycir)

ψδL δR

Y

X

(
D

2
, 0)

(
−D

2
, 0) (0, 0)

Figura 2: Configuração para o cálculo do ângulo
da direção ψ a partir dos ângulos das duas rodas.

Teorema 1 O ângulo da roda virtual ψ da di-
reção do triciclo, válido para uma configuração
qualquer das rodas (sem obedecer necessariamente
a condição de Ackerman), baseado no ângulo da
roda esquerda δL e direita δR é dado por

ψ = arctan

{

2 tan(δL) tan(δR)

tan(δL) + tan(δR)

}

(2)

Prova: As coordenadas do CIR, são obtidas a
partir da encontro das retas passando pelas duas
rodas, mostrado na figura 2:

xCIR = D
tan(δL) + tan(δR)

2(tan(δL)− tan(δR))

yCIR =
D tan(δL) tan(δR)

tan(δR)− tan(δL)

Usando as coordenadas do CIR e o ponto (0, 0)
obtem-se o coeficiente da reta coincidente à roda
virtual

1

tan(ψ)
=

tan(δL) + tan(δR)

2 tan(δL) tan(δR)

2

A relação (2) permite também verificar a sen-
sibilidade de ψ para pequenas variações de δL e
δR. Um conceito importante é que o ângulo ψ
calculado, no caso de um véıculo quatro rodas,
pode não garantir a realização de um movimento
sem deslizamentos, uma vez a relação que acopla
os ângulos das rodas com as dimensões do véıculo
deve obedecer simultaneamente a condição de Ac-
kerman.

2.1.1 Condição de Ackerman e Calibração

da Direção

A calibração consiste em determinar os ângulos
(δL e δR) de cada roda, calcular o ângulo da roda
virtual pela relação (2) e relacioná-lo com a leitura
do encoder de direção. A figura 3 apresenta o
esquema experimental realizado, com dois lasers
fixados nas rodas.

Figura 3: Esquema para a calibração da direção
usando os ângulos δE e δR.

Com os valores obtidos de ψ, pode-se verifi-
car se a condição de Ackerman (3) é válida. Esta
condição estabelece uma relação de acoplamento
entre a geometria do véıculo e os ângulos de cada
roda para a consistência do movimento. A res-
trição no caso Ackerman é em geral de natureza
mecânica sendo facilmente deduzida a partir da
geometria da direção do véıculo ao realizar uma
curva. Ou seja, δL e δR devem obedecer à relação

cot(δR)− cot(δL) =
D

L
(3)

Substituindo (3) em (2), pode-se estabelecer as
relações entre os ângulos realizados pelas rodas
e o ângulo da direção (ψ) da roda virtual, para
que o véıculo realize uma curva sem derrapagem,
resultando em (4).

ψ(δL) = arctan

(

tan(δL)

Γ(δL)

)

ψ(δR) = arctan

(

tan(δR)

Γ̄(δR)

)

(4)

Caso os valores obtidos em ψ, ψ(δL) e ψ(δR) te-
nham uma diferença significativa, o alinhamento
das rodas e/ou o valor das dimensões empregados
em (3) devem ser ajustados; ou então a configura-
ção mecânica da direção não é do tipo Ackerman.

2.1.2 Uma aproximação candidata para o

cálculo de ψ

Uma aproximação intuitiva para o cálculo de ψ a
partir de δL δR seria a média simples dada por:

ψa = (δL + δR)/2

=
1

2

[

arctan

(

tan(ψ)

Γ̄(ψ)

)

+ arctan

(

tan(ψ)

Γ(ψ)

)]

(5)
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A expressão (5) pode ser obtida a patir de (4).
Definindo a função erro ψer entre o ângulo ψ real
e a aproximação ψa tem-se:

ψer(ψ) = |ψ − ψa| (6)

Para as dimensões do véıculo do projeto VERO o
erro da aproximação dado pela equação (6) nos in-

tervalos ψ ∈ [−
π

4
,
π

4
] é pequeno quando δL ≈ δR,

ou seja, ψ ≈ 0 e a aproximação poderia ser usada.
No entanto, o erro ψer (6) pode chegar a 2.7 graus
nos valores extremos de ψ, sendo um erro consi-
derável (figura 4) e, portanto, a expressão exata
(4) deve ser usada.

−50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

angulo direcao [graus]

ψ
er

 [g
ra

us
]

Figura 4: Erro no cálculo de ψ usando (6) para o
intervalo [−π/4, π/4].

2.2 Diferencial Eletrônico

O cálculo do diferencial eletrônico (Lema 2) se
torna necessário uma vez que, ao realizar uma
curva, a roda interna deve girar com velocidade
menor que a roda externa. Garantindo-se a con-
sistência do diferencial de velocidade entre as ro-
das traseiras, a consistência das rodas dianteiras
é automaticamente assegurada.

Lema 2 Dada a velocidade à frente v e ângulo ψ,
as velocidades de cada roda são

vrl = v Γ̄(ψ) e vrr = v Γ(ψ) (7)

Prova: O diferencial eletrônico pode ser deduzido
a partir da velocidade angular de giro do véıculo
θ̇ e a velocidade tangencial das rodas na circunfe-
rência interior e exterior que cada roda realiza:

θ̇ =



















vrr
LΓ(ψ)

vrl
LΓ̄(ψ)

(8)

Pela redundância apresentada em (8), uma vez
que a velocidade angular do véıculo é única, tem-
se:

vrr = vrl

[

Γ(ψ)

Γ̄(ψ)

]

(9)

Dada a velocidade para frente v e ângulo de dire-
ção ψ (após a calibração), temos

v =
vrr + vrl

2
(10)

Substuindo (9) em (10) obtem-se

vrl =
2v

(

1 +
Γ(ψ)

Γ̄(ψ)

)

que desenvolvendo resulta em (7). 2

3 Estimação da pose Usando Encoders

nas Rodas e na Direção

A localização do véıculo pode ser feita utilizando-
se a odometria das rodas, ou seja, medindo-se o
número de rotações efetuadas por cada roda e con-
sequentemente as respectivas distâncias percorri-
das. O sistema de coordenadas global bem como
os referenciais adotados podem ser vistos na figura
1. A evolução da pose entre dois instantes pode ser
facilmente determinada geometricamente, dado a
distância △d percorrida pelo ponto P e a variação
na orientação △θ:





xk+1

yk+1

θk+1



 =



















xk +△d sinc(
△θ

2
) cos(θk +

△θ

2
)

yk +△d sinc(
△θ

2
) sin(θk +

△θ

2
)

θk +△θ



















(11)

em que sinc(x) =
sin(x)

x
, △d = v△T , e △T é o

peŕıodo de amostragem . Esta mesma expressão
pode ser obtida também analiticamente a partir
de (1). Devido à alta taxa de amostragem dos
encoders (50Hz), tem-se que △θ ≈ 0 e assim
sinc(△θ/2) ≈ 1; essa aproximação será usada na
implementação. Além disso, discretizando (1)
com a transformação à frente de Euler, obtem-se
o modelo (11) com a simplificação adicional de
△θ/2 = 0.

As entradas △d e △θ do modelo podem ser
obtidas a partir dos deslocamentos efetuados por
cada roda. Considerando-se o caráter diferencial
das rodas traserias (introduzido na seção (2.2))
obtem-se o modelo de odometria diferencial dado
pelas relações:

△d =
(△drr +△drl)

2
e △θ =

(△drr −△drl)

D
(12)

Fica assim evidente que, a partir dos dois encoders
nas rodas traseiras, é posśıvel obter a pose do véı-
culo. Utilizando o encoder da direção (garantida
pela transformação entre os ângulos de cada roda
no modelo triciclo) obtem-se outra relação para a
variação de heading, com △d calculado em (12)

△θ =
(△drr +△drl)

2L
tan(ψ) (13)

Considerando por outro lado os encoders das ro-
das dianteiras e o encoder de direção obtem-se
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também outras relações:

△d =
△dfl sin(δL)

tan(ψ)
=

△dfr sin(δR)

tan(ψ)

=
△dfr cos(δR) +△dfl cos(δL)

2

△θ =
△dfl sin(δL)

L
=

△dfr sin(δR)

L

(14)

As equações em (12)(13)(14), podem ser descritas
em 5 funções dependentes de △d e △θ como:























































































tan(ψ) = L
△θ

△d

△drr =
2△d+D△θ

2

△drl =
2△d−D△θ

2

△dfr =
2△d+D△θ

2 cos(δR)

△dfl =
2△d−D△θ

2 cos(δL)

(15)

Tem-se assim um sistema de equações sobredeter-
minado não-linear, na forma, yi = Hi(△d,△θ). A
primeira equação, não-linear, pode ser facilmente
reescrita de maneira a obter um sistema de equa-
ções lineares:























0 = y1△d− L△θ +m1

y2 = (2△d+D△θ)/2 +m2

y3 = (2△d−D△θ)/2 +m3

y4 = (2△d+D△θ)/(2 cos(δR)) +m4

y5 = (2△d−D△θ)/(2 cos(δL)) +m5

(16)
em que mi é uma variável aleatória (V.A) com
distribuição normal, representando a incerteza de
cada medida. A minimização do erro quadrático
(e) ponderado é usado como critério para a solu-
ção do sistema:

J = min
1

2
eTMe , e = z−HΦ̂ (17)

Ou seja

Φ̂ = argmin
φ1,φ2

5
∑

i=1

‖zi −HiΦ‖
2
M

(18)

Em que

• Φ = [φ1 φ2]
T = [△d △θ]T ;

• H1 = [y1 −L], H2 = H4 = [1 D/2] e H3 =
H5 = [1 −D/2];

• z1 = 0; z2 = z3 = yi para i = 2, 3; z4 =
y4 cos(δR) e z5 = y5 cos(δL).

Tem-se como solução a expressão:

Φ̂ =
[

HT MH]−1HTMz (19)

conhecida como Estimador deMarkov ouMı́nimos
Quadrados Ponderados. Esse estimador é não-
polarizado (E{Φ̂} = Φ) desde que as hipóteses
de que a média dos rúıdos seja nula (E{mi} = 0)
e não sejam correlacionadas entre si (E{mimj} =
0 para i 6= j). Uma vez que cada uma das leitu-
ras yi, i ≤ 5 são obtidas por sensores diferentes, a
hipótese de que os rúıdos não são correlacionados
pode ser empregada. Na implementação utiliza-se
uma matriz de ponderação diagonal M inversa-
mente proporcional à variância de cada medida,
tal que:

M = diag
(

η−2
1 , η−2

2 , η−2
3 , η−2

4 , η−2
5

)

(20)

onde η2i = E{m2
i }. Uma vez estimados (△d,△θ),

a evolução da pose entre dois instantes (k) e (k+1)
pode ser obtida a partir do modelo de evolução
(11). Portanto, esta estratégia explora a multipli-
cidade de informações advindas dos quatro enco-
ders das rodas e da direção, segundo um critério
de otimalidade quadrático. Nota-se que a pseudo-
inversa em (19) pode ser calculada analiticamente,
justificando a simplicidade computacional e algo-
ŕıtmica do sistema proposto em relação a outras
abordagens que usam o EKF, como em (Bonnifait
et al., 2001).

4 Resultados: Simulações e

Experimentos

Para a validação da metodologia, em um primeiro
momento, foi constrúıdo um simulador cinemático
que, dado v e φ, e acrescentando perturbações
gaussianas nos encoders das rodas e da direção,
determina as distâncias percorridas por cada roda.
Uma realização de simulação é mostrada na figura
5 para um φ constante (idealmente uma trajetória
circular, de duas voltas) enquanto que a figura 6
apresenta os erros de orientação obtidos. Percebe-
se a divergência do modelo diferencial - dado pelas
relações em (12) - e o melhor desempenho da me-
todologia proposta - resultante da equação (19).

Para a parte experimental foi utilizado o véı-
culo elétrico do projeto VERO, enquanto rea-
lizava duas voltas em um percurso retangular
sob controle de trajetória (Mirisola et al., 2011).
Considera-se como referência a trajetória do GPS,
apesar da sua imprecisão (Circular Error Proba-
bility - CEP = 5m), por não se dispor de ground
truth. As figuras 7 e 8 mostram o melhor resultado
da odometria calculada usando a redundância dos
encoders em comparação à odometria diferencial.
Isto é mais evidente principalmente em relação à
orientação do véıculo (figura 8), na qual os erros
de orientação em relação ao GPS são, no geral,
inferiores a 7 ◦.
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Figura 5: Simulação
de odometria: referên-
cia circular (verde), di-
ferencial (vermelho) e
otimizada (azul).
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Figura 6: Erros de ori-
entação: para odome-
tria diferencial (verme-
lho) e para odometria
otimizada (azul).
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Figura 7: Trajetórias usando dados experimen-
tais: odometria diferencial (vermelho), odometria
quatro rodas + direção (azul) e GPS (verde).
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Figura 8: Erro orientação: odom. diferencial (ver-
melho), odometria otimizada (azul).

5 Conclusões

Este trabalho propôs uma metodologia inovadora
para a determinação da pose de um véıculo ro-
bótico em ambiente externo. A informação pro-
veniente de múltiplos encoders é utilizada em um
processo de otimização por mı́nimos quadrados.
Além da simplicidade de implementação, a me-
todologia desenvolvida provê um melhor desem-
penho em relação às estratégias convencionais de
odometria, principalmente no que tange à orien-
tação do véıculo. A fusão entre esta metodologia
e GPS é tratada em (Martins et al., 2011).

Discutiu-se também a modelagem cinemática
de um véıculo de quatro rodas com direção tipo
Ackerman e as restrições que devem ser satisfei-
tas para que esta modelagem e suas simplificações
(triciclo, bicicleta e diferencial) sejam válidas.
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Localização em robótica terrestre: Fusão en-
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Abstract— Robot localization (i.e pose estimation) in outdoor environments is the basis for control and
autonomous navigation strategies. This paper proposes a localization methodology based on GPS and odometry
fusion. An important aspect is a new odometry formulation, wich results from a least squares optimization of
the information gathered from multiple encoders (four wheels and steering) of an outdoor robotic vehicle. Sensor
fusion is developed by using both the Extended Kalman Filter and the Unscented Kalman Filter. Experimental
data are used to validate the methodology and to compare the results of both filters.

Keywords— Localization, Multisensor Fusion, Odometry, Outdoor Robotics.

Resumo— A determinação da localização (i.e. estimação da pose) de um robô em ambiente externo constitui
a base para estratégias de controle e navegação autônoma. Esse artigo propõe uma metodologia de localização
de robôs baseada na fusão entre dados de GPS e odometria. Um aspecto relevante é uma nova formulação
de odometria, que resulta da otimização, por mı́nimos quadrados, das informações provenientes de múltiplos
encoders (das quatro rodas e da direção) de um véıculo robótico terrestre. A fusão sensorial é desenvolvida
usando tanto o Filtro de Kalman Estendido quanto o Unscented Kalman Filter. Dados experimentais são usados
para validar a metodologia e comparar os resultados de ambos os filtros.

Palavras-chave— Localização, Odometria, Fusão Sensorial, Robótica de Exterior.

1 Introdução

A localização de um véıculo robótico é uma das
mais importantes tarefas no desenvolvimento de
estratégias de controle e navegação autônoma.
Entende-se por localização a determinação da pose
(posição e orientação) do véıculo no ambiente onde
ele evolui. De uma maneira simples, a pose pode
ser obtida através da integração da odometria das
rodas, de sensores inerciais de velocidade e acele-
ração (chamados proprioceptivos), através de sis-
temas de posicionamento absoluto (Global Posi-

tion System - GPS) ou utilizando-se sensores ex-
ternoceptivos como câmeras, lasers e sonares. En-
tretanto em alguns cenários (ambientes externos
e/ou urbanos) o simples uso da percepção pro-
prioceptiva é inaceitável, devido à acumulação de
imprecisões com o tempo (erro em posição ilimi-
tado), ao passo que o sistema GPS pode não estar
dispońıvel ou fornecer medidas aberrantes (devido
a oclusões, interferências, transições entre satéli-

tes). Dentre estas alternativas de localização, a
odometria simples é, sem dúvida, um dos méto-
dos mais utilizados em estruturas de locomoção a
rodas. No entanto além de sofrer com a integração
de imprecisões, ela considera a hipótese limitadora
de planaridade do movimento.

Uma maneira de melhorar a estimativa de
pose consiste em combinar as diferentes fontes de
informação de maneira a considerar as incertezas
intŕınsecas de cada sensor, processo comumente
chamado de fusão multisensorial (Durrant-Whyte
and Henderson, 2008). O processo de fusão
frequentemente utilizado consiste em variantes
simples de filtragem Bayesiana, como o Filtro
de Kalman (Kalman Filter - KF). O Filtro
de Kalman apresenta grande versatilidade de
aplicação, tendo como únicas restrições que os
rúıdos do modelo e de observação sejam normais
(gaussianos) não-correlacionados e que os mode-
los empregados sejam lineares. Uma vez que a
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distribuição normal é completamente conhecida
a partir dos dois primeiros momentos (média e
variância), este estimador calcula a média e a
variância condiconal do estado atual dada todas
as observações passadas, como sendo a melhor
estimativa do estado atual, segundo um critério
quadrático.

No entanto, muitos processos apresentam
modelagens não-lineares e/ou perturbações que
não podem ser representadas como gaussianas.
Nestes casos, momentos estat́ısticos de ordem
superior devem ser calculados para a determi-
nação da propagação da função de distribuição.
As implementações que consideram a estimação
dos momentos adicionais possuem o revés de
dimensionalidade, visto que a complexidade
computacional do algoritmo é exponencial em
relação ao tamanho do vetor de estados (Crassidis
and Junkins, 2004). Para permitir a factibilidade
computacional, adota-se usualmente uma solução
aproximada que se restringe a dois momentos
(média e variância), ou seja, sub-ótima; exemplos
são o Filtro de Kalman Estendido - Extended

Kalman Filter - EKF e, mais recentemente,
o Unscented Kalman Filter - UKF (Julier
et al., 2000).

Este trabalho tem como foco a localização de
véıculos robóticos terrestres de quatro rodas, com
propulsão nas duas rodas traseiras e dirigibilidade
assegurada pela orientação das duas rodas dian-
teiras. Ele apresenta uma estratégia de estimação
da pose do véıculo, calcada na fusão entre dados
de GPS e de odometria, usando tanto EKF
quanto o UKF e comparando os desempenhos
obtidos. A contribuição, neste caso, consiste
justamente na formulação da odometria, como
detalhado em (Martins et al., 2011), a saber: i)
a odometria explora os cinco encoders presentes
no véıculo (deslocamentos das quatro rodas e
ângulo de direção), o que resulta em um conjunto
de equações apresentando não-linearidade; ii)
uma transformação executada nessas equações
permite estabelecer uma formulação linear; iii) a
odometria é determinada como a solução de um
processo de otimização por mı́nimos quadrados.

A metodologia é validada com dados expe-
rimentais obtidos a partir do véıculo elétrico do
projeto VERO (VEı́culo RObótico de Exterior)
(Bueno et al., 2009) (Mirisola et al., 2011).

Na sequência do artigo: A Seção 2 introduz a
modelagem do problema. A Seção 3 resume a for-
mulação da odometria usando múltiplos encoders.
A fusão entre odometria e GPS, via EKF e UKF,
é tratada na Seção 4. A Seção 5 apresenta os re-
sultados experimentais e a Seção 6 as conclusões.

2 Modelagem do Problema

A evolução da pose do véıculo pode ser determi-
nada geometricamente como exemplificado na Fi-
gura 1, segundo a notação fornecida pela Tabela
1. Assim, entre dois instantes consecutivos (tk)
e (tk+1), o ponto P percorre uma distância △d e
tem uma variação na orientação de △θ, conforme
as equações cinemáticas:





xk+1

yk+1

θk+1
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△θ

2
) cos(θk +

△θ
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) sin(θk +

△θ

2
)

θk +△θ



















(1)
onde o vetor de estados do sistema é dado por:

x(tk) = [x(tk) y(tk) θ(tk)]
T (2)

Tem-se também sinc(x) =
sin(x)

x
e △d = v△T ,

sendo △T o peŕıodo de amostragem. Adota-se no
entanto, em (1), a simplificação comumente usada
para altas taxas de amostragem: sinc(△θ/2) ≈ 1.

O modelo de observação adotado corresponde
às coordenadas x e y, aqui determinadas pelos da-
dos obtidos de um GPS embarcado.

Figura 1: Evolução da pose do véıculo entre dois
instantes.

Tabela 1: Notação e Parâmetros Geométricos do Véıculo

P centro do eixo das rodas traseiras.
ψ ângulo da direção.
θ orientação.
δL, δR ângulos rodas esquerda e direita.
v veloxidade no ponto P.
△drl, △drr deslocamento rodas traseiras esqu. e dir.
△dfl, △dfr deslocamento rodas dianteiras esqu. e dir.
u1 = △d.
u2 = △θ.
D distância entre as rodas.
L distância entre os eixos.
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y(tk+1) =

[

x(tk+1)
y(tk+1)

]

=

[

1 0 0
0 1 0

]

x(tk+1)

(3)
Ressalta-se que, embora o GPS também forneça
uma informação de orientação que poderia ser
acrescentada como terceiro elemento no vetor de
observação, esta informação apresenta sensibili-
dade, principalmente a baixas velocidades do véı-
culo, sendo portanto descartada na presente for-
mulação.

3 Odometria Usando Múltiplos Encoders

Para véıculos com rodas, frequentemente adota-se
a simplificação da cinemática como sendo a de
um véıculo diferencial. Nesse caso, as equações
de odometria são desenvolvidas utilizando-se
somente as informações dadas pelos encoders

montados nas duas rodas traseiras. Outra sim-
plificação comumente usada, mas mais completa
que a precedente, é o modelo triciclo o qual
resulta do acréscimo, nas equações de odometria,
da informação dada pelo encoder de direção. A
simplificação pelo modelo bicicleta também usa
a informação da direção mas substitui as duas
rodas traseiras por uma única. No entanto, para
fins de odometria, pode-se também explorar as
informações advindas dos encoders montados
nas duas rodas dianteiras. Essas diferentes
formulações da cinemática e das equações de
odometria para véıculos de quatro rodas da classe
considerada nesse trabalho, são discutidas em
(Martins et al., 2011).

Para a estimação da pose do véıculo usando os
quatro encoders das rodas e o encoder de direção
em um esquema de otimização por mı́nimos qua-
drados (Martins et al., 2011), parte-se do modelo
cinemático dado pela equação (1), em que as en-
tradas são as variações em distância △d e angular
△θ. Estabelece-se um conjunto de equações que
relacionam essas entradas aos dados dos cinco en-
coders, que podem ser descritas em cinco funções
dependentes de △d e △θ, segundo a notação dada
na Tabela 1:























































































tan(ψ) = L
△θ

△d

△drr =
2△d+D△θ

2

△drl =
2△d−D△θ

2

△dfr =
2△d+D△θ

2 cos(δR)

△dfl =
2△d−D△θ

2 cos(δL)

(4)

Tem-se assim um sistema de equações sobredeter-

minado não-linear, na forma, yi = Hi(△d,△θ). A
primeira equação, não-linear, pode ser facilmente
reescrita de maneira a obter um sistema de equa-
ções lineares:















































































0 = y1△d− L△θ +m1

y2 =
2△d+D△θ

2
+m2

y3 =
2△d−D△θ

2
+m3

y4 =
2△d+D△θ

2 cos(δR)
+m4

y5 =
2△d−D△θ

2 cos(δL)
+m5

(5)

em que wi é uma variável aleatória (V.A) com
distribuição normal, representando a incerteza de
cada medida. A minimização do erro quadrático
ponderado por M é usado como critério para a
solução do sistema. Ou seja:

Φ̂ = argmin
φ1,φ2

5
∑

i=1

‖zi −HiΦ‖
2
M (6)

Em que

• Φ = [φ1 φ2]
T = [△d △θ]T ;

• H1 = [y1 −L], H2 = H4 = [1 D/2] e H3 =
H5 = [1 −D/2];

• z1 = 0; z2 = z3 = yi para i = 2, 3; z4 =
y4 cos(δR) e z5 = y5 cos(δL);

• M = diag
(

η−2
1 , η−2

2 , η−2
3 , η−2

4 , η−2
5

)

, com η2i
sendo a variância de cada V.A mi.

Tem-se como solução:

Φ̂ =
[

HT MH]−1HTMz (7)

conhecida como Estimador deMarkov ouMı́nimos
Quadrados Ponderados.

4 Fusão entre GPS e Odometria:

Estimação de Estados

Esta seção apresenta as soluções de estimação de
estados não-linear para fusão de GPS e odometria
usando o EKF e o UKF. Para tanto, considere o
sistema representado pelas equações

x(tk+1) = F (x(tk),u(tk),v(tk))
y(tk+1) = C (x(tk+1),u(tk+1),w(tk+1))

(8)

com F(.) dado pelo modelo cinemático em (1) e
C(.) pelo modelo de observação em (3). Os rúıdos
do modelo v(tk) e de observação w(tk) são consi-
derados gaussianos e não-correlacionados entre si,
satisfazendo a:

• E{v} = 0(3×1) e E{vvT } = Q(3×3)

• E{w} = 0(2×1) e E{wwT } = R(2×2)
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4.1 Filtragem pelo EKF

A utilização do EKF supõe que os modelos de evo-
lução/observação sejam cont́ınuos e diferenciáveis.
O prinćıpio básico deste filtro consiste na lineari-
zação do modelo de evolução em (1), onde a ma-
triz A(.) (Jacobiano) é obtida da aproximação do
primeiro termo da série de Taylor.

x(tk+1) = A(x(tk),u(tk))x(tk)

y(tk+1) = Cx(tk+1) (9)

com,

A(x,u) =





1 0 −u1 sin(x3 + u2/2)
0 1 u1 cos(x3 + u2/2)
0 0 1



 (10)

As equações para o cálculo da média e vari-
ância condicionais do EKF correspondem às eta-
pas de predição e atualização convencionais do Fil-
tro de Kalman (Bar-Shalom et al., 2002)(Crassidis
and Junkins, 2004).

4.2 Filtragem pelo UKF

O prinćıpio básico do filtro UKF consiste em criar
um conjunto de part́ıculas (sigma points) cuja
média corresponda ao estado, enquanto que a
covariância é calculada a partir da variância das
part́ıculas e não propagadas explicitamente como
no caso do EKF.

No UKF os rúıdos/incertezas das funções não-
lineares também devem ser estimados. Assim,
para o sistema determińıstico em (1-3) e sua ver-
são estocástica em (8), nos quais o modelo de evo-
lução é não-linear, deve-se criar o vetor de estados
aumentado xa pela inclusão da incerteza v do mo-
delo:

xa(tk) =

[

x(tk)
v(tk)

]

(11)

resultando em dim{xa} = N = 6.

Este filtro apresenta uma primeira etapa de
geração de part́ıculas, que é seguida pelas etapas
de predição e atualização como no EKF.

4.2.1 Geração de Part́ıculas

No ińıcio de cada ciclo são criados o vetor de es-
tados aumentado xa e sua matriz de covariância
aumentada correspondente Pa, tais que:

xa(tk) =

[

x̂+(tk−1)
03×1

]

(12)

Pa(tk) =

[

P+
x (tk−1) 03×3

03×3 Q

]

(13)

onde x̂+(tk−1) e P+
x (tk−1) correspondem respec-

tivamente ao estado e sua matriz de covariância

estimados após a última fase - de atualização, na
interação precedente do filtro.

A geração das (2N +1) part́ıculas iXa no ins-
tante atual, é feita a partir desses estado e variân-
cia aumentados - equações (12) e (13), segundo:

0Xa(tk) = xa(tk)

iXa(tk) = xa(tk) +
(

√

(N + λ)Pa(tk)
)

j
,

i = j = 1, . . . , N (14)

iXa(tk) = xa(tk)−
(

√

(N + λ)Pa(tk)
)

j
,

i = N + 1, . . . , 2N, j = 1, . . . , N

O termo
(

√

(N + λ)Pa(tk)
)

j
equivale a j-ésima

coluna da matriz obtida a partir de uma decom-
posição de Cholesky, onde λ corresponde a um
fator de normalização:

λ = α2(N + κ)−N (15)

Segundo (Julier et al., 2000) α e κ indicam a dis-
perção das part́ıculas em torno da média (suge-
rindo α = 0.001 e κ = 0). As ponderações associ-
adas a cada part́ıcula são tais que

0Wm =
λ

λ+N

0Wc =
λ

λ+N
+ (1− α2 + β) (16)

iWm = iWc =
1

2(λ+N)
, i = 1, . . . , 2N

onde Wm são utilizados para o cálculo da mé-
dia e Wc para a covariância, sendo determinados
apenas uma vez. O fator β aplica correções para
momentos de ordem superior dada a distribuição
da incerteza dos estados (sugerindo β = 2 para
o caso gaussiano). Geradas as part́ıculas, dá-se
sequência aos processos de predição e estimação
do filtro.

4.2.2 Predição

A etapa de predição se inicia com a inserção das
part́ıculas resultantes de (14) e denotadas como:

iXa = [x1 x2 x3 v1 v2 v3]
T ;

no modelo de evolução em (17), esse último ad-
vindo de (1).

iX (tk+1) = F(iXa(tk),u(tk)), i = 0, . . . , 2N

Com

F(iXa,u) =





x1 + v1 + u1 cos(x3 + v3 + u2/2)
x2 + v2 + u1 sin(x3 + v3 + u2/2)

x3 + v3 + u2





(17)
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Após a passagem das part́ıculas pelo modelo, o
cálculo da média ponderada segundo (18) resulta
no próximo estado, enquanto que a covariância é
estimada por (19).

x̂−(tk+1) =

2N
∑

i=0

iWm
iX (tk+1) (18)

P−
x (tk+1) =

2N
∑

i=0

iWc

[

iX (tk+1)− x̂−(tk+1)
]

[

iX (tk+1)− x̂−(tk+1)
]T

(19)

É importante salientar que dim{iXa(tk)} = (6×1)
e dim{iX (tk)} = (3 × 1). A observação prevista
consiste em aplicar as part́ıculas preditas no mo-
delo de observação:

iY(tk+1) = C(iX (tk+1)), i = 0, . . . , 2N (20)

ŷ(tk+1) =

2N
∑

i=0

iWm
iY(tk+1) (21)

4.2.3 Cálculo do Ganho e Atualização

O cálculo do ganho necessita das medidas de co-
variância da sáıda Pyy e da covariância cruzada
entre os estados e a sáıda Pxy, definidas como:

Pxy(tk+1) =

2N
∑

i=0

iWc

[

iX (tk+1)− x̂−(tk+1)
]

[

iY(tk+1)− ŷ(tk+1)
]T

(22)

Pyy(tk+1) =

2N
∑

i=0

iWc

[

iY(tk+1)− ŷ(tk+1)
]

[

iY(tk+1)− ŷ(tk+1)
]T

+R (23)

A atualização do estado obtido na etapa de predi-
ção é realizado em (25) através da inovação pon-
derada pelo ganho computado em (24)

K(tk+1) = Pxy(tk+1) [Pyy(tk+1)]
−1 (24)

x̂+(tk+1) = x̂−(tk+1) +K(tk+1) [y(tk+1)−

ŷ(tk+1)] (25)

Finalmente, a covariância do estado é atualizada
segundo (26) e um novo ciclo do processo de fil-
tragem é iniciado.

Px
+(tk+1) = P−

x (tk+1)−

K(tk+1)Pyy(tk+1)K
T (tk+1) (26)

5 Resultados Experimentais

A avaliação experimental foi realizada com dados
adquiridos pelo sistema embarcado do véıculo
elétrico do projeto VERO, durante duas voltas
realizadas em um percurso retangular sob controle
de trajetória por pontos de passagem (Mirisola

et al., 2011). Os sensores usados foram: i) encoder
incremental das 4 rodas (HOHNER/Série 13) de
2048 pulsos por volta - o que resulta em uma
resolução de 4096 bits na configuração de mon-
tagem utilizada; ii) encoder absoluto de direção
(HOHNER/Série 65), resolução de 4096 bits -
embora, pela variação dos ângulos de direção,
apenas aproximadamente 1/6 dessa faixa seja
efetivamente utilizada; iii) GPS (NOVATEL/Su-
perstar II - SSII-5-5Hz), de 12 canais e Circular

Error Probability (CEP) de 5m. Os encoders

são amostrados a 40Hz e o GPS a 5Hz. A fu-
são odometria-GPS é computada na taxa de 20Hz.

A Figura 2 apresenta a posição do véıculo
segundo a odometria otimizada, o GPS e a fusão
por UKF entre ambos. Apesar da imprecisão
inerente do GPS, os dados por ele fornecidos são
consistentes visto que o ambiente é aberto e não
apresenta oclusões (árvores, edif́ıcios), embora
haja ocorrências de saltos. O efeito desses saltos
é reduzido pelo esquema de fusão como ilustra
o detalhe do canto superior esquerdo, que é
retratado na figura 3. Extrapola-se que, em
casos de ambientes mais propensos a oclusões
e/ou mudanças na constelação de satélites, os
resultados sejam mais significativos.

A estimação da orientação do véıculo é ilus-
trada na figura 4, que mostra o heading resultante
da fusão por UKF em comparação ao sinal forne-
cido pelo GPS. Ressalta-se que esta informação
do GPS não é utilizada no processo de filtragem.
Observa-se que o sinal de GPS é ruidoso e apre-
senta um dado aberrante aos 340 segundos; a fu-
são fornece uma estimativa com menor variância
e elimina a informação aberrante.
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Figura 2: Estimativas de posição: GPS (azul);
Odometria otimizada (vermelho); Fusão GPS-
odometria (verde).

O mesmo caso de estimação foi também im-
plementado usando EKF (com as mesmas matri-
zes de sintonização). Os resultados obtidos foram
similares aos anteriores; no entanto, a diferença
da estimativa de orientação entre ambos os filtros
chega a atingir 10◦, como mostra a figura 5.
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Ressalta-se que, para comparações conclusi-
vas acerca do desempenho dos filtros e avaliação
da robustez da própria metodologia em si, é ne-
cessária uma análise baseada no conhecimento do
ground truth, o que será realizado futuramente
com a utilização de um sistema de localização AP-
PLANIX, integrado ao sistema embarcado do véı-
culo.

−44 −42 −40 −38 −36 −34 −32

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

metros

m
et

ro
s

Figura 3: Detalhe da posição: GPS (azul) e Fusão
GPS-odometria (verde).
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Figura 4: Estimativa da orientação pela fusão por
UKF (verde) em comparação com o heading do
GPS (azul).
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Figura 5: Diferença nas estimativas de orientação
pelo UKF e EKF com mesma sintonização.

6 Conclusões

Este artigo apresentou uma metodologia para a lo-
calização de um véıculo robótico terrestre em am-
biente externo, caracterizada por duas etapas. Na
primeira, partindo da cinemática do véıculo, as in-
formações provenientes de múltiplos encoders (das

quatro rodas e de direção) fornecem uma odome-
tria mais precisa que a odometria simples diferen-
cial. Na segunda etapa, essa odometria é combi-
nada com dados de posição proveniente de GPS,
em um esquema de fusão sensorial empregando-se
tanto o Filtro de Kalman Estendido (EKF) quanto
o Unscented Kalman Filter (UKF). A metodologia
proposta reduz os efeitos de deriva da odometria
e de saltos/dados aberrantes advindos do GPS.
Trabalhos futuros abordarão a sua avaliação face
a ground truth e fusão com outros sensores.

Agradecimentos

Os autores agradecem os financiamentos do
programa PCI-CTI/MCT (551022/2011 − 6)
e dos projetos NAGUIVA (490722/2010 −
5 - CNPq/FCT - Portugal) e INCT-SEC
(573963/2008 − 8 - CNPq e 08/57870 − 9 - FA-
PESP), bem como a atuação de Douglas Figuei-
redo e Tiago Tarossi no véıculo e seus sistemas, e
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terrestre para ambientes externos, X Simpó-

sio Brasileiro de Automação Inteligente, São
João del-Rei, Brasil.



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           1274
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Abstract— In this work we investigate the exploration of an environment with multiple vehicles using a
strategy based on occupancy grids and a technique of simultaneous localization and mapping (SLAM). The
exploration strategy uses concepts of costs and utility from frontier cells. Besides, the SLAM method used is based
on a FastSLAM algorithm with landmarks extracted from visual sensors and a common map of characteristics.
Both activities are coordinated by a central agent. The results obtained by simulation show that when two
vehicles can communicate with a central agent, the exploration task becomes more efficient than that performed
with only one vehicle because it reduces the exploration time maintaining or improving the accuracy in the
position and orientation of vehicles with an even number of particles.
Keywords— exploration, simultaneous localization and mapping, autonomous vehicles.

Resumo— Neste trabalho nós investigamos a exploração integrada de um ambiente com múltiplos véıculos
usando uma estrátégia baseada em grades de ocupação e uma técnica de localização e mapeamento simultâneo
(SLAM). A estratégia de exploração usa conceitos de custo e utilidade de células fronteiras. Além disso, o método
de SLAM utilizado é baseado no algoritmo FastSLAM com marcos extráıdos a partir de sensores visuais e um
mapa de caracteŕısticas comum. Ambas as atividades são coordenadas por um agente central. Os resultados
obtidos por simulação mostram que quando dois véıculos podem comunicar-se com um agente central, a tarefa de
exploração torna-se mais eficiente do que a realizada com apenas um véıculo pois ela reduz o tempo de exploração
mantendo ou melhorando a precisão na posição e orientação dos véıculos com um igual número de part́ıculas.

Keywords— Exploração, Localização e mapeamento simultâneos, Véıculos Autônomos.

1 Introdução

A exploração integrada de um ambiente é uma ativi-
dade de alto ńıvel em que métodos de exploração, lo-
calização, mapeamento e navegação devem ser combi-
nados tal que véıculos autônomos sejam capazes de ma-
pear um ambiente maximizando ganhos e minimizando
custos. Neste trabalho, usamos a técnica FastSLAM
(Montemerlo and Thrun, 2003) para localização dos
véıculos

O SLAM é uma área de pesquisa em franca ativi-
dade que está relacionada com a capacidade de auto-
localização do véıculo e com a obtenção de um mapa
de caracteŕısticas do ambiente em que o véıculo se en-
contra. As duas atividades são correlatas, pois, para
obter um mapa do ambiente, é necessário que o véıculo
conheça sua localização, ao passo que para a localiza-
ção do véıculo é necessário que o mesmo tenha um
mapa do ambiente. Em muitos casos, para localiza-
ção do véıculo, são utilizados dispositivos GPS (global
positioning system). No entanto, a qualidade das infor-
mações obtidas através deste sistema pode ser afetada
pelo número de satélites à vista e por interferências
eletromagnéticas.

O problema do SLAM pode ser assim definido
(M. W. M. G. Dissanayake and Csorba, 2001): dado
um véıculo autônomo dentro de um ambiente descon-
hecido e, usando apenas observações relativas a marcos
no ambiente em relação ao véıculo, construir um mapa
de caracteŕısticas destes marcos e computar simul-
taneamente uma estimativa da localização do véıculo
baseado neste mapa. Uma vez que o SLAM está
garantindo a localização do véıculo, uma grade de ocu-
pação pode ser concomitantemente gerada (Fig.1) para
auxiliar a exploração do ambiente. A referida grade
consiste de um conjunto de células de pequena dimen-
são que discretizam o ambiente a ser explorado. Estas

células armazenam a sua probabilidade de ocupação,
obtida através do sensoriamento do ambiente com o
sensor embarcado no véıculo. O objetivo deste tra-

Figura 1: Grade de ocupação: regiões livres (branco), ocupadas
(preto) e inexploradas (cinza).

balho é mostrar que podemos explorar um ambiente
interno com dois véıculos de forma eficiente quando
estamos usando o FastSLAM (com a obtenção de mar-
cos feitas pelo algoritmo SIFT) para localizá-los. Isto
é porque a estratégia de exploração coordenada reduz
o tempo utilizado na exploração em 30% na média, e
porque os véıculos mantem ou melhoraram a precisão
em sua pose, tudo em relação a operação com um único
véıculo. No FastSLAM, a precisão na pose é conseguido
porque a abordagem utiliza um mapa de caracteŕısti-
cas comum aos véıculos, pela estrutura t́ıpica de um
ambiente interno e pela quantidade de marcos que po-
dem ser obtidos com o algoritmo SIFT. Esta precisão
é obtida com o uso de um mesmo número de part́ıcu-
las, que poderia ser maior, uma vez que o problema
estimado é maior.

A seção 2 apresenta alguns trabalhos relacionados
ao SLAM e a estratégia de exploração. Trataremos do
FastSLAM para um e múltiplos véıculos, respectiva-
mente, nas seções 3 e 4. A seção 5 enfoca estratégia
de exploração e a seção 6 apresenta a descrição dos ex-
perimentos e os resultados obtidos. Teceremos nossas
conclusões e considerações finais na seção 7 .
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2 Trabalhos Relacionados

Diversos estudos sobre o mapeamento tem sido con-
duzidos. Algumas abordagens estimam a pose us-
ando somente a hodometria, o que frequentemente
conduz a resultados imprecisos. Outras usam téc-
nicas de SLAM (EKF-SLAM (M. W. M. G. Dis-
sanayake and Csorba, 2001) e FastSLAM (Montemerlo
and Thrun, 2003)) com a extração de caracteŕısticas a
partir de dados brutos de sensores laser e sonar (C. Ful-
genzi, 2009).

Em (A. Gil, 2006) um filtro de part́ıculas Rao-
Blackwellized (Montemerlo and Thrun, 2003) é usado
para estimar simultaneamente o mapa e o caminho de
um único véıculo. No mencionado trabalho, caracteŕıs-
ticas SIFT são usadas como marcos no ambiente, cujas
coordenadas são extráıdas com um par de câmeras es-
téreo.

Abordagens para SLAM com múltiplos véıculos
podem ser grupadas em duas soluções. Na primeira,
cada véıculo estima seu próprio mapa usando suas ob-
servações e, em um estágio posterior, um mapa co-
mum é formado pela fusão dos mapas individuais dos
véıculos. Na segunda, a estimação de toda trajetória
e do mapa é feita conjuntamente. Um único mapa é
computado simultaneamente usando as observações de
todos os véıculos. O trabalho exposto em (B. Stew-
art, 2003) pode ser classificado no primeiro grupo. A
idéia é que cada véıculo constrói seu próprio mapa e
ao mesmo tempo tenta continuamente se localizar no
mapa constrúıdo pelos outros véıculos usando filtros
de part́ıculas. A abordagem pode lidar com a situação
onde a pose inicial dos véıculos são desconhecidas, re-
solvendo o problema da associação de dados com uma
técnica rendez-vous. Contudo, a fusão dos mapas indi-
viduais é computacionalmente custosa. A abordagem
apresentada em (J.W. Fenwick, 2002) pode ser classi-
ficada no segundo grupo. Ela usa um filtro de Kalman
estendido(EKF) para estimar um vetor de estado for-
mado pelas poses de todos os véıculos e um conjunto
de marcos 2D. Os véıculos obtem observações e con-
stroem um único mapa usando equações de atualiza-
ção do classico EKF (M. W. M. G. Dissanayake and
Csorba, 2001). As poses iniciais dos véıculos devem
ser conhecidas antecipadamente e a associação de da-
dos é assumida como conhecida. Neste caso, a principal
desvantagem reside no fato de que uma única hipótese
sobre a pose do véıculo é mantida.

(A. Gil, 2009) apresenta um algoritmo baseado em
(Montemerlo and Thrun, 2003) onde o mapa é comum
aos véıculos e assume-se que eles tenham pose inicial
previamente conhecida. Os autores mostram através
de experimentos no MATLAB e sem o uso de técnica
de exploração que, para até três véıculos, o erro na pose
é mantido ou melhorado, embora o problema a ser esti-
mado seja maior. (Howard, 2006) propõe um algoritmo
baseado em (Montemerlo and Thrun, 2003) com múlti-
plos véıculos onde eles podem iniciar de pose previa-
mente desconhecida. Nesta abordagem, cada véıculo
constrói em mantém seu próprio mapa. Quando eles
estão na mesma linha de visada, os mapas são fundidos.

Em relação a estratégias de exploração, desta-
camos a abordagem descrita em (W. Burgard and

Schneider, 2005) que usa o conceito de custos e util-
idade de células fronteiras.

3 FastSLAM

O FastSLAM (Montemerlo and Thrun, 2003) decom-
põe o problema do SLAM em um problema de local-
ização do véıculo, e uma coleção de problemas de esti-
mação de marcos que estão condicionados a estimativa
da pose do véıculo.

Seja ut uma ação de controle responsável pela troca
de estado de um véıculo no instante t. Em robótica, a
pose χt do véıculo e a observação zt de um marco θj

são modelados por leis probabiĺısticas

p(χt|χt−1, ut) e p(zt|χt) (1)

com valores amostrados por funções (h e g) com rúıdo
Gaussiano adicionado N(.) adicionado

χt = h(ut, χt−1)+N(0, Rt) zt = g(χt, θj)+N(0, Qt) (2)

O FastSLAM estima a distribuição de probabil-
idade posterior sobre o caminho do véıculo χt =
{χ1, . . . , χt} e o mapa Θ (Eq.3) considerando as ob-
servações zt = {z1, . . . , zt}, as ações de controle ut =
{u1, . . . , ut} e as associações at = {a1, . . . , at} entre as
caracteŕısticas dos marcos que foram observados e as
caracteŕısticas dos marcos no mapa

p(χt,Θ|zt, ut, at) (3)

Figura 2: Fatorando o problema do SLAM - se o caminho
verdadeiro do véıculo χt é conhecido (região sombreada), então
a posição dos marcos θ1 e θ2 são condicionalmente independentes
(Montemerlo and Thrun, 2003).

É demonstrado que se o caminho χt é conhecido,
então a posicão do marco θi em Θ são condicionalmente
independentes, o que permite fatorar o problema da
estimação da distribuição de probabilidade posterior
de χt e Θ como um produto de termos simples (Eq.
4) como descrito na representação (parcial) em rede de
Bayes da Figura 2.

p(χt,Θ|zt, ut, at) = p(χ
t|zt

, u
t
, a

t
)︸ ︷︷ ︸

Caminho

N∏
n=1

p(θn|χt
, z

t
, u

t
, a

t
)︸ ︷︷ ︸

Marco

(4)

A distribuição de probabilidade posterior sobre χt

é estimada usando um filtro de part́ıculas (S. Thrun
and Fox, 2005) e a distribuição de probabilidade pos-
terior sobre os N marcos θi de cada part́ıcula são es-
timados por meio de N filtros de Kalman Estendidos
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(S. Thrun and Fox, 2005) condicionados ao caminho
χt.

O filtro de part́ıculas representa a distribuição us-
ando um conjunto St = {S[1]

t , . . . , S
[M ]
t } de part́ıculas

S
[m]
t =

χt,[m], ψ
[m]
1,t ,Σ

[m]
1,t , d

[m]
1 , . . . ,︸ ︷︷ ︸

Θ[m]

w
[m]
t

 (5)

onde ψ[m]
n,t e Σ[m]

n,t são a média e a covariância das co-

ordenadas de θn condicionado ao caminho χt,[m], d[m]
n

é o descritor de suas caracteŕısticas e w[m]
t é o peso da

part́ıcula.
Quando o véıculo realiza uma observação ele deve

atualizá-la no seu mapa. Dado que os sensores es-
tão sujeitos a erros, as informações incorporadas no
mapa podem ter uma certa quantidade de incerteza.
Esta imprecisão pode conduzir a erros de associação
de dados e de atualização. O erro de atualização pode
ser minimizado através sucessivas observações e, por-
tanto, para melhorar a precisão na pose do véıculo, é
necessário fechar o loop, ou seja, reobservar um marco
previamente observado. O erro na associação de dados
causado pela associação errônea de uma caracteŕıstica
presente no mapa a uma caracteŕıstica de um marco
observado no ambiente pode ser diminúıda com a uti-
lização de conjunto de caracteŕısticas mais robustos,
como é o caso dos descritores SIFT.

O algoritmo FastSLAM utilizado é mostrado a
seguir. Consideramos observações zt = {vt, dt} de mar-
cos visuais extráıdos do ambiente através do algoritmo
SIFT (Lowe, 2004), um algoritmo de visão computa-
cional utilizado para detectar e descrever features em
imagens, cujo descritor dt (um vetor de tamanho 128)
é invariante a escala e rotação da imagem e parcial-
mente invariante ao ponto de visada e a iluminação.
Também consideramos em nosso experimento que todo
marco está associado com um conjunto de coordenadas
vt = [θx, θy, θz]T previamente estipulado.

FastSLAM Visual (St−1, vt, dt, ut)

1. St = Saux = ∅
2. Para cada part́ıcula S

[m]
t−1 de St−1

1. Amostrar χ
[m]
t ∼ p(χt|χ[m]

t−1, ut)

2. Para cada marco θ
[m]
n no mapa Θ[m] computar

1. E
[m]
n = Mahalanobis(d

[m]
n , dt)

2. p
[m]
n,t = f(vt, θ

[m]
n )

3. Fim Para
4. at = argminn E

[m]
n

5. Se Eat < E0 (e p
[m]
at,t > P0)

1. Atualizar marco θ
[m]
at

2. w
[m]
t = p

[m]
at,t

6. Se Eat ≥ E0

1. Novo marco em Θ[m]

7. Fim Se
8. S

[m]
t ⇒ Saux

3. Fim Para
4. Para cada part́ıcula S

[m]
t de Saux

1. Extrair part́ıcula S
[i]
t de Saux com base em w

[i]
t

2. S
[i]
t ⇒ St

5. Retornar St

Para cada part́ıcula S[m]
t−1 de St−1 é amostrado o mod-

elo de movimento do véıculo (passo 2.1). Por outro

lado, para cada marco θ
[m]
n no mapa Θ[m] é com-

putada a distância de Mahalanobis E[m]
n entre o de-

scritor SIFT dt do marco observado e o descritor d[m]
n

de θ
[m]
n (passo 2.2.1), bem como a qualidade da as-

sociação de θ
[m]
n com vt, feita através de função do

FastSLAM (passo 2.2.2). Como associação de dados
(passo 2.4), escolhe-se o marco que minimiza a distân-
cia de Mahalanobis. Se esta distância estiver abaixo
de um certo limite E0 (e p[m]

at,t seja maior que um valor
limite P0), consideramos que temos uma associação de
dados correta e atualizamos a estimativa das coorde-
nadas do marco θ[m]

at com equações do Filtro de Kalman
Estendido (passo 2.5.1). Se for maior ou igual, criamos
um novo marco no mapa (passo 2.6.1). O peso da
part́ıcula corresponde a qualidade da associação p

[m]
at,t

do marco θ[m]
at que foi associado com vt (passo 2.5.2).

Na reamostragem (passo 4), part́ıculas com maior peso
w

[i]
t são replicadas.

O algoritmo FastSLAM no caso de um véıculo re-
quer tempo MN . Isto ocorre porque M part́ıculas no
filtro necessitam ser processadas, enquanto que, para
cada part́ıcula, a associação de dados necessita iterar
sobre N marcos no mapa. Entretanto, se os marcos
forem armazenados usando uma estrutura kd-tree, a
pesquisa pelo vizinho nesta estrutura pode ser feita em
tempo logN , o que acelera a computação da associação
de dados, implicando em um tempo MlogN .

O sucesso obtido com o SLAM tem motivado a
pesquisa do SLAM com múltiplos véıculos, como é dis-
cutido a seguir.

4 FastSLAM com Múltiplos Véıculos

Quando múltiplos véıculos tem a possibilidade de co-
municar com um agente central é justo que trabalhem
juntos uma vez que há uma redução no tempo de ex-
ploração, bem como permite uma cooperação na ob-
servação de marcos no ambiente.

Figura 3: Esquema da exploração com dois véıculos em que
um agente central é responsável pela contrução do mapa de car-
acteŕısticas e da grade de ocupação.

Se k véıculos exploram o ambiente construindo um
mapa comum (Fig. 3) e no instante t o véıculo (i) na
pose χt,(i) executa uma única observação zt,(i), a dis-
tribuição de probabilidade posterior sobre o caminho
χt

(1:k) dos k véıculos e o mapa Θ pode ser estimado a
partir da seguinte função (A. Gil, 2009)

p(χt
(1:k),Θ|z

t
(1:k), u

t
(1:k), a

t) =

p(χt
(1:k)|z

t
(1:k), u

t
(1:k), a

t)︸ ︷︷ ︸
Caminho

N∏
n=1

p(θn|χt
(1:k), z

t
(1:k), u

t
(1:k), a

t)︸ ︷︷ ︸
Marco

(6)

onde χt
(1:k) = {χt

(1), . . . , χ
t
(k)}, u

t
(1:k) = {ut

(1), . . . , u
t
(k)}

e zt
(1:k) = {zt

(1), . . . , z
t
(k)} são o conjunto de caminhos,
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ações e observações dos k véıculos e at = {a1, . . . , at}
é o histórico de associações de dados.

A distribuição de probabilidade posterior sobre
χt

(1:k) é estimada usando k filtros de part́ıculas. Por
outro lado, a distribuição de probabilidade posterior
sobre os N marcos θi de cada part́ıcula são estima-
dos por meio de kN independentes Filtros de Kalman
Estendidos condicionados a χt

(1:k).
Uma vez que o mapa é comum aos véıculos, os k

filtros de part́ıculas produzem um mesmo conjunto St

de part́ıculas

S
[m]
t = [χt,[m]

(1:k), ψ
[m]
1,t ,Σ

[m]
1,t , d

[m]
1,t , . . . , ψ

[m]
N,t,Σ

[m]
N,t] (7)

O estado a ser estimado é composto pela pose
χt,(1:k) dos k véıculos. Teoricamente espera-se que
com o aumento da dimensão do problema, um número
maior de part́ıculas seja necessário para uma boa esti-
mação (S. Thrun and Fox, 2005).

Um algoritmo para o FastSLAM Visual com Múlti-
plos Véıculos é apresentado a seguir (A. Gil, 2009).
A rotina FastSLAM∗ corresponde ao algoritmo Fast-
SLAM (página 3) considerando apenas os passos 1−3.

FastSLAM Visual com Múltiplos Veı́culos

1. St = ∅
2. Para t = 1 até Fim fazer

1.[vt,(1), dt,(1), vt,(2), dt,(2)] = Observaç~oes()

2.[St, wt,(1)] = FastSLAM∗(St−1, vt,(1), dt,(1)ut,(1))

3.[St, wt,(2)] = FastSLAM∗(St−1, vt,(2), dt,(2)ut,(2))

4.wt = wt,(1)wt,(2)

5.St = Reamostragem (St, wt)

3. Fim Para

Neste ponto, é importante notar que estamos es-
timando um mapa comum a todos os véıculos, e to-
das observações, independente de qual véıculo, são en-
viadas ao agente central (Fig.3). No passo 4, esta-
mos considerando que os véıculos iniciam a exploração
a partir de uma pose conhecida pelo agente central.
Como um sistema de referência é adotada pelo agente
central e a pose inicial dos véıculos estão sobre este
sistema, as coordenadas dos marcos no mapa estarão
também no mesmo sistema de referência. Portanto,
para cada part́ıcula S[m]

t definida na equação 7, k pe-
sos são calculados e um peso total associado com a
part́ıcula S[m]

t é definido como

wt =
k∏

i=1

w
[m]
t,(i) (8)

Cada véıculo inclui suas observações em um ordem
pré-definida (passo 4). Desde que as observações são
independentes e Gaussianas, esta ordem não afeta a
estimativa final dos marcos. O algoritmo FastSLAM
no caso de k véıculos requer tempo kMlogN .

Apresentamos a seguir a estratégia de exploração
utilizada.

5 Estratégia de Exploração

Em uma atividade de exploração, o caminho a ser
seguido pelo véıculo deve ser controlado para ser efi-
ciente. Na abordagem que adotamos (W. Burgard and
Schneider, 2005) um destino - célula fronteira de uma

grade de ocupação - é escolhida de acordo com uma
função que avalia o custo da navegação e a utilidade
do destino.

5.1 Custo da Navegação

Para determinar o custo de se alcançar as células fron-
teiras atuais, computa-se o caminho ótimo da posição
atual do véıculo para as células fronteiras com base em
um variante determińıstico do value iteration, um con-
hecido algoritmo de programação dinâmica (Howard,
1960). Considera-se que o custo para atravessar uma
célula da grade (x, y) seja proporcional a sua proba-
bilidade de ocupação P (occxy). O caminho de custo
mı́nimo é computado usando dois passos:

1. Inicialização. A célula da grade que contém a
localização do véıculo é inicializada com 0, e todas
as outras com ∞

Vx,y ←
{

0, se (x, y) é a posição do véıculo
∞, caso contrário

2. Atualização. Para todas as células (x, y) fazer

Vx,y ← min{Vx+∆x,y+∆y +
√

∆x2 + ∆y2P (occx+∆x,y+∆y)}

| ∆x,∆y ∈ {-1,0,1}
P (occx+∆x,y+∆y) ∈ [0, occmax]

onde occmax é a probabilidade de ocupação máxima
de uma célula que é permitido a um véıculo atraves-
sar. Esta técnica atualiza o valor de todas as células
da grade pelo valor dos melhores vizinhos delas, mais
o custo de mover para este vizinho. Aqui, o custo é
a probabilidade P (occx,y) que a célula esteja ocupada
vezes a distância para a célula. A regra de atualização
é repetida até a convergência. Então, cada valor Vx,y é
o custo cumulativo do véıculo se mover de sua posição
para (x, y).

5.2 Utilidade das células fronteiras

Se já existe um véıculo que se move para uma determi-
nada célula fronteira, espera-se que a utilidade daquela
célula seja menor para outros véıculos.

Suponhamos que no ińıcio todas as células fron-
teiras t tenham uma utilidade Ut que é igual para todas
as referidas células. Então, computamos a utilidade
U(tn|t1, . . . , tn−1) de uma célula fronteira tn dado que
as células t1, . . . , tn−1 já tenha sido atribúıda aos véıcu-
los 1, . . . , n− 1 como

U(tn|t1, . . . , tn−1) = Utn
−

n−1∑
i=1

P (||(tn − ti||︸ ︷︷ ︸
d

) (9)

onde P (d) é a probabilidade de que o sensor de distân-
cia do véıculo (sensor a laser em nosso caso) irá cobrir
células a uma distância d

De acordo com a equação 9, quanto mais véıculos
movem-se para um local onde tn seja provavelmente
viśıvel, menor é a utilidade da tn. Computamos P (d)
como

P (d)←
{

1− d
dist max , se d < dist max

0, caso contrário
(10)
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onde dist max é a distância máxima coberta pelo sen-
sor laser. Se existe um obstáculo entre duas células
fronteiras tn e t

′
, fazemos P (||(tn − t

′ ||) igual a zero.

5.3 Seleção dos Destinos

Na seleção dos destinos, consideramos para cada
véıculo i, um balanceamento entre o custo V i

t de se
mover para um destino t e a utilidade Ut deste destino.

Atribuiç~ao de Destinos

1. Determinar o conjunto de células fronteiras.
2. Computar V i

t para cada véıculo i e célula fronteira t.
3. Fazer Ut = 1 para todas células fronteiras t.
4. Enquanto existir um véıculo sem destino fazer

1. Determinar véıculo i e célula fronteira t que
satisfaça

(i, t) = argmax(i∗,t∗)(Ut∗ − V i∗
t∗ )

2. Reduza a utilidade de cada destino t∗ na área
de visibilidade de acordo com

Ut∗ ← Ut∗ − P (||(t− t∗||)
5. Fim Enquanto

A próxima seção descreve o arranjo experimental
e alguns resultados.

6 Experimentos e Resultados Obtidos

Os experimentos foram conduzidos por simulação us-
ando o Player/Stage (Brian P. Gerley and Howard,
2003) em que uma área de dimensão 30 m x 15 m foi
utilizada (Fig. 5). Estamos simulando véıculos Pi-
onner 3DX tendo um sensor laser e um sensor visual,
ambos com campo de visão de 180o e alcance de 5 met-
ros. O sensor laser do Pionner 3DX foi utilizado para

Figura 4: Observação de um marco visual.

construir a grade de ocupação. Por outro lado, para
simular um sensor visual estéreo usamos marcos repre-
sentados por imagens. Cada imagem contém somente
um descritor, cujas coordenadas [θx, θy, θz]T foram ar-
tificialmente atribúıdas (Fig.4). Quando o marco visual
está dentro do campo de visão do véıculo, o algoritmo
SIFT extrai o descritor da imagem e computa a dis-
tância τ e as orientações θ1 e θ2 do marco em relação
ao véıculo 4. Desde que a pose do marco SIFT não
é estável, um rúıdo Gaussiano na distância e nas ori-
entações foi adicionado (tabela 1). No experimento,
consideramos que não existe rúıdo no descritor SIFT.
Contudo, testamos (em separado) a abordagem de as-
sociação do algoritmo FastSLAM (página 3) usando o
hardware Kinect - Xbox e constatamos que a mesma
é bastante robusta. Apresentaremos estes resultados
oportunamente.

Usamos uma grade de ocupação com células de
tamanho 0.5m x 0.5m para auxiliar a exploração do
ambiente. A seleção de destinos foi feita de acordo
com o descrito na seção 5 (Fig.5). Após a seleção do
destino, o caminho a ser percorrido pelo véıculo foi
computado usando o algoritmo A star (Hart, 1968).

d = d + dN(0, σ) d = d
10

ϕ = ϕ + ϕN(0, σ) ϕ = 3π
180

τ = τ + τN(0, σ) τ = τ
10

φi = φi + φiN(0, σ) φi = 1π
180

Tabela 1: Amostragem dos modelos de movimento e de obser-
vação onde N(0, σ) é uma distribuição normal com média zero e
desvio padrão σ

Figura 5: Passos de uma tarefa de exploração. A região som-
breada corresponde ao FastSLAM.

Este algoritmo está configurado tal que escolhe (com
maior probabilidade) trajetórias que estão distantes de
obstáculos detectados na grade de ocupação. Estas tra-
jetórias consistem de caminhos em linha reta e na diag-
onal. A distância viajada pelo véıculo (d) e sua rotação
(ϕ) a cada passo na grade de ocupação, mais a distân-
cia τ e as orientações φ1 e φ2 foram amostradas de
acordo com a tabela 1.

Figura 6: Ambiente 30m x 15m utilizado no experimento con-
tendo marcos visuais.

Para verificar a precisão na pose dos véıculos, con-
sideramos duas situações: (a) um véıculo explora o am-
biente e (b) dois véıculos exploram o ambiente a partir
da mesma pose e de poses diferentes. No caso (b), a
precisão na pose dos véıculo foi similar ou melhor do
que a do caso (a). Isto pode ser constatado na tabela
2.

As figuras 7 e 8 mostram em detalhes os resulta-
dos obtidos em uma tarefa de exploração considerando
os casos (a) e (b). Na figura 7 temos a trajetória per-
corrida pelos véıculos. No caso (b), dois véıculos ex-
ploram o ambiente com metade do número de passos
na grade. A figura 8 mostra o erro na pose dos véıcu-
los considerando os resultados obtidos com a melhor
part́ıcula.

Portanto, os resultados mostram que usando o
mesmo número de part́ıculas, a exploração com um
ou dois véıculos produzem precisões similares ou mel-
hores na pose. Era de se esperar que o aumento no
número de véıculos utilizados na exploração implicasse
na necessidade do aumento do número de part́ıculas
de forma a se conseguir uma estimativa de erro similar
na pose, o que não foi necessário. Na exploração com
dois véıculos, a precisão obtida por cada véıculo, em re-
lação a precisão do véıculo que explora sozinho o ambi-
ente, depende do número de atualizações das estimati-
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Part́ıculas=1000 e σ = 0, 2

Caso xmin xmax ymin ymax αmin αmax

a 0.05 0.20 0.10 0.18 0,05 0,12

b - v 1 0,03 0,08 0,01 0,11 0,03 0,06

b - v 2 0,02 0,04 0,03 0,07 0,04 0,08

Tabela 2: Erro (RMS) nas coordenadas x,y e orientação α.
Valores em metros e radianos. Máximo e mı́nimo correspondem,
respectivamente, a média ± desvio padrão.

Figura 7: Trajetória percorrida pelos véıculos. Casos (a) e
(b) respectivamente. Houve uma redução de 50% no tempo de
exploração (número de passos na grade)

vas dos marcos feitas individualmente por cada véıculo
(Eq.8). Este número tende a se manter na mesma pro-
porção devido a quantidade de marcos que pode ser
obtido pelo algoritmo SIFT, a estrutura t́ıpica de um
ambiente interno (Fig.6) e pelo fato destas atualizações
poderem ser feitas em um marco previamente mapeado
por outro véıculo, uma vez que o mapa é comum aos
véıculos.

No que se refere ao tempo de exploração, os exper-
imentos consideram que os véıculos iniciam de posições
iniciais iguais ou distintas. Houve uma redução média
de 30% (W. Burgard and Schneider, 2005) no tempo
de exploração quando usamos dois véıculos (Fig.7).

A figura 5 mostra as etapas da tarefa de explo-
ração. É importante manter o mesmo número de
part́ıculas na operação com dois véıculos, uma vez que
o algoritmo FastSLAM para dois véıculos necessitam
de um tempo 2MlogN ao invés de MlogN e toda a
exploração é coordenada pelo agente central (seção 4).
Embora a adição de mais véıculos aumente o custo
computacional, a complexidade desta abordagem com
múltiplos véıculos permanece O(MlogN). Portanto,
podemos compensar este aumento com um poder com-
putacional maior no agente central (Fig.3). Em relação
a complexidade na extração de marcos com algoritmo
SIFT, temos que considerar que mesma é feito individ-
ualmente por cada véıculo.

7 Conclusão

Neste trabalho mostramos que uma tarefa de explo-
ração com dois véıculos em um ambiente interno é mais
eficiente do que a realizada com apenas um véıculo,
uma vez que há uma redução no tempo de exploração e
a manutenção ou melhoria na pose dos véıculos com um
igual número de part́ıculas. A partir desses resultados
obtidos por simulação, pretendemos também validar a
abordagem através da exploração de um ambiente in-
terno com véıculos robóticos reais. Neste experimentos
iremos utilizar como sensor visual o hardware Kinect -

Figura 8: Erro na pose dos véıculos considerando a melhor
part́ıcula. Casos (a) e (b) respectivamente.

Xbox.
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Abstract— To validate new approaches in cooperative robotics, we need multiples robots with proper sensors
and actuators configuration. The experimentation process in cooperative manipulation requires mobile manipu-
lators, which are manipulators attached to mobile platforms. This article describes the design, development and
implementation of mobile manipulators through commercial off-the-shelves components. The system is composed
of a mobile platform, a four degree of freedom manipulator, a laser and a localization system based on computer
vision.

Keywords— Mobile Manipulator, Autonomous Robot.

Resumo— A validação de metodologias em robótica cooperativa demanda a utilização de múltiplos robôs que
apresentem configuração adequada no que se refere a sensores e outros dispositivos. Em particular, a realização de
experimentos em manipulação cooperativa requer a utilização de manipuladores móveis, os quais são compostos
de uma base móvel à qual se integra algum tipo de manipulador. O presente trabalho descreve o projeto, o
desenvolvimento e a implementação de manipulador móvel a partir de dispositivos comercialmente dispońıveis.
O sistema é composto por uma base móvel à qual é integrado um manipulador de quatro graus de liberdade, um
sensor a laser e um sistema de localização baseado em visão computacional.

Palavras-chave— Manipulador Móvel, Robô Autônomo.

1 Introdução

A manipulação e transporte de objetos são proble-
mas de grande relevância para a robótica de modo
geral, e em particular para a robótica móvel coope-
rativa. A literatura corrente apresenta um grande
número de trabalhos a respeito de transporte de
partes utilizando robôs industriais fixos em ope-
rações t́ıpicas de pick-and-place. Algumas indús-
trias possuem AGVs (Autonomous Guided Vehi-
cles) para o transporte de peças e componentes em
suas linhas de montagem. Esses véıculos condu-
zem suas cargas componentes ao longo de traje-
tórias definas por trilhos magnéticos posicionados
logo abaixo do piso. A integração de manipulado-
res e robôs móveis autônomos vem sendo investi-
gada desde os anos 80 com resultados importantes
relatados na literatura. Em menor quantidade são
descritos trabalhos que abordam o problema da
manipulação e do transporte por múltiplos robôs
de maneira cooperativa. Até recentemente, a va-
lidação experimental com múltiplos robôs era ba-
sicamente restrita a um pequeno número de véı-
culos, frequentemente dois ou três. Isso pode ser
explicado principalmente pelo custo e dificuldades
de operação simultânea de um número maior de
robôs.

Este trabalho tem com principal objetivo des-
crever o projeto e o desenvolvimento de manipu-
ladores móveis constrúıdos a partir de componen-
tes comercialmente dispońıveis a um custo bas-

tante reduzido, possibilitando a experimentação
com um grupos com maiores quantidades desses
robôs. As plataformas aqui descritas foram inte-
gradas de forma a viabilizar uma grande variedade
avaliações que incluem pesquisa em problemas das
áreas de robótica móvel (i.e. navegação, localiza-
ção, mapeamento, SLAM, etc.) e de robótica coo-
perativa (i.e. transporte, formação, comunicação,
etc.). A Figura 1 mostra um dos manipuladores
móveis desenvolvidos no contexto deste projeto.

A próxima seção apresentada uma breve re-
visão de alguns trabalhos na área de manipulado-
res móveis. Na Seção 3, a concepção do projeto
é apresentada detalhadamente, iniciando com a
descrição das caracteŕısticas da base móvel. A Se-
ção 4 descreve e a modelagem cinemática e cali-
bração do braço manipulador. A Seção 5 descreve
o sistema de localização baseado em visão compu-
tacional, com dados experimentais de avaliação de
precisão. Finalmente, as conclusões obtidas deste
esforço são apresentadas e discutidas na Seção 6.

2 Trabalhos Relacionados

Nesta seção apresentamos uma breve discussão so-
bre alguns sistemas representativos. Um grande
número de artigos foi publicado sobre manipula-
dores móveis ao longo das últimas décadas. 1 A

1Embora humanóides possam ser considerados manipu-
ladores móveis, neste artigo o foco foram em plataformas
móveis, tipicamente com rodas às quais foram acoplados
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Figura 1: Manipulador na configuração adotada,
com o Gripper Padrão.

maior parte desses sistemas é resultado de projetos
de pesquisa em institutos e universidades. Apenas
recentemente algumas empresas disponibilizaram
comercialmente produtos na área de manipulação
móvel como o Kawada HIRO (HIRO – Human
Interactive Robor, 2011); o M1 Mobile Manipu-
lator da Meka (Mekabot, n.d.) e a Kuka (Kuka
Youbot, 2011). uBot (Deegan et al., 2008) é uma
plataforma com dois braços manipuladores sobre
uma base móvel equilibrada dinamicamente. uBot
é um manipulador móvel projetado para interação
homem-máquina e não provê grau de liberdade no
torso e foi projetado de maneira customizada.

Recentemente, a empresa Willow Garage de-
senvolveu um manipulador móvel com alto grau
de sofisticação denominado PR2 (Willow-Garage.
Technical specifications., 2010). O PR2 é uma pla-
taforma robótica móvel com dois braços e possui
uma arquitetura de software aberta baseada no
ROS - Robot Operating System. Essa plataforma
difere de diversas outras plataformas descritas na
literatura por ser vendida comercialmente, tendo
sido projetada de maneira customizada com o foco
principal no problema de manipulação.

Dexter (UMASS at Amherst Lab of Perceptual
Robotics Webpage, 2008) é composto de dois mani-
puladores Barrett WAM (Whole Arm Manipula-
tor) montados em uma estrutura fixa, tendo sido
projetado para exercer contato não apenas com
um ponto final mas também com a superf́ıcie. Her-
nandez (Hernandez-Herdocia et al., 2010) tam-
bém provê uma plataforma com dois manipulado-
res Barrett WAM mas com base móvel (Segway),
tendo sido projetado e constrúıdo com módulos
dispońıveis comercialmente. Essas plataformas
apresentam grande eficácia na realização de ta-
refas complexas de manipulação, mas envolvem a
integração de manipuladores e plataformas móveis
de alto custo.

Há, também, o subgrupo dos manipulado-

braços manipuladores.

res móveis com apenas um braço. Cardea do
MIT (Brooks et al., 2004) foi projetado para na-
vegar em ambientes internos não estruturados.
HERB (Srinivasa et al., 2009) também tem um
braço e foi projetado para aplicações de assistência
em tarefas domésticas do dia a dia. HERB e Car-
dea foram constrúıdos com a base móvel Segway
RMP, o que ocupa mais volume e consome mais
energia.

Em (Bolger et al., 2010), também é apresen-
tado o projeto de uma plataforma móvel para ro-
bótica cooperativa. A principal diferença é que a
plataforma apresentada não possui nenhuma ca-
mera. A plataforma se localiza utilizando um sis-
tema externo de captura de movimentos presente
no ambiente, o que restringe os experimentos.

O dispositivo apresentado neste artigo é simi-
lar a vários outros desenvolvidos em universidades
dos Estados Unidos e da Europa. O objetivo aqui
é prover subśıdios para construção deste manipu-
lador móvel no páıs.

Vale lembrar que a plataforma Create está
sendo utilizada em vários projetos educacionais
em Robótica (Mataric, 2007; Kurt, 2006).

3 Plataforma Móvel

A Figura 2 mostra um diagrama dos principais
módulos constituintes do manipulador móvel.

Figura 2: Diagrama de blocos.

A plataforma móvel consiste de um Create
que é um robô da famı́lia do aspirador de pó Ro-
omba, no qual já foram comercializados mais de
5 milhões de unidades. O manipulador anexado
à plataforma móvel é o modelo AX 12 com qua-
tro graus de liberdade fabricado pela CrustCra-
wler robotics. O braço é acompanhado por um kit
chamado USB to dynamixel o qual contém os dis-
positivos necessários para controle via porta USB
de um computador.

O netbook é usado para integrar a plataforma
móvel com o manipulador e os sensores, e tam-
bém faz o mapeamento do deslocamento da pla-
taforma através dos sensores. Também foi inte-
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grado um push-button com rádio RF ASK para
ligar/desligar a plataforma remotamente. Um pe-
queno transmissor ASK pode ser usado para en-
viar um sinal para o desligamento em caso de
emergência. Foram utilizadas duas placas de acŕı-
lico para montagem adequada dos componentes
do manipulador móvel.

A Figura 1 mostra o manipulador móvel e a
figura 2 apresenta diagrama de interligação dos
componentes de hardware.

3.1 Base Móvel

A plataforma móvel é da famı́lia do aspirador de
pó Roomba, chamada de Create e desenvolvida
pela iRobot. O Create possui 33 cm de diâmetro.
A plataforma possui um sensor bumper na parte
frontal, um receptor de infra-vermelhor ominidire-
cional, dois sensores infra-vermelho para detecção
de escadas. A platforma é alimentada pela sua
própria bateria com capacidade de 3Ah. O Cre-
ate possui um conector 7-pin para conectar com
o computador. O controle do Create é feito uti-
lizando a biblioteca do software Player (Gerkey
et al., 2003).

3.2 Sensores

Adicionamos a plataforma móvel dois sensores. O
primeiro sensor é um webcam Logitech Pro 9000
responsável para obter imagens e realizar a loca-
lização (seção 5). O segundo componente é um
sensor a laser range finder (lrf) fabricado pela
Hokuyo, modelo URG-04LX-UG01, para detectar
obstáculos e auxiliar na navegação.

3.3 Braço Manipulador

O manipulador utilizado no projeto foi o AX-12
Smart Arm, produzido pela Crustcrawler e aci-
onado por servomotores Dynamixel AX-12+, da
Robotis. Além do gripper padrão do manipula-
dor, pode ser usado o AX-12 “2 in 1” Robotic
Gripper, vendido separadamente pela Crustcra-
wler, que possibilita um garra mais estável e con-
fiável, exigindo poucas modificações no projeto e
na modelagem matemática. O manipulador pos-
sui três DOF, sendo de montagem e modelagem
bastante simples. Ambos os grippers possuem um
DOF (Roll), além do comando para abrir e fechar.
Ao todo, utiliza sete servomotores. No projeto, a
configuração adotada para o Manipulador foi com
a junta fixa flexionada em 90 graus para frente,
conforme mostrado na figura. A configuração foi
escolhida pela maior área de trabalho à frente do
manipulador.

3.3.1 Interface

O controlador utilizado para os servo foi o
USB2Dynamixel, produzido pela Robotis, capaz

de controlar com um único barramento até 254
servos. A alimentação deve vir de fonte externa,
uma vez que o adaptador USB2Dynamixel não
provê a corrente necessária para alimentar todos
os motores. O controlador é conectado à porta
USB de um netbook ASUS eeePC.

3.3.2 Alimentação

O braço usado no projeto é constitúıdo por se-
tes servos que são alimentados em paralelo por
uma tensão que pode variar de 7 a 10 V sendo a
quantidade recomendada pelo fabricante de 9,8V.
Estes, no pior caso, demandam 0,9 A cada um.
É necessário, portanto, que a bateria esteja apta
a suportar altas descargas sem alterar sua capaci-
dade, em outras palavras não sofrer efeito Peukert
(número de peukert próximo de 1).

Atendendo as especificações foi escolhido para
a alimentação do braço uma bateria de NIMH
pois, esse tipo de bateria não sofre efeito Peukert,
responde bem a altas descargas , possui um va-
lor alto de ciclo de vida (500-1500), apresentam
densidade de armazenamento bastante significa-
tiva 60-120 Wh/kg 220-300 Wh/L e trabalhará
sobre condições normais de temperatura e pres-
são.

3.3.3 Controle

Utilizando a SDK disponibilizada pela Robotis
para controle dos servomotores Dynamixel, foi es-
crita uma API para o controle. Os algoritmos
para a cinemática direta, cinemática inversa e
para a calibração (seção 4) do manipulador fo-
ram implementados na linguagem C e disponibi-
lizados em uma biblioteca juntamente com fun-
ções para controle do robô utilizando o controla-
dor USB2Dynamixel, possibilitando o controle e
a programação do braço através de programas es-
critos pelo usuário.

4 Processo de Calibração

Nesta seção descrevemos o modelo matemático do
manipulador, e discutimos o processo de cinemá-
tica direta, inversa e calibração do manipulador.

4.1 Modelo Matemático

Na configuração escolhida, os parâmetros
Denavit-Hartenberg do Manipulador estão lista-
dos na Tabela 4.1. Logo abaixo, na Tabela 4.1,
estão as medidas fixas do manipulador que foram
medidas com um paqúımetro.

4.2 Cinemática Direta

Devido à simplicidade do manipulador, pode ser
utilizado facilmente um método geométrico para,
a partir de suas dimensões e do ângulo de cada



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           1283

Figura 3: Desenho esquemático do manipulador,
mostrando a nomenclatura usada para os links e
juntas e suas respectivas localizações.

α a θ d

Elo 1 π
2

L2 θ1* L1

Elo 2 0 L3 θ2∗ 0
Elo 3 0 L4 θ3∗ 0

Tabela 1: Parâmetros DH para o manipulador na confi-
guração adotada. Valores com * referem-se a variáveis de
junta.

junta, efetuar o cálculo da posição de seu efetu-
ador. Fixando-se a origem no centro da base do
Manipulador, podemos calcular separadamente a
posição final em cada coordenada.

Fixando-se a primeira junta em um valor esta-
cionário, o manipulador se move apenas em duas
dimensões, podendo simplificar os cálculos das de-
mais em um único plano. O valor encontrado da
posição para eixo vertical será a posição no eixo
Z. O valor encontrado da posição para o eixo ho-
rizontal será a resultante das posições nos eixos
X e Y. O ângulo da quarta junta não modifica a
posição do gripper, apenas sua orientação. Então,
para se encontrar a posição nos eixos X e Y, sim-
plesmente multiplicamos esse valor pelo cosseno e
pelo seno do ângulo da primeira junta, respectiva-
mente, e aplicar as devidas correções conforme o
sentido adotado como positivo para cada eixo.

x = (L2 + (L3 ∗ cos θ2) + (L4 ∗ cos(θ2 + θ3))) ∗ cos θ1,

y = (L2 + (L3 ∗ cos θ2)− (L4 ∗ cos(θ2 + θ3))) ∗ sin θ1,

z = L1 + (L3 ∗ sin θ2) + (L4 ∗ sin(θ2 + θ3)).

4.3 Cinemática Inversa

O cálculo inverso, que obtém os ângulos das jun-
tas em função da posição do efetuador, também
pode ser facilmente realizado através de métodos
geométricos, podendo ser encontrada as duas po-
ses posśıveis para cada posição. Pela limitada li-
berdade do manipulador, não é posśıvel se obter
várias diferentes orientações em um mesmo ponto.
Apenas duas ou, em alguns casos, uma. Isso sim-
plifica os cálculos da cinemática inversa, podendo

Link Comprimento
L1 85,344 mm
L2 77,724 mm
L3 171,45 mm
L4 209,55 mm

Tabela 2: Valores para os parâmetros D-H.

se excluir os cálculos de orientação, que se torna
irrelevante.

Assim como na cinemática direta, também se
parte do prinćıpio de que, fixando-se a primeira
junta, a posição do efetuador se move em um único
plano. Chamaremos os eixos desse plano de X ′ e
Z ′. Determinando-se a rotação desse plano em
torno do eixo Z, podemos determinar o ângulo da
primeira junta.

θ1 = arctan( y
x
);

Em seguida, definimos a posição a ser alcan-
çada no plano já rotacionado. A coordenada Z,
será igual à coordenada Z do espaço (altura). A
coordenada horizontal, X ′, será a resultante entre
as coordenadas dos eixos X e Y no espaço. Para
simplificar ainda mais, podemos transladar a ori-
gem desse plano para o inicio da segunda junta,
reduzindo os dois Offsets L1 e L2 da primeira.

z′ = z − L1

x′ =
√

x2 + y2 − L2

Para auxiliar os cálculos, cria-se o segmento
w, unindo a origem do plano ao ponto X ′Z ′. De-
nominaremos (alpha) o ângulo criado entre esse
segmento e L3. Também denominaremos (beta) o
ângulo suplementar ao da junta 3. Podemos, as-
sim, utilizar a Lei dos Cossenos para calcular os
ângulos α e β e, a partir deles, calcular os ângu-
los finais, das juntas restantes. A Figura 4 ilustra
este processo.

α = arccos(
L2

4
−L2

3
−w2

−2∗L3∗w
)

β = arccos(
w2

−L2

3
−L2

4

−2∗L3∗L4

)

A partir dáı, calculamos com mais facilidade
os ângulos que queremos.

θ2 = α− π + arctan( z
′

x′
)

θ3 = β − π

Figura 4: Diagrama descrevendo a cinemática.
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4.4 Calibração

A calibração do manipulador é feita se efetuando
uma batelada de medidas de posição do efetua-
dor em diversas poses, armazenando essas medi-
das juntamente com a posição ideal onde o mesmo
estaria se o manipulador não possúısse erros. Tais
medidas podem ser obtidas por diversas técnicas.
Para esse projeto, as medições foram feitas uti-
lizando imagens. Uma câmera é apontada para
o Manipulador, podendo ver toda sua extensão.
São presos ao manipulador dois marcos fiduciais
(Imagens com tamanho conhecido e padrões de-
tectáveis por computador): um na Base e um, di-
ferente, no efetuador. Um software efetua as medi-
ções de posição e orientação de ambos os marcos,
com base no tamanho e no padrão dos mesmos.
No presente projeto, é utilizado com esse fim o
software silvver.

Depois de feitas as medidas e acumulados os
dados, se iniciam os cálculos. O primeiro passo
é definir todos os elementos da equação matricial
que retornam o vetor posição do efetuador em fun-
ção do vetor das coordenadas da base, através de
Rotações e Translações baseadas nos parâmetros
DH. É aconselhável realizar o maior número pos-
śıvel de medições, para minimizar o erro.

Ai = Rot(z, θi) ∗ Trans(0, 0, di) ∗

Trans(ai, 0, 0) ∗Rot(x, αi)
Onde i é o número da junta.
Tn = A0 ∗A1 ∗A2 ∗ ... ∗An

Em seguida, a essa equação adicionamos os
erros de cada junta. O erro é expresso por uma
matriz que possui seis parâmetros, a serem calcu-
lados.

Ei =









1 −εr,i εs,i εx,i
εr,i 1 −εp,i εy,i
−εs,i εp,i 1 εz,i
0 0 0 1









Resultando:
Tn = A0 ∗E0 ∗A1 ∗E1 ∗A2 ∗E2 ∗ ... ∗An ∗En

Para utilização futura, calcula-se a matriz Ja-
cobiana Je da matriz de transformação, já com os
erros, com respeito ao vetor ǫ que contém todos
os elementos de erro de todas as juntas.

Utilizamos, então, dos dados das medições,
encontrando-se para cada pose medida o vetor
∆X, que é a diferença da posição real pela po-
sição ideal em cada coordenada. Concatenamos
todos esses vetores, então, em um único vetor de-
nominado ∆Xt. O mesmo fazemos com a matriz
Je, substituindo os valores dos ângulos θ para cada
posição e concatenando todos em uma única ma-
triz Jt. Temos então:

Jt =





Je1
...

Jem





∆Xt = Jt ∗ ǫ

Uma estimativa única dos erros pode ser então
encontrada, pela equação a seguir:

ǫ = (JT
t ∗ Jt)

−1 ∗ JT
t ∗∆Xt

Através dos erros encontrados, a diferença de
posição que deve ser enviada ao Controle pode ser
expressa por;

∆X = Je ∗ ǫ

Portanto, nesta seção discutimos o processo
de calibração necessário para o manipulador mó-
vel.

5 Localização

O nosso Sistema de Localização PolarStar é
inspirado nos sistemas de localização NorthStar R©

da Evolution Robotics (NorthStar Evolution
Robotics, 2011), e StarGazer R© da Hagisonic
(Hagisonic StarGazer Robot Localization Sys-
tem, 2011). Ele possibilta que o robô, com uma
webcam embarcada, voltada para cima, possa
se localizar lendo a posição de vários marcos
fiduciais montados no teto. A pose é obtida
com base no sistema de localização silvver cite,
o SLM transforma a leitura de um marco em
relação à câmera em dados de posição global do
robô, tendo como base as já conhecidas posições
dos marcos. No diagrama que se segue é posśıvel
visualizar as transformações feitas:

Figura 5: Informação fornecida pelo PolarStar,
após a tranformação. Visão superior, como é de-
sejada para a navegação.

O modelo matemático para realizar essa tran-
formação é direto. A partir da informação
Vmarkcam

e θmarkcam
fornecidas pelo silvver, o ân-

gulo θrobotglobal
da pose global do robô é dado pela

soma entre os ângulos θmarkcam
e θmarkglobal

, pre-
viamente conhecido. A posição Vrobot do robô é
dada pela diferença entre Vmarkglobal

(vetor posi-
ção do marco) previamente conhecido, uma rota-
ção de θrobot e uma reflexão em torno do eixo X
aplicadas a Vmarkcam

(vetor posição do marco em
relação à câmera). Como segue:

θrobot = θmarkcam
+ θmarkglobal
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Vrobot = Vmarkglobal
−

(

cos(θrobot) − sin(θrobot)
sin(θrobot) cos(θrobot)

)

·

(

−1 0
0 1

)

Vmarkcam

Experimentos foram feito com o objetivo de
verificar a confiabilidade das informações dadas
pelo sistema. Várias medições da posição do robô
medida pelo sistema foram confrontadas com me-
dições feitas fisicamente usando uma trena digi-
tal (verdade absoluta). As posições medidas pelo
PolarStar foram plotadas junto com as medições
f́ısicas.

Figura 6: Resultado do Sistema de Localização
por marcos.

A figura 6 mostra o resultados dos experi-
mentos. Os eixos do gráfico estão em miĺımetro
(mm). Cada quadrado vermelho mostra a posição
do marco. Os pontos azuis mostram a posição in-
ferida pelo robô. Como pode se perceber, o erro
do sistema de localização é pequeno. O erro médio
é 13.7 mm para o eixo X e 18.1 mm para o eixo
Y.

6 Conclusão

A realização de experimentos no mundo f́ısico é de
suma importância para a validação de metodolo-
gias em robótica cooperativa. Este artigo descre-
veu o projeto, o desenvolvimento e a implementa-
ção de manipulador móvel a partir de dispositivos
comercialmente dispońıveis. O manipulador mó-
vel é composto de uma base móvel, um manipula-
dor de quatro graus de libertadade, um sensor a
laser, um sistema de localização.

Como trabalhos futuros pretende-se incre-
mentar a infra-estrutura com a implementação de
novas funcionalidades (por exemplo, uma interface
para a comunicação entre os robôs e alocação de
tarefas com múltiplos robôs).
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Abstract— This work addresses the problem of attitude determination for a quadrotor UAV in the presence of sensor faults. The
proposed solution is based on modeling the aircraft’s instruments as a hybrid multiple model (MM) system in order to provide
reliable orientation estimates even if strong sensor disturbances arise. The numerical results compare our MHMF with the widely
known IMM and the EKF and show our algorithm’s usefulness in estimating the orientation of a real robotic system in situations
where the EKF fails.

Keywords— Stochastic filtering, Hybrid systems, AHRS.

Resumo— Este artigo trata do problema de determinação da atitude de um VANT do tipo quadrirrotor na presença de falhas de
seus sensores. A solução proposta é baseada na modelagem da instrumentação da aeronave como um sistema híbrido a múltiplos
modelos (MM) para prover estimativas confiáveis de orientação mesmo havendo fortes perturbações das medidas dos sensores. Os
resultados numéricos comparam o nosso filtro MHMF com o amplamente conhecido IMM e com o FKE e mostram a utilidade de
nosso algoritmo na estimação da orientação de um sistema robótico real em situações em que o FKE falha.

Palavras-chave— Filtragem estocástica, Sistemas híbridos, AHRS.

1 INTRODUÇÃO

Navegação e localização 3D de robôs são questões de
extrema importância (Titterton and Weston (1997)),
especialmente no caso de robôs que operam em ambi-
entes externos. Prover estimativas confiáveis da pose
do sistema envolve a combinação, por meio de algo-
ritmos de filtragem, de medidas de sensores proprio
e exteroceptivos, fornecendo assim informações sobre
posição, orientação, velocidades ou qualquer outra va-
riável espacial de interesse. Neste contexto, grande
parte dos trabalhos a respeito de fusão de dados as-
sumem implicitamente que “dois sensores são melho-
res do que um”, uma idéia tornada famosa na área de
robótica por Allen and Bajcsy (1986). Contudo, esta
afirmação é válida apenas para sensores operando cor-
retamente, i.e., não viesados. Para o caso de robôs
em condições reais de operação, medidas problemá-
ticas provenientes de apenas um dos sensores podem
comprometer o desempenho do sistema de localização
como um todo.

Sistemas híbridos denotam uma classe de siste-
mas dinâmicos cujo comportamento combina variá-
veis de estado contínuas e discretas (Goebel et al.
(2009)), havendo extenso número de trabalhos dedi-
cados ao problema de estimação de estados para este
tipo de sistema. Por exemplo, Xue and Runolfsson
(2008) e Doucet et al. (2001) utilizam filtros de par-
tículas como estimadores de estado para sistemas hí-
bridos, enquanto que Shi et al. (2000) usam técnicas
de filtragem de Kalman robustas. De acordo com Ma-
zor et al. (1998), o filtro IMM introduzido por Blom

and Bar-Shalom (1988) é uma das melhores escolhas
para estimação de estados no contexto de sistemas hí-
bridos, incitando diversos estudos a propor melhorias
de seu desempenho. Dentre os avanços recentes, está
o MHMF de Santana, Menegaz, Borges and Ishihara
(2010), que generaliza o passo de “mistura” de estima-
tivas do IMM ao permitir uma profundidade de fusão
variável. Além disso, o MHMF incorpora um passo de
eliminação de hipóteses improváveis para redução da
carga computacional do filtro e estima as probabilida-
des de transição entre modos em tempo real baseado
somente na verossimilhança das medidas dos senso-
res.

Motivados pelo problema de estimação de atitude
de um Veículo Aéreo Não-Tripulado (VANT) do tipo
quadrirrotor, a contribuição deste trabalho reside na
descrição do problema de fusão de dados para sistemas
fortemente perturbados por meio do paradigma de mo-
delagem híbrida. Devido a falhas fortuitas dos senso-
res, o Filtro de Kalman Estendido (FKE) inicialmente
testado como estimador de estado não foi capaz de ge-
rar informações confiáveis. A solução encontrada foi
descrever o AHRS (do inglês,Attitude and Heading
Reference System) como um sistema a Múltiplos Mo-
delos (MM) com modos pertencendo a configurações
de operação dos sensores, tornando o filtro capaz de
detectar medidas corrompidas no momento de atuali-
zação de suas estimativas. Além disso, os resultados
numéricos aqui apresentados se valem da capacidade
do MHMF de detectar e eliminar modos incorretos de
operação para reduzir a complexidade computacional
do filtro, tornando-o passível de implementação em
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uma plataforma robótica real com restrições de ener-
gia e poder computacional.

Este trabalho está organizado da seguinte forma.
A Seção 2 descreve o problema de filtragem MM e o
conceito de seguimento de múltiplas hipóteses. Em se-
guida, a Seção 3 apresenta o filtro MHMF, que é usado
no AHRS da Seção 4 para gerar os resultados numé-
ricos da Seção 5. Por fim, as conclusões do trabalho
estão contidas na Seção 6.

2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Assim como já mencionado anteriormente, a princi-
pal motivação deste trabalho partiu do problema de es-
tabilização em ambientes internos de um quadrirrotor
cujos sensores sofrem fortes perturbações. Equipado
apenas com um sonar de ultrassom, um magnetômetro
de três eixos e uma Central Inercial (IMU, do inglês
Inertial Measurement Unit) com acelerômetros e girô-
metros tri-axiais, o AHRS do quadrirrotor não pode
se valer de informações de GPS para refinar suas es-
timativas. Ademais, os ambientesindoor nos quais
espera-se que o VANT voe sofrem de distorções lo-
cais do campo magnético, que levam o magnetômetro
a momentaneamente indicar mudanças de orientação
mesmo se o quadrirrotor se mantiver com a mesma
pose. Finalmente, o magnetômetro de baixo custo em-
barcado algumas vezes fornece medidas espúrias, cuja
causa é ainda desconhecida dos autores.

Uma vez que o AHRS do quadrirrotor deve ser ro-
busto a distúrbios do ambiente de forma a permitir que
o VANT voe em segurança em meio a pessoas e obje-
tos, este trabalho adota o paradigma de fusão híbrida
de dados proposto por Santana, Borges and Ishihara
(2010) de maneira a lidar com falhas dos sensores.
Além de naturalmente incorporar testes de hipóteses
em sua estrutura Bayesiana, esta formulação não in-
troduz os atrasos que invariavelmente surgem da uti-
lização de filtros digitais para suavização de medidas.
Dentro do amplo campo de pesquisa de sistemas hí-
bridos, este trabalho está primordialmente interessado
na classe especial de sistemas MM, em que uma das
variáveis de estado discretas denota mudanças no mo-
delo matemático do sistema. Portanto, no lugar de se
utilizar apenas um modelo em espaço de estados para
descrever a evolução do sistema e suas saídas, siste-
mas MM permitem mudanças contínuas de modelo di-
nâmico ao longo do tempo. A fim de abordar o pro-
blema de filtragem MM, considere o sistema híbrido a
tempo discreto descrito por

xk = fmk(xk−1,uk−1,wk−1), (1)

yk = hmk(xk,vk),k∈ N, (2)

em quexk ∈ R
nx é o vetor de estados contínuos;

mk ∈ M , {1,2, . . . ,M} é o estado discreto modal
(modo) do sistema, que pode assumirM valores di-
ferentes; fmk : Rnx ×R

nu ×R
nw → R

nx é uma fun-
ção de evolução de processo possivelmente não-linear;
hmk :Rnx×R

nv →R
ny eyk ∈R

ny são, respectivamente,
a função de medição e o vetor de medidas dependentes
do modo;uk−1 ∈R

nu é o vetor de entrada; evk−1 ∈R
nv

e wk−1 ∈ R
nw são processos de ruído. Assim como

pode ser visto em (1)-(2), o modo discretomk define
um conjunto deM diferentes funções de evolução do
espaço de estadosfmk e de mediçãohmk, funções es-
tas utilizadas para descrever a dinâmica do sistema.
Assume-se que a variávelmk segue uma Cadeia de
Markov, em que são desconhecidos o vetor inicial de
probabilidadesp(m0) e a Matriz de Probabilidades de
Transição (MPT)

Πk={πi, j},πi, j=Pr{mk= j |mk−1=i}, i, j ∈M,∀k∈ N. (3)

Assumindo que tantoxk quantomk podem não ser
mensuráveis, o problema de filtragem estocástica hí-
brida visa à estimação da função densidade de proba-
bilidadea posterioriconjunta

p(xk,mk|y1:k) = p(xk|mk,y1:k)Pr(mk|y1:k) (4)

de xk e mk baseada numa seqüênciay1:k =
{y1,y2, . . . ,yk} de medidas corrompidas por ruído ge-
radas de acordo com (2). Considerando o sistema MM
com MPT desconhecida descrito em (1)-(2) com con-
dições iniciais ˆx0, P̂0, p̂(m0), e Π̂0 e baseado em uma
seqüência de medições de saíday1:k, deseja-se obter:
x̂k, o vetor estimado de estado de mínima variância
com matriz de covariâncias do erroP̂k; p̂(mk), o vetor
estimado de probabilidade dos modos; eΠ̂k, a MPT
estimada.

Em razão da possível falta de conhecimento
acerca das transições de modo do sistema, mesmo se
o modo inicialm0 for conhecido, existirão atéMk pos-
síveis seqüências de modos nok-ésimo instante de
tempo se todos os elementos da MPT forem não-nulos.
Denotando porIk o conjunto de todas as possíveis
seqüências de modos paramk, cada seqüência particu-

lar I (i)k ∈ Ik é chamada ai-ésima hipótese nok-ésimo
instante de tempo. Devido ao crescimento exponencial
do número de hipóteses, não é possível implementar
um estimador ótimo para (1)-(2) na prática, visto que
os requisitos de memória e capacidade computacional
tornam-se ilimitados (Ackerson and Fu (1970)). Por-
tanto, abordagens subótimas usando métodos de ge-
renciamento de hipóteses, tais como fundir seqüências
semelhantes ou eliminar as menos prováveis, tornam-
se necessárias de forma a permitir que estimadores
MM sejam implementados em tempo real. Nos tra-
balhos de Ackerson and Fu (1970), Blom and Bar-
Shalom (1988), Li and Bar-Shalom (1996), Seah and
Hwang (2009) e suas referências, alguns algoritmos
de filtragem com diferentes estratégias para manipular
múltiplas hipóteses são apresentados. Na Seção 3, o
algoritmo MHMF de Santana, Menegaz, Borges and
Ishihara (2010) é descrito.

3 FILTRAGEM HÍBRIDA A MÚLTIPLAS
HIPÓTESES

Ao apresentar o MHMF, Santana, Menegaz, Borges
and Ishihara (2010) mostram que a abordagem do
IMM de fusão de hipóteses com profundidaded fixa
e unitária pode, algumas vezes, ser bastante restritiva.
De acordo com Blom and Bar-Shalom (1988), mesmo
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se p(x0) for gaussiana,p(xk−1|mk−1=i,y1:k−1) será,
em geral, uma soma deMk−1 gaussianas ponderadas.
Contudo, ao fixard = 1, o IMM assume a aproxima-
ção

p(xk−1|mk−1 = i,y1:k−1)∼ N(x̂(i)k−1, P̂
(i)
k−1), (5)

em que ˆx(i)k−1 e P̂(i)
k−1 são, respectivamente, a estima-

tiva de estado e a matriz de covariâncias geradas por
um Filtro de Kalman (FK) seguindo o modomk−1 = i.
Ainda que (5) seja freqüentemente razoável para sis-
temas híbridos lineares com um pequeno número de
modos, isto pode não ser verdade se o número de hipó-
teses sendo seguidas for grande ou para sistemas não-
lineares em que a aproximação de ruído gaussiano não
seja adequada. Portanto, para melhorar o desempenho
do IMM, o MHMF generaliza o seu passo de mistura
de estimativas ao permitird ≥ 1, resultando em

p(xk−1|mk−1= j,y1:k−1)=
Md

∑
i=1

p(xk−1|mk−1= j, I (i)k−1,y1:k−1)

×Pr(I (i)k−1|mk−1= j,y1:k−1), (6)

Pr(I (i)k−1|mk−1= j,y1:k−1)=
Pr(mk−1= j|I (i)k−1,y1:k−1)Pr(I (i)k−1|y1:k−1)

Pr(mk−1= j|y1:k−1)
.

(7)

Note queI (i)k−1 é uma hipótese particular sendo se-
guida entre dois instantes de mistura de estimativas.

Em (7), Pr(mk−1= j|I (i)k−1,y1:k−1) pode ser 0 ou 1 de-

pendendo do modo que corresponde aI (i)k−1. O passo
de mistura de estimativas do IMM é um caso parti-
cular de (6)-(7) comd = 1. Como incrementos emd
têm o efeito indesejado de aumentar a complexidade
computacional do filtro, o MHMF também inclui um
passo de eliminação de hipóteses cujas probabilidades
se situem abaixo de um limiarε, evitando a realização
de cálculos desnecessários e evitando a degradação de
suas saídas (Li and Bar-Shalom (1996))

Por fim, diversos estimadores MM para Sistemas
Markovianos Chaveados, dentre eles o IMM, assu-
mem conhecimento prévio acerca deΠ, o que é ra-
ramente verdade e pode vir a prejudicar o desempe-
nho do filtro se um valor incorreto paraΠ for esco-
lhido (Jilkov and Li (2004)). Dessa forma, o algo-
ritmo Quasi-Bayesiande Jilkov and Li (2004) para es-
timação da MPT, que fornece estimativas de máximo
a posterioridas probabilidades de transição, é incor-
porado ao algoritmo do MHMF.

Multiple Hypotheses Mixing Filter (MHMF)
Sejamx̂(i)k e P̂(i)

k , i ∈ {1,2, . . . ,Mqk}, q∈ {1,2, . . . ,d}, o ve-
tor de estado e a matriz de covariâncias associados ao fil-

tro que segue a hipótese I(i)
k ∈ Ik, em queIk é o conjunto

de todas as possíveis hipóteses no k-ésimo instante amos-
tral e d é a profundidade de fusão de hipóteses. Seja tam-
bém0 ≤ ε < 1 o limiar de eliminação de hipóteses. Além
disso, denote por n(Ik) o número total de elementos em

Ik e por m(i)k ∈ M o modo atual para a hipótese I(i)
k . De-

finindo p̂(i)(Ik)=Pr(I (i)k |y1:k), p̂(i)(mk)=Pr(mk=i|y1:k), e
assumindo dadas as condições iniciais

p̂(i)(I0), x̂(i)0 , P̂(i)
0 , Π̂0, q0=1, i ∈ {1,2, . . . ,M},

o filtro híbrido é dado pelos seguintes passos:

i Predição da probabilidade das hipóteses

p̄(i)(Ik) = π̂a,b(k−1)p̂( j)(Ik−1), a= m( j)
k−1,b= m(i)

k ,

em que i∈ {1, . . . ,n(Ik)}, j ∈ {1, . . . ,n(Ik−1)}.

ii Eliminação de hipóteses

Elimine hipóteses I(i)k tais que

p̄i(Ik)

∑n(Ik)
j=1 p̄ j(Ik)

≤ ε,

normalizep̄(i)(Ik) e atualize n(Ik) apropriadamente.

iii Condições iniciais para o passo atual

• Se n(Ik)≤ M ou qk < d

x(i)k =x̂( j)
k−1, P(i)

k =P̂( j)
k−1, qk=qk−1+1,

significando que I(i)k foi obtida de I( j)
k−1.

• Senão

p̄(i)(mk)=
n(Ik)

∑
j=1

P̂r(mk=i|I ( j)
k ,y1:k−1)p̄

( j)(Ik),

x(i)k−1=
M

∑
j=1

π̂ j,i (k−1)p̂( j)(mk−1)r
( j)
k−1

p̄(i)(mk)
,

r ( j)
k−1=

n(Ik−1)

∑
l=1

x̂(l )k−1P̂r(I (l )k−1|mk−1= j,y1:k−1),

Pi(k−1)=
M

∑
j=1

π̂ j,i (k−1)p̂( j)(mk−1)
[

∆( j)
k−1+δ (i, j)

]

p̄(i)(mk)
,

∆( j)
k−1=

n(Ik−1)

∑
l=1

P̂(l )
k−1P̂r(I (l )k−1|mk−1= j,y1:k−1),

δ (i, j)=
(

r ( j)
k−1−x(i)k−1

)

(·)T
,

qk=1,

em queP̂r(I (l)k−1|mk−1= j ,y1:k−1) vem de (7).

iv Predição das estimativas

(x(i)k−1,P
(i)
k−1)

Predição
−−−−−→ (x̄(i)k , P̄(i)

k ). (8)

v Correção das estimativas

(x̄(i)k , P̄(i)
k )

Correção
−−−−−→ (x̂(i)k , P̂(i)

k ). (9)

vi Correção da probabilidade das hipóteses

p̂(i)(Ik) =
p(yk|I

(i)
k ,Π̂k−1,y1:k−1)p̄(i)(Ik)

ci
,

γp =
n(Ik)

∑
j=1

p̂( j)(Ik),

p̂(Ik) = [ p̂(1)(Ik) . . . p̂(n(Ik))(Ik)]
T
(

1
γp

)

,

em que ci é uma constante de normalização.

vii Geração das estimativas

x̂k =
n(Ik)

∑
i=1

p̂(i)(Ik)x̂
(i)
k ,

P̂k =
n(Ik)

∑
i=1

p̂(i)(Ik)
[

P̂(i)
k +

(

x̂(i)k − x̂k

)

(·)T
]

,

p̂(i)(mk) =
n(Ik)

∑
j=1

P̂r(mk=i|I ( j)
k ,y1:k)p̂

( j)(Ik),

p̂(mk) =
[

p̂(1)(mk) . . . p̂(M)(mk)
]T

.
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viii Atualização da MPT

Π̂k−1
Quasi-Bayesian (Jilkov and Li (2004))
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ Π̂k.

Detalhes não são dados a respeito de (8) e (9),
pois estes passos variam dependendo do filtro esco-
lhido para seguir cada uma das hipóteses do sistema.
Por exemplo, se (1)-(2) forem lineares, o FK é uma
escolha razoável. Por outro lado, os resultados numé-
ricos da Seção 5 foram obtidos utilizando-se o FKE
como estimador.

4 ESTIMAÇÃO DE ATITUDE

De maneira similar a Santana, Borges and Ishihara
(2010), esta seção utiliza modelagem híbrida para con-
tornar o problema de falha dos sensores embarcados,
tornando o MHMF da Seção 3 capaz de rastrear a ati-
tude do quadrirrotor em condições em que o FKE fa-
lha. Uma vez que este trabalho trata de um AHRS,
translação não será discutida aqui. Para as equações
seguintes, considere os sistemas de coordenadas mos-
trados na Figura 1.

Figura 1: Sistemas de coordenadas do corpo (b) e de
referência (n). Os ângulos de rotação entre os dois sis-
temas são chamados rolagem (φ ), arfagem (θ ) e gui-
nada (ψ).

4.1 Predição

Sejaqb
n = [q0 q1 q2 q3]

T , ‖qb
n‖= 1, o quatérnio que re-

presenta a orientação deb com relação an. A equação
que relacionaqb

n à sua matriz de rotação correspon-
dente é

Cb
n=





q2
0+q2

1−q2
2−q2

3 2(q1q2−q0q3) 2(q1q3+q0q2)
2(q1q2+q0q3) q2

0−q2
1+q2

2−q2
3 2(q2q3−q0q1)

2(q1q3−q0q2) 2(q2q3+q0q1) q2
0−q2

1−q2
2+q2

3



 (10)

Enquanto o corpo gira, os girômetros da IMU for-
necem medidas de taxas de variação angularesωx, ωy

e ωz em torno dos eixosXb, Yb e Zb, respectivamente
(Figura 1), dando origem ao modelo de evolução do
quatérnio

qb
n,k =



I4×4 cos

(

δ
2

)

−Wτ
sin

(

δ
2

)

δ



qb
n,k−1, (11)

W =









0 ωx ωy ωz

−ωx 0 −ωz ωy

−ωy ωz 0 −ωx

−ωz −ωy ωx 0









,δ =
(√

ω2
x +ω2

y +ω2
z

)

τ ,

em queτ denota o período de amostragem e o subs-
crito k∈ N denota a amostra tomada no instantekτ.

4.2 Correção

De forma a evitar a divergência das estimativas devido
a erros de modelagem e ruído dos sensores (Grewal
and Andrews (2008)), as leituras do acelerômetro e do
magnetômetro são usadas de acordo com o modelo

f b
k =

(

Cb
n,k

)T
(an

k−gn
E)+ε f ,k,ε f ,k ∼ N

(

0,Rε f ,k

)

, (12)

mb
mag,k =

(

Cb
n,k

)T
mn

E+εm,k,εm,k ∼ N
(

0,Rεm,k
)

, (13)

em que f b
k é a medida atual de força específica do

acelerômetro descrita emb; mb
mag,k é a leitura do mag-

netômetro;Cb
n,k é mesma de (10);an

k é a aceleração
atual do corpo medida no referencialn; gn

E e mn
E são,

respectivamente, os campos gravitacional e magnético
locais; eεi,k, i ∈ { f ,m}, modelam distúrbios nos sen-
sores. Para que seja útil ao propósito de estimação de
atitude, (12) deve corresponder agn

E descrito no re-
ferencialb. Logo, é fácil ver quean

k deve ser feita a
menor possível, resultando em

f b
k ≈

(

Cb
n,k

)T
(−gn

E)+ ε f ,k, (14)

que é uma aproximação razoável para vôos não-
acrobáticos.

4.3 Modelagem de falhas dos sensores

O magnetômetro desempenha papel preponderante na
estimação de atitude do quadrirrotor, sendo o único
sensor responsável por corrigir a estimativa do ângulo
de guinada da aeronave. Isto se deve ao fato das me-
didas do acelerômetro em (14) permanecerem prati-
camente imutáveis enquanto o VANT gira em torno
de seu eixo vertical, visto que o campo gravitacional
local gn

E e Zn são colineares. Portanto, é importante
mitigar todas as possíveis fontes de distúrbios atuando
sobre este sensor, uma vez que estimativas confiáveis
de guinada são necessárias para o controle de orienta-
ção do quadrirrotor durante vôo. Seguindo a aborda-
gem de modelagem híbrida, os instrumentos do AHRS
do quadrirrotor são modelados como um sistema MM
tendo dois modos distintos. O primeiro, correspon-
dendo à equação

mb
mag,k

‖mb
mag,k‖

=
(

Cb
n,k

)T mn
E

‖mn
E‖

+εnorm
m,k ,εm,k∼N

(

0,R(1)
εm,k

)

, (15)

modela medidas normalizadas do magnetômetro du-
rante operação normal do sensor, situação em que suas
leituras são análogas à orientação do corpo no es-
paço. O segundo modo procura ser uma representa-
ção matemática das medidas espúrias e das distorções
do campo magnético local observadas durante testes
de calibração. Dado que estes distúrbios não parecem
guardar forte correlação com as variáveis de estado
do veículo, as falhas do magnetômetro são modeladas
como

mb
mag,k

‖mb
mag,k‖

= 0,5+ ε f ault
m,k ,εm,k∼N

(

0,R(2)
εm,k

)

, (16)

em que 0,5 representa a metade do intervalo de va-
lores das medidas normalizadas. As matrizes de co-
variâncias da incerteza associada às medidas do mag-

netômetro nos dois modos sãoR(1)
εm,k

= I×4,4e−3 e

R(2)
εm,k

= I×0,1.
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5 RESULTADOS NUMÉRICOS

Esta seção compara o desempenho de três filtro não-
lineares usados para estimar a atitude do quadrirrotor
baseados em medidas magnéticas e inerciais reais. A
solução clássica utilizando o FKE foi comparada ao
IMM e ao MHMF, dois filtros MM que se benefi-
ciam da modelagem híbrida da Seção 4.3 para evitar
a degradação de suas estimativas devido a falhas do
magnetômetro. Para o rastreamento de suas hipóteses,
tanto o IMM quanto o MHMF usaram um banco de
FKEs.

O primeiro teste realizado verificou o desempe-
nho dos filtros com todos os sensores operando corre-
tamente, tendo seus resultados servido como base de
comparação para o próximo experimento envolvendo
falhas do magnetômetro. Como esperado, todos os
filtros tiveram resultados idênticos, que são mostra-
dos na Figura 2. As estimativas claramente mostram
as três rotações manuais de aproximadamente 45◦ em
torno de cada um dos eixos e são consistentes com a
integração dos girômetros, indicando a sua correção.

34 36 38 40 42 44 46 48 50
−50

0

50

34 36 38 40 42 44 46 48 50
−50

0

50

34 36 38 40 42 44 46 48 50

−50

0

50

φ
[◦
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θ
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]

ψ
[◦
]

t [s]

Figura 2: Estimativas de atitude para o FKE, o IMM e
o MHMF.

O experimento seguinte consistiu na simulação
aleatória de falhas típicas do magnetômetro (Figura
3(a)) e avaliação dos desempenhos dos filtros, cujos
resultados são mostrados na Figura 3. Assim como
pode ser visto na Figura 3(b), apenas pequenos distúr-
bios são encontrados nas estimativas de rolagem (φ ) e
arfagem (θ ) do FKE, visto que o acelerômetro contri-
buiu para a sua correção. Contudo, as estimativas de
guinada (ψ) foram fortemente prejudicadas, uma vez
que dependem unicamente das medidas magnéticas.
Por outro lado, os mesmos problemas não são encon-
trados nas estimativas de atitude geradas pelo MHMF,
que são mostradas na Figura 3(c). Enquanto as esti-
mativas de rolagem e arfagem permaneceram virtual-
mente inalteradas quando comparadas com as da Fi-
gura 2, as estimativas de guinada apresentaram pertur-
bações menos expressivas do que aquelas encontradas
na Figura 3(b), indicando a utilidade da abordagem de
sistema híbridos como ferramenta para tornar o AHRS
robusto a falhas dos sensores. Os resultados do IMM
foram muito semelhantes aos da Figura 3(c), tendo
apresentado distúrbios um pouco maiores do que os
do MHMF nas suas estimativas do ângulo de guinada.

A última análise realizada diz respeito à comple-
xidade computacional dos filtros operando em condi-

Tabela 1: Custo computacional médio dos filtros.

FKE IMM MHMF
Medidas normais 1 2 1,05

Medidas perturbadas 1 2 2,40

ções normais ou na presença de falhas dos sensores,
um aspecto importante na implementação prática de
algoritmos em plataformas robóticas com restrições de
energia e capacidade de cálculo. A Tabela 1 mostra o
custo computacional1 dos diferentes filtros avaliados
para a situação de melhor desempenho de suas estima-
tivas. O FKE foi a opção menos onerosa em ambos os
casos, mas a Figura 3(b) claramente mostra que suas
estimativas não são robustas a falhas dos sensores e
podem prejudicar a estabilidade do quadrirrotor e a se-
gurança de seu vôo. Com relação aos filtros MM ope-
rando com medidas corretas, o MHMF teve seu custo
computacional aumentado em apenas 5% em relação
ao FKE, enquanto que o banco de FKEs de tamanho
fixo do IMM implicou em um aumento de carga de
100% para a mesma qualidade de estimativas do FKE
e do MHMF. Além disso, o MHMF assumiu desco-
nhecimento inicial total a respeito das probabilidades
de transição e foi capaz de estimarΠ̂k em tempo real,
enquanto que o IMM necessitou que este parâmetro
fosse previamente ajustado para sua correta operação.

O segmento da Tabela 1 correspondendo à opera-
ção dos filtros com medidas perturbadas oferece uma
perspectiva diferente de comparação entre o IMM e
o MHMF. Nesta situação, o melhor desempenho do
MHMF (Figura 3(c)) foi conseguido escolhendo-se
d = 2 e ε = 0,15 e resultou em uma carga 20% su-
perior à do IMM, cujo custo computacional é fixo e
sempre igual ao número de modos. Esta aparente des-
vantagem, no entanto, foi compensada por menores
perturbações nas estimativas do ângulo de guinada for-
necidas pelo MHMF, além da já citada capacidade de
estimação da MPT. Por fim, as falhas mostradas na
Figura 3(a) correspondem a uma situação extrema de
operação do magnetômetro, em que são freqüentes os
distúrbios em suas medidas. Para situações corriquei-
ras de falhas eventuais do sensor, o custo computaci-
onal do MHMF aproxima-se do caso de medidas nor-
mais da Tabela 1, em que o MHMF é notavelmente
superior ao IMM.

6 CONCLUSÃO

As principais contribuições deste trabalho estão em
demonstrar a utilidade da abordagem de sistemas hí-
bridos para tornar o AHRS de um VANT quadrirro-
tor robusto a falhas de seus sensores e apresentar o
MHMF como uma solução computacionalmente efi-
ciente para o problema. O sistema para estimação de
atitude mostrado na Seção 4 foi testado experimental-

1Função linear den(Ik), o número total de hipóteses sendo ras-
treadas.
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(a) Medidas corrompidas do magnetômetro.
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(b) FKE.
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(c) MHMF.

Figura 3: Estimativas de atitude usando medidas corrompidas do magnetômetro.

mente em situações de correta e má operação do mag-
netômetro, sensor imprescindível ao AHRS da aero-
nave para a correta estimação de seu rumo. A solução
clássica utilizando o FKE forneceu bons resultados na
situação de ausência de perturbações, mas falhou du-
rante a estimação de estados na presença de problemas
de medição. Por outro lado, o MHMF mostrou desem-
penho satisfatório tanto na presença, quanto na ausên-
cia de perturbações, ratificando sua utilidade como um
estimador de estados robusto para sistemas robóticos
reais.
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†INAUT - Instituto de Automática
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Abstract— This work presents a system for determining the attitude of a mini-helicopter, based on the reading
of sensors embedded in an Inertial Measurement Unit (IMU). The proposed approach makes use of quaternions,
combined with a digital low-pass filter, to estimate the orientation of the mini-helicopter during the flight.
Moreover, the algorithm shows how compensate for the bias of the gyroscopes and electromagnetic distortion of
the magnetometers of the IMU. Finally, experimental results are presented, which demonstrate the effectiveness
of the developed system.

Keywords— Quaternions, Sensor Fusion, Attitude Estimation, UAVs.

Resumo— Este trabalho apresenta um sistema para determinação da atitude de um mini-helicóptero, com base
na leitura de sensores incorporados em uma Unidade de Medição Inercial (Inertial Measurement Unit - IMU). A
abordagem proposta faz o uso de quatérnios, aliados a um filtro digital passa-baixas, para estimar a orientação
do mini-helicóptero durante o voo. Além disso, o algoritmo mostra uma forma de realizar a compensação de
bias para os giroscópios e da distorção eletromagnética para os magnetômetros da IMU. Por fim, resultados
experimentais são apresentados, os quais comprovam a eficácia do sistema desenvolvido.

Palavras-chave— Quatérnios, Fusão Sensorial, Estimativa de Atitude, UAVs.

1 Introdução

No estudo e no desenvolvimento de véıculos aé-
reos não-tripulados (Unmanned Aerial Vehicles -
UAVs), uma das partes mais cŕıticas a ser con-
cebida é o sistema de determinação da atitude.
O termo atitude define a orientação de um corpo
no espaço tridimensional, e sua determinação con-
siste em obter a posição angular do referido corpo
no espaço, em relação a um referencial fixo conhe-
cido.

Neste trabalho, o objetivo é obter a orienta-
ção de um mini-helicóptero T-REX 450, durante o
voo. Tal informação é de extrema importância no
controle automático de UAVs deste tipo, pois sua
estabilização em manobras depende diretamente
destas medidas, que, portanto, devem apresentar
um ńıvel de confiabilidade elevado. Para este fim,
já existem dispońıveis soluções de caráter comer-
cial e acadêmico, conhecidas como AHRS (Atti-
tude and Heading Reference Systems), que po-
dem ser exploradas para facilitar a construção de
UAVs. Entretanto, dentre as muitas soluções pro-
postas deve-se optar pela que melhor atenda as
necessidades de projeto.

Como exemplo de iniciativas comerciais,
podem-se citar os sistemas da Crossbow Techno-
logy (2007) e da VectorNav Technologies (2009),
que são produtos comercializados com o intuito
de auxiliar na construção de UAVs. Já em
(Bó and Borges, 2007), (Marins et al., 2001) e
(Sabatini, 2006), é posśıvel acompanhar a cons-
trução de sistemas parecidos, porém com enfoque

acadêmico. Tais trabalhos têm uma caracteŕıstica
comum, que é a estimativa da atitude através de
uma fusão sensorial realizada por um filtro de Kal-
man. Tal método tem sua eficiência comprovada,
mas têm uma demanda de processamento elevada,
devido à quantidade de cálculos matriciais neces-
sários ao processo de filtragem por Kalman.

Métodos alternativos ao filtro de Kalman
também estão dispońıveis na literatura. Hong
(2003) utiliza lógica fuzzy para obter a orienta-
ção de um sistema com IMU, a partir de medidas
de acelerômetros e da integração das medidas de
giroscópios. Trata-se de uma idéia de implementa-
ção simples, mas limitada a baixas velocidades de
rotação. A filtragem complementar proposta por
Alves Neto et al. (2008), para estimar a orientação
de robôs terrestres em planos inclinados, também
é restrita a movimentos lentos. Já em (Bachmann
et al., 1999) é proposto um filtro que determina
a estimativa ótima da atitude com base em sen-
sores inerciais, mas o algoritmo utiliza regressões
quadráticas, sobrecarregando com cálculos matri-
ciais o sistema computacional que acompanha os
sensores.

Mais recentemente, o estudo de técnicas sim-
plificadas para a determinação da atitude de
UAVs, utilizando fusão e filtragem, vem se eviden-
ciando na literatura. Destacam-se os trabalhos de
Mahony et al. (2008), que utiliza filtragem com-
plementar não-linear para estimar a orientação,
e de Madgwick et al. (2010), que usa uma téc-
nica de otimização combinatória na fusão senso-
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Tabela 1: Erros quadráticos para estimativa de
ângulos de Euler.

Ângulo Algoritmo da Algoritmo de
de Euler XSens Madgwick e outros

φ 0, 769o 0, 625o

θ 0, 847o 0, 668o

ψ 1, 344o 1, 110o

rial, utilizando quatérnios para estimar a atitude.
Levando em consideração os aspectos de demanda
computacional e complexidade para implementa-
ção, o trabalho de Madgwick et al. (2010) se mos-
tra mais apropriado para nosso problema: em sua
implementação em linguagem C, o algoritmo com
código otimizado demanda somente 277 operações
aritméticas escalares por ciclo, tornando-o fact́ıvel
para implementação em sistemas embarcados.

Por outro lado, em (Madgwick et al., 2010)
é apresentada uma comparação entre o sistema
comercial da Xsens Technologies (2009), baseado
no filtro de Kalman, e o algoritmo proposto pelos
autores (ver na Tabela 1). Como se vê, o algo-
ritmo de Madgwick et al. (2010) apresenta menor
erro que o sistema comercial, sendo considerados
os erros quadráticos nas estimativas dinâmicas dos
ângulos de Euler geradas pelos dois algoritmos (a
partir das leituras dos sensores presentes na uni-
dade Xsens MTx e de uma referência para os ân-
gulos obtida através de um sistema de visão com-
putacional).

Entretanto, o trabalho de Madgwick et al.
(2010) é voltado somente para a obtenção da me-
lhor estimativa da orientação de uma IMU no
espaço, e não propriamente para embarque em
UAVs. Portanto, para utilizar este método neste
trabalho foi necessário associar ao algoritmo um
filtro digital passa-baixas, para atenuar os efei-
tos da forte vibração provocada pela propulsão do
mini-helicóptero, conforme discutido em detalhes
na sequência do artigo.

2 Estimativa da Atitude

Esta seção apresenta o algoritmo utilizado para
obtenção da atitude do mini-helicóptero através
da leitura de giroscópios, acelerômetros e mag-
netômetros tridimensionais, que são os sensores
presentes na IMU. A representação da orientação
é feita através de quatérnios, que designam um
número complexo de quatro dimensões que pode
ser utilizado para representar a orientação de um
corpo ŕıgido ou de eixos de coordenadas no espaço
tridimensional (Kuipers, 1998).

A notação adotada usa os śımbolos S e E
para determinar os eixos coordenados no referen-
cial dos sensores e no referencial da Terra, respec-
tivamente. Dessa forma, um vetor Sv é um vetor
descrito no referencial dos sensores, e o quatérnio

S
Eq descreve a orientação dos eixos coordenados
no referencial da Terra em relação aos eixos coor-
denados no referencial dos sensores.

2.1 Estimativa da Orientação a partir da Velo-
cidade Angular

O giroscópio é um sensor presente na IMU capaz
de medir velocidade angular em torno dos eixos x,
y e z, no referencial dos sensores, nomeadas ωx, ωy

e ωz, respectivamente. Se estas velocidades forem
organizadas conforme o vetor

Sω =
[
0 ωx ωy ωz

]
, (1)

será posśıvel calcular a taxa de variação da orien-
tação através da equação

S
E q̇ω,t =

1

2
S
Eqest,t−1 ⊗ Sωt, (2)

que representa uma multiplicação de quatérnios,
onde o subscrito ω, t indica que a taxa de variação
do quatérnio foi obtida através dos giroscópios no
instante t e S

Eqest,t−1 é a estimativa anterior da
orientação. Dessa forma é posśıvel obter o qua-
térnio que representa a orientação através de

S
Eqω,t =

S
Eqest,t−1 +

S
E q̇ω,tΔt, (3)

que é a integração numérica da equação (2), onde
Δt é o peŕıodo de amostragem.

A obtenção da atitude diretamente dos giros-
cópios é posśıvel. Entretanto, não é suficiente,
pois estes sensores apresentam o fenômeno da de-
riva (drift), que deve ser contornado pela correção
de bias.

2.2 Estimativa da Orientação a partir da Obser-
vação de Vetores Fixos

Um acelerômetro de três eixos é um sensor capaz
de medir o vetor campo gravitacional da Terra no
referencial dos sensores, somado às acelerações li-
neares geradas devido ao movimento do sensor no
espaço. Da mesma forma, um magnetômetro de
três eixos mede o campo magnético da Terra, so-
mado às distorções eletromagnéticas oriundas do
meio onde está o sensor.

Se é posśıvel medir a magnitude e a direção
destes vetores, pode-se calcular a orientação dos
sensores em relação ao referencial da Terra, atra-
vés de um problema de otimização, formulado de
tal forma que o quatérnio que representa a ori-
entação dos sensores, S

Eq, será encontrado como
aquele que alinha uma direção de referência fixa,
pré-estabelecida no plano da Terra, Ed, com a
direção deste mesmo vetor medida no plano dos
sensores, Ss, através da minimização do custo de
uma função objetivo que caracterize um erro de
orientação.
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Assim, o quatérnio S
Eq deve ser encontrado

como solução da equação

minf(SEq,
Ed, Ss), (4)

onde f(SEq,
Ed, Ss) é a função objetivo que carac-

teriza um erro de orientação, definida como

f(SEq,
Ed, Ss) = S

Eq
∗ ⊗ Ed⊗ S

Eq − Ss, (5)

sendo
S
Eq =

[
q1 q2 q3 q4

]
, (6)

Ed =
[
0 dx dy dz

]
, (7)

e
Ss =

[
0 sx sy sz

]
. (8)

A obtenção de S
Eq, deve ser feita através de

um método de otimização, sendo escolhido, neste
trabalho, o algoritmo do gradiente descendente

S
Eqk+1 = S

Eqk − μ
∇f(SEq,

Ed, Ss)

‖∇f(SEq,
Ed, Ss)‖ , (9)

onde k = 0, 1, ..., n representa o número da itera-
ção, μ é a taxa de aprendizado e ∇f(SEq,

Ed, Ss)
é o gradiente de f(SEq,

Ed, Ss), definido como

∇f(SEq,
Ed, Ss) =

JT (SEq,
Ed, Ss)f(SEq,

Ed, Ss), (10)

sendo JT (SEq,
Ed, Ss) o jacobiano transposto de

f(SEq,
Ed, Ss).

Este procedimento pode ser feito individual-
mente para o acelerômetro e para o magnetôme-
tro. Entretanto, para garantir uma solução única
para a orientação, as medidas e as direções de re-
ferência dos dois campos (gravitacional e magné-
tico) podem ser combinadas, fazendo uma associ-
ação da função fg(

S
Eq,

Eg, Sa), originada a partir
das leituras dos acelerômetros Sa, e do vetor re-
ferencial de aceleração da gravidade Eg e da fun-
ção fb(

S
Eq,

Eb, Sm), obtida a partir das leituras
dos magnetômetros Sm e do vetor referencial do
campo magnético da Terra Eb, no formato matri-
cial, resultando em

fg,b(
S
Eq,

Sa,Eb, Sm) =

[
fg(

S
Eq,

Eg, Sa)
fb(

S
Eq,

Eb, Sm)

]
. (11)

Uma abordagem convencional de otimização
exigiria múltiplas iterações da equação (9) por pe-
ŕıodo de amostragem. Porém, é aceitável realizar
apenas uma iteração por vez, desde que se assuma
uma taxa de convergência, μt, maior ou igual à
taxa f́ısica de variação da orientação do sistema no
espaço. Dessa forma, μt pode ser definido como

μt ≥ α‖SE q̇ω,t‖Δt, α > 1. (12)

Assim, o quatérnio S
Eq∇,t, que determina a

orientação obtida através da observação de vetores
fixos no instante t, é encontrado pela equação

S
Eq∇,t =

S
Eqest,t−1 − μt

∇fg,b

‖∇fg,b‖ , (13)

onde fg,b é a notação simplificada de
fg,b(

S
Eq,

S a,E b,S m).

2.3 Obtenção da Atitude

Conhecendo o quatérnio originado a partir da lei-
tura dos giroscópios na equação (3) e o quatérnio
obtido das leituras dos acelerômetros e dos mag-
netômetros na equação (13), tem-se dois quatér-
nios distintos que representam a mesma orienta-
ção. Dessa forma, é posśıvel unir estas duas lei-
turas a fim de obter uma melhor estimativa da
orientação, conforme a equação

S
Eqest,t = γt

S
Eq∇,t + (1− γt)

S
Eqω,t, (14)

sendo γt e (1 − γt) os pesos aplicados a cada ori-
entação, com 0 ≤ γt ≤ 1.

Observando a equação (14), pode-se definir
como um valor ótimo para γt aquele que garante
que a divergência de S

Eqω será igual à convergência
de S

Eq∇. Tal relação é expressa como

(1− γt)β = γt
μt

Δt
, (15)

onde μt
Δt e β representam a taxa de convergência

de S
Eq∇ e a taxa de divergência de S

Eqω, respecti-
vamente.

As equações (14) e (15) garantem a fusão
ótima, assumindo que a taxa de convergência de
S
Eq∇ é governada por uma constante α igual ou
maior que a taxa de variação da orientação, me-
dida pelos giroscópios. Portanto, α não possui
limite superior, podendo assumir qualquer valor.
Sendo assim, assume-se α como um valor muito
grande e, devido à relação descrita na equação
(12), μt também será grande. Um valor muito
grande para μt torna o termo S

Eqest,t−1 da equa-
ção (13) despreźıvel, permitindo aproximá-la para

S
Eq∇,t ≈ −μt

∇fg,b

‖∇fg,b‖ . (16)

Da mesma forma, a equação (15) pode ser re-
escrita como

γt ≈ βΔt

μt
≈ 0. (17)

Substituindo as equações (3), (16) e (17) em
(14), obtém-se

S
Eqest,t =

βΔt

μt

(
−μt

∇fg,b

‖∇fg,b‖
)
+

(1− 0)
(
S
Eqest,t−1 +

S
E q̇ω,tΔt

)
, (18)

que pode ser simplificada para

S
Eqest,t =

S
Eqest,t−1+(

S
Eqω,t − β

∇fg,b

‖∇fg,b‖
)
Δt, (19)

que é a implementação do algoritmo de fusão dos
quatérnios aqui utilizada.

Da equação (19) observa-se que o algoritmo
deve calcular a orientação S

Eqest pela integração
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numérica da taxa de variação da orientação, que
por sua vez é calculada como a taxa de variação da
orientação medida pelos giroscópios, S

E q̇ω,t, com a
magnitude do erro de medida dos giroscópios, β,
removida na direção do erro de orientação esti-
mado,

∇fg,b

‖∇fg,b‖ , calculado a partir dos magnetô-

metros e acelerômetros da IMU.

2.4 Compensação do Bias para o Giroscópio

A equação (19) já é suficiente para se estimar a
atitude da IMU, porém sem correção da deriva
dos giroscópios. Como consequência disso, a ca-
libração inicial de velocidades angulares nulas se
modificará devido ao movimento dos giroscópios,
da temperatura e outros fatores que geram este
problema. O resultado disso é uma divergência
da estimativa para a orientação real dos sensores
com o passar do tempo.

Para contornar este efeito é preciso gerar uma
compensação para o bias de velocidade angular.
Em (Mahony et al., 2008) é demonstrado que o
bias da deriva dos giroscópios pode ser compen-
sado por uma realimentação integral do erro na
taxa de variação da orientação. Em (Madgwick
et al., 2010) esta caracteŕıstica é explorada de
forma semelhante. Assim, conhecendo a direção
do erro de orientação, S

Eqε,t =
∇fg,b

‖∇fg,b‖ , normali-

zada, pode-se utilizar a relação descrita na equa-
ção (2), invertida, para calcular o erro de veloci-
dade angular em cada eixo do giroscópio como

Sωε,t = 2SEq
∗
est,t−1 ⊗ S

E q̇ε,t. (20)

O bias do giroscópio, Sωb,t, é representado
como a componente DC de Sωε,t e, como tal, deve
ser removido como a integral de Sωε,t associada a
um ganho ζ conforme

Sωb,t = ζ
∑
t

Sωε,tΔt. (21)

Isto permite calcular uma velocidade angular
compensada do bias, Sωc,t, como

Sωc,t =
Sωt − Sωb,t, (22)

que deve ser utilizada na estimativa da orientação,
gerando assim a compensação para a deriva dos
giroscópios.

2.5 Compensação da Distorção Eletromagnética
para o Magnetômetro

O campo magnético medido pelos magnetômetros
sofre distorções devido à presença de elementos
ferromagnéticos próximos ao sensor, ou mesmo de-
vido a outras fontes de campo, como o próprio
motor elétrico do mini-helicóptero.

Esta limitação pode ser atenuada utilizando
uma compensação para a distorção eletromagné-
tica, transferindo a distorção incorporada pelos

magnetômetros em sua leitura, Sm, para o refe-
rencial pré-definido no plano da Terra, Eb. Esta
técnica é aplicada através da análise da medida
da direção do campo magnético no referencial da
terra em um instante t, Eht, que pode ser defi-
nida como a direção do campo magnético medida
no plano dos sensores no mesmo instante, Smt, ro-
tacionada pelo quatérnio S

Eqest,t−1, estimado pelo
algoritmo proposto no instante anterior, conforme
a equação

Eht =
[
0 hx hy hz

]
=

= S
Eqest,t−1 ⊗ Smt ⊗ S

Eq
∗
est,t−1. (23)

O efeito de uma medida do campo magnético
distorcida Eht pode ser corrigido se a referência de
direção do campo magnético do filtro Ebt também
estiver distorcida na mesma intensidade. Isto é
conseguido calculando Ebt como Eht normalizado
para ter componentes somente nos eixos x e z,
conforme a equação

Ebt =
[
0

√
h2x + h2y 0 hz

]
. (24)

Compensando o filtro para distorções magné-
ticas desta forma, elimina-se a necessidade de pré-
estabelecer uma direção de referência fixa Eb para
o magnetômetro, e se garante que as distorções
eletromagnéticas terão efeito somente na estima-
tiva do ângulo de guinada ψ.

2.6 Filtro Digital Passa-Baixas

Devido à forte vibração a que a IMU fica subme-
tida durante o funcionamento do mini-helicóptero,
observou-se a necessidade de utilizar alguma téc-
nica para atenuar estes efeitos. Sendo a vibração
mecânica inserida na leitura dos sensores um rúıdo
de alta frequência, propôs-se implementar um fil-
tro digital passa-baixas, em um DSP (Digital Sig-
nal Processor), para realizar, junto à conversão
A/D dos sensores, a filtragem necessária para ate-
nuar os efeitos da vibração, passando assim dados
já filtrados para uso no algoritmo de estimativa da
atitude.

Em ensaios com o sistema embarcado no
mini-helicóptero, observou-se que um filtro com
frequência de corte na ordem de 10Hz seria sufici-
ente para permitir uma boa estimativa da atitude
para uso no controle da aeronave.

A implementação completa do algoritmo de
obtenção da atitude, em conjunto com o filtro di-
gital passa-baixas acima mencionado, está repre-
sentada no diagrama da Figura 1.

3 Equipamento Utilizado

O equipamento utilizado para implementar o sis-
tema descrito neste trabalho está na Figura 2.
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Figura 1: Diagrama da implementação completa
do algoritmo de obtenção da atitude, onde Sω,
Sa, Sm e S

Eqest são as medidas dos sensores da
IMU e a orientação estimada, respectivamente.

Trata-se de um módulo com um dsPIC30F4013,
a IMU 6DOF-v4 da Sparkfun e um módulo de rá-
dio para transmissão dos dados para exibição no
computador.

Figura 2: Protótipo desenvolvido para testes.

Para auxiliar no ajuste dos ganhos do algo-
ritmo de estimativa da atitude e do filtro digital
passa-baixas, um software de visualização gráfica
da orientação em um computador foi concebido.
Seu aspecto pode ser visto na Figura 3.

Figura 3: Protótipo desenvolvido para testes.

4 Experimentos

Esta seção apresenta alguns resultados experimen-
tais obtidos com o sistema desenvolvido.

A Figura 4 exibe o resultado de um teste es-
tático, onde a IMU é mantida parada por um in-
tervalo de tempo de 17s com orientação inicial
φ = 0o, θ = 0o e ψ = −20o e, em seguida, é rota-
cionada apenas em torno do eixo z para a posição
ângular ψ = 20o. Pode-se observar que a varia-
ção do ângulo estimado para a orientação nos três
eixos é praticamente nula.

Já a Figura 5 mostra o resultado obtido a par-
tir de uma reprodução do teste anterior, porém
agora submetendo o sistema a um certo ńıvel de
vibração. Observa-se que há uma oscilação um
pouco maior que a do experimento anterior, mas
que não possui amplitude suficiente para impos-
sibilitar o controle do helicóptero. A modificação
da posição angular se deu no instante t = 10s.

Finalmente, a Figura 6 exibe os ângulos cap-
turados por este sistema embarcado no mini-
helicóptero, realizando um voo pairado (hover) em
uma plataforma experimental, controlado por um
computador. O voo pairado consiste em manter o
helicóptero estabilizado em uma determinada po-
sição angular de rolagem, arfagem e guinada, que,
neste caso, é φd = 0o, θd = 0o e ψd = 60o, respec-
tivamente.
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Figura 4: Ângulos obtidos com o sistema estático.

5 Conclusões

Este trabalho apresentou a construção de um sis-
tema para determinação da atitude de um mini-
helicóptero, de modelagem matemática simplifi-
cada e de baixo custo computacional. Tal carac-
teŕıstica torna o método apresentado próprio para
uso em sistemas embarcados. Neste contexto, os
ensaios práticos realizados com o equipamento e o
mini-helicóptero mostraram que é posśıvel utilizar
um algoritmo de obtenção da atitude associado a
um filtro digital passa-baixas para atenuar efeitos
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Figura 5: Ângulos obtidos com o sistema sob vi-
bração.
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Figura 6: Ângulos obtidos com o sistema embar-
cado no mini-helicóptero em um voo pairado (ho-
ver).

da vibração da aeronave e estimar a atitude de
um UAV deste tipo durante voo, sendo necessário
para isto apenas ajustes dos ganhos do algoritmo
proposto.
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Abstract— Unmanned Aerial Vehicle (UAV) mission planning is a complex task that is comprised of, among
other things, determining which vehicles should be used and which tasks each vehicle has to perform in order to
accomplish the desired outcome. Automated Planning is the area of AI that develops planning methodologies and
techniques to automatically generate the sequences of actions necessary to solve problems in different domains.
One important tool in this area is the Planning Domain Definition Language (PDDL). The present work studies
the use of PDDL for UAV mission planning. We develop an experimental framework based on a flight simulator
in order to run the PDDL-generated missions and compare the plans to the simulated reality. This allows us to
refine and improve the models and to further explore PDDL and its limitations.

Keywords— Artificial Intelligence, Automated Planning, PDDL, UAV

Resumo— O planejamento de uma missão para robôs aéreos é um processo complexo e que exige, dentre outras
coisas, determinar quais os véıculos devem ser utilizados e quais as tarefas deverão ser executadas (por véıculo) para
o cumprimento da missão. No campo da inteligência artigicial (IA), existe uma área denominada Planejamento
Automático que desenvolve linguagens e algoritmos de planejamento, cujo objetivo é a geração automática de
sequências de ações que resolvam um determinado problema, sendo uma das principais linguagens a Planning
Domain Definition Language (PDDL). Neste trabalho, investiga-se a aplicação da PDDL no planejamento de
missões para robôs aéreos. Por meio de um arcabouço experimental, os domı́nios desenvolvidos em PDDL são
executados em um simulador de voo e os dados coletados são utilizados para comparar o planejado com o realizado,
permitindo refinar o modelo e explorar a PDDL e suas limitações.

Palavras-chave— Inteligência Artificial, Planejamento automático, PDDL, VAANTs

1 Introdução

Um robô aéreo, também conhecido por véıculo
aéreo autônomo não tripulado (VAANT), pode ser
definido como uma aeronave não tripulada que voa
de forma parcialmente ou totalmente autônoma
e que é utilizada para executar as mais diversas
tarefas, seja nos contexos militar ou civil1.

Os desafios ao lidar com esse tipo de véıculo,
não residem apenas na fase de construção f́ısica
da aeronave e no desenvolvimento do hardware e
software que serão embarcados ou utilizados para
controlar e monitorar o véıculo à distância. A ope-
ração em si é algo que exige pessoas habilitadas e
preparadas para trabalhar com um véıculo de dinâ-
mica complexa imerso em um ambiente com várias
incertezas. Tarefas como guiar o véıculo utilizando
um controle remoto, monitorar os parâmetros do
voo, obter fotografias de pontos de interesse ou
planejar uma missão, demandam atenção e treina-
mento. Portanto, a autonomia desses véıculos é
um fator importante a ser considerado, pois tende
a minimizar a necessidade de intervenção humana
em sua operação.

O planejamento de uma missão para robôs aé-
reos é um processo complexo e que exige, dentre
outras coisas, determinar quais serão os véıculos
utilizados e qual a sequência de tarefas de alto
ńıvel2 que deverá ser executada para o cumpri-

1Esse tipo de véıculo é conhecido mundialmente pela
sigla unmanned aerial vehicle (UAV).

2As tarefas são consideradas de alto ńıvel, pois não

mento da missão. Este trabalho fica ainda mais
complexo para um ser humano caso múltiplos VA-
ANTs sejam utilizados já que, dependendo da ins-
tância da missão, existem várias alternativas para
completá-la. Assim, uma das demandas, é o desen-
volvimento de softwares que facilitem esse processo
(Nelson, 1995). Esses sistemas vão desde interfa-
ces gráficas amigáveis que ajudam na guiagem e
monitoramento dos VAANTs até algoritmos que
determinam, de forma automática, a sequência de
tarefas a ser executada pelos véıculos.

Uma das maneiras de se determinar uma
sequência de ações de alto ńıvel é utilizar as lingua-
gens e algoritmos de planejamento provenientes da
inteligência artificial (IA), especificamente de uma
área denominada de Planejamento Automático. A
Planning Domain Definition Language (PDDL)
(Ghallab et al., 1998; Fox and Long, 2003) é um
exemplo de linguagem que é utilizada para descre-
ver um Problema de Planejamento e gerar uma
sequência de ações (plano) que o resolva.

O objetivo principal deste trabalho é investigar
o uso da PDDL no planejamento de missões para
robôs aéreos. Basicamente, pretende-se estudar
a viabilidade de se utilizar um arcabouço de pla-
nejamento clássico da IA na robótica área. Para
realizar esse estudo, será desenvolvida uma missão
que trata especialmente do deslocamento do véı-

possuem detalhes suficientes para a sua efetiva execução.
Assim, uma questão é determinar que o véıculo deve se
deslocar até um local e a outra é como ele efetivamente
realizará esse trajeto.
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culo. Caracteŕısticas como a duração, a velocidade,
a distância e o consumo de combust́ıvel são mo-
deladas utilizando a PDDL, verificando, assim, se
a linguagem possui expressividade suficiente para
modelar uma tarefa essencial para a maioria dos
robôs aéreos. A partir do modelo em PDDL, os
planos são gerados pelos planejadores e executa-
dos no simulador de voo X-Plane R© por meio de
um arcabouço experimental desenvolvido para este
trabalho. Essa execução permite comparar o pla-
nejado (em PDDL) com o executado (no simulador
de voo).

2 Referencial Teórico

2.1 Planejamento Automático

Planejamento Automático é uma área de pesquisa
da IA que lida com a geração automática da sequên-
cia de ações necessárias para resolver um problema.
Sendo assim, dado uma situação inicial, um con-
junto de ações e uma situação final desejada, a ta-
refa de planejamento consiste em determinar uma
sequência de ações que soluciona o problema, ou
seja, uma sequência que atinja a situação desejada
a partir da situação inicial.

A sequência de ações que soluciona um pro-
blema de planejamento é chamada de plano e o
algoritmo que a produz é denominado planeja-
dor. O planejador recebe a descrição formal de um
problema de planejamento especificado em uma
determinada linguagem (PDDL, por exemplo) e
usa essa representação expĺıcita do problema para
derivar as heuŕısticas e realizar as inferências e
buscas necessárias para solucioná-lo.

O conceito de separação entre a representação
de um problema e o método para resolvê-lo surgiu
no fim da década de cinquenta com um programa
de computador denominado General Problem Sol-
ver (Newell et al., 1959). A ideia dos autores
era que esse programa fosse um solucionador de
problemas gerais, utilizado para provar teoremas,
jogar xadrez, entre outros. A sua estrutura geral
de controle foi a base para o Stanford Research
Institute Problem Solver (STRIPS) que se refere
tanto à linguagem utilizada para representar um
problema de planejamento quanto ao planejador
(Fikes and Nilsson, 1971). A forma de represen-
tação de um domı́nio em STRIPS teve grande
influência na área de planejamento e, devido a
isso, ele é a base para linguagens modernas como
a action description language (ADL) e a PDDL
(Russell and Norvig, 2003).

2.2 PDDL

Criada em 1998, a PDDL é a linguagem oficial das
competições internacionais de planejamento3 que
acontecem de dois em dois anos dentro da principal
conferência de planejamento da área, denominada
International Conference on Automated Planning
and Scheduling (ICAPS). O objetivo principal da

3International Planning Competition (IPC).

linguagem, no contexto das competições, é permitir
comparações de desempenho entre os planejadores
em diferentes domı́nios (Ghallab et al., 1998).

Devido ao sucesso obtido nas competições, a
linguagem evoluiu de forma significativa e já é uti-
lizada em aplicações reais. Atualmente, existem
cinco versões da PDDL. A cada versão novas carac-
teŕısticas e mais expressividade são adicionadas à
linguagem, permitindo que uma diversidade maior
de problemas sejam especificados.

Um problema de planejamento em PDDL é
descrito por dois arquivos denominados de arquivo
de domı́nio e arquivo de problema. Ambos são
passados como parâmetros para um planejador e
este, por sua vez, gera (se posśıvel) um plano. A
Figura 1 mostra uma visão geral da resolução de
um problema de planejamento em PDDL.

Figura 1: Visão geral da resolução de um problema
de planejamento em PDDL.

Em um arquivo de domı́nio deve ser descrito
o conhecimento a respeito do problema a ser re-
solvido. Esse conhecimento deve ser traduzido em
tipos de objeto, predicados, funções e ações. Já no
arquivo de problema, é descrita uma instância de
um problema a ser resolvido. A instância é com-
posta pelos estados inicial e final e por uma métrica
(opcional). Sendo assim, um mesmo arquivo de do-
mı́nio pode ser utilizado por diferentes instâncias
(arquivos de problema) e essa é a principal razão
da separação de um problema de planejamento em
dois arquivos.

2.3 Planejamento de Missões para robôs aéreos

Não existe uma definição formal do que é um sis-
tema de planejamento de missão para VAANTs.
Alguns dos conceitos aqui descritos foram retirados
de (Nelson, 1995). Segundo este autor, o processo
de planejamento de missão é uma atividade base-
ada em um mapa e que tem como ponto de partida
a solicitação do cumprimento de uma determinada
tarefa. Por sua vez, um especialista deve desen-
volver um plano que satisfaça os requisitos e as
restrições da tarefa a ser cumprida. Geralmente,
a tarefa inclui a observação de uma determinada
área por meio dos sensores de um ou mais VA-
ANTs e a interpretação dos dados obtidos dentro
de um intervalo de tempo determinado. Além dos
requisitos espećıficos da tarefa, existem outros cri-
térios da missão que devem ser observados, como
evitar a colisão dos véıculos com o chão, evitar que
os véıculos fiquem sem combust́ıvel e obedecer as
regulamentações do espaço aéreo.

Dentro do processo de planejar uma missão,
os especialistas devem se preocupar com diversas
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questões, muitas delas são atividades que exigem
cálculos complexos e que, por isso, devem ser dele-
gadas para computadores. Alguns exemplos são:
planejar a trajetória a ser percorrida considerando
as restrições não-holonômicas do véıculo e evitando
posśıveis obstáculos, estimar a cobertura dos sen-
sores para o correto mapeamento do solo, calcu-
lar as altitudes ao longo do voo evitando colisão
com montanhas, calcular o tempo e a velocidade
necessária para cumprir os prazos da missão, cal-
cular a distância entre os véıculos e as estações
de solo evitando interrupções nas comunicações
(Nelson, 1995).

Além dessas questões, existem outras de mais
alto ńıvel como definir quais os tipos e a quanti-
dade de véıculos utilizar, verificar se VAANTs em
voo podem ser reaproveitados para cumprir a mis-
são sem a necessidade de pouso e reconfiguração
e, por último, deve-se determinar a sequência de
ações que os véıculos devem executar para cum-
prir a missão. Estas últimas indagações, apesar
de não envolverem cálculos matemáticos comple-
xos, são também desafiadoras para um ser humano,
principalmente quando a missão é complexa, ou
seja, quando existem diferentes possibilidades de
completá-la. Uma das maneiras de responder a
essas últimas questões é utilizar o planejamento
automático proveniente da IA.

O único trabalho encontrado que utiliza o pla-
nejamento automático dentro do planejamento de
missões para robôs aéreos foi o Gancet et al. (2005),
entretanto, este trabalho não faz uso da PDDL,
mas do SHOP2, uma planejador que implementa
a metodologia hierarchical task network (HTN)
(Russell and Norvig, 2003).

3 Metodologia

Nesta seção, será apresentada a metodologia con-
cebida para investigar o uso da PDDL no planeja-
mento de missões para robôs aéreos. Em primeiro
lugar, mostra-se a métrica utilizada para comparar
o planejado com o realizado e, logo em seguida,
são detalhados os domı́nios criados em PDDL para
a missão de navegação entre waypoints.

A PDDL2.2 foi a versão escolhida para este
trabalho. Tentou-se utilizar versões mais recen-
tes, como a 3.0, entretanto, os planejadores para
essa versão não conseguiram gerar planos para os
domı́nios tratados em tempo satisfatório.

3.1 Qualidade do Plano

A palavra planejamento é utilizada em diversos
contextos. Entretanto, deve-se notar que, inde-
pendentemente da situação onde é aplicada, ge-
ralmente ela se refere ao ato de tentar estimar, a
partir de dados históricos, utilizando um modelo
ou ambos, o que será realizado no futuro.

Por isso, é fundamental comparar o planejado
com o efetivamente realizado. Esse tipo de compa-
ração permite refinar o modelo, calibrando-o com
as caracteŕısticas da realidade que precisam ser

melhor detalhadas. A metodologia descrita abaixo
foi utilizada para comparar o planejado em PDDL
com o realizado no simulador de voo.

Seja ψ = {α1, α2, . . . , αn} o conjunto de to-
das as ações dispońıveis no domı́nio. Cada ação
desse conjunto, por sua vez, pode ser descrita pela
seguinte tupla: αi = {φ1, φ2, . . . , φn}, onde cada
elemento desta tupla representa um parâmetro que
precisa ser comparado4.

Considere ainda πp = 〈α1, α2, . . . , αm〉 como
sendo o plano gerado em PDDL e πr =
〈α1, α2, . . . , αm〉 o mesmo plano, porém, executado
no simulador de voo.

Uma das maneiras de realizar essa comparação
é utilizando a seguinte fórmula de diferença:

diferencaij = (
πi
r(j)
πi
p(j)
− 1)× 100.

O ı́ndice i representa uma mesma ação nos
conjuntos πp e πr, porém, instanciada de maneira
distinta. O ı́ndice j representa um deteminado
parâmetro da respectiva ação i. A ação i no con-
junto πp possui os parâmetros instanciados com
os valores planejados em PDDL. Já ação i no con-
junto πr possui os parâmetros instanciados com os
valores realizados no simulador de voo. Portanto,
a diferencaij , representa a diferença percentual
entre o realizado e o planejado para um determi-
nado parâmetro em uma determinada ação. Um
percentual negativo significa que o valor realizado
foi menor que o valor planejado e um percentual
positivo o contrário.

Um exemplo do uso da fórmula pode ser obser-
vado na Tabela 1. A primeira ação teve o consumo
de combust́ıvel realizado menor que o planejado.
Já na segunda, gastou-se mais combust́ıvel do que
o esperado.

Ação Planejado Realizado Diferença (%)
Subir 4,31 3,45 -19,95
Descer 1,26 1,59 26,19

Tabela 1: Exemplo da aplicação da fórmula de
diferença entre o planejado e o realizado.

3.2 Missão de Navegação entre waypoints

Uma das tarefas fundamentais dos robôs aéreos é
o deslocamento. Sendo assim, torna-se necessário
modelá-la da maneira mais fiel posśıvel, pois, a
partir dela, é posśıvel construir missões mais com-
plexas que possuam ações espećıficas do problema
a ser tratado.

Para isso, desenvolveu-se uma missão de na-
vegação entre waypoints. Nesta missão, o véıculo
deve visitar um conjunto de waypoints, sendo que,
cada um, descrito por uma latitude, longitude e
altitude, deve ser visitado uma única vez. O obje-
tivo da missão é modelar ação de deslocamento em
PDDL o mais próximo posśıvel da realidade, ou

4Neste trabalho, um parâmetro é uma das caracteŕısticas
modeladas em PDDL, como, por exemplo, a duração e a
velocidade do deslocamento.
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Figura 2: Visão geral da missão de navegação entre
waypoints.

seja, uma ação onde a diferença entre o planejado
e o realizado seja a menor posśıvel. A Figura 2
mostra uma visão geral da missão. Nesta instância,
o véıculo iniciou a missão no WP0 e deve terminar
no WP5, passando em sequência pelos waypoints
1,2,3 e 4.

Como forma de guiar o trabalho e os expe-
rimentos, foram definidas quatro caracteŕıticas a
serem modeladas: velocidade, distância, altitude e
consumo de combust́ıvel. Entende-se que modelar
essas caracteŕısticas de uma maneira fiel dimimui
a diferença entre o planejado e o realizado. Além
disso, elas podem ser consideradas caracteŕısticas
essenciais no deslocamento de um véıculo aéreo.

A abordagem utilizada foi iterativa e incremen-
tal. Um determinado domı́nio em PDDL era desen-
volvido e experimentado no simulador. Os dados
coletados na simulação eram utilizados para com-
parar o planejado com o realizado. Caso houvesse
muita divergência, um novo domı́nio era constrúıdo
tentando modelar com mais detalhes os parâmetros
que obtiveram maior diferença.

A Figura 3 mostra uma ação de deslocamento
em PDDL. Uma ação é composta por um nome,
parâmetros, duração (se for uma ação durativa),
condições e efeitos. No exemplo da figura, os pa-
râmetros são o véıculo e os waypoints de origem e
destino. As condições descrevem o que deve ser ver-
dadeiro para que essa ação possa ser considerada
aplicável, já os efeitos descrevem como o estado
do mundo mudará caso a ação seja aplicada. Essa
ação, além de ser temporal, lida com variáveis de
estado númericas, como, por exemplo, a distância
entre os dois waypoints, representada pela função
(distance ?l1 ?l2).

O termo at start aparece apenas em ações tem-
porais e é uma palavra reservada da linguagem que
funciona como um marcador temporal. Embora
exista como especificar ações com duração cont́ınua
em PDDL, poucos planejadores conseguem lidar
com elas, devido a complexidade computacional en-
volvida. Geralmente, as ações temporais tratadas
pelos planejadores são discretas e para descrever
o que deve ser verdadeiro no ı́nicio, durante e no
fim da ação, utiliza-se os termos at start, over all
e at end, respectivamente. A seguir será apresen-
tado como as caracteŕısticas foram modeladas em
PDDL.

( : durative−action go
: parameters (? uav − UAV ? l1 − Wpt ? l2 − Wpt)
: duration (= ?duration

(/ ( d i s tance ? l 1 ? l 2 ) ( speed ?uav ) ) )
: condition
(and

( at s t a r t (not ( v i s i t e d ?uav ? l 2 ) ) )
( at s t a r t ( atLocat ion ?uav ? l 1 ) )
( at s t a r t ( reachab le ? l 1 ? l 2 ) )
; o v e ı́ c u l o deve po s su i r combust ı́ve l
; s u f i c i e n t e para se de s l o ca r
; ( f u e lL ev e l >= ( d i s tance / speed )∗ fue lFlow )
( at s t a r t (>= ( fu e lL ev e l ?uav )

(∗ (/ ( d i s tance ? l 1 ? l 2 ) ( speed ?uav ) )
( fue lFlow ?uav ) ) ) )

)
: e f fect
(and

( at s t a r t (not ( atLocat ion ?uav ? l 1 ) ) )
( at s t a r t ( decrease ( f u e lL ev e l ?uav )

(∗ (/ ( d i s tance ? l 1 ? l 2 ) ( speed ?uav ) )
( fue lFlow ?uav ) ) ) )

( at end ( atLocat ion ?uav ? l 2 ) )
( at end ( v i s i t e d ?uav ? l 2 ) )

)
)

Figura 3: Ação de deslocamento modelada em
PDDL.

A velocidade horizontal de uma aeronave é
comumente expressa utilizando a unidade knot
(1 knot equivale a 1 nm/h). Se o fator vento não
for considerado, pode-se dizer que, basicamente,
existem dois tipos de velocidade horizontal em uma
aeronave, são elas: indicated airspeed (IAS) e true
airspeed (TAS)5. A IAS decresce com o aumento da
altitude enquanto a TAS aumenta (Cantoni, 2010).

A ação descrita na Figura 3, considera a IAS
como velocidade para o planejamento, represen-
tada pela função (speed ?uav). Já a Figura 4,
mostra como é realizado o cálculo da duração uti-
lizando a TAS. Note que a TAS é calculada dina-
micamente utilizando a IAS, um fator de ajuste
e a altitude atual da aeronave, maiores detalhes
podem ser encontrados em Cantoni (2010).

�
(∗

(/
( d i s tance ? l 1 ? l 2 )
(∗ ( speed ?uav )

(+ 1 (∗ ( a l t i t u d e ? l 1 ) ( tasFactor ) ) ) ) ;TAS
)
( fue lFlow ?uav )

)
� �
Figura 4: Código em PDDL para o cálculo do
combust́ıvel gasto. Este código utiliza a TAS como
velocidade planejada.

O consumo de combust́ıvel, representado pela
função (fuelFlow ?uav), é uma variável muito sen-
śıvel a diversos parâmetros. Além das condições
atmosféricas, a altitude e o peso do avião também
influem diretamente. Portanto, criar um modelo
para o comportamento dessa caracteŕıstica não é
algo trivial. A alternativa adotada foi utilizar um
valor conservador.

No caso da altitude, dois domı́nios foram de-
senvolvidos. A diferença entre eles é que o se-
gundo considera as fases de voo (cruzeiro, subida,
descida), cada uma representada por uma ação
diferente. Dessa maneira, enquanto no primeiro
domı́nio apenas uma velocidade e taxa de consumo

5A IAS é a velocidade indicada e a TAS é a velocidade
verdadeira ou aerodinâmica.
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de combust́ıvel podem ser utilizadas no planeja-
mento, no segundo domı́nio pode-se ter velocidades
e taxas de consumo diferentes pra cada fase de voo,
deixando o plano gerado mais fiel à realidade.

4 Arcabouço experimental

O arcabouço desenvolvido para a realização dos
experimentos é composto por diversos módulos.
Alguns foram desenvolvidos para este trabalho,
outros são softwares desenvolvidos por terceiros.
A Figura 5 mostra uma visão geral do arcabouço.

Os módulos de planejamento, execução e o X-
Plane Interface (X-Pi) foram desenvolvidos em
Java, sendo que esse último, é uma biblioteca
que faz a interface de comunicação com o simula-
dor X-Plane R©, permitindo que comandos sejam
enviados e dados recebidos do simulador. Por
ser independente do restante dos módulos, pode
ser utilizada em outros projetos. O seu código
é livre e de código aberto e está publicado em
http://code.google.com/p/x-pi/.

A utilização de simuladores de voo de uso pes-
soal como o X-Plane R©, Microsoft Flight Simula-
tor R© (MsFS) e FlightGear Flight Simulator (FgFS)
é algo comum em pesquisas cient́ıficas. Esse tipo de
abordagem permite redução significativa no tempo
de desenvolvimento, pois os simuladores de voo
preveem um ambiente que permite utilizá-los na
validação de sistemas embarcados reais (Cantoni
et al., 2009).

Neste trabalho, utilizou-se o piloto automático
do X-Plane R© para controlar a aeronave de ma-
neira autônoma. Mais especificamente, o Módulo
de Execução, que possui as ações PDDL instancia-
das para execução, utiliza a biblioteca X-Pi para
comunicação com o simulador, enviando os dados
de altitude, velocidade e direção que devem ser
mantidos pelo piloto automático.

5 Resultados

Os experimentos apresentados nesta seção, foram
utilizados para refinar os modelos desenvolvidos
em PDDL. Dessa maneira, a construção e testes de
um determinado domı́nio envolvia, basicamente,
a codificação em PDDL, a execução no simulador
e a análise dos dados. Caso algum parâmetro
apresentasse uma diferença significativa entre o
planejado e o realizado, o domı́nio era ajustado
e novos experimentos realizados. Sendo assim,
além de conduzir a uma modelagem mais fiel, a
parte experimental permitiu compreender melhor
a PDDL e suas limitações. Para este trabalho,
selecionou-se o planejador LPG-td (Gerevini et al.,
2004). O LPG-td consegue lidar com a versão 2.2
da PDDL e é uma extensão do planejador LPG.

Por ser uma missão de navegação entre way-
points, as ações de decolagem e pouso não foram
consideradas. Todo experimento tinha ińıcio com o
avião já em voo. Nos experimentos com a caracte-
ŕıstica velocidade, o véıculo voava por 10 waypoints,
cada um separado por 4 nm do seu antecessor. Já

nos experimentos com a caracteŕıstica altitude, o
véıculo voava também por 10 waypoints, cada um
separado por 1000 ft de altitude do seu antecessor.

A Tabela 2 mostra a diferença percentual entre
o planejado e o realizado para a caracteŕıstica
velocidade. Os resultados mostram que utilizar a
TAS como velocidade planejada faz uma diferença
significativa na qualidade do plano gerado.

Já na Tabela 3, dois comportamentos podem
ser observados. Ao considerar uma distância curta
(4 nm), nota-se que utilizar as fases de voo no pla-
nejamento é algo interessante, entretanto, quando
a distância aumenta, nesse caso para 20 nm, a
diferença entre o planejado e realizado vai ficando
cada vez menos significativa. A explicação para
esse comportamento é que o véıculo permanen-
ceu na velocidade planejada de cruzeiro por mais
tempo do que quando a distância são de 4 nm e
essa é a única velocidade planejada para o domı́nio
que utiliza apenas uma ação para o deslocamento,
ou seja, o véıculo atingia a altitude do próximo
waypoint bem antes de alcançá-lo. Em relação ao
consumo de combust́ıvel, a diferença aconteceu,
pois foi realizada uma escolha conservadora para
a taxa de consumo.

Outros experimentos realizados com o arca-
bouço, bem como uma discussão mais detalhada
dos resultados podem ser encontrados em Cantoni
(2010).

Altitude 5.000 ft 10.000 ft
Doḿınio IAS TAS IAS TAS
Duração -6,62 0,36 -13,84 -0,90
Combust́ıvel -7,72 -0,31 -12,93 0,93
Distância -0,14 -0,17 -0,20 -0,14
Velocidade 7,25 -0,22 16,26 1,10
Taxa de Consumo 2,32 2,87 1,40 1,87

Tabela 2: Diferença percentual entre o planejado
e o realizado para a caracteŕıstica velocidade.

Distância 4 nm 20 nm
Doḿınio s/fase c/fase s/fase c/fase
Duração 23,25 0,55 4,13 -0,90
Combust́ıvel 13,15 -4,27 -14,69 -8,90
Distância 0,25 0,24 0,16 0,16
Velocidade -18,91 -3,05 -3,83 0,78
Taxa Consumo -7,87 1,88 -18,01 -10,68

Tabela 3: Diferença percentual entre o planejado
e o realizado para a caracteŕıstica altitude.

6 Conclusões

Este trabalho apresentou uma aplicação da lingua-
gem de planejamento automático PDDL no aux́ılio
ao problema de planejamento de missão para robôs
aéreos. A linguagem e os algoritmos de planeja-
mento que operam sobre ela foram utilizados para
gerar sequências de ações que os robôes aéreos
devem seguir para cumprir determinada missão.
Até onde se tem conhecimento, essa é a primeira
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Figura 5: Visão geral do arcabouço desenvolvido para a execução dos planos gerados em PDDL.

vez que a PDDL é aplicada dentro desse contexto.
Assim, este trabalho pode servir como um ponto
de partida em pesquisas mais espećıficas sobre o
tema.

Mesmo com as limitações impostas no modelo,
como ausência de ventos e umidade, um dos prin-
cipais desafios foi expressar, em um linguagem
utilizada para o planejamento simbólico, algumas
caracteŕısticas de um véıculo de dinâmica com-
plexa. As diversas modelagens realizadas permiti-
ram explorar várias caracteŕısticas da linguagem
e, embora a linguagem possua mecanismos interes-
santes, como a possibilidade de utilizar variáveis
de estado numéricas e definir ações temporais, exis-
tem algumas limitações importantes. Entre estas,
pode-se citar a impossibilidade de utilizar funções
como seno, cosseno, raiz quadrada e entre outras
dentro da linguagem. A PDDL permite apenas o
uso das quatro operações aritméticas básicas. Isso
impede que problemas mais complexos sejam re-
solvidos a partir da própria linguagem. Somada a
essas, está a limitação de não permitir chamadas
a funções externas desenvolvidas em outras lingua-
gens. Isso impede, por exemplo, o cálculo mais
realista da distância que o véıculo percorrerá em
uma navegação entre dois waypoints.

Um dos principais aspectos trabalhados, foi
a execução dos planos gerados em PDDL no si-
mulador de voo X-Plane R© por meio do arcabouço
experimental desenvolvido neste trabalho. Essa
execução permitiu extrair os dados necessários para
comparar o planejado em PDDL com o realizado
no simulador. Ao final, os resultados mostraram
que os modelos constrúıdos foram conservadores
em relação às caracteŕısticas mencionadas acima.
Este é um aspecto importante quando se trata de
planejamento para véıculos aéreos em geral.

Um posśıvel trabalho futuro é aprofundar a
análise da PDDL em missões mais complexas. Em
Cantoni (2010), por exemplo, a linguagem é utili-
zada para gerar planos de combate a incêndios flo-
restais, com ações espećıficas desse domı́nio, como
lançar água no incêndio e reabastecer. Nesse caso,
o planejador PDDL não retorna a mesma sequência
de ações, como neste trabalho, mas sequências de
ações que dependem diretamente do estado inicial

e final. Portanto, a PDDL é utilizada para tomada
de decisão a respeito de quais véıculos serão utili-
zados e qual a sequência de ações cada um deverá
seguir para completar a missão. Pretende-se dar
continuidade nesse trabalho e executar a missão
de combate a incêndios florestais no arcabouço
experimental com múltiplos véıculos heterogêneos.
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UM CONTROLADOR DE VOO DE ALTO NÍVEL APLICADO A TAREFAS DE SEGU IMENTO DE
CAMINHOS COM UM HELICÓPTERO MINIATURA
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Abstract— A 3D path-following controller is here proposed to guide a miniature helicopter, emphasizing the vehicle dynamic
compensation during flight. First, it is introduced the nonlinear underactuated control strategy used to track a predefined path.
Then, a path-following controller based on the kinematic model of the rotorcraft is proposed to deliver pose referencesused as
desired variable by the tracker controller. The stability proof in the sense of Lyapunov is also presented. Finally, simulation results
are presented and discussed, which validate the proposal.

Keywords— Path-following, Nonlinear Controller, Miniature Helicopter

Resumo— Este trabalho propõe um controlador de seguimento de caminhos 3D para um helicóptero miniatura, enfatizando
a compensação dinâmica do veículo durante o voo. Primeiramente, o controlador não linear subatuado utilizado para guiar a
aeronave durante tarefas de rastreamento é apresentado. Nasequência, um controlador de seguimento de caminhos baseado no
modelo cinemático do helicóptero é proposto a fim de fornecerreferências de postura para o controlador de rastreamento.A
estabilidade do sistema de controle no sentindo de Lyapunové demonstrada, e, por fim, a proposta é validada através de resultados
de simulação.

Palavras-chave— Seguimento de caminhos, Controle Não Linear, Helicóptero Miniatura

1 Introdução

No campo da robótica móvel, estratégias de con-
trole de movimento são agrupadas em três grandes
classes: posicionamento, seguimento de caminhos e
rastreamento de trajetória (Conte et al., 2004; Wang
et al., 2010). Em uma tarefa de posicionamento, o
robô deve alcançar uma postura predefinida no espaço
de trabalho, e lá permanecer até que uma nova refe-
rência seja dada. Já em uma tarefa de seguimento de
caminhos, o robô deve alcançar uma sequência de pos-
turas, sem restrições temporais, durante a execução do
caminho completo. Em contraste, em tarefas de rastre-
amento de trajetórias a parametrização temporal deter-
mina o instante no qual o robô deve alcançar cada pos-
tura predefinida. Neste contexto, rastreamento de ca-
minhos exige um menor esforço de controle, em com-
paração com seguimento de trajetórias.

Nas últimas décadas, veículos aéreos não tripula-
dos (VANT) têm se tornado uma ótima alternativa para
tarefas de inspeção em grandes áreas ou regiões hostis,
tanto para aplicações civis como militares, tais como
gerenciamento de riscos naturais, manutenção de in-
fraestruturas, agricultura de precisão e missões táticas
em campos de combate (Hsieh et al., 2007; Duan and
Liu, 2010; Kendoul et al., 2010). Nestes tipos de apli-
cação, as informações de posição da aeronave normal-
mente são fornecidas através de sensores com baixa
taxa de amostragem, como GPS, por exemplo. Dessa
forma, um controlador de seguimento de caminhos é
uma alternativa extremamente útil, por não exigir pa-
rametrização temporal da postura navegada.

Conforme mencionado em (Frezza, 1999), segui-
mento de caminhos é uma das mais importantes tarefas
no controle de navegação, principalmente quando veí-
culos não-holonômicos tipo uniciclo oucar-like são
levados em consideração, devido à restrição de movi-
mentos laterais. Entretanto, quando helicópteros são
utilizados, tal restrição é ignorada em função de sua
manobrabilidade, que o permite decolar e aterrissar
verticalmente, pairar, rotacionar, mover-se longitudi-
nal e lateralmente enquanto mantém uma cota verti-
cal, além da possibilidade de mudar a direção de voo
e de parar o movimento completamente. Por sua vez,
este veículo é uma das mais complexas plataformas de
teste de controle e estabilização.

Ao propor o modelo de navegação de um veí-
culo, se somente seu modelo cinemático é conside-
rado, deve-se garantir que o mesmo execute desloca-
mentos lineares a baixas velocidades, de modo que os
efeitos dinâmicos possam ser desprezados. Entretanto,
sabe-se que os helicópteros apresentam um modelo di-
nâmico não linear inerentemente instável e altamente
acoplado, de modo que sua dinâmica deve ser conside-
rada durante o projeto de controladores (Palunko and
Bogdan, 2009; Song et al., 2010).

Atualmente, vários pesquisadores têm se empe-
nhado no desenvolvimento de propostas de controla-
dores de seguimento de caminhos para VANTs de pás
rotativas. Em (Wang et al., 2010), quatro esquemas de
controle são introduzidos para resolver tal problema.
A estratégia adotada, e validada por simulação, é um
controlador linearizado em cascata, para rastreamento
de posições 3D, com compensação de velocidade.
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Em (Conte et al., 2004) uma simulaçãohardware-
in-loopé utilizada para uma navegação livre de colisão
de um helicóptero em um ambiente urbano desconhe-
cido, através de um seguimento de caminhos com ve-
locidade de avanço constante tangente ao caminho e
posição de controle ortogonal a este. A estratégia de
controle em cascata é utilizada para desacoplar o con-
trole de posição e orientação da aeronave.

O problema de seguimento de caminhos também
é abordado em (Raffo et al., 2010) para um quad-rotor,
onde uma estrutura de controle hierárquica é proposta
para seguir o caminho de forma suave e para controlar
a orientação da aeronave sob condições de distúrbio,
através um modelo preditivo e um controladorH∞.
Os resultados, apresentados através de simulações, são
comparados com técnicas deback-stepping.

Sabe-se que ao navegar nas proximidades do solo
o helicóptero sofre grande influência no comporta-
mento de voo. Neste sentido, em (Serra et al., 2008)
um controlador de seguimento de caminhos baseado
na metodologiaH2 é projetado para a execução de ta-
refas de decolagem e aterrissagem. Em (Palunko and
Bogdan, 2009), um controlador multivariável aplicado
a um modelo linearizado e desacoplado de um helicóp-
tero miniatura é projetado através de técnicas de con-
trole linear, e seu desempenho é demonstrado através
de simulações de manobras de voo não agressivas.

Neste contexto, este trabalho propõe um contro-
lador de seguimento de caminhos para um helicóptero
miniatura, considerando seu modelo dinâmico subatu-
ado. Para abordar tal tema, o trabalho foi estruturado
da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o controlador
de alto nível para compensar a dinâmica da aeronave;
na sequência, a Seção 3 introduz o controlador de se-
guimento de caminhos baseado no modelo cinemático
do helicóptero. Em contraste com outros trabalhos da
literatura, a proposta apresentada não necessita qual-
quer técnica de linearização durante o projeto dos con-
troladores e prova de estabilidade do ponto de equilí-
brio (neste caso, o ponto mais próximo do caminho,
se uma velocidade tangencial a ele é imposta). Na
sequência, a Seção 4 descreve a plataforma de simula-
ção utilizada para validar o controlador, além de apre-
sentar e discutir os resultados obtidos em uma missão
de voo 3D. Por fim, a Seção 5 destaca as considerações
finais do trabalho.

2 O Controlador Não Linear Subatuado de
Alto Nível

O modelo completo de uma helicóptero miniatura
pode ser dividido em quarto subsistemas, representa-
dos pela dinâmica dos atuadores, a dinâmica das pás
rotativas, o processo de geração de forças e torques e a
dinâmica de corpo rígido, como ilustrado na Figura 1
(John and Sastry, 1999; Ahmed et al., 2010). Conside-
rando que os três primeiros blocos estejam associados
ao controle de baixo nível da aeronave, se um veículo
tipo VTOL (Vertical Take-off and Landing) de massa
inferior a 20kg é considerado, a geração de forças e

torques (entradas abstratas) através dos servos (entra-
das reais) pode ser aproximada por uma função linear
(Kondak et al., 2007). Tendo isto em vista, este traba-
lho se concentra no controle de alto nível, que permite
determinar a postura do helicóptero no espaço tridi-
mensional através das entradas abstratas do sistema.
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Figura 1: Modelo dinâmico do helicóptero miniatura.

Conforme (Palunko and Bogdan, 2009), um con-
trolador não linear é mais completo, quando compa-
rado a um linear para o mesmo propósito. Porém, seu
projeto requer um conhecimento mais apurado sobre
o comportamento do sistema. Assim sendo, este tra-
balho utiliza o modelo dinâmico do helicóptero obtido
segundo as equações de Euler-Lagrange, de forma si-
milar àquela apresentada em (Kim and Tilbury, 1998;
Castillo et al., 2005; Raffo et al., 2010), desenvol-
vida/discutida em (Brandao et al., 2010). De acordo
com a Figura 2, as variáveis usadas para descrever a

postura da aeronave, ondeξ =
[

xh yh zh
]T

∈ R
3

indica os deslocamentos longitudinal, lateral e normal

no referencial inercial〈e〉, e η =
[

φh θh ψh

]T
∈

R
3 indica os ângulos de rolagem, arfagem e guinada,

com respeito ao referencial espacial〈s〉, que apresenta
a mesma orientação de〈e〉.

Como mostrado em trabalhos prévios, após apli-
car as restrições de Euler-Lagrange o modelo dinâ-
mico do corpo rígido pode ser descrito por

[

mI 0

0 Mr(η)

][

ξ̈

η̈

]

+
[

0 0

0 Cr(η, η̇)

][

ξ̇

η̇

]

+
[

G(g)
0

]

=
[

f

τ

]

(1)

ondem é a massa total do veículo,g é a aceleração
da gravidade,I ∈ R

3×3 é a matriz identidade,Mr(η)
representa a matriz de inércia rotacional,Cr(η, η̇) re-
presenta a matriz de Coriolis e forças centrípetas rota-
cionais eG(g) é o vetor de aceleração gravitacional.
Os vetoresf eτ representam as forças e torques apli-
cados no helicóptero, e são descritos por

Figura 2: Modelo 6-DOF do helicóptero miniatura.
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f =





fx
fy
fz



 = R
−1





f1
f2 − f4

f3



 eτ =





τφh

τθh
τψh



 =





−lhf2
lhf1
ltf4



 ,

respectivamente, ondeR é a matriz de rotação consi-
derando os ângulos de Euler.

É importante mencionar quef1, f2 e f3 estão re-
lacionadas com as componentes de propulsão do rotor
principal, associadas, respectivamente, aos controles
do cíclico longitudinal, do cíclico lateral e do coletivo.
Por sua vez,f4 representa a força de propulsão produ-
zida pelo rotor de cauda, afim de compensar o efeito
anti-torque do rotor principal e alterar o ângulo de gui-
nada (no referencial da aeronave). As constantes físi-
caslh e lt representam, respectivamente, as distâncias
do rotor principal e de cauda e o centro de gravidade
(ponto de controle) do helicóptero.

O controlador não linear subatuado de alto nível
para rastreamento de trajetória pode ser encontrado em
(Brandao et al., 2010), assim como a prova de estabi-
lidade do equilíbrio do sistema em malha fechada e a
geração de referências de atitude.

3 O Controlador de Seguimento de Caminhos

O modelo cinemático do helicóptero é composto por
um conjunto de quatro velocidades representadas no
seu próprio sistema de referência〈s〉, rotacionadas por
ψh. São elas: três velocidades linearesuhx, uhy, uhz,
definidas segundo a regra da mão direita em〈s〉, e
uma velocidade angularωh, como mostrado na Fi-
gura 3. Cada velocidade linear é direcionada conforme
um dos eixos do referencial do helicóptero, i.e.,uhz
aponta para cima, na direção do eixozh, enquantouhx
e uhy apontam para a frente e para a lateral esquerda
da aeronave, respectivamente. Já a velocidade angular
ωh causa o giro em torno do eixozh no sentido anti-
horário. Em outras palavras, o movimento cartesiano
do helicóptero em relação ao referencial inercial〈g〉
pode ser descrito comȯxh = f(xh)uh, ou seja,









ẋh
ẏh
żh
ψ̇h









=









cosψh − sinψh 0 0
sinψh cosψh 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

















uhx
uhy
uhz
ωh









, (2)

tendo em conta que o ponto de interesse de controle é
o centro de gravidade do helicóptero.

Considerando que a posição desejada do veículo
segue tangente à curva predefinida, como mostra a
Figura 3, pode-se estabelecer uma velocidade arbi-
trária v, que define quão rápido muda a posição de-
sejada no caminho. Comumente,v é adotada como
um valor constantevmax, mas uma abordagem de
movimento cauteloso pode ser introduzida se a dis-
tânciaρ entre o caminho e o veículo for levada em
consideração. Assim é que neste trabalho se adotou
v = vmax/(1 + κρ), ondeκ é uma constante posi-
tiva. Esta consideração previne a geração de grandes

Figura 3: Posição desejada no caminho com veloci-
dade de deslocamento tangente a ele.

valores de sinais de controle sempre que o veículo es-
tiver muito distante do caminho, assim como auxilia
durante a aproximação quando o erro de distância é
pequeno.

Sendoxhref
= [xhref

yhref
zhref

ψhref
]T o ve-

tor contendo a postura desejada, definida pelo cami-
nho a ser seguido, sua primeira derivada temporal é
definida como









ẋhref

ẏhref

żhref

ψ̇href









=















vmax

1+κρ
cosα cosβ

vmax

1+κρ
cosα sinβ

vmax

1+κρ
sinβ

ωref















, (3)

onde a menor distância entre o caminho e o VANT é

ρ =
√

(xhref
− xh)2 + (yhref

− yh)2 + (zhref
− zh)2,

o ângulo de projeção de movimento no planoXY é

α = tan−1
żhref

√

ẋ2href
+ ẏ2href

,

e a projeção de movimento no eixozhref
é

β = tan−1
ẏhref

ẋhref

.

Fazendõxh = xhref
−xh e tomando sua primeira

derivada temporal, obtém-se

˙̃xh = ẋhref
− ẋh. (4)

Assumindo quė̃xh = 0 (ponto de equilíbrio em
malha fechada, cuja estabilidade será demonstrada na
sequência) é o objetivo de controle, propõe-se um con-
trolador não linear baseado na teoria de Lyapunov.
Considerando uma função candidata de Lyapunov de-
finida positiva dada porV = 1

2
x̃
T
h x̃h > 0, tomando

sua primeira derivada temporal e usando (4) e (2),
obtém-se

V̇ = x̃
T
h
˙̃xh = x̃

T
h (ẋhref

− f(xh)uh). (5)

Tomando os sinais de controle

uh = f(xh)
−1(ẋhref

+ κ1 tanhκ2x̃h) (6)
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para o modelo cinemático do helicóptero, ondeκ1 e
κ2 são matrizes de ganho definidas positivas, e defi-
nindo um sinal de diferença entre a velocidade de re-
ferência Cartesiana do helicóptero e a velocidade de-
sejada de referência do caminho como

Υ = ẋhref
− vhref

, (7)

o sistema de malha fechada pode ser obtido substi-
tuindo (7) em (6), e, em seguida, em (2), como segue

˙̃xh + κ1 tanh(κ2x̃h) = Υ. (8)

Finalmente, substituindo (8) in (5), tem-se

V̇ = x̃
T
hΥ− x̃

T
hκ1 tanhκ2x̃h. (9)

Uma condição suficiente para queV̇ seja definida ne-
gativa é|x̃T

hκ1 tanhκ2x̃h| > |x̃T
hΥ|.

Nota 1 ẋhd
e ẋhref

são vetores colineares, logoΥ é
também um vetor colinear a eles.

Nota 2 Para completar a prova de estabilidade, é im-
portante analisar o comportamento do sistema para
faixa finita de valores dẽxh. Para grandes valores
de x̃h, pode-se considerar queκ1 tanhκ2x̃h ≈ κ1.
Portanto, V̇ será definida negativa se, e somente se,
‖κ1‖ > ‖Υ‖, o que faz com que o erro de segui-
mento do caminhõxh seja gradativamente reduzido.
Por sua vez, para pequenos valores dex̃h, tem-se
κ1 tanh(κ2x̃h) ≈ κ1κ2x̃h. Logo, (8) pode ser es-
crita como ˙̃xh+κ1κ2x̃h = Υ, e, portanto,̃xh é final-
mente limitado.

Nota 3 Sabendo que o controlador não linear suba-
tuado de alto nível é proposto segundo o referencial
inercial 〈e〉, Eq. (2) é aplicada para representarsuh

em e
uh. Após obter as velocidades linear e angular

do helicóptero em〈s〉, elas são integradas para de-
terminar a postura desejadaexhd

do helicóptero no
mesmo referencial. A Figura 4 ilustra o esquema de
controle de seguimento de caminho proposto. É im-
portante destacar queexhd

é usado para obter os si-
nais de referência do controlador dinâmico proposto
em (Brandao et al., 2010).

Nota 4 Para completar a prova de estabilidade com o
controlador dinâmico, uma condição suficiente é con-
siderar que, ao invés de assumir um rastreamento per-
feito de velocidade, o erro de velocidade entre os co-
mandos e a velocidade corrente do helicóptero tenda a
zero devido ao controlador dinâmico. Logo, o erro de
rastreamento do helicóptero e os erros de seguimento
de caminhos tendem a zero assintoticamente.

4 Resultados e Discussão

Esta seção apresenta os resultados de simulação utili-
zados para avaliar o desempenho do controlador pro-
posto. É importante destacar que o controlador de

seguimento de caminhos gera referências de postura
para o controlador de alto nível do helicóptero, como
mostrado no diagrama de blocos da Figura 4. Vale
mencionar que os efeitos de solo são desconsiderados,
e que o centro de massa da aeronave coincide com o
seu próprio referencial (ver Figura 2).

Os resultados são obtidos através de um simula-
dor desenvolvido no ambiente Matlabc©, que consi-
dera um modelo preciso do helicóptero, levando em
consideração a matriz de inércia completa e as satura-
ções físicas das entradas de controle de alto nível. Os
parâmetros do helicóptero, mostrados na Tabela 1, fo-
ram obtidos de (Alperin et al., 2008), onde um modelo
em CAD do T-Rex 450 SE, idêntico ao utilizado neste
trabalho, é apresentado.

Tabela 1: Parâmetros do Helicóptero, com momentos
de inércia dados em[10−3kgm2]
m = 0.6169[kg] lh = 0.05[m] lt = 0.30[m]
Ixx = 1.981 Iyy = 10.591 Iyy = 9.2855
Ixy = −0.2663 Ixz = −0.6087 Iyz = −0.0059

É importante destacar também que o caminho é
escolhido de modo a excitar a dinâmica do helicóptero
durante manobras de voo 3D. Os valores da matriz de
ganhosκ1 eκ2 são ajustados de modo a evitar grandes
sobre-sinais durante a etapa de aproximação no início
da simulação. Em adição, vale frisar que os ganhos
do controlador de alto nível apresentado em (Brandao
et al., 2010) dão maior prioridade ao controlador de
altitude, seguido pelo controlador de guinada e com
prioridade idêntica às demais variáveis de estado ati-
vas. Tal consideração garante que o helicóptero deve
primeiro decolar e orientar-se, antes de iniciar qual-
quer movimento lateral e longitudinal.

A simulação descreve um controle de seguimento
de caminho de um helicóptero miniatura, cuja referên-
cia de caminho é descrito por uma sela dada por

xhref
= 5 cos 0.05t+ 2, yhref

= 5 sin 0.05t+ 2

zhref
= 0.5 sin 0.1t+ 2, ψhref

= tan−1
ẏhref

ẋhref

.

A Figura 5 ilustra o caminho percorrido pelo he-
licóptero durante o voo. Note-se que durante a aproxi-
mação da rota e seu seguimento não há sobre-sinais, o
que confirma a hipótese da estabilidade assintótica do
controle em cascata proposto.

A evolução temporal da posição e orientação do
helicóptero durante a execução da missão é mostrada
nas Figuras 6 e 7, respectivamente. As Figuras 8 e 9,
por sua vez, apresentam as variáveis esféricas usadas
na estratégia de seguimento de caminho e os erros de
seguimento definidos pela posição atual do helicóptero
e o ponto mais próximo do caminho 3D. Na Figura 8,
pode-se observar a convergência assintótica do erro de
distânciaρ e do ânguloα de projeção deρ no plano
XY. Em adição, a projeçãoβ da velocidade do cami-
nho no planoXY mostra que a referência é efetiva-
mente seguida tangencialmente ao caminho.
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sxhref

Controlador de
Seguimento de

Caminhos

〈s〉 → 〈e〉
Transformação
de Referência

do VANT

∫ t

to

Controlador
Dinâmico de

Movimento do
Helicóptero

Helicóptero b xh

+

−

sx̃h
s
uh

e
uh

xhd fa

Figura 4: Diagrama de blocos do esquema de controle de seguimento de caminhos.

Figura 5: Caminho percorrido pelo helicóptero du-
rante a execução da missão de voo.

Figura 6: Evolução temporal das variáveis de posição.

Observe-se que um erro de seguimento limitado
ocorre durante a missão, devido à discretização do ca-
minho para execução da simulação. Vale comentar
que um número maior de pontos para definir o cami-
nho contorna esta situação. Entretanto, isto não é in-
teressante, em função do esforço computacional gasto
na busca do ponto mais próximo, considerando a po-
sição corrente do helicóptero. Além disto, tais efeitos
são atenuados pelo controlador dinâmico de alto nível,
o que melhora a estabilização do veículo.

Por fim, deve ser destacado que o controlador di-
nâmico e o controlador de seguimento de caminho não
atuam de forma isolada. Na realidade, o primeiro de-
les é responsável pela estabilização de cada postura
3D do helicóptero ao longo do caminho a ser seguido,
a qual é determinada pelo segundo.

Figura 7: Evolução temporal da orientação da aero-
nave durante voo.

Figura 8: A evolução temporal das variáveis esféricas:
erro de distânciaρ e ângulosα eβ.

Figura 9: Evolução dos erros de seguimento definidos
pela posição atual do helicóptero e o ponto mais pró-
ximo do caminho 3D.
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5 Considerações Finais

Um algoritmo de controle em cascata composto por
dois subsistemas, um controlador cinemático (respon-
sável pelo cumprimento da tarefa de seguimento de
caminhos) e um compensador dinâmico (responsável
pela estabilização da aeronave), é proposto para resol-
ver o problema de seguimento de caminhos 3D para
um helicóptero miniatura. Na etapa de projeto, a satu-
ração dos comandos de referência enviados ao veículo
é levada em consideração, a fim de prevenir a ope-
ração dos atuadores na zona de saturação. A maior
contribuição da lei de controle proposta é a facilidade
de implementação, quando comparada a outros traba-
lhos na literatura, somada à prova analítica de estabili-
dade do equilíbrio do sistema em malha fechada. Por
fim, uma missão de seguimento de caminho simulada
é apresentada, mostrando-se que os resultados obtidos
validam o sistema de controle proposto.
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Braśılia, DF – Brazil

Emails: hcferreira@unb.br, baptista@ieee.org, ishihara@ene.unb.br, gaborges@unb.br

Abstract— This paper presents a nonlinear H∞ controller for the rejection of input disturbances in a fixed
wing Unmanned Aerial Vehicle (UAV). The controller acts in all states of a complete nonlinear dynamic model.
Simulation results shows that the aircraft is successfully maintained in the desired stable condition after a finite
pulse disturbance.

Keywords— Nonlinear H∞ Control, Fixed Wing UAV.

Resumo— Este trabalho apresenta um controlador H∞ não linear para rejeição de perturbação em um Véıculo
Aéreo Não Tripulado (VANT) de asa fixa. O controlador atua em todos os estados de um modelo completo não
linear. Resultados em simulação mostram que a aeronave é mantida no regime desejado após uma perturbação
em pulso finito.

Palavras-chave— Controle H∞ Não Linear, VANT de Asa Fixa.

1 Introduction

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) have a wide
range of applications including surveillance,
search and rescue, target tracking, detection and
exploration, both in military and civilian areas
(Low, 2010), (Jiao et al., 2010). Trajectory track-
ing is one of the UAV’s most important functions
which will account for flight safety and task sur-
vivability (Jiao et al., 2010). For this task au-
tonomous vehicles usually require a control sys-
tem composed of an inner loop for the flight con-
trol system and an outer loop for the navigation
control (Stevens and Lewis, 1992), (Low, 2010),
(Jiao et al., 2010).

An aircraft’s dynamic model is highly nonlin-
ear. The interaction of the airflow generated by
the propeller contribute to complex aerodynamic
forces that affect the vehicle’s motion, and in turn
makes the motion control of a UAV a challenging
task. The system’s dynamics is not only coupled
and nonlinear, but also difficult to be character-
ized due to the complexity of the system’s aero-
dynamic properties (Zarafshan et al., 2010).

Many nonlinear control techniques have been
applied to flight control design, including dynamic
inversion, feedback linearization, variable struc-
ture system (VSS), and nonlinear predictive con-
trol (Zarafshan et al., 2010). Another potential
tool for solving nonlinear flight control problems
is the H∞ control approach. There are some ex-
amples of the nonlinear H∞ control applied to
aerospace problems such as spacecraft attitude
control, missile guidance and control, aerospace
plane ascend, and jet engine control (Zarafshan
et al., 2010). Most application of nonlinear flight
control are restricted to the lateral or longitudi-

nal motion alone, the design of a nonlinear flight
controller for the complete six degrees-of-freedom
(6-DOF), including both lateral and longitudinal
motion, is still a challenge for all nonlinear control
design methods (Zarafshan et al., 2010).

The main difficulty in applying nonlinear
H∞ control theory to flight dynamics is to solve
the associated Hamilton-Jacobi partial differential
inequalities (HJPDI). A solution for this problem
was proposed by (Yang and Kung, 2000) for a
general 6-DOF motion which can be applied to
various types of vehicles such as airplanes, mis-
siles or helicopters. The drawback of this work
is that the designing of the controller is based
only on the external forces acting on the vehi-
cle and the aerodynamics characteristics of the
aircraft are neglected. In this case it is unclear
how the commands generated by the controller is
translated to the aircraft’s actuators. A nonlinear
H∞ controller combined with a control surface in-
verse algorithm is presented by (Kung, 2008) to
determine the control action and angles of control
surface deflection. However this solution still re-
lies on the combination of two separate problems
and leads to a two level control structure.

This paper presents a nonlinearH∞ controller
using state feedback for the inner loop for the
flight control of a fixed wing model aircraft. A
complete nonlinear model is used with the in-
put control signals modeled as the angles of con-
trol surface deflection and propeller angular speed.
This way, the controller is designed to act directly
in the aircraft’s actuators. External disturbances
are modeled as additive noise or disturbance to
the control inputs.

This paper is organized as follows: Section
2 presents the fundamentals of the nonlinear
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H∞ control. In Section 3 the equations of mo-
tion for the nonlinear UAV model is presented. A
numerical simulation is developed in Section 4 and
finally Section 5 concludes this work.

2 Nonlinear H∞ Control

Consider the following nonlinear system

ẋ(t) = f(x) + g1(x)w + g2(x)u, (1)

z(t) = h1(x) + k12(x)u, (2)

where x ∈ ℜn, z ∈ ℜp, w ∈ ℜm1 and u ∈ ℜm2

are the system state, regulated output, exogenous
input and controlled input, respectively. We as-
sume that f(x), g1(x), g2(x), h1(x) and k12(x)
are smooth and defined in a neighborhood of the
origin in ℜn and have zero values at the origin. We
also make the following simplifying assumption on
the plant

hT1 (x)k12(x) = 0, kT12(x)k12(x) = I.

The nonlinear H∞ state feedback problem is
formally stated as follows.

The nonlinear H∞ state feedback problem:
Find a control law u = l(x) where l(x) is locally
defined sufficiently smooth function with l(0) = 0
such that

1. The closed-loop system is locally asymptoti-
cally stable when w = 0;

2. The closed-loop response z : [0, T ] → ℜp of
system (1)–(2) with u = l(x) satisfies∫ T

0

zT (τ)z(τ)dτ ≤ γ2
∫ T

0

wT (τ)w(τ)dτ

for some γ and all T .

The Hamiltonian function associated with the
above problem is

H(x, p, w, u) = pT (f(x) + g1(x)w + g2(x)u)+

1

2
(∥h1(x) + k12(x)u∥2 − γ2∥w∥2).

The Hamilton-Jacobi-Isaacs equation is given
by (van der Schaft, 1992)

H(x, p) = H(x, p, α1(x, p), α2(x, p)) = 0,

where

α1(x, p) =
1

γ2
gT1 p, α2(x, p) = −gT2 p.

It was shown in (van der Schaft, 1992) that
if there exists a positive-definite C1 function Π(x)
locally defined in a neighborhood of the origin in
ℜn that satisfies

H(x,ΠT
x , α1(x,Π

T
x ), α2(x,Π

T
x )) = 0,

or, more explicitly,

Πxf(x)+
1

2
hT1 h1+

1

2
Πx

(
1

γ2
g1g

T
1 − g2g

T
2

)
ΠT

x = 0,

(3)
where Πx denotes the Jacobian matrix of Π(x),
then the control law

u = −gT2 (x)ΠT
x (4)

solves the nonlinear, infinite horizon (T = ∞),
H∞ state feedback problem.

3 UAV Equations of Motion and
Controller Design

3.1 UAV Equations of Motion

The H∞ controller will be designed for the a com-
plete nonlinear model of a fixed wing UAV. The
complete nonlinear model for a fixed wing UAV
developed by (Paw and Balas, 2011) has the state
vector

x = [U V W P Q R ϕ θ ψ h ω]T , (5)

where U , V , W are the velocities in m/s, P , Q, R
are the angular speeds in rad/s, ϕ, θ, ψ the Euler
angles in rad, h the height in m and ω the angular
speed of the propeller in rad/s according to fig. 1
from (Paw and Balas, 2011). This type of aircraft
has four control surfaces: elevator, two ailerons
and the control input for the propeller’s motor δT
(throttle, in percentage). The two ailerons acts
always in a coordinated matter, therefore consti-
tutes one control input. The control input vector
is defined in Eq. (6)

u =
[
δe δa δr δT

]T
. (6)

In this work the control input vector repre-
sents the throttle control input (δT ) as (Paw and
Balas, 2011) and the angle of deflection of the con-
trol surfaces (δe, δa, δr).

The space state model is built using the force
equations, the kinematics equations, the moment
equations, the Z-axis navigation equation and the
propeller’s dynamic. All equations in this section
were taken from (Stevens and Lewis, 1992), (Paw
and Balas, 2011) and (Nelson, 1989).

3.2 Force equations

The force equations used in this work is the clas-
sical force equations

U̇ = RV −QW − g sin(θ) +
Fx

m
, (7)

V̇ = −RU + PW + g sin(ϕ) cos(θ) +
Fy

m
, (8)

Ẇ = QU − PV + g cos(ϕ) cos(θ) +
Fz

m
, (9)
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Figure 1: UAV references

where g is the gravitational acceleration and the
forces are modeled as

Fx = q̄SCX + Fp,

Fy = q̄SCY ,

Fz = q̄SCZ ,

with

q̄ =
ρ

2
V 2
a ,

Va =
√
U2 + V 2 +W 2,

in which Fp is the thrust generated by the pro-
peller, S is the wing reference area, ρ is the air
density, and CX , CY and CZ are the aerodynamic
force coefficients related to lift drag and side force
aerodynamic coefficients.

CX = CL sin(α)− CD cos(α),

CZ = −CD sin(α)− CL cos(α),

CY = CYβ
β + CYδr

δr +
b

2Va
(CYPP + CYRR),

where

α = tan−1 W

U
, β = sin−1 V

Va
.

Making small perturbation assumption to ne-
glect higher order terms and only retaining linear
terms, the lift and drag coefficient, CL and CD,
are functions of the non-dimensional coefficients
given by

CL = CL0 + CLαα+ CLδe
δe +

c̄

2Va
(CLα̇ α̇+ CLQ

Q),

CD = CD0
+ CDδe

|δe|+ CDδr
|δr|+

(CL − CLmin
)2

πeAR
,

where CLi , CDj , e and AR are aerodynamic coef-
ficients.

3.3 Kinematics equations

The kinematics model is given by

Ṗ = (c1R+ c2P )Q+ c3L+ c4N, (10)

Q̇ = c5PR− c6(P
2 −R2) + c7M, (11)

Ṙ = (c8P − c2R)Q+ c4L+ c9N. (12)

with

L = q̄Sbcl − Tm,

M = q̄Sc̄cm,

N = q̄Sbcn,

cl = clββ + clδa δa + clδr δr +
b

2Va
(clPP + clRR),

cm = cm0 + cmαα+ cmδe
δe +

c̄

2Va
(cmα̇ α̇+ cmQ

Q),

cn = cnβ
β + cnδa

δa + cnδr
δr +

b

2Va
(cnP

P + cnR
R),

and the coefficients

Γ = IxxIzz − I2xz,

c1 =
(Iyy − Izz)Izz − I2xz

Γ
,

c2 =
(Ixx − Iyy + Izz)Ixz

Γ
,

c3 =
Izz
Γ
,

c4 =
Ixz
Γ
,

c5 =
Izz − Ixx
Iyy

,

c6 =
Ixz
Iyy

,

c7 =
1

Iyy
,

c8 = Ixx(Ixx − Iyy) +
I2xz
Γ
,

c9 =
Ixx
Γ
.

3.4 Moment equations

The moment equations are

ϕ̇ = P + tan(θ)(Q sin(ϕ) +R cos(ϕ)), (13)

θ̇ = Q cos(ϕ)−R sin(ϕ), (14)

ψ̇ = (Q sin(ϕ) +R cos(ϕ))/ cos(θ). (15)

3.5 Navigation equations

In this model the only component of the classical
navigation equations used is the altitude, denoted
by the variable h.

ḣ = −U sin(θ)+V sin(ϕ) cos(θ)+W cos(ϕ) cos(θ).
(16)

3.6 Aircraft propulsion

An extra variable, the propeller angular velocity
ω, is added to the nonlinear dynamical model,
the aircraft’s propulsion dynamics. This variable,
used to monitor and control the thrust generated
by the propeller, is described by

ω̇ =
Tm − Tp
Im + Ip

, (17)
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where Tm is the output torque at motor shaft, Tp
is the torque generated by the propeller, Im is the
moment of inertia of the rotating motor body, and
Ip is the moment of inertia of the propeller.

4 Numerical Simulation

A numerical simulation was created in order to
show the applicability and performance of the pro-
posed controller for an UAV. In this work the
6-DOF model presented in the previous section,
along with the developed controller was imple-
mented via MATLAB SIMULINK. The nonlinear
model’s parameters used in this simulation where
taken from (Paw, 2009). First a trim condition
(states and inputs values such that the aircraft
holds a steady state) is obtained. The trim con-
dition used in here is

x =
[
17 −0.0546 0.3593 0 0.0211 0

0 0 0 −100 537.122
]T
,

u =
[
0.0918 0.0308 −0.0139 0.593

]T
.

The purpose of this simulation was to com-
pare the effectiveness of the H∞ controller in re-
jecting an input disturbance, which in this case
consisted of a pulse for a period of 1 s and ampli-
tude of π/40 rad added to the elevator channel at
time 5 s as shown in fig. 7(a).

The first run was carried out in an open loop.
Although the fixed wing UAV is in a stable con-
dition around this operation point, a small distur-
bance in the control input will render the system
go to another point of operation as shown in figs.
2(a), 3(a), 4(a), 5(a) and 6(a).

The objective of the controller is to reject
noise and disturbances on the input channels and
keep the aircraft in the desired stable state. Figs.
7(b) and 8(b) show the control actions performed
by the inputs in order to compensate a distur-
bance. The resulting dynamics of the output vari-
ables can be seen in Figs. 2(b), 3(b), 4(b), 5(b)
and 6(b). In this case the aircraft stabilizes in
the desired initial condition after the transient. It
should be noticed that due to the coupling in the
complete nonlinear model, that the controller acts
both the elevator and the throttle inputs (see figs.
7(b) and 8(b)).

5 Conclusion

This paper presented a H∞ controller for the
rejection of input disturbances in a fixed wing
UAV. The controller acted in all states of a com-
plete nonlinear dynamic model. Simulation re-
sults showed that the aircraft is successfully main-
tained in the desired stable condition after a finite
pulse disturbance.
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Figure 3: p, q, r dynamics
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Figure 4: ϕ, θ, ψ dynamics
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Figure 6: ωp dynamics
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Figure 7: Elevator, aileron and rudder inputs
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Abstract— In this work three high level non linear flight controllers for a helimodel are compared. A dynamic
full model, considering cross inertial moments, an intermediary one, considering only the main inertial moments,
and a simplified one, considering approximations of the trigonometrical functions for small angles, are considered.
The performance criteria IAE and ITAE are adopted to compare the results obtained with flight controllers
designed according to such models, through simulation results.

Keywords— Miniature Helicopter, Nonlinear Controller, Performance Analysis

Resumo— Neste trabalho são comparados três controladores de voo não lineares de alto ńıvel para um heli-
cóptero miniatura, cad aum projetado de acordo com uma versão diferente do modelo dinâmico do helicóptero.
Um modelo dinâmico completo, considerando momentos de inércia cruzados, um outro modelo intermediário,
considerando apenas o momento de inércia principal, e um modelo simplificado, considerando aproximações das
funções trigonométricas para pequenos ângulos, são considerados. Os critérios de avaliação de desempenho IAE
e ITAE foram utilizados na comparação dos resultados obtidos com controladores de voo projetados a partir de
tais modelos, a partir de resultados de simulação.

Palavras-chave— Mini Helicóptero, Controle Não Linear, Análise de Desempenho

1 Introdução

Tendo em vista a grande mobilidade tridimen-
sional de um helicóptero, em comparação com véı-
culos autônomos terrestres ou mesmo outros véı-
culos aéreos não tripulados - VANTs (aviões, pla-
nadores e balões), muitos pesquisadores têm se
empenhado no projeto de controladores de voo
para este tipo de plataforma experimental. En-
tretanto, deve-se ter em mente que estas aerona-
ves são, do ponto de vista de controle, inerente-
mente instáveis, de dinâmica complexa, não li-
near, multi-variável, subatuada e altamente aco-
plada (Kahn and Foch, 2003; Ge et al., 2008).

Para manter a estabilidade de um helicóptero
miniatura, diversas técnicas de controle são apre-
sentadas na literatura. Tradicionalmente, a maio-
ria dos controladores aborda a estratégia de con-
trole em cascata (inner-outer loops), cuja finali-
dade é estabilizar a dinâmica do véıculo, a qual
está associada a sua atitude (orientação), e, em
seguida, controlar sua navegação (postura 3D),
com base em seu modelo cinemático (Antunes
et al., 2010). Entretanto, garantir a estabilidade
e o desempenho de ambos os sistemas de controle
separadamente não necessariamente garante a es-
tabilidade do sistema como um todo, devido ao
alto grau de acoplamento dinâmico.

Para contornar esta debilidade, uma proposta
é agregar um módulo de compensação dinâmica
ao sistema de controle, ou, então, considerar uma

única solução, normalmente baseada em técnicas
de controle não linear, que considere tanto a parte
dinâmica como a cinemática da aeronave.

Em (Dzul et al., 2003), por exemplo, é pro-
posto um controlador robusto baseado em técnicas
clássicas e adaptativas de alocação de polos, apli-
cado ao controle de altitude e guinada de um heli-
cóptero miniatura, cuja dinâmica é obtida através
das equações de Euler-Lagrange. Teoria de Lya-
punov aplicada a sistemas lineares é aplicada em
(Palomino et al., 2003) para análise de estabili-
dade de um controlador de postura de um PVTOL
(Planar Vertical Take-Off and Landing baseado
no modelo dinâmico linearizado da aeronave. Um
grupo de controladores PID em cascata é apresen-
tado em (Buskey et al., 2003) para o controle de
postura de um helimodelo, enquanto em (Kahn
and Foch, 2003) se utiliza um controlador neu-
ral adaptativo para o mesmo fim. Em (Marconi
and Naldi, 2006) um controlador de seguimento de
trajetória baseado em técnicas de controle ótimo
é proposto para a navegação de um VANT, con-
siderando seu modelo dinâmico linearizado. Em
(Antunes et al., 2010), para o mesmo fim e sob
as mesmas condições, foi utilizado um sistema de
agendamento de ganhos para diferentes etapas de
voo. Por sua vez, em (Martini et al., 2008) um
controlador robusto com observação de estados é
aplicado na estabilização de um helicoptero sob a
influência de rajadas de vento. No que diz respeito
à estabilidade e navegação de véıculos quad-rotor,
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em (Kendoul et al., 2010) e (Lara et al., 2010)
são propostos, respectivamente, um controlador
PD multi-variável com atraso de transmissão e um
controlador baseado na estratégia de controle em
cascata.

Neste contexto, este trabalho propõe um mo-
delo dinâmico subatudo não linear de alto ńıvel
para um helicóptero miniatura, sem adotar qual-
quer estratégia de linearização. Este trabalho é,
assim, uma extensão de (Brandão et al., 2010),
onde um controlador não linear baseado na di-
nâmica inversa da aeronave é desenvolvido. Em
adição, o presente trabalho apresenta uma compa-
ração de desempenho utilizando os critérios IAE
e ITAE, para controladores projetados conside-
rando simplificações no modelo de corpo ŕıgido da
aeronave.

2 O Modelo Dinâmico da Aeronave

Esta seção apresenta a modelagem da aero-
nave como um corpo ŕıgido que se move no es-
paço tridimensional. Segundo (John and Sas-
try, 1999; Ahmed et al., 2010), o modelo com-
pleto de um helimodelo pode ser representado por
quatro sistemas dinâmicos interligados entre si,
que contemplam a dinâmica dos atuadores (res-
ponsável pela conversão dos comandos dos joys-
ticks em atuação nos servomotores), a dinâmica
das pás rotativas (onde estão envolvidos os pa-
râmetros aerodinâmicos da aeronave e a geração
de propulsão dos rotores principal e de cauda),
o processo de geração de forças e torques (onde
ocorre a decomposição das forças de propulsão)
e a dinâmica de corpo ŕıgido (que rege o movi-
mento da aeronave). Conforme apresentado em
(Kondak et al., 2007), para um helicóptero de
massa inferior a 20kg o processo de geração de
força e torques através dos servos pode ser aproxi-
mado por uma função linear. Esta observação foi
comprovada em (Santana et al., 2010) e (Santana
et al., 2011), onde foram realizados um controle
de altitude e guinada e um controle de atitude,
respectivamente. Assim sendo, este trabalho se
concentra no controle de alto ńıvel da aeronave,
sendo a sua postura no espaço determinada atra-
vés das entradas abstratas do sistema (entende-se
por entradas reais e abstratas os comandos apli-
cados aos servo-motores e as forças e torques apli-
cados ao corpo ŕıgido, respectivamente).

Para obter o modelo dinâmico do helicóptero
miniatura, considerando este como um corpo ŕı-
gido no espaço sujeito à ação de forças e torques,
foram utilizadas as equações de Euler-Lagrange,
de forma simular àquela apresentada em (Kendoul
et al., 2010; Castillo et al., 2005; Kim and Til-
bury, 1998) e discutida em (Brandão et al., 2010).

Para isto, toma-se a função Lagrangiano, que
representa a energia total do sistema L = K − U,
onde K representa a energia cinética total e U

representa a energia potencial total do sistema.
Assim sendo, tem-se

L =
1

2
mξ̇T ξ̇ +

1

2
ΩTJΩ−mgz, (1)

onde ξ =
[
x y z

]T ∈ R3 indica os deslocamen-
tos longitudinal, lateral e normal da aeronave, res-
pectivamente, J ∈ R3×3 é a matriz de momentos
de inércia, dada por

J =

[
Ixx Ixy Ixz
Ixy Iyy Iyz
Ixz Iyz Izz

]
,

Ω representa a velocidade angular do véıculo com
respeito ao próprio referencial (⟨h⟩), cuja repre-
sentação em coordenadas generalizadas é dada por

Ω =Wη η̇ =

1 0 −sθ
0 cϕ sϕcθ
0 −sϕ cϕcθ

ϕ̇θ̇
ψ̇

 , (2)

onde η =
[
ϕ θ ψ

]T ∈ R3 representa a atitude
da aeronave em ⟨e⟩. Por fim, m é sua massa total
e g é a aceleração da gravidade.

Considerando a restrição de Euler-Lagrange

d

dt

(
∂L

∂q̇

)
− ∂L

∂q
= FL, (3)

onde FL =
[
f τ

]T
representa as forças e tor-

ques aplicados à aeronave, dados por[
fx
fy
fz

]
= R−1

[
f1

f2 − f4
f3

]
e

[
τϕh

τθh
τψh

]
=

[−lhf2
lhf1
ltf4

]
,

respectivamente, sendo

R−1=

[
cθcψ sϕsθcψ − cϕsψ cϕsθcψ + sϕsψ
cθsψ sϕsθsψ + cϕcψ cϕsθsψ − sϕcψ
−sθ sϕcθ cϕcθ

]
.

A propulsão gerada pelo rotor principal é dis-
tribúıda nas forças f1, f2 e f3, que estão direta-
mente relacionadas aos controles do ćıclico longi-
tudinal, do ćıclico lateral e do coletivo, com res-
peito ao referencial da aeronave. Por sua vez, o
movimento de guinada e a compensação do efeito
de anti-torque são governados pela força de pro-
pulsão do rotor de cauda (f4). As constantes f́ı-
sicas lh e lt representam, respectivamente, as dis-
tâncias do rotor principal e de cauda ao centro
de gravidade (ponto de controle) do helicóptero.
Conforme demonstrado em (Brandão et al., 2010),
após aplicar (3) em (1) é posśıvel obter o modelo
dinâmico da aeronave na forma[
mI 0
0 Mr(η)

][
ξ̈
η̈

]
+
[
0 0
0 Cr(η, η̇)

][
ξ̇
η̇

]
+
[
G(g)
0

]
=
[
f
τ

]
, (4)

onde I ∈ R3×3 é a matriz identidade, Mr(η) =
WT

η JWη representa a matriz de inércia rotacional,

G(g) =
[
0 0 mg

]T
é o vetor de forças gravita-

cionais e Cr(η, η̇) = Ṁr − 1
2 η̇

T ∂Mr

∂η é a matriz de
Coriolis e centŕıfuga rotacional.
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3 A Representação segundo o Modelo
Não-Linear Subatuado

Esta seção visa representar o modelo dinâmico
de alto ńıvel (corpo ŕıgido) da aeronave levando
em consideração suas caracteŕısticas de sistema
subatuado, nos moldes do trabalho apresentado
em (Shin and Lee, 1997). Desta forma, escrevendo
(4) na forma particionada, tem-se[

Maa Map

Mpa Mpp

] [
q̈a
q̈p

]
+

[
Ca
Cp

] [
q̇a
q̇p

]
+

[
Ga

Gp

]
=

[
fa
0p

]
, (5)

onde os termos à esquerda da igualdade são
apresentados no apêndice deste trabalho e fa =
[f1 f2 f3 f4]

T . A Figura 1 ilustra tais forças sendo
aplicadas sobre o helicóptero, assim como os sis-
temas de referência inercial e do próprio véıculo.

A estratégia de controle adotada para guiar
a aeronave é baseada na dinâmica inversa de seu
modelo não linear subatuado, como descrito em
(Brandão et al., 2010). Em adição, tal trabalho
apresenta a demonstração de estabilidade, no sen-
tido de Lyapunov, e a geração de referências de
atitude adotadas para as tarefas de seguimento de
trajetória e de posicionamento, que serão utiliza-
das neste trabalho.

4 Resultados e Discussões

Conforme mencionado anteriormente, um he-
licóptero é um véıculo aéreo com dinâmica alta-
mente acoplada. Portanto, demanda um projeto
de controlador mais complexo para estabilizá-lo,
quando comparado a outros véıculos aéreos. En-
tretanto, um controlador altamente complexo não
se torna necessário quando apenas manobras não
agressivas são exigidas da aeronave (por exemplo,
pequenos ângulos de arfagem e rolagem). Nes-
tes casos, um controlador mais simples se torna
uma solução atrativa. Por outro lado, se uma res-
posta rápida do véıculo é desejada, tal controla-
dor não é mais satisfatório. Neste sentido, esta
seção visa comparar o desempenho de três con-
troladores, projetados conforme diferentes abor-
dagens para obtenção do modelo de corpo ŕıgido
do helicóptero miniatura, daqui em diante referi-
dos como:
Modelo Completo (MC), o qual considera a ma-
triz de inércia completa, sem qualquer simplifica-
ção. O controlador projetado segundo esta abor-
dagem utiliza o modelo dinâmico subatuado (5),
apresentado no Apêndice.
Modelo Intermediário (MI), o qual assume a
simetria do helicóptero com respeito ao plano XZ,
de modo que os momentos de inércia são repre-
sentados apenas pela diagonal principal da matriz
de inércia (i.e., Ixx, Iyy, e Izz), enquanto os mo-
mentos cruzados Ixy, e Iyz, são igualados a zero.
Ixz é diferente de zero, porém com uma magni-
tude muito menor que a dos elementos da diago-
nal principal, sendo, portanto, desprezado (Kim

Figura 1: Modelo de 6-DOF do helicóptero.

and Tilbury, 1998). Um controlador utilizando
este modelo é obtido aplicando tais considerações
a MC.
Modelo Simplificado (MS), o qual considera
manobras não agressivas, i.e., pequenos ângulos
de rolagem e arfagem. Neste caso, assume-se que
|ϕ| < 5◦ e |θ| < 5◦, e, portanto, a suposição
sinx ≈ x e cosx ≈ 1 pode ser aplicada para obter
o modelo dinâmico simplificado a partir de MC.

Com o intuito de comparar o desempenho
dos controladores projetados considerando estes
diferentes modelos, verificaram-se os valores dos
ı́ndices integral do erro absoluto (IAE) e inte-
gral no tempo do erro absoluto (ITAE), primei-
ramente para uma tarefa de seguimento de traje-
tória em forma de espiral crescente (descrita por
{xd = t

20 cos 1.25t, yd = t
20 sin 1.25t, zd = t

20}), e
depois para uma tarefa de posicionamento, cujo
pontos de passagem são xd = [020 − 200]T , yd =
[0020−2−2]T , zd = [0.0811.5210.08]T . Neste caso,
as coordenadas de referência são alteradas a cada
7s.

As Figuras 2 e 3 ilustram a evolução temporal
da posição e da atitude da aeronave, considerando
os distintos controladores projetados a partir do
modelo mais completo da aeronave, apresentado
no apêndice. A trajetória descrita no espaço tri-
dimensional de ambas as simulações é mostrada
nas Figuras 2(c) e 3(c). Como esperado, o con-
trolador mais simplificado (MS) é bastante limi-
tado no que diz respeito a manobras mais agressi-
vas, apresentando atrasos de resposta a mudanças
bruscas de referência e erros de seguimento expres-
sivos quando os ângulos de arfagem e rolagem são
mais acentuados.

Os ı́ndices IAE e ITAE enfatizam a questão
do melhor desempenho apresentado pelo controla-
dor considerando o modelo completo da aeronave,
comparado aos demais. A Tabela 1 apresenta tais
valores para ambas as simulações aqui tratadas.

Tabela 1: Valores de IAE e ITAE (103).
Espiral Posição

MC MI MS MC MI MS
IAE 1.9 8.2 45.7 2.0 4.1 84.6
ITAE 54.5 274 1716 44.0 128 3005
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(a) Evolução temporal das variáveis de posição.

(b) Evolução temporal da atitude da aeronave.

(c) Trajetória percorrida no espaço 3D.

Figura 2: Referência em espiral crescente.

(a) Evolução temporal das variáveis de posição.

(b) Evolução temporal da atitude da aeronave.

(c) Trajetória percorrida no espaço 3D.

Figura 3: Referência de posições 3D.
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5 Considerações Finais

Neste trabalho foram comparados três mode-
los de controladores de voo não lineares de alto
ńıvel para um helicóptero miniatura, através dos
critérios de desempenho IAE e ITAE. Foi posśıvel
concluir que um modelo dinâmico completo, consi-
derando momentos de inércia cruzados, é mais efi-
ciente, em tarefas de voo agressivas, que o modelo
considerando apenas o momento de inércia prin-
cipal ou o modelo simplificado através de aproxi-
mações das funções trigonométricas para peque-
nos valores. Resultados de simulação validam a
análise realizada neste trabalho. Por fim, deve ser
ressaltado que um controlador mais simples pode
ser utilizado, quando manobras não agressivas são
requeridas ou quando processadores de baixa ca-
pacidade estão sendo usados. Caso contrário, um
modelo mais preciso e mais complexo deve ser ado-
tado, para o projeto de um controlador mais efi-
ciente.
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Apêndice - O Modelo Não Linear segundo a
Abordagem Subatuada

Matrizes de inércia ativa e passiva:

M
(1,1)
aa = 1

Lh
(Ixycϕ − Ixzsϕ)

M
(1,2)
aa = 1

Lh
(Iyyc2ϕ + Izzs2ϕ − 2Iyzsϕcϕ)

M
(1,3)
aa = 1

Lh
(Iyysϕcϕcθ − Izzsϕcϕcθ

−Ixycϕsθ + Ixzsϕsθ + Iyzc2ϕcθ − Iyzs2ϕcθ)

M
(2,1)
aa = − 1

Lh
(Ixx)

M
(2,2)
aa = − 1

Lh
(Ixycϕ − Ixzsϕ)

M
(2,3)
aa = − 1

Lh
(−Ixxsθ + Ixysϕcθ + Ixzcϕcθ)

M
(3,4)
aa = mcϕcθ

M
(4,1)
aa = 1

Lt
(−Ixxsθ + Ixysϕcθ + Ixzcϕcθ)

M
(4,2)
aa = 1

Lt
(Iyysϕcϕcθ − Izzsϕcϕcθ

−Ixycϕsθ + Ixzsϕsθ + Iyzc2ϕcθ − Iyzs2ϕcθ)

M
(4,3)
aa = 1

Lt
(Ixxs2θ + Iyys2ϕc

2
θ + Izzc2ϕc

2
θ

−2Ixysϕsθcθ − 2Ixzcϕsθcθ + 2Iyzsϕcϕc
2
θ)

M
(3,1)
ap = m(cϕsθsψ − sϕcψ)

M
(3,2)
ap = m(cϕsθcψ + sϕsψ)

M
(1,1)
pa = − 1

Lh
(Ixx)− 1

Lt
(−Ixxsθ + Ixysϕcθ

+Ixzcϕcθ)

M
(1,2)
pa = − 1

Lh
(Ixycϕ − Ixzsϕ)− 1

Lt
(Iyysϕcϕcθ

−Izzsϕcϕcθ − Ixycϕsθ + Ixzsϕsθ + Iyzc2ϕcθ

−Iyzs2ϕcθ)
M

(1,3)
pa = − 1

Lh
(−Ixxsθ + Ixysϕcθ + Ixzcϕcθ)

− 1
Lt

(Ixxs2θ + Iyys2ϕc
2
θ + Izzc2ϕc

2
θ − 2Ixysϕsθcθ

−2Ixzcϕsθcθ + 2Iyzsϕcϕc
2
θ)

M
(1,4)
pa = −msϕcθ

M
(2,1)
pa = 1

Lh
(Ixycϕ − Ixzsϕ)

M
(2,2)
pa = 1

Lh
(Iyyc2ϕ + Izzs2ϕ − 2Iyzsϕcϕ)

M
(2,3)
pa = 1

Lh
(Iyysϕcϕcθ − Izzsϕcϕcθ

−Ixycϕsθ + Ixzsϕsθ + Iyzc2ϕcθ − Iyzs2ϕcθ)

M
(2,4)
pa = msθ

M
(1,1)
pp = −m(sϕsθsψ + cϕcψ)

M
(1,2)
pp = −m(sϕsθcψ − cϕsψ)

M
(2,1)
pp = −mcθsψ

M
(2,2)
pp = −mcθcψ

M
(1,4)
aa =M

(2,4)
aa =M

(3,1)
aa =M

(3,2)
aa =M

(3,3)
aa =M

(4,4)
aa = 0

M
(1,1)
ap =M

(1,2)
ap =M

(2,1)
ap =M

(2,2)
ap =M

(4,1)
ap =M

(4,2)
ap = 0

Matrizes de Coriolis ativa e passiva:

C
(1,1)
a = 1

Lh
(ϕ̇(−Ixysϕ − Ixzcϕ)

+θ̇(−Iyysϕcϕ + Izzsϕcϕ − Iyzc2ϕ + Iyzs2ϕ)

+ψ̇(Ixxcθ/2 + Iyyc2ϕcθ/2− Iyys2ϕcθ/2

−Izzc2ϕcθ/2 + Izzs2ϕcθ/2 + Ixysϕsθ + Ixzcϕsθ

−2Iyzsϕcϕcθ))

C
(1,2)
a = 1

Lh
(ϕ̇(−Iyysϕcϕ + Izzsϕcϕ − Iyzc2ϕ + Iyzs2ϕ))

C
(1,3)
a = 1

Lh
(ϕ̇(Ixxcθ/2 + Iyyc2ϕcθ/2− Iyys2ϕcθ/2

−Izzc2ϕcθ/2 + Izzs2ϕcθ/2 + Ixysϕsθ + Ixzcϕsθ

−2Iyzsϕcϕcθ) + ψ̇(−Ixxsθcθ + Iyys2ϕsθcθ

+Izzc2ϕsθcθ + Ixysϕc
2
θ − Ixysϕs

2
θ + Ixzcϕc

2
θ

−Ixzcϕs2θ + 2Iyzsϕcϕsθcθ))

C
(2,2)
a = − 1

Lh
(θ̇(Iyysϕcθ − Izzsϕcϕ + Iyzc2ϕ

−Iyzs2ϕ) + ψ̇(−Ixxcθ/2− Iyyc2ϕcθ/2 + Iyys2ϕcθ/2

+Izzc2ϕcθ/2− Izzs2ϕcθ/2− Ixysϕsθ − Ixzcϕsθ

+2Iyzsϕcϕcθ))

C
(2,3)
a = − 1

Lh
(θ̇(−Ixxcθ/2− Iyyc2ϕcθ/2 + Iyys2ϕcθ/2

+Izzc2ϕcθ/2− Izzs2ϕcθ/2− Ixysϕsθ − Ixzcϕsθ

+2Iyzsϕcϕcθ) + ψ̇(−Iyysϕcϕc2θ + Izzsϕcϕc
2
θ

+Ixycϕsθcθ − Ixzsϕsθcθ − Iyzc2ϕc
2
θ + Iyzs2ϕc

2
θ))

C
(4,1)
a = − 1

Lh
(ϕ̇(Ixycϕcθ − Ixzsϕcθ) + θ̇(Ixxcθ/2

+Iyyc2ϕcθ/2− Iyys2ϕcθ/2− Izzc2ϕcθ/2 + Izzs2ϕcθ/2

−2Iyzsϕcϕcθ) + ψ̇(Iyysϕcϕc
2
θ − Izzsϕcϕc

2
θ

−Ixycϕsθcθ + Ixzsϕsθcθ + Iyzc2ϕc
2
θ − Iyzs2ϕc

2
θ))

C
(4,2)
a = − 1

Lh
(ϕ̇(−Ixxcθ/2 + Iyyc2ϕcθ/2− Iyys2ϕcθ/2

−Izzc2ϕcθ/2 + Izzs2ϕcθ/2− 2Iyzsϕcϕcθ)

+θ̇(−Iyysϕcϕsθ + Izzsϕcϕsθ − Ixycϕcθ
+Ixzsϕcθ + Iyzs2ϕsθ − Iyzc2ϕsθ) + ψ̇(Ixxsθcθ

−Iyys2ϕsθcθ − Izzc2ϕsθcθ − Ixysϕc
2
θ + Ixysϕs

2
θ

−Ixzcϕc2θ + Ixzcϕs
2
θ − 2Iyzsϕcϕsθcθ))

C
(4,3)
a = − 1

Lh
(ϕ̇(Iyysϕcϕc

2
θ − Izzsϕcϕc

2
θ − Ixycϕsθcθ

+Ixzsϕsθcθ + Iyzc2ϕc
2
θ − Iyzs2ϕc

2
θ) + θ̇(Ixxsθcθ

−Iyys2ϕsθcθ − Izzc2ϕsθcθ − Ixysϕc
2
θ + Ixysϕs

2
θ

−Ixzcϕc2θ + Ixzcϕs
2
θ − 2Iyzsϕcϕsθcθ))

C
(1,1)
p = − 1

Lh
(0)− 1

Lt
(ϕ̇(Ixycϕcθ − Ixzsϕcθ) + θ̇(Ixxcθ/2

+Iyyc2ϕcθ/2− Iyys2ϕcθ/2− Izzc2ϕcθ/2 + Izzs2ϕcθ/2

−2Iyzsϕcϕcθ) + ψ̇(Iyysϕcϕc
2
θ − Izzsϕcϕc

2
θ

−Ixycϕsθcθ + Ixzsϕsθcθ + Iyzc2ϕc
2
θ − Iyzs2ϕc

2
θ))

C
(1,2)
p = − 1

Lh
(θ̇(Iyysϕcθ − Izzsϕcϕ + Iyzc2ϕ

−Iyzs2ϕ) + ψ̇(−Ixxcθ/2− Iyyc2ϕcθ/2 + Iyys2ϕcθ/2

+Izzc2ϕcθ/2− Izzs2ϕcθ/2− Ixysϕsθ − Ixzcϕsθ

+2Iyzsϕcϕcθ))− 1
Lt

(ϕ̇(−Ixxcθ/2 + Iyyc2ϕcθ/2

−Iyys2ϕcθ/2− Izzc2ϕcθ/2 + Izzs2ϕcθ/2− 2Iyzsϕcϕcθ)

+θ̇(−Iyysϕcϕsθ + Izzsϕcϕsθ − Ixycϕcθ
+Ixzsϕcθ + Iyzs2ϕsθ − Iyzc2ϕsθ) + ψ̇(Ixxsθcθ

−Iyys2ϕsθcθ − Izzc2ϕsθcθ − Ixysϕc
2
θ + Ixysϕs

2
θ

−Ixzcϕc2θ + Ixzcϕs
2
θ − 2Iyzsϕcϕsθcθ))

C
(1,3)
p = − 1

Lh
(θ̇(−Ixxcθ/2− Iyyc2ϕcθ/2 + Iyys2ϕcθ/2

+Izzc2ϕcθ/2− Izzs2ϕcθ/2− Ixysϕsθ − Ixzcϕsθ

+2Iyzsϕcϕcθ) + ψ̇(−Iyysϕcϕc2θ + Izzsϕcϕc
2
θ

+Ixycϕsθcθ − Ixzsϕsθcθ − Iyzc2ϕc
2
θ + Iyzs2ϕc

2
θ))

− 1
Lt

(ϕ̇(Iyysϕcϕc
2
θ − Izzsϕcϕc

2
θ − Ixycϕsθcθ

+Ixzsϕsθcθ + Iyzc2ϕc
2
θ − Iyzs2ϕc

2
θ) + θ̇(Ixxsθcθ

−Iyys2ϕsθcθ − Izzc2ϕsθcθ − Ixysϕc
2
θ + Ixysϕs

2
θ

−Ixzcϕc2θ + Ixzcϕs
2
θ − 2Iyzsϕcϕsθcθ))

C
(2,1)
p = 1

Lh
(ϕ̇(−Ixysϕ − Ixzcϕ) + θ̇(−Iyysϕcϕ + Izzsϕcϕ

−Iyzc2ϕ + Iyzs2ϕ) + ψ̇(Ixxcθ/2 + Iyyc2ϕcθ/2

−Iyys2ϕcθ/2− Izzc2ϕcθ/2 + Izzs2ϕcθ/2 + Ixysϕsθ

+Ixzcϕsθ − 2Iyzsϕcϕcθ))

C
(2,2)
p = 1

Lh
(ϕ̇(−Iyysϕcϕ + Izzsϕcϕ − Iyzc2ϕ + Iyzs2ϕ))

C
(2,3)
p = 1

Lh
(ϕ̇(Ixxcθ/2 + Iyyc2ϕcθ/2− Iyys2ϕcθ/2

−Izzc2ϕcθ/2 + Izzs2ϕcθ/2 + Ixysϕsθ + Ixzcϕsθ

−2Iyzsϕcϕcθ) + ψ̇(−Ixxsθcθ + Iyys2ϕsθcθ

+Izzc2ϕsθcθ + Ixysϕc
2
θ − Ixysϕs

2
θ + Ixzcϕc

2
θ

−Ixzcϕs2θ + 2Iyzsϕcϕsθcθ))
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a = C
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(1,6)
a = C

(2,1)
a = C

(2,4)
a = C

(2,5)
a = 0

C
(2,6)
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a = C

(3,2)
a = C

(3,3)
a = C

(3,4)
a = C

(3,5)
a = 0

C
(3,6)
a = C

(4,4)
a = C

(4,5)
a = C

(4,6)
a = C

(1,4)
p = C

(1,5)
p = 0

C
(1,6)
p = C

(2,4)
p = C

(2,5)
p = C

(2,6)
p = 0

Vetores de Gravidade ativo e passivo:

G
(3,1)
a = mgcϕcθ; G

(1,1)
p = −mgcϕcθ; G

(2,1)
p = mgcθ;

G
(1,1)
a = G

(2,1)
a = G

(4,1)
a = 0;
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Abstract – This article presents the first experimental validation of an outdoor land robotic vehicle. We describe: i) the all-terrain 

vehicle, designed and manufactured in Brazil, which has two rear wheels driven by two independent electric motors and two 

Ackerman steering front wheels, and; ii) the robotic infrastructure which includes embedded sensors and processors, the opera-
tion station and the communication system between them, beyond the adopted software framework. The experimental validation 

is obtained through a trajectory following strategy based on linear controllers. 

Keywords – outdoor land robotics, embedded systems, robotic software frameworks, kinematic model, trajectory control 

Resumo – Este artigo apresenta a primeira validação experimental de um veículo robótico terrestre para ambientes externos. São 

descritos: i) o veículo todo-terreno, desenvolvido e produzido no Brasil, que possui duas rodas traseiras acionadas por dois moto-
res elétricos independentes e duas rodas dianteiras orientáveis em configuração Ackerman e; ii) a infraestrutura robótica que 

compreende os sensores e processadores embarcados, a estação de operação e o sistema de comunicação entre ambas, além do 

arcabouço de software adotado. A validação experimental é obtida através de uma estratégia para seguimento de trajetória basea-
da em controladores lineares.  

Palavras-chave – robótica terrestre de exterior, sistemas embarcados, arcabouços de software robótico, controle de trajetória 

1    Introdução  

A pesquisa em veículos terrestres autônomos de 

exterior é uma importante área da robótica móvel que 

apresenta grandes desafios e vem crescendo em rele-

vância. Exemplos são as competições promovidas 

pela DARPA - Defense Advanced Research Projects 

Agency nos EUA (JFR; 2008a,b,c) e iniciativas no 

país - como a relatada em (Sabbagh et. al., 2010).  

Tipicamente, veículos robóticos apresentam três 

componentes básicos: i) o veículo em si, com seus 

sistemas de propulsão e de dirigibilidade em função 

do meio em que operam; ii) a infraestrutura robótica 

associada, o que compreende o conjunto sensorial e 

processadores embarcados, a estação de operação e 

de interface com o usuário, e o sistema de comunica-

ção entre ambas, além do arcabouço de software 

adotado; iii) capacidades de operação que podem 

estender-se da tele-operação/tele-monitoração até 

soluções de navegação substancialmente autônomas.  

Estratégias de controle - para a estabilização 

e/ou seguimento de trajetória pelo veículo, constitu-

em a base para a construção de estratégias de nave-

gação autônoma. Diferentes cenários podem ser 

considerados para a síntese de controle: desde a con-

dição ideal (situação planar, alta aderência pneu-solo, 

baixas velocidades), em que a representação cinemá-

tica do veículo descreve apropriadamente seu movi-

mento, até situações complexas (inclinações, irregu-

laridades do terreno e alterações de aderência, velo-

cidades elevadas), que levam à necessidade de inclu-

são dos aspectos dinâmicos. 

Este artigo tem como contexto o Projeto VERO 

(Veículo Robótico de Exterior), conduzido pelos 

autores, que visa o desenvolvimento gradual de solu-

ções autônomas para navegação em ambientes rural 

(robótica agrícola) ou urbano (apoio à condução e 

veículos inteligentes) (Bueno et al, 2009), (De Paiva 

et al., 2010). Uma meta igualmente importante é a 

disponibilização da plataforma robótica (Figura 1) 

para ser utilizada por pesquisadores de outras institu-

ições, resultando em sinergia e cooperação. 

No presente trabalho são apresentados resultados 

do desenvolvimento do Projeto em termos do veículo 

e da infraestrutura robótica nele concebida, atuali-

zando o que fora apresentado em (Bueno et al, 2009). 
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Para a validação deste conjunto – principal objetivo 

do artigo, são apresentados os primeiros resultados 

experimentais de seguimento de trajetória, utilizando 

controladores lineares simples, do tipo PID (Bueno et 

al., 2009) e (De Paiva et al., 2010) que conduzem o 

veículo em condição próxima à ideal: em terreno 

plano sob boas condições de aderência. 

Após essa primeira seção introdutória, a seção 2 

descreve o veículo terrestre e sua infraestrutura robó-

tica, a seção 3 apresenta a estratégia de controle para 

seguimento de trajetória que foi implementada e os 

resultados experimentais são descritos na seção 4. 

Finalmente, a seção 5 apresenta as conclusões finais. 

2   O Veículo e sua Infraestrutura Robótica  

O veículo (vide a Figura 1), fabricado pela empresa 

Freedom (Freedom, 2011), possui 2,3m de compri-

mento, 1,35m de largura e suspensão independente 

nas quatro rodas. Seus atuadores são os dois motores 

de corrente contínua que acionam independentemen-

te as duas rodas traseiras e o servomecanismo que 

direciona as duas rodas dianteiras em configuração 

Ackerman. Detalhes sobre o veículo foram publica-

dos em (Bueno et al., 2009). 

A infraestrutura robótica compreende os senso-

res e processadores embarcados, estação de operação 

para gerenciamento das operações, sistema de comu-

nicação, além do arcabouço de software envolvido. A 

solução atual representa a evolução da infraestrutura 

concebida para o dirigível robótico do Projeto 

AURORA (Ramos, 2002) (Ramos et al., 2003), con-

siderando-se os avanços recentes em termos de 

hardware embarcado e ferramentas e arcabouços de 

software robótico disponíveis com código aberto.  

A arquitetura funcional embarcada no veículo, 

apresentada na figura 2, é composta por dois níveis. 

O primeiro nível, fornecido pelo fabricante, é respon-

sável pelo envio dos comandos para os motores e 

para o acionamento da direção. O segundo nível, 

desenvolvido pelo CTI e colaboradores, constitui o 

sistema embarcado que suporta as funções de nave-

gação autônoma. Os dois níveis são identificados 

pelos dois barramentos de comunicação: TCP/IP para 

os computadores embarcados e CAN para os elemen-

tos eletromecânicos presentes no veículo.  

2.1. Elementos da infraestrutura 

A infraestrutura criada é composta por três 

subsistemas: Sistema Embarcado (SE), Estação de 

Operação (EO) e Sistema de Comunicação (SC).  

No SE, a base de processamento utiliza dois 

módulos mini-ITX com processadores dual core de 

2GHz, com interfaces para IEEE1394, serial, USB e 

Ethernet, conectadas, conforme a figura 2, aos 

seguintes sensores: 

• 5 encoders Hohner: nas 4 rodas na direção;  

• 1 GPS SSII-5 Novatel (incluindo estação base);  

• 1 unidade inercial Crossbow VG700AA202;  

• 1 Câmera Sony DFW-VL500 (IEEE 1394); 

• 1 Laser escâner Sick LMS200; 

• 2 Laser escâner Hokuyo UTM30LX; 

• 1 Bússola Precision Navigation TCM2. 

Um sistema Applanix POSLV201 composto de 

odômetro, unidade inercial Honeywell HG1700 e 

GPS RTK Trimble – incluindo estação base AgGPS-

332; está sendo integrado para prover dados com 

precisão centimétrica em modelagem e ground truth. 

A EO utiliza computadores portáteis que 

suportam: i) a seleção de algoritmo de controle e seus 

parâmetros, ii) a interface para programação, 

monitoração e alteração de missões; iii) a interface 

para comando e supervisão da operação do veiculo; 

iv) as ferramentas para análise off-line dos dados.  

Finalmente, o Sistema de Comunicação (SC) 

estabelece o fluxo de informação entre o SE e a EO. 

Sua arquitetura, apresentada na Figura 3, é formada 

por dois links (de dados e de segurança) entre o 

veículo e uma Estação de Comunicação Remota 

(ECR), a qual condensa esses dois links em um 

terceiro link para a EO. O link de segurança é 

 

 

Figura 1. O veículo robótico todo-terreno, vendo-se alguns sensores 

(câmera e lasers) e as antenas de comunicação. 

 

Figura 2. Arquitetura Funcional do Veiculo Robótico  
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prioritário em comparação ao de dados, de forma a 

garantir conectividade do veículo; a introdução da 

ECR faz com que não haja necessidade de visada 

direta entre o SE do veículo e a sua EO. 

O link de segurança utiliza um modem 

FreeWave DGR-115 a 900 MHz, de maior potência, 

alcance, sensibilidade e sem exigência de linha de 

visada, embora de baixa largura de banda. O link de 

dados, sem exigência de linha de visada, utiliza uma 

antena omnidirecional de 2.4GHz de alta potência 

instalada no veiculo e duas antenas setoriais de 90° 

na ECR. O terceiro link, entre a ECR e a EO, é a 

5.4GHz, com uma antena direcional de alto ganho 

permitindo a comunicação direta em linha de visada 

a grandes distâncias.  

2.2. Arcabouço de Software 

Um veículo robótico necessita de um ambiente de 

software que atenda os diversos requisitos, do 

desenvolvimento à operação (Ramos et al., 2003). 

Adotou-se o conceito de um arcabouço de 

software robótico segundo a abordagem CBSE 

(Component Based Software Engineering), que 

compõe sistemas integrando-se componentes tanto 

off-the-shelf como personalizados (Makarenko et al., 

2005), (Player, 2011), (ROS, 2011). Um CBSE deve 

calcar-se em um modelo de software aberto, 

enfatizando reuso, modularização e reconfiguração. 

A comunicação e distribuição dos componentes deve 

ser flexível e reconfigurável, considerando nós 

heterogêneos conectados via rede, incluindo as 

estações embarcadas e de operação utilizadas como 

interface com os operadores. 

Considerando esses requisitos optou-se pelo 

arcabouço de software robótico Orca (Orca, 2011), 

que provê device drivers e interfaces para sensores 

além de implementações de algoritmos clássicos em 

robótica, e que utiliza o middleware ICE (ICE, 2011) 

para comunicação distribuída. Apesar de o Orca não 

oferecer suporte para hard real time (HRT); é no 

entanto possível implementar elementos HRT com 

outras ferramentas de software, e integrá-los ao 

sistema através do middleware ICE. 

Arcabouços modernos como Orca e ROS (ROS, 

2011) utilizam diversas camadas de código para 

facilitar o reuso entre diferentes projetos (Makarenko 

et al., 2007). Algoritmos básicos e device drivers são 

fornecidos como bibliotecas e carregados pelos 

componentes de nível superior. Uma camada 

intermediária padroniza a interface do driver, de tal 

forma que não só diferentes drivers podem ser 

carregados pelo mesmo componente, mas também é 

possível o reuso de drivers de outros arcabouços. Por 

exemplo, o Orca (assim como o ROS e outros 

arcabouços) utiliza o repositório de device drivers 

Gearbox (GearBox, 2011). Finalmente, a camada de 

componentes encapsula drivers e algoritmos, 

disponibilizando interfaces para a integração desses 

elementos via rede.  

2.3. Componentes de software no VERO  

A Figura 4 apresenta o diagrama de componentes em 

uso, considerando dois computadores embarcados 

(nós EMB0 e EMB1) e um computador portátil como 

a estação de operação. Em EMB1, há três instâncias 

do componente laser (LaserDown, LaserUp e 

LaserSick), correspondendo a três dispositivos 

físicos, cujos dados são visualizados na estação de 

operação e armazenados pelo componente Logger 

 
Figura 4. Diagrama de Componentes para sistema embarcado e estação de operação. 

 

Figura 3. Arquitetura do Sistema de Comunicação. 
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embarcado. Os componentes apresentados em rosa 

utilizam device drivers para aquisição de dados de 

sensors, que são transmitidos através do Serviço de 

Eventos para componentes de armazenamento 

(logging), GUI, e para o componente de alto nivel 

(VLocalNav) que implementa o algoritmo de 

controle do veiculo, apresentado em azul.  

Seguindo o princípio de software aberto, a 

maioria dos componentes foi tomada diretamente do 

arcabouço (Logger, GUI), ou levemente modificada, 

adicionando-se device drivers (INS, Camera), 

entradas (InsGps2Localise), ou suporte para novos 

formatos de imagem (Imageviewer) e modelos 

específicos de sensores (GPS e Laser). Os únicos 

novos componentes introduzidos foram CarFreedom, 

ImageOggEnc/Dec e ImageNav.  

O componente CarFreedom acessa o barramento 

CAN para monitorar e controlar o veículo, tendo 

como entradas os comandos de direção e velocidade, 

e como saídas os dados de monitoramento e o 

deslocamento odométrico calculado a partir de dados 

dos encoders das rodas. Através de um arquivo de 

configuração, que permite selecionar uma biblioteca 

de device driver, o arcabouço permite substituir o 

driver real por um simulado a fim de testar o 

funcionamento básico do software. 

Imagens comprimidas são transmitidas via rede 

sem fio, do Sistema Embarcado (SE) até a Estação de 

Operação (EO), pelos componentes ImageOggEnc - 

que comprime imagens em pacotes de dados no 

formato OggTheora (Theora, 2011) e ImageOggDec 

- que decodifica estes pacotes em imagens. 

Para a programação de trajetória, a ferramenta 

OrcaView na EO permite que o usuário defina 

graficamente os pontos de passagem desejados, os 

transmita diretamente para o componente VLocalNav 

no SE, e monitore o veículo durante seu 

deslocamento, como mostrado no vídeo do 

experimento descrito na seção 4 (Ramos, 2011). 

Finalmente, todos os dados são armazenados 

localmente pelo componente Logger em cada 

computador embarcado com timestamps locais. Os 

relógios dos computadores são sincronizados pelo 

serviço PTPD (Precision Time Protocol) (PTPd, 

2011) com precisão de milisegundo. 

3   Controle de Trajetória  

Objetivando a validação experimental do conjunto 

formado pelo veículo e sua infraestrutura robótica, 

descritos precedentemente, decidiu-se pela imple-

mentação de uma solução de controle simples, para o 

seguimento de trajetória por pontos de passagem 

usando controladores lineares com estrutura PID. 

O esquema de controle baseia-se na abordagem 

utilizada em (Ramos, 2002) para o dirigível robótico 

do Projeto AURORA, o qual, já no âmbito do veícu-

lo do Projeto VERO, foi avaliado em simulação em 

(Bueno et al., 2009) e (De Paiva et al., 2010).           

O esquema, ilustrado na Figura 5, apresenta duas 

malhas de controle: uma externa - de controle de 

trajetória, desenvolvida segundo o conceito de erro 

previsto (Azinheira et al., 2000) e uma interna - de 

controle do ângulo de guinada do veículo.  

Na malha externa de controle de trajetória, como 

no caso do dirigível (Azinheira et al., 2000), define-

se o erro previsto , formado por duas componentes: 

o erro efetivo de posição P e uma previsão futura do 

erro V. A Figura 6 ilustra os elementos que o deter-

minam: i) a reta de referência que caracteriza a traje-

tória a ser seguida, com o ângulo traj em relação a 

um sistema de coordenadas inercial expresso em 

termos de orientações Norte e Leste; ii) a velocidade 

inercial VT do veículo e seu ângulo de orientação  

em relação à trajetória de referência, e; iv) erro pre-

visto de trajetória  composto pela distância P do 

veículo à trajetória de referência e uma componente 

V de previsão de acréscimo do erro devido à sua 

velocidade inercial. 

A equação de erro é dada por (1), onde TP repre-

senta um horizonte de predição à frente: 

 =  P + V  =  P + (d /dt) TP 1 

Considerando-se que, no intervalo TP, a veloci-

dade VT e o ângulo  não sofram grandes variações, 

introduzindo a variável VPerp correspondente à velo-

cidade perpendicular à trajetória do veículo e adotan-

do-se a aproximação d /dt  VPerp : 

VPerp = VT sin( ) VT   2 

a equação de erro pode ser aproximada por: 

 
Figura 6. Variáveis para seguimento de trajetória. 

 

 

 Trajetória  

de  

referência 

 

N, L, uN, vL 

 

KVT 
vperp 

KPT 

s
-1

KIT 

traj 

Veículo 

KRT 

KRRT 

GPS 

Girômetros   

Magnetômetros  

Acelerômetros 
 

GPS r 

Controle do ângulo  

de guinada 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Controle de trajetória 

Cálculo   

dos 

parâmetros   

da trajetória 

Encoder da roda 

traseira direita 

Encoder de  

direção 

Atuador 

na direção 

Controle do 

Motor direito 

Controle do 

Motor esquerdo 

 

IN 

Velocidade  

de  

referência 
Função de 

diferencial 

Encoder da roda 

traseira esquerda 

ENC 

VD, VE 

VT 

VT 

 
Figura 5. Esquema de controle para seguimento de trajetória.  
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 = P + VPerp TP 3 

Nota-se que essa aproximação [ V  VPerp TP] 

decorrente de (2) pode ser interpretada como uma 

predição “implícita” do efeito da taxa de guinada r(t) 

sobre o erro de trajetória, pois sob um horizonte TP 

com r constante, a variação  = r(t) dt  r TP. 

A lei de controle proposta em (Azinheira et. al., 

2000) tem estrutura PI dada pela equação (4), onde 

u(t) é o sinal de controle, Kp o ganho proporcional e 

Ki o ganho integral:  

u(t) = Kp (t) + Ki (t) dt  4 

Usando nessa expressão as equações (1) e (3), 

chega-se um controlador com ganhos proporcional 

(KPT), integral (KIT) e de velocidade (KVT), dados 

pelas equações: 

u(t) = KPT P(t) + KIT P(t) dt + KVT VPerp 5 

KPT = Kp + TP Ki ;       KIT = Ki ;      KVT = TP Kp  6 

A malha interna de controle de guinada corres-

ponde a um controlador PD. O ângulo de guinada 

requerido para correção dos erros de trajetória (pro-

veniente da malha externa) é comparado ao ângulo 

de guinada  do veículo - fornecido pela central 

inercial ( IN) ou pelo GPS ( GPS); a diferença é afe-

tada pelo ganho KRT. A medição da velocidade de 

guinada r fornecida pela central inercial, é “explici-

tamente” incorporada através do ganho KRRT; esse 

termo corresponde à uma ação derivativa dado que    

r = d /dt. A conjunção desses sinais resulta no co-

mando de direção  que atua no veículo, ou seja: 

.= - KRT ( traj  )  KRRT r 7 

Quanto à “Função de Diferencial Eletrônico” na 

Figura 5, ela visa evitar deslizamentos ao determinar 

os comandos das velocidadesdes dos motores direito 

(VD) e esquerdo (VE) em função do ângulo ENC dado 

pelo encoder de direção e das distâncias entre as 

rodas (D) e entre os eixos (L), nas equações advindas 

da cinemática do veículo (Martins et. al., 2011a): 

VD = VT [1 + (D/2L) tan( ENC)]; 8 

VE = VT [1  (D/2L) tan( ENC)] 9 

4   Resultados experimentais  

A estratégia de controle e seguimento de trajetória 

previamente apresentada foi embarcada no veículo e 

avaliada experimentalmente.  

A trajetória é definida por seguimentos de retas 

unindo pontos de passagem; a transição entre eles é 

realizada quando o veículo atinge uma vizinhança de 

raio  em torno de um ponto. Para o cálculo do con-

trole, o GPS fornece, a partir de um referencial Nor-

te-Leste (NL): as posições norte (N) e leste (L); as 

velocidades norte (uN) e leste (vL) e a orientação do 

veículo ( GPS); a Central Inercial fornece a velocida-

de de guinada (r) e a orientação do veículo ( IN).     

A partir desses valores e da trajetória especificada 

como referência, são calculados o erro de trajetória 

P, a velocidade perpendicular VPerp e o ângulo de 

referência da trajetória traj. O algoritmo de controle 

determina então o comando de direção Para regu-

lação, usam-se as leituras do encoder de direção e 

dos encoders das rodas traseiras direita e esquerda.  

Assim como a estratégia de controle adotada, 

foi igualmente simples o cenário desta primeira 

experimentação realizada no campus do CTI. A 

trajetória foi fixada como um percurso retangular 

com arestas de 39 e 46 m sobre terreno plano, 

coberto de vegetação rasteira. Especificou-se uma 

velocidade constante, de baixo valor: VTref = 0,89 m/s 

(i.e. 3,2 km/h). Essas condições caracterizam uma 

boa condição de aderência reduzindo os efeitos 

dinâmicos de derrapagens e escorregamentos. Para a 

transição entre os segmentos de reta da trajetória, 

usou-se  = 3. O controle foi realizado na freqüência 

de amostragem do GPS, a 5 Hz, com os parâmetros 

de sintonia: KPT = 6,0, KIT = 0,1, KVT =  0,001 (malha 

externa); KRT = 0.025, KRRT = 0,0 (malha interna). 

Os resultados de dois experimentos são ilustra-

dos pelas trajetórias reproduzidas na Figura 7 (dados 

de GPS) e pelo vídeo disponibilizado (Ramos, 2011). 

 

Figura 7. Trajetória realizada ao lado dos prédios do CTI 

O veículo percorre adequadamente a trajetória, 

apresentando um erro médio de 0.48 m e máximo de 

3,3 m; no entanto, estes valores devem ser relativiza-

dos pois baseiam-se em dados de GPS cuja precisão 

é inferior a 5m (i.e., não existe ground truth).  

Em outro experimento, com os mesmos parâme-

tros de sintonia mas a uma velocidade de 5 km/h, ou 

seja, VTref = 1,38 m/s, o veículo apresentou um 

comportamento pouco mais oscilatório. Isso indica a 

necessidade de alocação ou adaptação dos parâme-

tros ou a adoção de controladores mais complexos. 

5   Conclusão 

Neste artigo foi apresentada a primeira validação 

experimental da plataforma robótica terrestre de 

exterior, de característica aberta, do Projeto VERO, 

composta por um veículo todo-terreno e pela infraes-

trutura robótica associada.  

Em termos de infraestrutura robótica, descreveu-

se o status atual dos sistemas embarcado, de opera-

 

 

Figura ZZ. Trajetórias realizadas 
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ção e de comunicação; e do arcabouço de software 

adotado, baseado em componentes ditribuídos. 

Quanto ao experimento, ele consistiu na imple-

mentação e de uma estratégia para seguimento de 

trajetória calcada em duas malhas de controle com 

estrutura PID, executada com o veículo trafegando 

em terreno plano e em boas condições de aderência.  

Se por um lado o cenário experimental mais 

simples permitiu a primeira validação do conjunto, 

por outro lado vários desafios se apresentam para a 

continuidade dos trabalhos. Fatores dinâmicos ad-

vindos de inclinações e irregularidades do terreno e 

alterações de aderência no contato pneu-solo devem 

ser modelados e considerados na síntese de controla-

dores, e a robustez das soluções avaliadas; nesse 

sentido, algumas formulações lineares e não lineares 

foram inicialmente abordadas, em simulação, em (De 

Paiva et al., 2010). Para a localização do veículo, 

estão sendo concebidos modelos de odometria mais 

precisos (Martins et al., 2011a; Martins et al., 

2011b); odometria telemétrica e por visão serão tam-

bém desenvolvidos. Esquemas de percepção visual 

para detecção de regiões navegáveis (Miranda-Neto, 

2011), serão aprimorados.  
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Abstract This article comprises a practical and original application of full neural predictors with fixed prediction horizon in 

backwards movements of a truck-trailer-trailer prototype of a multi-articulated mobile robot, in the configuration space. We use a 

new proposal based on static multilayer feedforward networks. This kind of predictor is useful for assisted operations or can be 
used as cores in simulators to analyze navigation strategies and for controller‟s synthesis and validation. The systematic and the 

presented tools are general, applied not only to the prototype and to the architecture of the current robot. The training data set is 

composed by real data acquired from measurements of a prototype and by data generated from singular condition model. The 
characteristics of the prototype and of the acquisition and processing data system are presented. It is shown the results of the 

procedures applied to the collected data and to a certain structure of predictor with different prediction horizons helping its 

training and validation processes. The results demonstrate good performance of the systematic and tools. 

Keywords Robotics, mobile robots, multi-articulated robots, static neural networks, neural predictors, singular models. 

Resumo Esse artigo aborda um caso prático original de implementação de preditores neurais completos a horizonte fixo, 

utilizando uma proposta nova, com redes feedforward multicamadas estáticas, para a descrição de movimentos à ré de um 
protótipo real truck-trailer-trailer de robô móvel multiarticulado, no espaço de configurações. Estes preditores são utilizados na 

operação assistida ou como núcleo em simuladores para analisar estratégias diversas de navegação e na síntese e validação de 

controladores. A sistemática utilizada e as ferramentas apresentadas são gerais, aplicáveis não somente ao protótipo e à 
arquitetura do robô multiarticulado em questão. A base de dados para treinamento é constituída de dados reais de movimentos do 

protótipo e daqueles gerados a partir de modelo original das singularidades. São apresentadas as características do protótipo e do 

sistema de aquisição e processamento de dados. São mostrados os resultados dos procedimentos aplicados sobre os dados 
coletados e sobre certa topologia e parametrização de preditor com horizontes de predição variados no auxílio ao treinamento e à 

validação. Os resultados evidenciam o bom desempenho da sistemática e das ferramentas utilizadas. 

Palavras-chave Robótica, robôs moveis, robôs multiarticulados, redes neurais estáticas, preditores neurais, modelo de 

singularidades. 

1   Introdução 

A navegação robótica é um tema que tem motivado 

vários trabalhos acadêmicos (Ferreira 1999, 2004). 

Dentre os diferentes tipos de robôs móveis, os 

multiarticulados constituem o foco deste artigo. Um 

robô móvel multiarticulado (RMMA) é caracterizado 

por sua cadeia mecânica articulada. A arquitetura 

mais geral de um RMMA é constituída pelo primeiro 

elemento motorizado (truck-tractor), cuja direção é 

controlada pelas rodas dianteiras e a tração, pelas 

rodas dianteiras ou traseiras, acoplado a elementos 

passivos articulados (trailers), sem motorização ou 

controle local, com ligação (hitching) on-axle ou off-

axle. Esse tipo de robô possui semelhanças, 

sobretudo em sua cadeia cinemática, com os veículos 

multiarticulados amplamente empregados no 

transporte de cargas em rodovias, portos, aeroportos 

e pátios de armazenamento. 

Na representação da cadeia cinemática de um 

RMMA, as variáveis de configuração correspondem 

aos ângulos, θi, entre os sucessivos trailers da 

composição e a direção das rodas dianteiras é 

caracterizada pelo ângulo γ. A quantidade, n, dessas 

variáveis é usada para definir o grau de liberdade L 

do sistema (L=n+1, mantida a velocidade constante). 

A figura 1 mostra a cadeia do protótipo de RMMA, 

utilizado no presente trabalho, com 3 graus de 

liberdade e seus parâmetros geométricos (Ai, Bi), 

evidenciando o ângulo de controle (γ) e o vetor de 

configuração (θ1,θ2). 

 

Figura 1. Cadeia cinemática do protótipo de RMMA 

Na abordagem do problema em questão, a 

complexidade maior do controle de manobras e 

navegação de RMMA‟s está ligada aos movimentos 

em marcha à ré. Nesta situação o sistema comporta-

se como um pêndulo invertido múltiplo horizontal. 

Os ângulos entre os trailers (em um ou mais engates 

da composição) podem aumentar, para qualquer 

mailto:edinho@ele.ufes.br
mailto:victormarmir@gmail.com
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valor do ângulo de direção. Essas situações 

constituem exemplos de configurações críticas e, 

uma vez atingidas, evoluem para o engavetamento ou 

jackknife (dar um “L”, em linguagem coloquial) com 

a continuidade do movimento para trás.  

Visando maior generalidade das soluções, o 

problema é formulado no espaço de configurações do 

robô, deixando para um nível supervisório, de 

coordenação de movimentos, a descrição das 

trajetórias no espaço de tarefas do robô. O sistema 

supervisório pode ser construído segundo a 

abordagem de manobras assistidas. Nessa, o sistema 

auxilia o usuário prevendo, por meio de simulações, 

o movimento para trás. Isto permite ao usuário 

visualizar qual será o comportamento dos ângulos 

das articulações, caso a composição se movimente 

para trás, a partir da configuração atual e de certa 

orientação das rodas dianteiras do truck. Este sistema 

tem a funcionalidade de um preditor (Ferreira, 2004). 

Os preditores são necessários não só para operação 

assistida, mas também para servir de núcleo em 

simuladores na análise de estratégias de navegação e 

na síntese e validação de controladores. 

A figura 2 mostra uma aplicação real da 

abordagem discutida. 

 

Figura 2. Preditor instalado na cabina de um veículo articulado 

A execução dos movimentos à ré, em manobras 

ou navegação de RMMA‟s tem o modelo analítico, 

em geral, obtido com muitas suposições 

simplificadoras, ainda assim, este é não linear e 

muito complexo (Ferreira, 2004). Este modelo impõe 

sérias restrições ao uso de técnicas de síntese 

tradicionais. Se deslizamentos, folgas, saturações, 

elasticidades, ruídos e diversas outras perturbações 

forem considerados no problema, constata-se que as 

técnicas mais indicadas estão na inteligência 

computacional, via aproximações numéricas, model 

free, neurais (Ferreira, 1999; Kinjo, 2006; 

Demcenko, 2008; Miranda, 2011) ou fuzzy (Ferreira 

2002, 2004, 2010). 

Ferreira (1999) modelou um protótipo real de 

RMMA, via rede neural dinâmica, com pequena 

restrição no ângulo de controle [-60°, +60°]. O 

presente trabalho vem propor uma alternativa mais 

simples, via rede estática, visando obter desempenho 

similar e prover resultados mais conclusivos quanto à 

generalidade. Sendo o robô um sistema dinâmico, 

seria necessária, à priori, uma rede dinâmica 

(recorrente) para representar o seu movimento, como 

em Ferreira (1999). Contudo esta alternativa 

demanda um maior esforço de implementação, 

principalmente na aquisição de dados necessários ao 

treinamento. Uma alternativa mais simples pode ser 

alcançada por meio de redes estáticas feedforward e 

consiste na representação do sistema entre dois 

instantes de tempo, ou num horizonte fixo H, 

múltiplo do tempo de amostragem T (H = hT), 

considerando como entradas, no início do intervalo, o 

ângulo de direção (γ), o vetor de configuração (θ) e 

variações da configuração (δθ). Esta abordagem 

representa um tipo de modelagem de um sistema 

dinâmico, usando uma aproximação de horizonte 

fixo H. O objetivo maior deste artigo é mostrar que 

esta segunda abordagem, muito mais simples, é 

viável. O preditor opera, baseado na informação 

corrente da configuração, suas variações e do ângulo 

de direção, gerando, num horizonte H finito de 

tempo (horizonte de predição), as variações da 

configuração. Essa abordagem pode ser adotada em 

aproximações via lógica fuzzy ou via redes neurais. 

Levar em conta, na entrada da rede neural, 

variações de componentes da configuração inclui 

implicitamente informação sobre a velocidade do 

truck, por isso este mapeamento será denominado de 

“completo”, contrapondo-se ao mapeamento 

puramente geométrico entre configurações. Um 

preditor completo é definido conforme o seguinte 

mapeamento: 

        
 
           

    

onde                                 ,     

                                 e “N” é o 

número de dados coletados em um movimento (ou o 

tamanho de cada trajetória). 

Em Ferreira (2010) foi proposta uma sistemática 

para a descrição dos movimentos à ré de RMMA‟s 

via preditores fuzzy a horizonte fixo de tempo, não 

completos. Nele, fica evidente que a generalização 

para preditores completos e com maior granularidade 

leva rapidamente a uma “explosão” do número de 

regras. Esse fato é o maior inconveniente para o uso 

da abordagem fuzzy. Assim, para manter a precisão e 

a generalidade, com o uso de modelos completos, a 

alternativa mais interessante seria o uso da 

abordagem neural, objeto deste trabalho.  

Existem na literatura algumas propostas de 

técnicas de modelagem e controle do movimento à ré 

de robôs móveis. No entanto, grande parte da 

tecnologia desenvolvida está voltada para carros de 

passeio. Apenas um número reduzido de trabalhos 

utiliza um protótipo de veículo multiarticulado real, 

como o utilizado nesse trabalho. A abordagem 

neural, em validações reais, é restrita a veículos não 

articulados (Decemko, 2008), porém, em alguns 

casos, se utilizam veículos articulados com somente 

um trailer e validados somente em simulação (Kinjo, 

2006), o que ilustra a originalidade da aplicação do 

presente artigo. 

Na seção 2, é feita a descrição do protótipo e 

hardwares de aquisição de dados e de comunicação; 

na seção 3, é apresentado o modelo analítico das 

condições singulares de equilíbrio utilizados para a 

geração dos dados das singularidades que irão ajudar 
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a compor a massa de treinamento; na seção 4, é 

descrita a sistemática de coleta de dados; na seção 5, 

são mostrados os resultados do treinamento de redes 

neurais estáticas como preditores com horizonte 

finito; na seção 6 são mostrados os resultados da 

validação dessas redes; e, por fim, na seção 7, são 

apresentadas as conclusões do trabalho. 

2   Descrição do Protótipo e hardwares de 

aquisição de dados e de comunicação 

Neste trabalho foi utilizado um protótipo de RMMA, 

constituído por um elemento trator (veículo de 

tração) e dois trailers, mostrado na figura 3. 
 

 

Figura 3. Protótipo multiarticulado utilizado 

Este automodelo mede no total 1,73 m, quando 

alinhado, e foi produzido pela empresa Tamiya Co. 

Ltd., baseado na réplica de um caminhão real, em 

escala 1/14. O truck é dotado de um sistema de 

transferência de tração do tipo diferencial e a tração 

traseira é feita por um motor DC. Acoplado ao 

motor, existe uma caixa de redução, ou câmbio, que 

possibilita a escolha de três marchas. 

Todo o controle de velocidade, torque, 

posicionamento da direção e sensoriamento de modo 

geral é realizado por um circuito microcontrolado 

embarcado, que também tem interface com um 

módulo de rádio frequência para envio e recepção 

das variáveis a serem controladas. 

Foi utilizado o próprio Hyperterminal do sistema 

operacional Windows para “interfacear” tanto a 

geração de comandos e a aquisição de dados quanto a 

comunicação do computador com o software 

embarcado no protótipo. 

O sistema embarcado é composto por um 

microcontrolador Atmega32, que recebe os 

comandos de velocidade linear e de direção do 

computador e aplica sinais de PWM ao motor de 

passo, da direção, e ao controlador de velocidade. 

Além disso, o microcontrolador é capaz de ler os 

valores dos potenciômetros acoplados aos engates do 

protótipo e de enviá-los para o computador remoto 

ou armazená-los localmente.  

O sistema de comunicação protótipo - 

computador é implementado com transceptores, 

modelo TRF-2.4GHz, permitindo transferência de 

dados a taxas entre 250 kbps e 1 Mbps. 

O engate entre o truck e o primeiro trailer é 

montado sobre o eixo traseiro (on-axle); já o engate 

entre o primeiro trailer e o segundo está fora do eixo 

traseiro (off-axle). 

O sistema de odometria é composto de um 

encoder óptico do tipo incremental, que possibilita a 

determinação da distância percorrida e da velocidade 

do veículo. 

As variáveis de configuração são medidas por 

sensores embarcados (potenciômetros de alta 

precisão) instalados em cada engate do veículo. Estes 

valores são inicialmente salvos localmente e então é 

feito o download para o computador remoto através 

do sistema de comunicação. 

3   Modelos analíticos das condições singulares 

O uso de modelo para as singularidades é necessário 

porque as condições de giro são situações de 

equilíbrio instável, o que torna impossível obter 

dados suficientes de sistemas reais em malha aberta. 

Quase a totalidade dos dados reais é representativa 

somente em relação às transições entre giros, não 

provendo nenhuma informação sobre alguma das 

infinitas configurações de giro. 

Neste trabalho, é apresentado um modelo para as 

condições singulares de giro, restrito a três graus de 

liberdade, tração traseira e engate truck-trailer on-

axle, obtido do modelo analítico original apresentado 

em Miranda (2011). 

Numa situação de giro, o ângulo de direção γ e 

os de configuração θi devem permanecer constantes 

durante o movimento. Dado o valor desejado do 

último ângulo de configuração θ2, os sucessivos 

ângulos de configuração e o ângulo da direção são 

calculados, no sentido reverso da cadeia, pelas 

equações abaixo. Assim, a partir da última 

configuração θ2, calculamos sucessivamente: 
 

         
          

            
             

  
 

 
        

           

  
               

A tabela 1 explicita os resultados para as 

configurações de giro no sentido negativo de θ2g. Os 

resultados no sentido positivo de θ2g são simétricos e, 

portanto, não serão mostrados. 

Tabela 1. Exemplos de configurações singulares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4   Coleta de dados 

Na abordagem do problema, a primeira tarefa é a 

coleta de dados sobre o protótipo. Foi estabelecida 

uma estratégia para a obtenção de uma massa de 

                       

-54 -31.607107 19.719728 

-48 -28.685078 17.789051 

-42 -25.579842 15.778807 

-36 -22.300820 13.692357 

-30 -18.861011 11.534728 

-24 -15.277561 9.312965 

-18 -11.572044 7.036308 

-12 -7.770356 4.716158 

-6 -3.902177 2.365816 

0 0.000000 0.000000 
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dados representativa, a ser usada para o treinamento 

e validação da rede. Uma base de dados apropriada 

deve conter informações relevantes do sistema a ser 

modelado, buscando varrer o universo de 

configurações possíveis do RMMA, de modo 

abrangente, permitindo à rede apreender a dinâmica 

que se deseja modelar e generalizar o conhecimento.  

Assim, o espaço de configuração foi discretizado 

adequadamente, para cada variável, em valores 

iniciais, dentro das restrições dos ângulos críticos. As 

configurações iniciais foram obtidas pela 

combinação das variáveis discretizadas. Neste 

processo escolheu-se um mesmo sinal para todas as 

variáveis de configuração, de modo a manter uma 

convexidade. Para cada configuração inicial foi 

associada uma discretização do domínio do ângulo 

de direção, o que forneceu a combinação final de 

condições iniciais {(γ, θ1, θ2)i} dos experimentos. O 

número final de movimentos foi suficientemente 

grande para ser representativo, sem tornar extenuante 

a tarefa de coleta de dados. 

A solução empregada consistiu em fracionar o 

domínio de cada uma das variáveis (θ1 e θ2)  em 

cinco partições assumindo os valores {0,-1,-3,-7,-11} 

e o do ângulo da direção (γ) nos seguintes valores {0, 

±1, ±2, ±3, ±5, ±7, ±10, ±13, ±16, ±20}. Assim, 

foram obtidas 475 condições iniciais 

implementáveis. 

O processo de coleta de dados, portanto, 

transcorreu efetuando-se a gravação dos valores das 

variáveis de configuração, amostrados a um tempo 

fixo de 20 ms, ao longo do movimento, para o 

veículo partindo de cada uma das condições iniciais, 

até o mesmo atingir uma situação de jackknife. 

Durante a presente etapa, não houve preocupação em 

seguir ou observar uma trajetória específica para o 

veículo; ao contrário, se fez imprescindível amostrar 

os mais diversos comportamentos, dadas certas 

condições iniciais da cadeia cinemática, a fim de 

fornecer aos modelos neurais subsídios suficientes ao 

aprendizado do comportamento do RMMA. 

Como o sistema é simétrico, foram realizados 

475 experimentos, com o veículo se movendo, a 

partir de configurações convexas, no sentido horário 

(negativo) de rotação de θ2, além do movimento 

alinhado. O conjunto de dados dos 474 movimentos 

simétricos aos realizados pôde ser obtido a partir 

daqueles coletados, trocando-se os sinais de cada 

ângulo.  

Uma vez terminada a coleta, foi implementada a 

etapa de pré-processamento, onde foram feitas 

manipulações sobre os dados de modo a colocá-los 

numa forma adequada ao treinamento dos preditores. 

Inicialmente, os dados provenientes dos sensores 

potenciômetros foram transformados em valores de 

ângulos em graus, conforme fórmula mostrada em 

Miranda (2011). Em seguida, foram considerados 

somente os dados a partir de uma faixa de variação 

de pelo menos um dos valores lidos dos 

potenciômetros, antes da qual ocorre leitura das 

configurações, sem que tenha ocorrido movimento 

ou ocorre uma pequena variação angular antes do 

veículo superar a inércia do movimento. Os valores 

angulares das configurações foram restringidos aos 

seus respectivos ângulos críticos; assim, foram 

eliminadas configurações em que um dos ângulos foi 

maior que o seu correspondente valor crítico. Por 

fim, a fim de facilitar o correspondente problema de 

controle, abordado em Miranda (2011), trechos que 

se tornaram côncavos foram eliminados, 

considerando apenas uma faixa pequena de 

concavidade aceitável. Maiores detalhes dessa etapa 

de pré-processamento são detalhados em Miranda 

(2011). 

5   Treinamento  

Grande parte do trabalho nesse artigo foi 

desenvolvido fazendo uso do ambiente MATLAB


 e 

seu toolbox de redes neurais, o nnet. O algoritmo de 

aprendizado neural supervisionado utilizado foi o 

Backpropagation e suas variações. 

A tarefa de pré-processamento de dados permitiu 

a geração de uma base de dados bruta contendo os 

dados já formatados adequadamente, mas ainda 

agrupados por movimento.  Antes do treinamento, 

foram extraídos dados correspondentes a cada 

modelo com horizonte de predição característico H, 

formando novas bases representativas a cada um. 

Durante esse processo, os padrões entrada-saída 

foram extraídos da massa bruta, relacionando dados 

espaçados de H ms, de acordo com o mapeamento 

definido anteriormente. Além disso, foram gerados 

os dados simétricos aos até então obtidos; e a massa 

de dados obtida foi unificada. Em seguida, foram 

incorporadas as condições singulares de giro 

calculadas analiticamente através do novo modelo da 

seção 3. Cada massa de dados de um preditor foi 

dividida, de modo a englobar uma parcela (90%) 

para o seu treinamento e outra (10%) para a sua 

validação. Por fim, foi feito um ambaralhamento 

prévio das entradas dos preditores e estas foram 

normalizadas. 

Uma mesma topologia de rede feedforward foi 

criada para cada preditor e o desempenho de cada um 

foi analisado durante o treinamento e a validação. A 

topologia e a parametrização testadas para cada rede 

são mostradas abaixo: 
 

        - Número de camadas ocultas: 2 / Número de neurônios por  

          camada oculta: 7 e 11,  respectivamente; 

        - Função de ativação por camada oculta: sigmoidal bipolar –  

          tansig / Função de ativação na camada de saída: linear –  

          purelin; 

        - Função de treinamento: traingdx / Função de aprendizado:  

          learngdm;  

        - Funções de pré-processamento: fixunknowns, mapminmax, 

          removeconstantrows / Funções de pós-processamento: 

 removeconstantrows, mapminmax; 

        - Função de performance: mse / Função de inicialização  

           aleatória dos pesos e biases da rede. 
 

Nessa etapa, foi utilizado o modo batch de 

treinamento supervisionado. O número adequado de 
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épocas, em cada caso, foi estimado 

experimentalmente. Com isso, foi possível efetuar o 

treinamento, considerando o menor erro entre as 

saídas obtidas e esperadas da rede dentro do limite de 

épocas estabelecido. Para cada preditor de horizonte 

diferente, o erro estabelecido para o seu treinamento 

foi bem menor que a precisão em que os dados de 

sua base foram gerados, tendo em vista que cada rede 

convergia muito rapidamente ao se estipular um erro 

de treinamento equivalente a essa precisão. Isso é 

ilustrado na tabela 2. Como exemplo, para H de 

20ms, a precisão era de aproximadamente 0.35° e o 

erro adotado foi de 0.02°. 

Verificou-se que à medida que se aumentava o 

horizonte do preditor, era necessário estabelecer um 

maior número de épocas ou um maior erro desejado 

para que o treinamento convergisse adequadamente.  

Tabela 2. Número de épocas e erro médio quadrático para cada 

preditor 

Horizonte 

(ms) 

N° Máx 

 Épocas 

N°  

Épocas 

Atingido 

Goal 

(mse) 

Erro 

(mse) 

20 1000 516 0.02° 0.02° 

40 1000 617 0.035° 0.035° 

60 3000 2548 0.04° 0.04° 

100 3500 2584 0.07° 0.07° 

6   Validação  

Inicialmente, verificou-se o quão bem os preditores 

treinados responderam individualmente a cada novo 

padrão entrada-saída extraídos da parcela da base de 

dados destinada à validação. Durante essa etapa, 

denominada Teste de Generalidade ou Validação 

Ponto-a-Ponto, para todos os preditores, os erros 

médios quadráticos (mse) foram muito próximos aos 

correspondentes erros estabelecidos em seus 

treinamentos. Como exemplo, para um preditor com 

H de 40ms, o erro médio quadrático obtido (0.0347°) 

foi aproximadamente igual ao estabelecido para o seu 

treinamento (0.035°). 

O passo seguinte consistiu em reconstruir 

aproximações válidas de trajetórias diversificadas, 

realizadas pelo veículo até o mesmo atingir jackknife, 

com o ângulo γ mantido constante. Nesse caso, 

foram analisadas as respostas de cada modelo a 

entradas calculadas e fornecidas por ele mesmo em 

um intervalo de tempo correspondente ao seu 

horizonte de predição. Durante esse processo, 

denominado Validação com Erro Cumulativo, foram 

feitas algumas simulações utilizando horizontes de 

predição iguais a 20ms, 40ms, 60ms e 100ms e seus 

desempenhos foram comparados. 

Nessa etapa, procura-se determinar o preditor 

que obteve o melhor desempenho relativo. Assim, se 

estabelece um horizonte de predição que definirá um 

modelo neural para o RMMA e que, 

conseqüentemente, servirá de base para a 

implementação do controlador. Além disso, uma vez 

definido um preditor que obteve um desempenho 

relativo satisfatório, se procura obter um horizonte 

válido que limita a atuação desse modelo em 

simulações ao substituir a planta original (ou seja, 

um limite até onde o erro absoluto entre a resposta 

estimada por ele e a resposta real está dentro de um 

limiar aceitável). O menor valor de tempo, 

considerando todas as trajetórias, constitui o 

horizonte de validade do preditor em simulações em 

malha aberta. Esse representa o tempo máximo de 

simulação com o referido preditor, em experimentos, 

usando qualquer tipo de controlador, ou em operação 

assistida. 

Os resultados desse processo são apresentados 

na figura 4.  

 

 

 

Figura 4. Trajetórias reais e calculadas para a validação com erro 

cumulativo de um preditor com horizonte de 40ms 

 

O esquema da figura 5 ilustra o processo de 

validação com erro cumulativo empregado. Tendo 

por base todas as trajetórias testadas, o preditor que 

demonstrou relativamente um melhor 

comportamento, gerando menores rmse‟s, em geral, 

foi o de horizonte igual a 40ms. Esse fato pode ser 
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melhor observado na figura 6 que evidencia todos os 

rmse’s obtidos por cada preditor testado em cada 

uma das trajetórias descritas. 
 

 
Figura 5. Validação com erro cumulativo de um preditor neural de 

horizonte H 
 

A primeira coluna de cada tabela representa o 

horizonte de predição e a primeira linha de cada 

tabela, o número de cada trajetória. Dentro de cada 

célula, a primeira linha corresponde aos erros 

calculados nas trajetórias para o ângulo θ1, já a 

segunda, se refere aos erros calculados nas trajetórias 

para o ângulo θ2.  
 

 
 

Configurações iniciais: 
 

Trajetória 1: γ = 0°, θ1 = 0°, θ2 = 0° / Trajetória 2: γ = +1°, θ1 = -1°, θ2 = -1° / 

Trajetória 3: γ = +2°, θ1 = -3°, θ2 = -7°  / Trajetória 4: γ = +3°, θ1 = -1°, θ2 = -

11°  / Trajetória 5: γ = +5°, θ1 = -1°, θ2 = -3° / Trajetória 6: γ = +7°, θ1 = -3°, 

θ2 = 0°  / Trajetória 7: γ = +7°, θ1 = -7°, θ2 = -1° / Trajetória 8: γ = +10°, θ1 = -

3°, θ2 = -7°  / Trajetória 9: γ = +13°, θ1 = -7°, θ2 = -3° / Trajetória 10: γ = 

+16°, θ1 = 0°, θ2 = -1°  / Trajetória 11:  γ = +20°, θ1 = -3°, θ2 = -11° / 

Trajetória 12: γ = +20°, θ1 = -7°, θ2 = -1° / Trajetória 13:  γ = -1°, θ1 = -1°, θ2 

= 0° / Trajetória 14:  γ = -1°, θ1 = -7°, θ2 = 0° / Trajetória 15: γ = -2°, θ1 = 0°, 

θ2 = -3° / Trajetória 16:  γ = -3°, θ1 = 0°, θ2 = -1° / Trajetória 17: γ = -3°, θ1 = -

7°, θ2 = -3° / Trajetória 18: γ = -5°, θ1 = -7°, θ2 = -1° / Trajetória 19:  γ = -5°, 

θ1 = -11°, θ2 = -11° / Trajetória 20: γ = -10°, θ1 = -1°, θ2 = -3° / Trajetória 21:  

γ = -20°, θ1 = -11°, θ2 = -11° 

Figura 6. Erros quadráticos médios (rmse) 

7   Conclusões 

Os preditores neurais, completos a horizontes fixos, 

projetados apresentaram resultados satisfatórios, 

confirmando, desta maneira, a eficiência da 

sistemática estabelecida. As sistemáticas para a 

determinação da melhor estrutura de preditor, para 

um dado robô, bem como para o estabelecimento de 

controladores neurais adequados, serão objetos de 

trabalhos futuros. O novo modelo proposto para as 

condições singulares foi validado em uma situação 

real. A estratégia adotada para a coleta de dados foi 

suficiente para garantir o aprendizado da rede 

durante seu treinamento e sua posterior capacidade 

de generalização.  

No presente artigo, tem-se uma aplicação real 

em um protótipo multiarticulado, com forte restrição 

no ângulo de controle [-20°, +20°]. Observa-se que 

essa restrição, à priori, pode simplificar a obtenção 

de preditores, mas pode complicar muito a síntese de 

controladores, pois aumenta as restrições de ângulos 

ou configurações críticas. Esse fato também será 

tema de trabalhos futuros. Cabe a esses, também, a 

implementação dos preditores em um sistema 

embarcado no próprio RMMA. De qualquer forma, o 

problema é original e os resultados são inéditos, pois 

a síntese de redes neurais estáticas na aproximação 

de preditores completos, nas condições aqui 

estabelecidas, ainda não foi abordada na literatura. 
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Abstract – This paper aims to describe the development of an intelligent controller for autonomous mobile robot 
navigation. The controller was developed to simulate the actions of a real robot dedicated to collect objects arranged in 

arbitrary positions, while avoiding collisions with obstacles. Initially the robot's control system has no ability to navigate, 

but from the knowledge acquired from its own experience of navigating in the environment, the robot is able to evolve 

strategies to reach its goals. In order to develop this system, it was developed learning navigation techniques by using a 

genetic algorithm, which is capable of evolving robot’s knowledge to search general navigation strategies, so that the 

robot can move correctly in any environment. 

Keywords – Robotics, autonomous navigation, computational intelligence, genetic algorithms. 

Resumo – Este trabalho tem como objetivo descrever o desenvolvimento de um controlador inteligente para a navegação 

de robôs autônomos móveis. O controlador foi desenvolvido para simular as ações de um robô real com a função de 
coletar objetos dispostos em posições arbitrárias e ao mesmo tempo evitar colisões com obstáculos. Inicialmente o 

sistema de controle do robô não tem habilidade para navegação, mas a partir do conhecimento adquirido na sua própria 

experiência de deslocamento pelo ambiente, ele é capaz de evoluir estratégias que permitam o cumprimento dos 
objetivos do robô. Para se desenvolver tal sistema foram desenvolvidas técnicas de aprendizagem de navegação através 

do uso de um algoritmo genético capaz de evoluir o conhecimento do robô em busca de estratégias de navegação gerais 
que permitam o deslocamento correto do robô em qualquer tipo de ambiente. 

Palavras-chave – Robótica, navegação autônoma, inteligência computacional, algoritmos genéticos. 

1     Introdução 

A navegação autônoma de robôs é uma área em 

crescimento, visto que, devido à evolução das 

pesquisas em robótica, os robôs estão se tornam 

cada vez mais complexos em termos físicos 

(Pessin, 2008). Exploração espacial, prospecção 

submarina, assistência em resgates, combate a 

incêndios são apenas alguns exemplos do 

enorme conjunto de aplicações para a navegação 

autônoma de robôs móveis (Cazangi, 2003).  

Em um sistema autônomo de navegação 

robótica, a máquina deve ser capaz de sintetizar 

suas próprias leis de ação sobre o ambiente. 

Dessa maneira, o robô será capaz de 

proporcionar um comportamento adequado 

diante de situações diversas, geralmente 

inesperadas (Crestani, 2001). 

Este trabalho estudou um sistema autônomo 

evolutivo aplicado ao controle de uma 

plataforma móvel em tarefas de navegação e 

localização de alvos em ambientes aleatórios. 

Foi estudado o comportamento da máquina na 

exploração de ambientes desconhecidos, onde 

sua função era encontrar uma trajetória que o 

levasse de um ponto inicial até a captura alvos 

colocados em posições aleatórias e, ao mesmo 

tempo, evitasse colisões com obstáculos 

encontrados no caminho. Foi implantado um 

algoritmo genético para que o robô, inicialmente 

sem habilidades de navegação, pudesse adquirir 

conhecimento a partir de sua própria 

experiência de deslocamento pelo ambiente, 

sendo capaz de evoluir estratégias que 

permitissem o cumprimento de seus objetivos. 

O desafio proposto neste trabalho foi definir 

as regras geradas pelo algoritmo genético para a 

movimentação do robô em busca de seus 

objetivos. Isto é, transformar a leitura que feita 

do ambiente através de sensores em uma 

mensagem codificada e a partir dela fazer com 

que o robô selecionasse uma boa ação para 

assim tomar uma atitude correta e atingir seus 

objetivos. 

Nas seções seguintes deste trabalho são 

apresentadas as técnicas utilizadas no 

desenvolvimento do software que simula um 

sistema de navegação autônomo. Também são 

descritos os métodos utilizados para a evolução 

do algoritmo genético proposto e um exemplo 

do funcionamento do simulador de navegação 

desenvolvido. 

2   Descrição do modelo do robô 

No presente trabalho propôs-se desenvolver o 

controlador em um simulador, pois a esta é uma 

alternativa mais rápida e econômica, em 

comparação a implantação de ambientes reais, 

na obtenção e análise de alguns resultados 
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experimentais. Portanto, a proposta foi 

desenvolver um sistema capaz de imitar a 

navegação de um robô em ambientes 

autônomos. 

O simulador desenvolvido utilizou como 

modelo o robô Khepera II (K-Team, 2002), uma 

plataforma móvel científico popular adotado por 

centenas de laboratórios. Sua navegação é feita 

através dos acionamentos de motores 

independentes com rodas acopladas aos seus 

eixos. O Khepera II possui, em sua estrutura 

básica, oito sensores que incorporam emissores 

e receptores de luz infravermelha, distribuídos 

como ilustrado na Figura 1. Os sensores medem 

luminosidade do ambiente (usando os 

receptores) e distância a obstáculos (usando os 

emissores) (K-Team, 2002). Os alvos 

encontrados no ambiente transmitem um sinal 

luminoso. O receptor do sensor do robô é capaz 

de medir um sinal luminoso dentro de um raio 

de alcance e assim identificar um possível alvo. 

As paredes do ambiente constituem obstáculos e 

podem ser detectadas através da emissão de raio 

infravermelho pelo emissor do sensor do 

Khepera II. 

O simulador foi desenvolvido na linguagem 

C++. Para se ilustrar graficamente a navegação 

do robô pelo ambiente, foram integradas junto a 

esta linguagem as bibliotecas da  OpenGL, uma 

API livre utilizada na computação gráfica. 

 

Figura 1. Disposição dos sensores do robô Khepera II 

Na Figura 2 é mostrado um exemplo da 

interface do simulador. O robô é representado 

pelo circulo cinza e deve capturar os alvos, 

representados por triângulos verdes, enquanto 

desvia dos obstáculos, representados pelos 

retângulos vermelhos. 

3     Sistema de Navegação Autônoma 

O sistema de navegação desenvolvido para esse 

trabalho é reativo, as ações do robô são 

realizadas de acordo com a mensagem que ele 

recebe do ambiente e a ação a ser tomada é 

definida de acordo com a experiência adquirida 

durante a navegação. 

O mecanismo de decisão elaborado para o 

sistema de navegação foi desenvolvido baseado 

nos algoritmos genéticos propostos por 

(Goldberg, 1989). Os algoritmos genéticos têm 

sua base inspirada na Teoria da Evolução das 

Espécies, originalmente proposta por Darwin, 

em 1859, sendo fundamentada em mecanismos 

de seleção, onde o indivíduo mais bem adaptado 

ao meio possui chances maiores de deixar 

descendentes para futuras gerações. A função 

dos algoritmos genéticos é formalizar 

matematicamente os processos de adaptação em 

sistemas naturais, desenvolvendo-os para 

sistemas computacionais. 

 

 

Figura 2. Exemplo da interface do software desenvolvido 

3.1 Representação do Cromossomo 

Para o algoritmo genético desenvolvido foi 

proposta uma estrutura de cromossomos de sete 

genes binários para o robô. Cada cromossomo 

representa uma ação que pode ser realizada no 

ambiente, ou seja, para resolver um problema de 

locomoção, o sistema de navegação deve 

selecionar um cromossomo que tenha a melhor 

solução. O conjunto de cromossomos representa 

as possíveis regras de decisão para o sistema de 

navegação. 

A Figura 3 ilustra o cromossomo 

desenvolvido para este trabalho. 

 

Figura 3. Esquema de um cromossomo de sete genes 

Cada gene que é ativado fornece um 

determinado valor aos dois motores do robô, 

fazendo ele se movimentar de acordo com as 

direções mostradas na Figura 3. Os três 

primeiros genes são usados quando é necessário 

desviar de um obstáculo. Os quatro últimos são 

usados quando se deve buscar um alvo. Nessas 

ações pode haver mais de um gene ativado. O 

que acontece nessas situações é que os motores 
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recebem um valor para realizar uma ação 

intermediária desses dois genes. Por exemplo, 

se o terceiro e o quarto gene estiverem ativados 

ao realizar a busca de um alvo, o robô se 

movimentará na diagonal, posição intermediária 

entre frente e direita. 

3.2 Leitura de Mensagens do Ambiente 

O sistema de navegação autônoma interage com 

o ambiente através dos sensores e atuadores do 

robô e foi baseado no trabalho desenvolvido por 

(Cazangi, 2006). Os sinais captados do 

ambiente através dos sensores permitem 

construir mensagens representadas por sete bits. 

Para isso os oito sensores são divididos em 

quatro setores: direita, esquerda, frente, atrás. 

Os sensores 0 e 1 ficam no setor esquerda, os 

sensores 2 e 3 ficam no setor frente, os sensores 

4 e 5 ficam no setor direita e os sensores 6 e 7 

ficam no setor atrás. 

Após essa divisão, define-se os três 

primeiros bits, responsáveis pela leitura de 

obstáculos, os sensores 6 e 7 não são usados 

nessa leitura. Se os sensores do setor esquerda 

fazem a leitura de um obstáculo próximo, o 

primeiro bit da mensagem é ativado, os sensores 

do setor direita ativam o segundo e os sensores 

do setor frente ativam o terceiro bit. 

Os outros quatro bits são definidos da 

mesma maneira que os três primeiros, só que 

dessa vez é de acordo com a leitura de alvos que 

estão próximos e os quatro setores são usados. 

O setor frente é responsável pelo quarto bit, o 

setor direita é responsável pelo quinto bit, o 

setor esquerda é responsável pelo sexto bit e o 

setor atrás é responsável pelo sétimo bit. 

3.3 Algoritmo Genético 

Após a geração aleatória de sua população 

inicial, os cromossomos dos indivíduos da 

população recebem um fitness (qualidade) 

inicial para uma das 128 mensagens possíveis, 

definidas pelo tamanho de sete bits do 

cromossomo.  

Durante as ações os cromossomos usados 

têm seu fitness alterado de acordo com o 

resultado da ação gerada. Após um determinado 

número de ações é feita a reprodução entre dois 

indivíduos. Neste trabalho determinou-se como 

15 o número dessas ações. 

O método de seleção de indivíduos 

escolhido para a fase de reprodução foi o 

método da roleta, onde a probabilidade de 

escolha de um indivíduo para gerar 

descendentes na próxima geração é proporcional 

a sua avaliação frente à avaliação dos demais 

indivíduos da população. 

O método de crossover utilizado foi o 

crossover de um ponto. Além deste método, 

também foi necessário o uso de mutação para 

aumentar a diversidade genética da população. 

Neste trabalho utilizou-se a mutação de ponto 

único, que altera arbitrariamente um gene 

qualquer do cromossomo selecionado, 

realizando a operação de complemento binário 

nesse gene. 

O processo de reprodução é feito com todos 

os cromossomos, com exceção daqueles que 

foram marcados para não serem alterados. 

Cromossomos marcados para não serem 

alterados são aqueles que têm um fitness muito 

alto, sendo considerados indispensáveis para o 

robô.  

Após a reprodução, o fitness da população é 

recalculado e, em seguida, é novamente 

avaliado com as ações do robô, proporcionando 

uma nova classificação para a próxima 

reprodução, buscando sempre melhorar os 

indivíduos do algoritmo. 

O procedimento adotado para o 

funcionamento do algoritmo genético é 

representado pelo diagrama da Figura 4. 

 

Figura 4. Diagrama do Algoritmo Genético 

3.4 Função de Aptidão 

A função de fitness (aptidão) determina a 

qualidade da ação gerada por um indivíduo. 

Neste trabalho foi adotado um mecanismo de 

recompensa ou punição para avaliar a ação 

tomada pelo robô para o cumprimento de seus 

objetivos. 

O fitness inicial é determinado de acordo 

com o número de bits iguais entre a mensagem 

captada do ambiente e o cromossomo. Ou seja, 

um indivíduo 0100110 terá o maior fitness 

inicial possível para uma mensagem 0100110 e 

outro indivíduo 1011001 terá fitness zero para 

essa mensagem. 

Durante a navegação, e de acordo com a 

interação com o ambiente, o fitness da ação 

tomada pelo robô é alterado de acordo com o 

êxito desta ação. Para realizar uma ação, o 

sistema de navegação seleciona um de seus 

indivíduos e o fitness deste indivíduo é alterado 
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de acordo com a classificação da ação tomada 

(boa, ruim ou neutra). 

Uma ação é considerada boa quando o robô 

capturar um alvo ou se aproximar de um alvo ou 

se distanciar de um obstáculo próximo dele. 

Uma ação é considerada ruim quando o robô 

colidir com um obstáculo ou se afastar de um 

alvo que está próximo ou quando se aproximar 

de um obstáculo. Cada uma dessas ações recebe 

uma recompensa, se for uma ação boa, ou 

recebe uma punição, se for uma ação ruim, 

adicionando ou retirando um determinado valor 

no total do fitness. 

Com o decremento ou incremento no valor 

de seu fitness, um indivíduo pode ser 

considerado menos ou mais adequado para 

definir a ação a ser tomada quando é recebida 

uma determinada mensagem do ambiente. No 

algoritmo é definido um valor limiar, de modo 

que, se o fitness de um determinado indivíduo 

alcançar tal limiar, o indivíduo não sofre mais 

alterações. Isso ocorre porque o sistema passa a 

considerar este indivíduo como sendo um 

indivíduo ótimo para uma ou mais mensagens, 

não sendo interessante modificá-lo na fase de 

reprodução. 

A função de atualização do fitness pode ser 

entendida pelo seguinte algoritmo: 

 
Recebe a mensagem 

Seleciona o cromossomo i 

Realiza a ação 

Se o robô usou uma ação de perseguir alvo então 

Se o robô capturou o alvo então 

  fitness[i] = fitness[i] + 20 

 Fim_Se 

Se o robô se aproximou do alvo e não capturou o alvo 
então 

  fitness[i] = fitness[i] + 15 

 Fim_Se 

Se o robô se afastou do alvo então 

  fitness[i] = fitness[i] – 15 

 Fim_Se 

Fim_Se 

Se o robô usou uma ação de desviar de obstáculo então 

 Se o robô se afastou do obstáculo então 

  fitness[i] = fitness[i] + 10 

 Fim_Se 

 Se o robô se aproximou do obstáculo então 

  fitness[i] = fitness[i] – 15 

Fim_Se 

 Se o robô se colidiu com o obstáculo então 

  fitness[i] = fitness[i] – 25 

 Fim_Se 

Fim_Se 

Se fitness[i] >= 450 então 

 Salva o cromossomo 

Fim_Se 

3.5 Conversão de Velocidade 

A velocidade de deslocamento do robô é dada 

pela composição das velocidades de seus dois 

motores. No sistema desenvolvido, a velocidade 

é determinada pela seguinte função: 

 

 

(1) 

onde V é a velocidade de locomoção e M1 e M2 

é a velocidade de cada um dos dois motores.  

A diferença de velocidade entre os motores 

faz com que o robô possa girar. Assim, a 

direção a ser tomada é definida pela função: 

 

 

(2) 

onde e é o ângulo do robô em relação ao 

ambiente, M1 e M2 são, respectivamente, os 

valores das velocidades do motor 1 e do motor 

2. O valor inicial de e é π/4. 

Por fim, as funções utilizadas para modificar 

a posição do robô de uma ação para outra são: 

 

 

(3) 

 

(4) 

onde x e y são, respectivamente, as posições x e 

y do robô no ambiente. 

3.7 Decisões de Navegação 

A seleção do indivíduo mais apto para 

determinado problema faz com que o sistema 

converta os bits selecionados em valores para os 

dois motores. 

A tomada de decisão é feita usando dois 

critérios. O primeiro critério é selecionar os 

indivíduos mais parecidos com a mensagem 

lida. O segundo critério é selecionar o indivíduo 

com o maior fitness. Usa-se também o segundo 

critério porque pode haver, de acordo com o 

ambiente, uma decisão que faça o robô tomar 

uma atitude melhor que àquela formada por um 

indivíduo com bits idênticos aos da mensagem. 

A partir destes dois critérios, é seleciona aquela 

que pode ser a melhor decisão para o problema. 

Depois disso, define-se se será realizada 

uma ação de capturar alvo ou de desviar de um 

obstáculo. Como já mencionado anteriormente, 

a primeira ação é feita pelos três primeiros 

genes e a segunda é feita pelos quatro últimos 

genes. O sistema de navegação determina o tipo 

de ação a ser tomada, de acordo com a 

proximidade do robô aos alvos e obstáculos. Se 

um obstáculo estiver muito próximo, por 

exemplo, o robô irá fazer a ação de desvio de 

obstáculo. 

Definido o tipo de ação a ser tomada, os 

genes a serem usados são convertidos em 

valores de velocidade para os motores, 
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proporcionando o movimento desejado para 

haver sucesso em sua ação. 

Um exemplo de tomada de decisão seria 

como a seguir. Se o sistema de navegação 

recebesse uma mensagem com o valor 

01000110, tendo os sensores do robô 

identificado um obstáculo próximo de colisão e 

a proximidade de um (ou mais) alvo(s), o 

sistema selecionaria o indivíduo com o melhor 

fitness para essa mensagem. Como os sensores 

informaram que o robô está em rota de colisão, 

provavelmente a ação a ser tomada é a de desvio 

de obstáculo, que, segundo a mensagem 

recebida, deverá fazer o robô virar para a direita, 

ignorando o(s) alvo(s) até a avaliação seguinte. 

4    Experimento 

Para se avaliar a eficiência do algoritmo 

genético criado, representando o mecanismo de 

tomada de decisão do sistema de navegação 

autônomo do robô, foram executados vários 

experimentos. Estes testes foram realizados em 

diferentes ambientes e com diferente número de 

alvos. Além disso, em alguns ambientes foi 

utilizado um sistema de navegação autônomo 

treinado anteriormente em outros ambientes, 

representando um conjunto de regras de 

navegação aprendidas, a fim de verificar a 

adaptabilidade do sistema desenvolvido. 

Durante os experimentos realizados, foi 

concluído que o conjunto de regras que define 

as ações não poderia ter um número baixo de 

indivíduos, pois, dessa maneira, o sistema teria 

poucas opções de ação, dificultando a tomada 

de ações eficientes. Portanto, a população de 

cromossomos do sistema foi composta por 100 

indivíduos nos experimentos. A taxa de 

crossover utilizada no experimento foi de 90% e 

a taxa de mutação foi de 5%.  

Neste trabalho é apresentado apenas um dos 

experimentos realizados. O desempenho do 

robô é medido de acordo com o número de 

ações que ele toma para alcançar o objetivo, que 

é capturar todos os alvos. No experimento são 

consideradas três avaliações. A primeira 

avaliação refere-se à movimentação do robô em 

um ambiente para aprendizagem das regras de 

locomoção. A segunda avaliação é referente à 

movimentação feita neste mesmo ambiente após 

a aprendizagem das regras de locomoção. A 

terceira avaliação consiste em utilizar as regras 

adquiridas na primeira avaliação para 

movimentar o robô em um ambiente diferente 

do qual ele foi treinado para aprender as regras. 

4.1 Primeira Avaliação (aprendizagem das regras) 

Para esta condição, cujo resultado está expresso 

na Figura 5, considerou-se: 
 

Número de obstáculos: 80. 

Total de alvos: 20. 

Alvos capturados: 20. 

Ações realizadas: 3496.  

 

 

Figura 5. Primeira demonstração do experimento 

4.2 Segunda Avaliação (utilização das regras 

aprendidas no mesmo ambiente) 

Neste caso, representado na Figura 6, obteve-se: 
 

Número de obstáculos: 80. 

Total de alvos: 20. 

Alvos capturados: 20. 

Ações realizadas: 2866. 

 

 

Figura 6. Segunda demonstração do experimento 

4.3 Terceira Avaliação (utilização das regras 

aprendidas em um ambiente diferente) 

A última simulação, visualizada na Figura 7, 

resultou em: 
 

Número de obstáculos: 80. 

Total de alvos: 20. 

Alvos capturados: 20. 

Ações realizadas: 3151.  
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Figura 7. Terceira demonstração do experimento 

4.4 Conclusões sobre os Experimentos 

Como se percebe pelos resultados descritos e 

pelo rastro do caminho adotado pelo robô nas 

Figuras 5, 6 e 7, há uma melhora significativa 

no desempenho com a evolução das regras de 

decisão. 

Pode-se notar que do experimento da Seção 

4.1 para o experimento da Seção 4.2, o robô 

passa a tomar atitudes mais eficientes, adotando 

uma rota diferente e diminuindo o número de 

ações monótonas, que são ilustradas pelos 

borrões em seu rastro, onde ele ficou 

movimentando-se em círculos. Além disso, a 

diferença de tempo para a conclusão da tarefa 

nesses dois experimentos é bastante 

significativa. 

Na Seção 4.3, o conjunto de regras 

desenvolvido na Seção 4.1 é usado para que o 

robô navegue por um ambiente diferente. O 

resultado se mostrou positivo, já que houve 

poucas ações monótonas e foi adotado 

novamente um caminho eficiente. Isso mostra 

que as regras desenvolvidas no treinamento do 

robô podem ser aplicadas em qualquer 

ambiente. 

5    Conclusão 

No trabalho apresentado estudou-se a aplicação 

de algoritmos genéticos usados como 

mecanismo de tomada de decisões para o 

sistema de navegação autônomo de robôs. O uso 

de algoritmos genéticos em um sistema de 

navegação autônomo possibilita ao robô 

aprendizagem e adaptação ao ambiente para 

cumprimento de tarefas a partir da ausência de 

conhecimento inicial. 

Com a metodologia proposta foi possível 

observar que um sistema de navegação que 

empregue uma técnica eficiente de 

aprendizagem possibilita resultados bastante 

satisfatórios, não apenas no ambiente em que se 

realiza o treinamento do sistema, como também 

em qualquer outro ambiente onde se proponha a 

mesma tarefa. 

A maior contribuição deste trabalho 

caracterizou-se em apresentar o mecanismo de 

recompensa e punição como função de 

avaliação para a aprendizagem de regras de 

navegação do robô, adaptando-se facilmente a 

qualquer ambiente. 

Dando continuidade a este trabalho, deve-se 

buscar implementar este modelo de controle de 

navegação em hardware. Além disso, é 

interessante fazer experimentos em ambientes 

mais complexos assim como se avaliar o 

desenvolvimento do sistema com mais de um 

robô, o que pode possibilitar aumentar o leque 

de possíveis aplicações desse sistema de 

navegação autônomo. 
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Abstract— This paper presents a low cost microprocessed system developed for real-time control of omnidi-
rectional mobile robots. The control strategy is designed in the cascade form, being used in a lower level, discrete
PI for control of wheels speed, and at a higher level, a kinematic controller for the acquisition of reference of pose
for the robot. The central processing unit is designed with the microcontroller PIC32 and supervisory system is
implemented through software Lazarus IDE running under the Linux platform. Presents several practical results
obtained using the system.

Keywords— Embedded Systems, Control Systems, Mobile Robotics.

Resumo— Neste artigo apresenta-se um sistema microprocessado de baixo custo desenvolvido para o controle
em tempo real de robôs móveis ominidirecionais. A estratégia de controle é concebida sob a forma de cascata,
sendo utilizados, em um ńıvel mais baixo, controladores PI discretos para o controle de velocidade das rodas,
e, em um ńıvel mais alto, um controlador cinemático para a aquisição das referências de postura para o robô.
A unidade central de processamento é desenvolvida com o microcontrolador PIC32 e o sistema supervisório é
implementado através do software Lazarus IDE rodando sob a plataforma Linux. São apresentados os resultados
práticos obtidos com a utilização do sistema para o seguimento de trajetórias em tempo real.

Palavras-chave— Sistemas Embarcados, Sistemas de Controle, Robótica Móvel.

1 Introdução

O estágio de franca expansão nos domı́nios de
aplicação da robótica tem exigido o desenvolvi-
mento de sistemas cujos requerimentos de eficiên-
cia, confiabilidade e robustez, dentre outros fato-
res, se tornam cada vez mais rigorosos. Os avanços
verificados nos sistemas eletrônicos e de controle
automático suportam incrementos em tais rigores
sendo possibilitado o desenvolvimento de sistemas
alternativos. Para tal fim, é necessária a concep-
ção de hardware integrado com mı́nimo volume e
softwares que satisfaçam a todos os requisitos de
projeto de maneira transparente ao desempenho
global.

Para que se consiga proporcionar autono-
mia próxima à idealizada aos sistemas robóticos,
necessita-se definir como objetivo não só determi-
nado efeito ou resultado, mas também em quanto
tempo obtê-los, o que insere os sistemas automá-
ticos de maneira plena no contexto de sistemas de
tempo real.

Historicamente, verifica-se boa adesão da co-
munidade acadêmica à busca de soluções para di-
versos problemas da robótica sob o enfoque de
sistemas de tempo real como, por exemplo, em
(Borenstein and Koren, 1989) para evitar obstá-
culos durante a navegação de robôs móveis, em
(Shaffer and Herb, 1992) para o impedimento de
colisões no espaço de trabalho de braços robó-
ticos e em (Kowk et al., 2003) para a concep-

ção de filtros adaptativos em sistemas de locali-
zação. Porém, as investigações sobre sistemas de
tempo real não estão restritas a algumas poucas
áreas do conhecimento, o que proporciona a ex-
pansão cont́ınua de um vasto espectro de aplica-
ções, como pode ser verificado para a área biomé-
dica em (Ruha et al., 1997), para telecomunicações
em (Lima et al., 2006), e para detecção de inunda-
ções em (Oprea et al., 2010), todos estes trabalhos
dotados de grande embasamento e com imediata
contrapartida social.

Neste trabalho apresentam-se as principais ca-
racteŕısticas do sistema microprocessado desenvol-
vido em (Santos, 2010) e posteriormente utilizado
em (Ribeiro, 2010) para a concepção do sistema
de tempo real e avaliação de algumas técnicas de
seguimento de trajetória. A estratégia de controle
em cascata proposta por (Conceição et al., 2007)
foi aplicada neste trabalho o que proporcionou a
aquisição de resultados para a avaliação do desem-
penho e das limitações do sistema.

Este artigo está estruturado da seguinte
forma: Na seção 2 são descritas as principais ca-
racteŕısticas do sistema desenvolvido. Na seção
3 são apresentados os modelos do robô utilizados
para o projeto e sintonia das duas camadas de
controle, sendo estas posteriormente apresentadas
na seção 4. Na seção 5 são fornecidos alguns re-
sultados obtidos para o seguimento de trajetórias
em tempo real e na seção 6 são apresentadas as
principais conclusões.
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2 Descrição do sistema

O sistema de tempo real desenvolvido é composto
basicamente por dois módulos principais, um em-
barcado no robô móvel, responsável pela imple-
mentação da instrumentação do sistema e geração
da base de tempo para a concepção do relógio de
tempo real e outro desenvolvido em PC, para a
implementação dos controladores de alto ńıvel e
do sistema supervisório. Tais módulos se comu-
nicam através de protocolo proprietário sob o pa-
drão RS-232. A base móvel é concebida para que
não haja restrições não-holonômicas e é responsá-
vel pelo alojamento do Hardware para o sistema
microprocessado, motores e módulo de baterias. A
seguir cada um destes módulos são descritos sepa-
radamente, sendo que maiores detalhamentos são
fornecidos em (Santos, 2010) e (Ribeiro, 2010).

2.1 Base móvel

O mecanismo de locomoção utilizado no robô om-
nidirecional em questão é composto de três rodas
holonômicas, cada uma com pequenas rodas trans-
versais, dispostas em uma base circular e posici-
onadas para que seus eixos estejam defasados de
120◦ entre śı. A figura 1 ilustra tal estrutura.

Para prover movimento às rodas utilizam-se
3 motores CC do tipo A-max 22 R179, da Ma-
xon Motors, acionados através de circuitos em
ponte H modelo S17-3A-LV-HBRIDGE da Acro-
name Robotics. Maiores informações sobre os mo-
tores e os circuitos de acionamento são fornecidos
em (Maxon, 2002) e (Robotics, 2003), respectiva-
mente. O módulo de baterias utilizado é de NiMH
com carga nominal de 2800mA.

2.2 Sistema embarcado

O sistema embarcado no robô móvel é composto
por diversos circuitos condicionadores de sinais e
uma unidade central de processamento implemen-
tada através do PIC32MX420F512 (Microchip,
2010).

Os sensores embarcados são responsáveis pela
medição de corrente e velocidade dos motores.
Implementa-se a medição de velocidade através de
encoders acoplados aos eixos dos motores e pos-
terior envio de pulsos para o PIC32 sendo este
o elemento responsável pela contagem dos pulsos
e cálculo das velocidades, já a medição das cor-
rentes são feitas através do cálculo das quedas de
tensão em resistores de baixo valor em série com
as pontes H que acionam os motores CC sendo
posteriormente tais ńıveis de queda adquiridos em
conversores AD implementados no mesmo PIC32.

A atuação nos motores é feita através de sinais
PWM que são enviados às pontes H, sendo o Duty
cicle destes sinais variados através do firmware
embarcado no robô. Neste firmware, tem-se a
implementação de todos os sensores e atuadores

Figura 1: Principais elementos do sistema de
tempo real

cujos prinćıpios foram anteriormente citados bem
como também tem-se programados os controlado-
res de baixo ńıvel.

A comunicação com o meio externo é imple-
mentada através de pacotes de 25 bytes, sendo que
as palavras deste pacote são responsáveis pela de-
finição do modo de funcionamento dos motores,
das velocidades de referência, das tensões de ar-
madura, ganhos dos controladores PID e aquisi-
ção dos ńıveis das correntes nos motores.

A taxa de comunicação é definida em 115200
bps para que se possa tornar o sistema o mais
rápido quanto o posśıvel com o objetivo de im-
plementar variados peŕıodos de amostragem sem
comprometer o desempenho temporal do sistema.
A figura 1 apresenta um diagrama ilustrativo do
sistema descrito e na figura 2 é ilustrado o sistema
real.

2.3 Sistema de tempo real

Dentre os ı́tens de maior relevância quando se ob-
jetiva a concepção de sistemas robóticos verda-
deiramente autônomos podem ser citados aqueles
relativos às especificações de desempenho tempo-
ral. No caso dos robôs móveis, este item é de fun-
damental importância, pois permite o desenvolvi-
mento de soluções eficientes para diversos tipos de
problemas.

De acordo com (Cheng, 2002) para a concep-

Figura 2: Sistema desenvolvido
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ção de verdadeiros sistemas de tempo real, deve-
se, em função das especificidades da aplicação, de-
finir de maneira sucinta os tipos de tarefas a se-
rem executadas bem como os critérios para os seus
agendamentos e caracterizar a plataforma onde es-
tas serão executadas. Como resultado imediato da
utilização de um método para o atendimento das
necessidades citadas, tem-se a definição do tempo
computacional.

No presente trabalho, utiliza-se como critério
para a determinação do tempo computacional ne-
cessário, aqueles que garantam que seja posśıvel
instrumentar a malha de controle de baixo ńıvel
já que verifica-se nesta a dinâmica mais rápida.
Como o objetivo principal é a concepção de um
sistema que viabilize o projeto e a avaliação de
diversas estratégias de controle, define-se a utili-
zação de um PC para a implementação do sistema
supervisório.

Para que isto seja posśıvel, deve-se garantir
que o sistema operacional utilizado seja capaz de
priorizar o atendimento das tarefas inerentes ao
sistema dentro de limites de tempo fact́ıveis, o
que se tornou posśıvel com a utilização do S.O.
Linux sendo todo desenvolvimento do sistema su-
pervisório feito através do software Lazarus IDE
(Lazarus, 2011).

Como necessita-se transmitir 25 bytes, tem-
se que o tempo gasto na transmissão é de apenas
2, 17ms. Considerando-se as atividades realizadas
pelo S.O. durante a execução do sistema, majora-
se este valor para 5ms. Deste modo pode-se de-
finir este valor como um limite inferior para a o
peŕıodo de amostragem, sendo que para o controle
da já citada dinâmica dominante, define-se tal pe-
ŕıodo como sendo 50ms.

O sistema supervisório desenvolvido é respon-
sável pela definição modos operacionais, imple-
mentação do mapa de decisão, aquisição de da-
dos, apresentação de um relógio de tempo real
e do esforço computacional além de ilustrar os
movimentos do robô em um campo de futebol,
sendo desta forma representado de maneira fiel
o ambiente para navegação existente no labora-
tório de robótica do DEE/UFBA. Neste ambiente
implementam-se as primeiras versões das estraté-
gias de controle potenciais para serem embarcadas
no robô móvel e são implementadas todas as ro-
tinas de empacotamento e desempacotamento de
dados, sendo posśıvel também simular as funcio-
nalidades do robô através de modelos ideais pre-
viamente definidos.

3 Modelagem do robô

Para a implementação da estratégia de controle
proposta neste trabalho consideram-se apenas as
caracteŕısticas dinâmicas das malhas de controle
de baixo ńıvel compostas pelos três motores CC,
sendo ainda que, para a completa movimentação

do robô no plano utiliza-se o modelo cinemático
da sua base. A seguir são apresentados os mode-
los utilizados para o projeto das duas camadas de
controladores.

3.1 Modelo dos motores

Como não se sabe a que condições operacionais
os motores utilizados neste trabalho foram ante-
riormente submetidas, utiliza-se o método semi-
gráfico para o levantamento dos seus modelos di-
nâmicos. De acordo com (Sen, 1996) motores elé-
tricos, em especial os de pequeno tamanho po-
dem ser modelados como sistemas de 1a ordem,
já que verifica-se predominância da dinâmica elé-
trica. Assim, considerando-se que o teste com
os motores forneceram um tempo de resposta em
malha aberta de 210ms, o modelo dos motores
CC obtidos, após discretização com um peŕıodo
de amostragem de 10ms é dado por:

ui(z)

ωi(z)
=

1, 5163

z − 0, 8253
(1)

Deste modo o sistema desenvolvido possui um
periodo de amostragem para a camada de controle
de baixo ńıvel e outro, conforme citado na seção
anterior, para a camada de alto ńıvel implemen-
tada no software Decision.

3.2 Modelo cinemático da base

Para a determinação do modelo cinemático da
base, desconsideram-se qualquer influência de for-
ças e utilizam-se apenas caracteŕısticas geométri-
cas. Na figura 1 tem-se ilustrada a disposição dos
diversos vetores de velocidade bem como também
os sistemas de coordenadas utilizados.

Analisando-se as composições de movimentos
obtém-se as seguintes equações matriciais:





vm1

vm2

vm3



 =





0 −1 L

cosδ senδ L

−cosδ senδ L





︸ ︷︷ ︸

B





v

vn
ω



 (2)





v

vn
ω



 =





0 −1 L

cosδ senδ L

−cosδ senδ L





−1

︸ ︷︷ ︸

G





vm1

vm2

vm3



 (3)

Deste modo, as expressões (2) e (3) determi-
nam o modelo cinemático inverso e direto da base,
respectivamente.

Obtém-se a relação entre velocidades lineares
com as velocidades angulares das rodas através da
seguinte expressão:
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Figura 3: Diagrama de blocos da estratégia de controle em cascata

Sendo, R a matriz de raios das rodas e l a
matriz de redução nos motores.

Obtidas as velocidades do centro de massa do
robô, a sua descrição cinemática se completa com
a seguinte expressão:





ẋ

ẏ

θ̇



 = Rz,θ





v

vn
ω



 (5)

Sendo Rz,θ a matriz de transformação das co-
ordenadas do sistema n para o m ilustrados na
figura 1.

4 Controladores de tempo real

O principal critério para a definição da estratégia
de controle a ser utilizada foi aquele que permitiu
a concepção de um sistema que atendesse satisfa-
toriamente aos objetivos de controle com um baixo
custo computacional.

A arquitetura sob forma de cascata constitui-
se de uma camada em ńıvel mais alto composta
por um controlador cinemático e outra em um ńı-
vel mais baixo formada por controladoresPID dis-
cretos. A figura 3 ilustra a estrutura da referida
arquitetura.

A camada de alto ńıvel é responsável pela re-
passagem das referências de velocidade para o con-
trolador de baixo ńıvel. A simplicidade inerente
a esta arquitetura permite a validação de algorit-
mos para tarefas de planejamento e seguimento de
trajetórias de maneira objetiva.

4.1 Controladores de baixo ńıvel

Os controladores PID discretos para cada motor
são implementados no firmware do robô móvel
através da versão denominada algoritmo veloci-
dade, ou seja, envia-se à planta a taxa de vari-
ação do sinal de controle. As justificativas para
esta forma de implementação são oriundas da na-
tureza da planta e das facilitações proporcionadas
ao desenvolvimento.

Das caracteŕısticas dos motores e dados os
principais objetivos de controle, verifica-se que a
utilização de um controlador PI é suficiente, po-
rém implementa-se a ação derivativa para o caso
de haver a necessidade de mudança nas especifi-
cações tanto dos módulos de acionamento quanto
dos próprios motores.

O sistema de tempo real concebido possibili-
tou a aquisição de dados que viabilizassem a uti-
lização do método anaĺıtico de sintonia, ou seja,
definiu-se valores para os ganhos Kc e Ki através
da análise do lugar das ráızes do sistema.

Considerando-se como objetivos para o con-
trole de velocidade dos motores, Overshoot = 0,
tempo de resposta em malha fechada menor do
que o de malha aberta, erro de posição nulo e
a não ultrapassagem dos ńıveis de tensão forne-
cidos aos motores, obtiveram-se Kp = 0, 239 e
Ki = 0, 051. A figura 4 ilustra os resultados obti-
dos quando aplicada uma referência em degrau de
1, 5m/s. Resultados semelhantes são obtidos para
o controle da velocidade dos outros motores.

4.2 Controladores de alto ńıvel

Os controladores de alto ńıvel são concebidos atra-
vés da utilização dos modelos cinemáticos, direto
e inverso dos robôs. Dada uma postura de refe-
rência xr , yr e ωr calcula-se a cada instante de
amostragem k um sinal de erro utilizando-se as in-
formações obtidas através do sistema odométrico
do robô. Este sinal de erro define um angulo Φ
conforme ilustrado na figura 5. A expressão para
este angulo é dada como segue:

Φ = atan2(yref (k + 1) − yr(k), xref (k + 1)− xr(k)) (6)

O objetivo é a partir do erro de postura do
robô, calcular os erros de velocidade, dada uma
velocidade de navegação do centro de massa vnav.
Tais valores de erros são calculados da seguinte
forma:





evx
evy
eω



 =





vnavcos(Φ)
vnavsen(Φ)

θref (k)− θ(k)



 (7)
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Figura 4: Resposta ao um degrau de 1.5m/s
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Figura 5: Evolução das posturas do robô móvel

Estes erros de velocidade são utilizados como
referências para as malhas de controle internas
com o objetivo de locomover o robô da posição
A para a posição B conforme ilustrado na figura
5. Como as posturas requeridas são relativas ao
sistema de coordenadas do mundo, deve-se utili-
zar a matriz de rotação em torno do eixo z para
que se obtenha as velocidades de referência neste
sistema de coordenadas.

5 Resultados

Conforme as definições citadas nas seções anterio-
res, o sistema de tempo real foi desenvolvido com
uma base de tempo de 50ms gerada externamente
ao sistema supervisório. Para ilustrar o bom de-
sempenho do sistema global a figura 6 apresenta
os tempos obtidos para o fluxo de pacotes entre o
robô móvel e o software Decision. Observa-se que

Pacotes transmitidos pelo Hardware do robô

Pacotes transmitidos pelo sistema Decision

Figura 6: Tráfego de pacotes pela porta serial

os tempos definidos para a comunicação foram ri-
gorosamente atendidos, e o mais importante, sem
flutuações, o que garante em definitivo a carac-
teŕıstica de tempo real do sistema desenvolvido.
Como resultado imediato tem-se a possibilidade
de implementação de uma grande variedade de es-
tratégias de controle.

A estratégia em cascata utilizada para a vali-
dação do sistema é de baixo custo computacional
de modo que o tempo de processamento gasto para
a sua implementação é irrisório não sendo neces-
sário assim quantifica-lo.

A figura 7 ilustra os resultados obtidos com
vnav de 0, 3m/s quando definida uma trajetória
em quadrado com 1m de lado. As trajetórias de
referência são fornecidas em uma unidade especial
do software Decision através de pontos no sistema

de coordenadas do mundo x, y e de orientações θ.
Observa-se o bom desempenho do sistema já

que as posições se mantiveram com um limite má-
ximo de erro tolerável e as orientações de 0◦, 90◦,
180◦ e 270◦ foram alcançadas satisfatoriamente.
Para o controlador de alto ńıvel, os esforços de
controle são as velocidades de referência para o
centro de massa do robô, estas também são apre-
sentadas na figura.

A figura 8 apresenta a evolução temporal das
posturas e os esforços de controle para a malha in-
terna, sendo assim ratificado o bom desempenho
da estratégia implementada. Caso haja a necessi-
dade de seguir trajetórias com maiores velocidades
de navegação deve-se fornecê-las sob a forma de
rampa, com o objetivo de evitar picos de corrente
conservando-se assim os atuadores. Tal situação
já é prevista e implementada no softwareDecision.

6 Conclusões

Neste artigo foram apresentados detalhamentos
relativos à concepção de um sistema microproces-
sado para o controle em tempo real de robôs mó-
veis omnidirecionais. Foi desenvolvido um sistema
para ser utilizado como plataforma experimental
tanto para validação de estratégias de controle já
consolidadas quanto para o desenvolvimento de
novas aplicações.

Com este tipo de sistema têm-se condições de
adquirir dados práticos de grande relevância para
a robótica móvel que possibilitam a resolução de
problemas complexos, muitas vezes ainda não va-
lidadas experimentalmente. O sistema de deci-
são/supervisão foi desenvolvido através do soft-
ware Lazarus IDE, sendo este licenciado em GPL,
ou seja, os softwares desenvolvidos nele podem ser
distribúıdos sob qualquer licença, sendo assim au-
mentados os atrativos comerciais.

Os resultados obtidos se mostraram bastante
satisfatórios já que o sistema opera verdadeira-
mente em tempo real, foram adquiridos dados
para a definição das limitações e implementou-se
uma estratégia de controle em cascata para o se-
guimento de trajetórias muito útil para o desen-
volvimento e validação de diversos algoritmos em
todos os ńıveis da aplicação.
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balho final de graduação, UFBA.

Robotics, A. (2003). Folha de dados S17-3A-LV-
HBRIDGE, Low Voltage H-Bridge, 1a edn,
Acroname easier Robotics.

Ruha, A., Sallinen, S. and Nissila, S. (1997). A
real-time microprocessor qrs detector system
with a 1−ms timing accuracy for the measu-
rement of ambulatory hrv, IEEE transactions
on biomedical engineering .

Santos, J. T. (2010). Projeto e desenvolvimento
de um sistema microprocessado aplicado à ro-
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Abstract  This paper presents a methodology to specify three phase induction motors applied to the traction of vehicles used 
by recyclable material collecters. In this methodology it is used a load cell and a GPS to acquire the force and speed that were 
imposed by the collecters during real work journeys. With the adopted approach, it is possible to preview the most efficient 
motor capable to supply the work cycles demanded by the collecters, avoiding so the battery bank oversizing and consequently 
an higher cost to recharge them. The methodology is extendable to other systems used to translate embedded loads and tracted 
by electric motor. It is highlighted the use of vector control to reproduce the load torque through a reduced number of sensors 
and parameter acquiring tests.

Keywords eletric vehicle, induction motor, specification, efficiency, vector control,  collecters, recycable

Resumo Este estudo apresenta uma metodologia para especificação de motores de indução trifásicos destinados a tração de 
veículos utilizados por catadores de resíduos recicláveis. Nesta metodologia são utilizados célula de carga e GPS para aquisi-
ção de sinais e forca e velocidade impostos por catadores em jornadas reais de trabalho. Com a abordagem adotada, é possível 
obter o motor mais eficiente possível que atenda ao regime de trabalho dos catadores, evitando-se assim o sobredimensiona-
mento do banco de baterias necessário a aplicação e o consequente aumento no custo de recarga das mesmas. A metodologia é 
extensível à qualquer outro sistema de translação de cargas embarcadas com tração à motor elétrico. Destaca-se a utilização do 
controle vetorial para reprodução do conjugado de carga através de um número reduzido de sensores e ensaios .

Palavras-chave veículo elétrico, motor de indução, especificação, eficiência, controle vetorial,catadores, recicláveis

Lista de símbolos
Te*, Te - referência e valor real de conjugado eletro-
magnético do motor
Tmec - conjugado de carga do motor
isq*, isq - referência e valor real de corrente de esta-
tor em eixo q do motor
isd*, isd - referência e valor real de corrente de esta-
tor em eixo d do motor
vsd, vsq - tensões de estator em eixos d e q
we - frequência de alimentação do estator
wr - velocidade angular do motor
swe - escorregamento do motor
Ls, Lr - indutâncias de estator e rotor do motor
M - indutância de magnetização do motor
sigmaLs - constante dada por  Ls.( 1 - M2/(Ls.Lr) )
Tr - constante de tempo do rotor
Ctermica - capacitância térmica do motor
Rtermica - resistência térmica do motor
cespecífico - calor específico do ferro fundido
Pperdas - potência de perdas do motor
Tmax - temperatura média máxima suportada pelo mo-
tor de acordo com sua classe de isolação
Tmotor, Tambiente - temperaturas do motor e do ambiente
m - massa do motor
MIT - motor de indução trifásico
E - energia consumida pelo motor

1    Introdução

Segundo o MNCMR (2008), a coleta de resíduos re-
cicláveis  nas  cidades  brasileiras  emprega  cerca  de 
800 mil pessoas e, em cidades como Belo Horizonte, 
viabiliza a reciclagem de 255.000kg de material por 
dia. Desta maneira, a atividade de catadores de resí-
duos recicláveis contribui para geração de renda, au-
mento de vida útil de aterros sanitários, redução da 
carga  depositada  em zonas  de despejo,  redução  da 
emissão de CO2 na atmosfera  e redução da demanda 
por veículos de grande porte para coleta de lixo nos 
centros urbanos.

Os  catadores  que  desempenham  esta  atividade  são 
pagos  por  quilograma  de  material  coletado  e  pelo 
tipo de material. Para garantir uma renda média apro-
ximada de dois salários mínimos, estes trabalhadores 
tracionam cargas típicas de centenas de quilogramas 
por dia, em ciclos de trabalho que demandam acele-
rações e frenagens constantes, bem como o desloca-
mento em morros. 

Pelas relevâncias ambiental e social, bem como pela 
demanda física exaustiva imposta aos catadores, al-
guns institutos e empresas apresentaram nos últimos 
anos projetos para implantar  tração motorizada aos 
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veículos  de  catadores  de  papel.  O projeto  Recicar, 
desenvolvido no departamento de Engenharia Mecâ-
nica  da Universidade  Federal  de Minas Gerais  por 
Valle(2007),  levou à concepção de alguns veículos 
para catadores de papel com tração baseada em mo-
tores à combustão. Neste projeto foi especificado um 
motor de 5cv, o qual é dimensionado para o pico de 
potência demandada pelo catador.  Este pico ocorre 
para deslocamento em morros de 17o de inclinação, 
com 500kg de carga reciclável embarcada e veloci-
dade nominal de 1,5m/s. Como esta situação ocorre 
esporadicamente na atividade dos catadores, é possí-
vel especificar motores para este trabalho com menor 
capacidade nominal,  porém com capacidade de so-
brecarga. Esta condição é atendida por motores elé-
tricos.  A empresa Itaipu (2007) desenvolveu um veí-
culo para catadores de resíduos recicláveis com tra-
ção baseada à máquina elétrica. O veículo foi equipa-
do com motor elétrico de 1cv e a metodologia de es-
pecificação do mesmo não está disponível na litera-
tura científica.  

Considerando o relevo, taxa de deposição de carga, 
massa embarcada e condições de trânsito de diferen-
tes cidades brasileiras, não é possível afirmar que um 
motor  de  1cv  atenda  às  demandas de catadores  de 
papel de todo país. A utilização de critérios de conju-
gado e potência, tal como previsto por Júnior(2003), 
também  não  leva  ao  dimensionamento  adequado 
para esta atividade, uma vez que são demandadas po-
tências máximas de 0,7cv e os motores nesta faixa de 
potência possuem baixa indutância de magnetização, 
o que inviabiliza associar as perdas com o quadrado 
do  conjugado  ou  com o  quadrado  da  potência  de-
mandados pelo processo. Em um outro extremo, cri-
térios  de  conjugado máximo também não  são ade-
quados para selecionar um motor adequado à ativida-
de de catadores, uma vez que os picos de conjugado 
são demandados durante intervalos muito curtos de 
trabalho, o que levaria, portanto, a motores sobredi-
mesionado. Destaca-se também que perfis padroniza-
dos de velocidade, tal como o Europen Urban Drive 
Cycle apresentado por Boyali (2006), possuem con-
tribuição limitada para a especificação do motor ade-
quado à aplicação  de catadores  de papel,  uma vez 
que os ciclos contemplados nessas normas se relacio-
nam à veículos que se deslocam em ciclos típicos ao 
trânsito urbano, o que não ocorre com os veículos de 
catadores de resíduos recicláveis, uma vez que as pa-
radas para coleta de material são mais frequentes e 
não há período de costeamento. No intuito de suprir 
tais limitações, este estudo apresenta uma metodolo-
gia para especificação de motores de indução aplicá-
veis à atividades de catadores de resíduos recicláveis, 
e  que  utilize dados reais  coletados em jornadas  de 
trabalho desenvolvidas pelos mesmos. 

2   Descrição do Experimento

2.1 Sistema de aquisição de dados
Para aplicação da metodologia proposta neste estudo, 
foram feitas medições em 13 jornadas de trabalho re-
ais desenvolvidas por 4 membros da Associação de 
Catadores de São João del Rei, totalizando 11,7 ho-

ras de aquisição. Nestas medições foram adquiridos 
sinais de velocidade do veículo e força imposta pelo 
catador. Estes sinais foram amostrados e tratados por 
um microprocessador PIC, sendo posteriormente ar-
mazenados em uma memória flash. Para esta tarefa 
foi  utilizado  o  Flight  Data  Acquisition  System 
(FDAS) desenvolvido no Centro de Estudos da Aero-
náutica da UFMG por Iscold  et al(2005). As unida-
des de sensoriamento do FDAS utilizadas neste ex-
perimento, bem como a estrutura da célula de carga e 
sua unidade de condicionamento, desenvolvidas pela 
equipe do projeto, são ilustradas na figura 1.

Figura 1. Unidades de sensoriamento, condicionamento, proces-
samento e gravação de sinais

Figura 2. Ilustração da montagem da célula de carga no veícullo 
do catador

 A força aplicada pelo catador foi obtida por uma cé-
lula  de  carga  com  capacidade  nominal  de  100kg, 
cuja representação de montagem é apresentada na fi-
gura 2. Tal como mostrado na figura 1, foram tam-
bém empregados um GPS com precisão de 0,5cm/s 
para medição de velocidade. 

2.2 Modelagem proposta

Através da medição do GPS, observou-se que a a ve-
locidade angular de cruzeiro na roda do veículo é de 
77 rpm. Como esta velocidade é muito menor  que 
velocidade nominal de MITs de prateleira, há a ne-
cessidade de se utilizar redutora mecânica. Para esco-
lha  da  redutora,  adotou-se  a  metodologia  proposta 
por Hofman(2005) , o qual sugere que, na região de 
máximo consumo de potência pela carga, a redução 
leve o motor à operar na sua região de eficiência má-
xima. Desta abordagem, conclui-se que a razão ótima 
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de redução para motores de 4, 6 e 8 pólos é dada por 
20, 11 e 8, respectivamente. 

Pelos sinais de força e velocidade, obtidos pelas cé-
lula de carga e GPS, respectivamente, foi calculada a 
potência instantânea em todos os dias de atividade, 
obtendo-se  um  valor  máximo  de  460W,  tal  como 
mostrado na figura 3. Assim sendo, o primeiro con-
junto de motores selecionado foi extraído do catálo-
go  WEG(2009)   e  contempla  máquinas  de  250W, 
370W, 550W e 750W. 

Figura 3. Potência x tempo para o dia de máxima potência medi-
da

Considerando os motores selecionados no critério de 
potência e as respectivas razões de transmissão, fo-
ram selecionados os motores cujo conjugado máxi-
mo obtido na região linear entre conjugado e corren-
te fosse maior que o conjugado de pico da aplicação. 
Com a adição deste critério, restaram os motores de 
370W, 550W e 750W, com 4,6 e 8 pólos.

Para  os  últimos  motores  selecionados,  avaliou-se 
quais eram capazes de realizar o trabalho de tração 
dos catadores  sem exceder  o limite de temperatura 
previsto em sua classe de isolação. Para o cálculo da 
temperatura, foi utilizado o modelo térmico equiva-
lente da máquina, proposto por Avolio (1992), o qual 
é apresentado na figura 4. 

Figura 4. Modelo térmico da máquina

Tal como mostrado na figura 4, o cálculo da tempe-
ratura demanda a utilização da potência de perdas em 
cada instante de operação. Para estimar esta potência 
foi  simulado,  para  cada  motor  em cada  trajeto  de 
aquisição, um sistema em malha fechada contendo o 
respectivo motor acionado por um controlador veto-
rial indireto,  tal como proposto por Lipo (1998),  o 
qual garante, no motor simulado, o mesmo conjuga-
do medido nas tarefas do catadores. Além disso, uti-
lizou-se uma malha fechada para estimar o conjuga-
do  de  carga,  de  forma  a garantir,  na  simulação,  a 

mesma velocidade medida na tarefa dos catadores. A 
estrutura do sistema de simulação é mostrado na fi-
gura  5 e as sintonias dos reguladores utilizados em 
cada malha de controle, a qual foi a mesma em as to-
das simulações, são apresentados na tabela 1.

Parâmetro Valor

p_isq 100   [V/A]

I_isq 3000 [V/C]

p_isd 100   [V/A]

I_isd 3000 [V/C]

p_w -100  [ N.m/(rad/s) ]

 Tabela 1. Sintonia dos reguladores das malhas de controle utili-
zadas na simulação do sistema

Garantindo-se na simulação os mesmos conjugado e 
velocidade medidos em campo, garante-se que a po-
tência transferida à carga na simulação é igual àquela 
medida em campo. Para obter a potência consumida 
nos terminais elétricos de cada MIT, foi utilizado o 
modelo  por  vetores  espaciais  proposto  por  Lipo 
(1998) . Para este modelo, são necessários os parâ-
metros do motor. Como os mesmos não estavam dis-
poníveis para ensaios, tais parâmetros foram estima-
dos  pelas  metodologias  propostas  por 
Assunção(2006) e Almeida (1993), a qual demanda 
dados  de  placas,  sendo os  mesmos disponíveis  em 
catálogos de fabricantes. Os parâmetros obtidos para 
as máquinas simuladas, às quais possuem tensão no-
minal de 220V, são apresentados na tabela 2.

rs 
(Ω)

rr
(Ω)

Lls 
(mH)

Llr 
(mH)

M 
(mH)

J 
(kg.m2)

370W4p 1,69 4,43 17,59 26,25 201,9 0,0079

370W6p 3,92 3,98 18,39 27,44 190,8 0,0024

370W8p 4,31 5,16 21,51 32,11 155,4 0,0054

550W4p 2,75 4,44 9,92 14,81 155,5 0,00096

550W6p 3,24 2,73 10,69 15,95 129,6 0,00328

550W8p 4,68 4,79 12,55 18,74 120,9 0,0056

750W4p 2,02 1,94 7,87 11,75 186 0,00328

750W6p 2,38 2,13 7,85 11,72 131,8 0,0056

750W8p 3,44 2,67 9,5 14,17 88,7 0,63

Tabela 2: Parâmetros do modelo dinâmico das máquinas de indu-
ção avaliadas para tração dos veículos de catadores. Os motores, 

indicados em cada linha, são apresentados pela potência e número 
de pólos por fase

A partir da inserção destes parâmetros no sistema si-
mulado, obtém-se a potência de entrada. Com a po-
tência transferida à carga e a potência consumida nos 
terminais  elétricos  do  motor  simulado,  obtém-se  a 
potência de perdas da máquina, tal como demandado 
pelo circuito térmico equivalente da figura 4. 

Outro  parâmetro  demandado  pelo  circuito  térmico 
equivalente é a resistência térmica da máquina. Este 
parâmetro depende da geometria da máquina e da ve-
locidade de operação para motores auto-ventilados. 
Estes parâmetros não são disponibilizados em catálo-
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gos e, para estimá-los, foi utilizada a curva de prote-
ção  contra  sobrecarga  de  inversores  de  prateleiras 
apresentada por WEG (2006), tal como ilustrado na 
figura 6.

Figura 5. Diagrama de simulação destacando a estrutura dos con-
troladores

Figura 6. Curva de proteção contra sobrecarga para inversores 
WEG

Para a estimativa da resistência térmica, foi simulada 
a operação de cada MIT em regime permanente nos 
3 pontos previstos na curva da figura 6. A partir des-
ta simulação, extraiu-se a potência de perdas das má-
quinas nestes pontos. Considerando-se então a tem-
peratura máxima que o motor pode alcançar pela sua 
classe de isolação, a temperatura ambiente de 40oC e 
a potência de perdas nos pontos de velocidade x cor-
rente de estator máxima, extraiu-se a resistência tér-
mica nestes pontos, tal como mostrado na equação 1. 

Rtermica ω =
Tmax−Tambiente

Pperdas ω (1)

Para velocidades diferentes daquelas previstas na fi-
gura 6, a resistência térmica é estimada por extrapo-
lação e interpolação linear. 

O último parâmetro demandado para a simulação do 
circuito térmico é a capacitância térmica. Este parâ-
metro é calculado pela massa do motor,  disponível 
em catálogo, e pelo calor específico do ferro fundido, 
tal como mostrado na equação  2.

Ctermica =m.cespecífico
(2)

A potência de perdas em cada instante de operação 
estimado no sistema da figura  5 foi utilizada no cir-
cuito térmico equivalente da figura 4, o qual permitiu 
estimar a temperatura que seria alcançada por cada 
motor candidato em cada trajeto medido.

3  Resultados

Foram realizadas 81 simulações, as quais contempla-
ram a análise de 9 motores - 370W, 550W e 750W, 
contendo 4, 6 e 8 pólos cada um - em 9 trajetos dife-
rentes desenvolvidos pelos catadores.

Inicialmente,  avaliou-se  que  nenhum  dos  motores 
apresentou  sobretemperatura.  A  maior  temperatura 
média obtida, considerando todos os motores avalia-
dos em todas as jornadas de trabalho, foi de 64,8oC. 
Esta  temperatura  foi  observada  para  o  motor  de 
750W, 8 pólos operando sob a jornada de trabalho de 
15170 segundos , tal como mostrado na figura 7.

Figura 7. Perfil da temperatura com o tempo para máxima tempe-
ratura obtida entre todas as jornadas de trabalho medidas

Apesar das máquinas em questão serem expostas à 
sobrecargas de conjugado várias vezes durante o tra-
jeto e as respectivas correntes de magnetização no-
minais, aplicadas ininterruptamente aos motores, se-
rem maiores que 50% da corrente nominal da máqui-
na , existem vários instantes que o operador veículo 
está parado e demanda conjugado nulo. Tais cenários 
ocorrem durante paradas em cruzamentos, sinais de 
trânsito e durante a carga de material no veículo,  e 
contribuem para o resfriamento da máquina.
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Considerando que nenhum motor foi descartado por 
sobretemperatura, avaliou-se se algum deles não con-
seguia impôr o conjugado desejado na ponta de eixo, 
considerando tensão limitada ao seu valor nominal e 
operação tanto em regime dinâmico quanto em regi-
me permanente. 

Também  concluiu-se  que  todos  atenderam  à  essas 
restrições.  Tal  conclusão  é  extraída  observando-se, 
nas 81 simulações,  as curvas de conjugado eletro-
magnético e velocidade medidos em campo e previs-
tos na simulação,  tal como apresentado nas figuras 
8,9,10 e 11. 
 

Figura 8. Conjugados eletromagnético de referência e real em 
uma jornada de trabalho de 12560 segundos

Figura 9. Erro de conjugado eletromagnético

Figura 10. Velocidades de translação medida e simulada

Figura 11. Erro entre velocidade medida e simulada

Para concluir  o  trabalho,  será selecionado o motor 
que atenda aos trajetos propostos com o menor con-
sumo de energia.  Para isso foi  calculada  a  energia 
consumida  nos terminais elétricos  de cada  motor  e 
em cada trajeto medido, tal como mostrado na equa-
ção  3.

E=∫3/2 vsd . isdvsq . isq .dt (3)

A somatória das energias totais que cada motor con-
sumiu nos 9 trajetos analisados é apresentada na fi-
gura  11. 

Figura 11. Energia total consumida por cada motor avaliado

4   Contribuições deste artigo

Como mostrado na figura 11, os motores mais ade-
quado à rotina de trabalho dos catadores de São João 
del-Rei são os de 370W e 750W, ambos com 4pólos. 
. Comparado com o motor proposto por Itaipu(2007), 
o qual foi especificado em 1cv, o motor 370W aten-
de à carga de trabalho dos catadores, possuindo me-
nor massa e menor custo de aquisição. Baseado nesta 
conclusão e na baixa renda dos catadores, o motor de 
370W é o mais adequado para tracionar os veículos 
conduzidos pelos catadores de papel de São João del-
Rei. 

A utilização do GPS apresentada neste artigo sugere 
uma metodologia inovadora para medição de veloci-
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dade  em estudos  relacionados  à  veículos  elétricos. 
Tradicionalmente,  tais  estudos  são  desenvolvidos 
com encoders e taco-geradores, os quais demandam 
a conexão de um número maior de cabos de sinais, 
os quais são propensos à ruptura. Além disso, esses 
sensores devem ser instalados no eixo de tração das 
máquinas,  o  que  demanda  acoplamento  especifica-
mente  projetado  para  cada  aplicação.  No  caso  de 
GPS, basta embarcar o sensor ao veículo, sem a ne-
cessidade de nenhum acoplamento ao eixo de tração.

Como contribuição deste estudo, destaca-se também 
a abordagem proposta para utilização do controle ve-
torial e do modelo em vetores espaciais da máquina 
de indução, o qual possibilitou reproduzir os estados 
mecânicos  presentes  no  eixo  de  tração  do  veículo 
com um número reduzido de sensores e ensaios para 
modelagem do veículo. Para reproduzir o comporta-
mento do veículo em simulação, é necessário conhe-
cer o conjugado de carga presente no eixo. Para veí-
culos, este conjugado é composto de 3 parcelas - o 
conjugado aerodinâmico, o conjugado de rolamento 
e o conjugado gravitacional. A estimativa do conju-
gado aerodinâmico demanda o conhecimento do coe-
ficiente aerodinâmico do veículo,  o qual  é extraído 
em ensaios  específicos.  O conjugado de rolamento 
também demanda ensaios específicos  para medição 
do coeficiente de rolamento. O conjugado gravitacio-
nal  é  estimado  pela  medição  de  inclinação  da  rua 
onde o veículo se encontra, o que demanda a utiliza-
ção de acelerômetros. Pelo método proposto neste ar-
tigo, estas 3 parcelas foram automaticamente impos-
tas na simulação alocando-se uma malha de controle 
relacionada ao conjugado eletromagnético, a qual ga-
rantiu que a simulação reproduzisse o conjugado im-
posto pelo catador, e outra malha de controle, relaci-
onada ao conjugado de carga mecânica, a qual garan-
tiu que o motor simulado apresente a mesma veloci-
dade angular apreciada em campo. Como mostrado 
nas figuras 7,8,9 e 10, as variáveis de trajetória me-
cânica da simulação seguiram aquelas medidas, bem 
como  ocorreu  entre  o  conjugado  eletromagnético 
medido e simulado. Assim sendo,  conclui-se que o 
conjugado  de  carga  da  simulação  representa,  com 
boa aproximação, o conjugado de carga da aplicação, 
e a sua estimativa dispensou o uso de acelerômetros 
e ensaios específicos para levantamento de coeficien-
tes aerodinâmico e de rolamento.

5   Conclusão

A metodologia apresentada neste estudo permite 
que sejam dimensionados motores de indução trifási-
cos personalizados às necessidades  de catadores  de 
papel em qualquer cidade do país, bem como permite 
que a técnica seja extendida a sistemas de movimen-
tação  de  cargas,  tais  como  galpões  almoxarifados. 
Destaca-se também a utilização de técnicas de con-
trole vetorial, as quais permitiram reproduzir o com-
portamento dinâmico dos sinais de trajetória mecâni-
ca à partir de um número limitado de sensores e en-
saios  específicos  para  estimativa  do  conjugado  de 
carga. 
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Abstract  Today, the search for safety in automotive applications is increasing year by year. The use of Active Cruise Control 
(ACC) systems is the centerpiece of automobilist business in the beginning of the 21th century. In this work, we present the de-
velopment of a longitudinal adaptive cruise control system that reads the vehicle speed and, when in urban heavy traffic scena-
rio, takes the distance from the vehicle ahead and then accelerates/breaks the vehicle automatically, keeping a safety distance. 
Therefore, it is possible to eliminate the action of stepping on break and accelerator when the vehicle is in such circumstances. 
The motivation of this work is, beyond providing higher safety and comfort to the driver and pedestrians, reducing fuel con-
sumption, optimize vehicle performance and increase the urban traffic lanes capacity. A study of the vehicle dynamics was car-
ried out, considering a non-linear model and taking into account both safety and comfort requirements. Then a PID controller 
was designed to adjust the distance between the controlled vehicle and the element placed ahead. The design of the controller 
considered modifications on feedback control equations, optimizing both performance and tuning flexibility. The simulation re-
sults were quite promising. 

Keywords  Active Cruise Control, Vehicular Dynamics, Longitudinal Cruise Control, PID Control, Mechatronics. 

Resumo  Na busca de segurança, o uso de sistemas de Controle Ativo de Cruzeiro é uma das peças-chave do mercado auto-
mobilístico no início do século 21. Nesta linha de aplicação, este trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de controle 
de cruzeiro longitudinal adaptativo que lê a velocidade do veículo controlado e, quando em situação de tráfego urbano pesado, lê 
a distância do elemento a sua frente e então acelera/freia o veículo automaticamente. Assim, é possível eliminar a ação de pisar 
no freio ou acelerador quando o veículo está nesta situação de tráfego pesado. A motivação deste estudo está, além de prover 
maior segurança e conforto ao motorista e aos pedestres, na redução de consumo de combustível, otimização do desempenho do 
veículo e aumento da capacidade de tráfego das vias urbanas. Foi realizado um estudo da dinâmica veicular, considerando requi-
sitos de conforto e segurança na modelagem não-linear, de onde um controlador PID foi projetado para ajustar a distância entre o 
veículo e o elemento a sua frente. O projeto do controlador considerou modificações nas equações de realimentação, otimizando 
desempenho e flexibilidade de ajuste. As simulações mostraram resultados promissores. 

Palavras chave  Controle Ativo de Cruzeiro, Dinâmica Veicular, Controle Longitudinal de Cruzeiro, Controle PID, Mecatrô-
nica.

1    Introduction 

Most of modern cities present congested roads and 
traffic jams which demand additional flow capacity. 
Historically, these demands have been solved with 
the construction of new roads, decreasing the traffic 
jam problem for a certain period of time. But this is 
not the best solution to major urban centers, mainly 
because of the lack of suitable ground, the rising of 
construction costs, environmental issues, and so on. 
Therefore, alternative solutions have been re-
searched, such as improving the traffic flow through 
its optimization, removing from the system as much 
as possible the human decision by applying automa-
tion and computational controller. This would also 
contribute to increase safety and comfort of the driv-
ers, passengers, and pedestrians by eliminating the 
accelerator/break stepping action in heavy traffic 
scenarios (IOANNOU & CHIEN, 1993). 

In this context, associated to the customer re-
quirements focused on safety and comfort, the use of 
technology in Active Cruise Control (ACC) systems 
embedded on passenger cars has increased last years. 
These ACC systems are able to control steering, 
acceleration, and braking actions in order to optimize 

the vehicle performance during its path. In addition 
to this, they can also alert the driver, based on envi-
ronment instant conditions, the imminence of im-
pacts, the presence of obstacles, and carry out pede-
strian identification. Stop-and-go cruise control is in 
the center of the evolution of these systems. This 
system allows the reduction of the vehicle fuel con-
sumption and increases its performance in congested 
traffic situations. When activated by the user (VA-
HADI & ESKADARIAN, 2009), the system controls 
the cruise speed of the vehicle, as well as its position 
related to a possible vehicle ahead, keeping a safe 
distance between them. The parameters are pre-
defined, according to local safety code of laws, and 
the traffic conditions must fit in some characteristics 
for congested traffic, such as: most of traffic lanes 
are occupied, maximum traffic speed of approx-
imately 30km/h, frequent stops, long periods of sta-
tionary traffic and no traffic lane changes (VENHO-
VENS, NAAB & ADIPRASITO, 2000). 

In order to be classified as a stop-and-go cruise 
control, the system has to fill some features, includ-
ing (MOTIV ACC-KONSORTIUM, 1999):  
1. keep a safe distance from the vehicle ahead;  
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2. slow down the controlled vehicle speed behind 
decelerating vehicle and make a full stop behind 
stopped vehicles;  

3. manage standstill conditions even on slopes; 
4. manage near cut-ins from adjacent lanes comfort-

ably;  
5. “go” when initiated by driver in case that no 

vehicle is present ahead; 
6. autonomously “go” when stopped behind a ve-

hicle; 
7. control vehicle speed (up to set speed) when no 

preceding vehicles are present; 
8. recognize and manage lane changes initiated by 

the driver;  
9. harmonize perturbed traffic flows; 
10. inform driver when system limits are reached; 
11. switch off when brake pedal is activated; 
12. limit vehicle speed when set-speed has been 

reached; 
13. adjust headway according to driver preference. 

 
This project consists in developing an ACC sys-

tem that has as input data the controlled vehicle ve-
locity and, when in heavy traffic scenario, the dis-
tance to the element ahead. As output, the ACC sys-
tem sets autonomously the controlled vehicle accele-
ration/break. Thus, it is possible to eliminate the 
action of stepping on the accelerator/brake when the 
controlled vehicle is in a heavy traffic situation. In 
the next sections we briefly present the problem 
formulation, the designed controller and tie simula-
tions carried out. In the end we comment the results 
obtained and present some future work on this field. 

2   Problem Formulation 

One may observe in Fig. 1 the Keller’s diagram 
(LAPIERRE & STEIERWALD, 1987). This diagram 
presents the ACC system operation on controlling the 
vehicle mean speed as a function of the traffic flow 
(vehicle/hour). In our case, we will work on the stop-
and-go region where the average of the vehicle 
speeds is very low. 

 

Fig. 1. Keller diagram of average vehicle speed per 
traffic flow. (LAPIERRE & STEIERWALD, 1987). 

In a near future, the system designed will be em-
bedded in a FIAT Stilo passenger car that belongs to 
the SENA Project (Autonomous Embedded Naviga-
tion System). This project is running at LabRoM – 
SEM – EESC - USP. In addition to this, we intend to 
generally parameterize the control system, aiming to 
facilitate the system adaptation in other vehicles. 
This is the differential of our project when compared 
to other similar ones. We also plan to implement an 
on/off switch and a light on the driver panel, indicat-
ing its operation. 

2.1 Project Requirements 

The vehicles must keep a safe minimum distance 
while the controlled vehicle follows the target ve-
hicle speed. Inevitably, noise will appear in the target 
speed, such as acceleration, deceleration and even-
tual sudden stops. In these situations, the control 
must keep the response under certain conditions, 
both for comfort and safety of vehicle passengers and 
driver. Therefore, limits on distance, speed, accelera-
tion and jerk must be respected, for the controlled 
vehicle speed react as smooth, comfortable and safe 
as possible. Thus, we defined as project restrictions, 
the following values: 

• Minimum distance: 1.5 m; 

• Speed limits: between -2 m/s and 8.3 m/s (approx-
imately 30 km/h); 

• Acceleration: between -2 m/s² and 5 m/s²; 

• Jerk: between -5 m/s³ and 5 m/s³; 
 

 

Fig. 2. Controller use scenario, adapted from (GOD-
BOLE & LYGEROS, 1993) 

The scenario used to design the controller is il-
lustrated in Fig. 2. As one may observe, the two 
vehicles are separated by a certain distance given by 
Eq. (1): 

�� �  ���� �  �� �  	���  (1) 

where: ���� and �� are the distances between each 
vehicle and a global reference system {Ω}; 	��� is 
the length of the target vehicle. The distance �� is 
obtained by a laser sensor installed on the front of the 
controlled vehicle.  

In our case, the safe distance was modeled as a 
function of the acceleration, velocity and minimum 
distance required. We adopted a safety margin of 
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operation for the controller: the safe distance is in-
creased as the driver increases the vehicle accelera-
tion and speed. So, the controller has more time to 
react in case of sudden breaks. Eq. (2) presents the 
function used for the safe distance: 

 �� �  
����  
����  
�   (2) 

where: ��� and ��� denote the speed and acceleration of 
the controlled speed, as previously mentioned. λa, λv, 
and λp represent our safety parameters respectively 
for acceleration, speed and position. For normal 
operation, were used 
� � 0, 
� � 1 � and 
� �

1.5 �. Note that, when the target vehicle stops, the 
reference given by the Eq. (2) is 1.5m, as determined 
by the project requirements. 

2.2 Modeling: free body diagram 

The modeling was carried out as suggested in 
(SHEIKHOLESLAM & DESOER, 1989) and used 
by (GODBOLE & LYGEROS, 1993), where two 
relevant vehicles were analyzed, moving by the same 
street lane. The vehicle ahead, known as “target 

vehicle”, was named by the “i-1” tag, while the con-
trolled vehicle, known as “controlled vehicle”, rece-
ives the “i” tag. This notation is used along the mod-
eling, in order to designate which are the parameters 
of the plant and its control. 

The free body diagram is illustrated in Fig. 3, 
and it was adapted from (CANALE, 1989). This 
diagram shows the forces acting in the vehicle ba-
lanced, relevant to the purposed modeling, according 
to (SHEIKHOLESLAM & DESOER, 1989). Since 
this paper summarizes the situation to a longitudinal 
vehicle control, it is relevant that the modeling ap-
proaches only the features related to the situation. 

 

Fig. 3. Free body diagram, adapted from (CANALE, 
1989). 

 

where: �� is the throttle force, W is the influence of 
gravitational Field, �� are the W reaction compo-
nents, normal to the ground, with a slope angle θ, 
���  are the tires mechanical drag and ����� the force 
of the air resistance.  

Since this model refer to the relevant forces act-
ing on the vehicle, many internal aspects, such as 
suspension damping, torque reducing due to the 
gearbox and quantity of passengers inside the car, 

were neglected. It happened because the analysis is 
only focused on the kinematics and external dynam-
ics of the vehicle. Based on this, Fig. 4 represents the 
dynamics loop used to represent the controlled ve-
hicle. 

 

Fig. 4. Vehicle dynamics loop, adapted from 
(SHEIKHOLESLAM & DESOER, 1989). 

 

Based on Fig. 4, the following equation can be writ-
ten: 

�� �  ���� !" � 
# $% &'%

(
)���  *����+( �  ��� �

 �����          (3) 

where: ���  means the sum of all mechanical drag 
forces acting on the vehicle, following Eq. (4): 

��� � , ���-.�"       (4) 

According to CANALE (1989), since the limit cruise 
speed is considered low, we may consider: 

, � 0,01)1  0.0044 ���+     (5) 

where ��� is measured in m/s. 

 

The block 
�

1% 23�
 in Fig. 4 models the internal 

combustion engine dynamics, where 4� is its time 
constant (time necessary to achieve approximately 
63% required by the input) and the factor 5� 
represents the traction input and -� its control action. 

From the previous loop, some considerations 
pertinent to the hypotheses and project requirements 
were assumed: plain track, i.e. " � 0; Wind influ-
ence nearly null, while there is no wind or its com-
ponent is irrelevant because of the low speed and  
# $% &'%

(
 is represented by 6�� . Besides, the state (���,���) 

may be obtained directly through manipulation of the 
front laser sensor data, so the feedback is possible 
without a spectator and  ��, 4�, 6��  and ���are 
known. That is a strong premise, since its values are 
approximate and may change over the course, even 
to the same vehicle. 

So, the equation which rules the control loop is 
presented in Eq. (6): 

 �� �  6�����
( �  ��� �  �����      (6) 
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3  Control and Simulation 

 
We used MatLab® and Simulink® in order to devel-
op the entire virtual environment. The PID controller 
was designed following the Ziegler-Nichols methods, 
which gave a little idea of the gain proportion. In the 
first test, step response to open-loop plant, the con-
trol performance was not satisfactory. Probably, due 
to its non-linear behavior and retroactive variables. 
The second method tuned the PID gains in propor-
tion, but not precision, due to its use be indicated to 
stable and linear systems. Therefore, the tuning was 
made analytically, in order to respect the following 
control requirements: 
 

• Overshoot between 2 and 5% (OGATA, 
2002); 

• Rising time approximately 0.5 s; 
• Settling time approximately 1s. 

 
After the tuning of the PID controller, the 

project requirements were added to the control loop, 
following Eq. (2), and closing being related to the 
position input, seen in Eq. (1), as illustrated by Fig. 
5: 
 

 

Fig. 5. Control loop. 

In the virtual environment the SICK laser sen-
sor was emulated following (BECKER et al, 2007), 
whose parameters were setup to optimize computa-
tional time and simulation, i.e. its acquisition rate 
was set on 25Hz, combined to a noise generator, who 
follows a white Gaussian profile, and its filtered 
range, in order to obtain only the relevant distance 
data and calculate the target vehicle’s speed. This 
value is used as the control loop input as shown in 
Fig. 5, section “A”. The tuned PID controller is lo-
cated in “B”, “C” is the non-linear dynamics model-
ing (plant of the system) and “D” is the kinematics 
restriction of safe distance. The whole loop returns to 
the virtual environment which is the next position 
where the controlled vehicle must be plotted and its 
instant velocity.  

The SICK sensor acquires the distance between 
the controlled vehicle and the target vehicle, which 
means, �� in Eq. (1) and Eq. (2). This data is manipu-
lated to get an instant relative velocity between both 
cars. This will be used as reference and input to the 
control. Since we know the controlled vehicle speed, 
the relative position of the vehicle ahead can be esti-
mated, shown in section “A”. It is combined with 
both desired distance given by section “D”, which 
represents Eq. (2), and the previous controlled ve-

hicle position, to create the input to the PID control-
ler. This error will be controlled and forced to come 
to zero and, after sensor-actuator signal normaliza-
tion, generate the input to the non-linear plant. This 
model will respond to the stimulus and return its new 
position and velocity values. 

The position and velocity values are interpreted 
by the virtual environment and update the plot sys-
tem and in the following instant new data will be 
acquired and so the control is maintained. 

The target vehicle parameters are virtually mod-
ified, since all the control acts at a virtual environ-
ment. These parameters, such as its speed, can be 
altered in order to create a huge rage of situations to 
validate the modeling and control design. 
 

4 Results 

 
According to the setup previously described, the 
designed control was implemented in the virtual 
environment and some situations were simulated for 
testing and validation. Hereafter, these scenarios will 
be described and the results are commented. All the 
results will be presented in graphics. In all cases, the 
time reference means the simulation time, i.e., zero 
represents the moment when the simulation starts. 
 
4.1 Approaching 

 
The target vehicle is stationary, and positioned ap-
proximately 8m away from the controlled vehicle, 
which is also stationary. The system is turned on and 
the controller starts to act. The controlled vehicle 
approaches and remains at a safe distance from the 
vehicle ahead.  

The controlled vehicle starts the movement on a 
stationary condition, increasing its speed respecting 
the control laws and project requirements, balancing 
also acceleration and jerk and equaling to the refer-
ence, as shown in Fig. 6. 
 

 

Fig. 6. Velocity of both vehicles on a stationary con-
trolled approach. 

 
Based on the figure, one may observe that the 

signal noise is present mainly at the end of experi-
ment, showing the effort of the controller to keep its 
performance. 

During the simulation, the controlled vehicle 
was setted to start its movement at 9m away from the 
vehicle ahead. It is necessary to highlight that the 
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setting point is referenced to vehicle center of 
geometry, which justifies the deviation to the 
specified value. Besides that, its response, illustrated 
in Fig. 7, demonstrated the smooth movement 
estimated by the controller, which ends at a safe 
distance, close enough to the calculated and expected  
to be considered satisfactory. 
 

 

Fig. 7. Distance measured by the SICK laser sensor 
model on a stationary controlled approach. 

 
4.2 Stop & Go 

 
In this situation, both vehicles start their movement 
stopped, and a sudden acceleration, stability and 
deceleration is emulated on the vehicle ahead, simu-
lating a stop-and-go situation. The controlled vehicle 
responds to that stimulus and keeps its speed below 
the project limits, as expected, and shown in Fig. 8. 

The measured distance between the target and 
controlled vehicles is illustrated in Fig. 9. An impor-
tant fact that deserves to be commented is that the 
initial position of the controlled vehicle is shorter 
than specified as a minimum safe distance. The con-
trol waits until the distance comes higher than given 
by Eq. (2) to start acting, and even still it keeps res-
ponding smoothly. 
 

 

Fig. 8. Velocity of both vehicles on a stop-and-go 
simulated scenario. 

 

 

Fig. 9. Distance between both vehicles in a stop-and-

go simulated situation.  

4.3 Heavy Traffic  

 
The following situation was simulated to validate the 
control and the used methods. Here, both vehicles 
starts their movement stationary, and the vehicle 
ahead changes its speed sudden and unusually, as 
seen in a heavy traffic situation. 

Figure 10 shows the vehicle behavior in a heavy 
traffic situation (this behavior is illustrated by vehicle 
linear speed). As one may observe, it accelerates and 
decelerates suddenly, acting as an unforeseen refer-
ence to validate the control.  
  

 

Fig. 10. Velocity of both vehicles in a heavy traffic 
simulated situation 

 
Every situation where there is a direction 

change of acceleration, the control follows smoothly 
and keeps the project requirements, as expected. 
Once more, the vehicles were set in a distance short-
er than specified as minimum safe distance, and 
again the control waits until it comes higher than the 
projects requires to start action, and it can be seen 
comparing both Figs. 10 and 11. 
 

 

Fig. 11. Distance between both vehicles in a heavy 
traffic simulated situation. 

The most important fact to be highlighted is that 
none distance came below zero, which means none 
of situations presented collisions, and every single 
one kept the expected distance at the end of the 
movement, as shown in Fig. 11. 

 
5  Conclusion and Future Works  

 
Based on the tests carried out it is possible to affirm 
that the controller presented satisfactory responses 
(in simulation and using a simple vehicle model). In 
the simulation environment the suggested situations 
mixed the proposed dynamics and simulation inter-
face that evaluated critical feats of the project, where 
the designed controller has been succeeded.  
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The observed values of safe distance ranged be-
tween 1 and 2 meters. It is important to underline that 
the controlled vehicle could manage well target ve-
hicle speed changes, even when it stopped suddenly. 

Many considerations must be made before us-
ing a controller like that embedded in a vehicle, such 
as specified traffic features and no modeling 
changes, since it used a classic PID control, very 
efficient to time-invariant plants.  

When it comes to next steps in this project, we 
would like to compare these results with other con-
trol methods, such as fuzzy logic, neuro-fuzzy and 
H-infinite robust control, in order to assure its per-
formance and reliability and then implement it on a 
real vehicle. Aiming this, at this moment we are 
developing at LabRoM an interface for sensors and 
actuators for the SENA Project. 
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Abstract This paper describes an initiative which uses low-cost mobile robots to create robotics courses and learning envi-

ronment to support the teaching of computing and many other related disciplines. The pursued principle is that lower-cost alter-

natives can meet the educational needs, since it is accompanied by an environment-friendly software interface. In this sense, a 

hardware interface was developed to allow the computer to process data from the sensors and actuators of the mobile robot. This 

architecture is adequate because of the acceptance of students in their use, since the environment is unrolled within a platform 

familiar to them. 

Keywords Engineering Education, Robotics, Low-Cost, Mobile Robots 

Resumo Este artigo descreve uma iniciativa de uso de robôs móveis de baixo custo para o desenvolvimento de cursos de robó-

tica ou como ambiente didático de suporte a ensino de computação e várias outras disciplinas relacionadas. O principio persegui-

do é que alternativas de baixo custo podem atender as necessidades de ensino desde que acompanhada de um ambiente de sof-

tware de interface amigável. Neste sentido, uma interface de hardware foi desenvolvida permitindo que os sensores e os atuado-

res do robô móvel sejam tratados por um computador. Esta arquitetura se mostra adequada devido a aceitação dos alunos no seu 

uso, uma vez que o ambiente é desenvolvido numa plataforma familiar a eles. 

Palavras-chave Educação de Engenharia, Robótica, Robôs Móveis de Baixo-Custo

1   Introdução 

O ensino de engenharia dentro das universidades 

enfrenta hoje novos desafios. Geralmente, as aborda-

gens tradicionais não cativam a atenção dos alunos 

por darem ênfase aos aspectos teóricos das discipli-

nas. Neste sentido, a introdução de novas tecnologias 

no processo de aprendizado pode trazer resultados 
positivos. Uma abordagem que tem apresentado êxito 

em diferentes níveis de ensino é a robótica. Enquanto 

ferramenta pedagógica para o ensino de engenharia, 

a robótica apresenta vários aspectos interessantes. 

Ela é intrinsecamente multidisciplinar, estimula o 

trabalho em equipe e promove um retorno visual real 

de forma estimulante e motivadora (Avanzato 2000). 

Entretanto, o alto custo dos robôs torna, algumas 

vezes, proibitivo o uso da robótica em sala de aula. 

Assim como os computadores, a robótica é um 

recurso tecnológico auxiliar utilizável no processo 

educacional que pode contribuir para o desenvolvi-

mento cognitivo do aluno e habilidades intelectuais 

especificas. Ela se oferece como uma ferramenta 
pedagógica interessante sobre vários aspectos e as-

sim deve ser encarada e explorada (Papert 1980). É 

incontestável a presença do robô na sociedade em um 

futuro próximo. Também é incontestável a necessi-

dade de se familiarizar e desmistificar esta tecnologia 

que oferece suporte para muitas outras áreas do co-

nhecimento. 

Portanto, o uso da robótica em educação é, prin-

cipalmente, motivado pelo aprendizado ativo que ela 

proporciona e isto acontece em dois aspectos. O 

primeiro, no uso da robótica para educação, ou seja, 

para o ensino de conceitos particulares ou gerais de 

disciplinas envolvidas com a própria robótica, e 

como bancada de testes para o ensino desta área, 
conforme exposto anteriormente. O segundo, no uso 

da robótica na educação, como um elemento motiva-

dor e bancada de experimentos, para ensinar e verifi-

car conceitos de disciplinas de áreas correlatas (Bar-

ker & Ansorge 2007). Neste aspecto, a robótica é 

uma ferramenta pedagógica, um objeto didático. 

Neste sentido, o Grupo de Integração de Siste-

mas e Dispositivos Inteligentes, (GISDI), do Depar-

tamento de Computação (DCo) da UNESP de Bauru 

desenvolve iniciativas de baixo custo, flexíveis e 

alinhadas para o ensino de Engenharia e da própria 

Robótica. Este artigo descreve estas iniciativas e 

discute detalhes da implementação do software e 

hardware que as compõe, bem como as questões de 
implantação dentro das atividades curriculares dos 

cursos de graduação. 
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2   Arquitetura Básica 

As iniciativas seguem uma arquitetura básica basea-

da em um Computador Pessoal (PC), um sistema de 

comunicação e um robô, conforme mostra a Figura 1. 

O PC é responsável pelo controle do robô e, portanto, 

realiza o planejamento das tarefas que o robô deve 

executar. Por sua vez, o robô executa as tarefas en-

viadas pelo PC que definem o modo com o qual ele 

atua sobre o ambiente. Ao mesmo tempo ele sente o 

estado do ambiente e as modificações causadas pelos 
atuadores, e envia os dados sensoriais ao PC para 

garantir que o planejamento seja realizado com dados 

atualizados. A comunicação entre o PC e o robô é 

realizada através do sistema de comunicação, que se 

estabelece com fio ou sem fio. 

 

 

Figura 1. Arquitetura das soluções desenvolvidas pelo GISDI 

Esta escolha de arquitetura aproxima o aluno da 

robótica ao mesmo tempo em que reduz o custo do 

sistema. O PC desempenha um papel fundamental 

dentro da arquitetura. Por ser familiar a maior parte 

dos alunos, que têm acesso à PCs nas universidades 

ou em casa, o computador os aproxima da robótica 

através do uso de ferramentas já conhecida por eles. 

Ao mesmo tempo, é ele quem confere a flexibilidade 
da arquitetura através de softwares modulares e aber-

tos. Além disso, o PC já está inserido na infraestrutu-

ra de computação existente nas universidades, que 

dispõem de computadores em seus laboratórios de 

informática. 

Como o PC é o responsável pelo planejamento 

das tarefas do robô, é nele onde ocorre o processa-

mento de dados mais intenso. Por consequência, o 

robô não necessita de grande poder de processamen-

to, necessitando apenas de entradas e saídas digitais e 

analógicas. Para que haja o intercâmbio de dados 

entre o PC e o robô, é necessário um Sistema de 

Comunicação. Este pode ser tanto com fio (como o 
padrão RS-232 ou o USB) quanto sem fio (como o 

Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, dentre outros). 

Finalmente, é desenvolvida uma API (Applica-

tion Programming Interface) que abstrai os procedi-

mentos de acionamento dos atuadores e aquisição de 

dados sensoriais.  

Outro aspecto importante observado nos robôs 

desenvolvidos pelo GISDI é a pequena dimensão e 

peso. Os robôs são concebidos para que sejam pe-

quenos o suficiente para serem manuseados com uma 

só mão. Robôs pequenos e leves não requerem gran-

de espaço físico para montar o ambiente de trabalho, 

facilitando sua implantação em diferentes laborató-

rios, transporte e o manuseio. 

3   Robô Michelangelo 

O robô Michelangelo, mostrado pela Figura 2, é 

um robô móvel de pequenas dimensões, com sistema 

de tração diferencial e com quatro sensores de infra-

vermelho (IR). Seu principal objetivo é ser uma 

plataforma simples que envolva os conceitos básicos 

de eletrônica e computação, propiciando diferentes 

experimentos que demonstrem estes conceitos.  

 

 

Figura 2. Robô Michelangelo 

Este robô é usado em diferentes atividades pe-

dagógicas dentro do curso de Ciência da Computação 

da UNESP de Bauru. Nas disciplinas de Laboratório 

de Circuitos Digitais e Introdução aos Robôs Móveis, 

ele é utilizado como plataforma para a demonstração 

dos conceitos estudados em sala de aula. Ele também 

é utilizado em atividades interdisciplinares do projeto 

pedagógico semestral do curso. Além disso, ele tam-

bém é disponibilizado para o uso em Trabalhos de 

Conclusão de Curso. 

3.1 Arquitetura 

O robô embarca um sistema supervisor que é respon-

sável pelo acionamento dos atuadores e pela leitura 

dos sensores, mediante a requisição do computador. 

No computador estão o ambiente de desenvolvimen-
to e a API do Michelangelo, que oferece a interface 

de software que abstrai a comunicação entre o com-

putador e o robô. 

Para estabelecer a comunicação entre o robô e o 

computador é utilizado um Sistema de Comunicação 

Bluetooth. Originalmente, este robô baseava-se no 

Porto Paralelo, o que conferia baixo custo ao sistema. 

Porém este porto de comunicação entrou em desuso e 

em geral não é encontrado em computadores mais 

novos. Além disso, o Porto Paralelo utiliza um cabo 

para a transferência de dados, o que prejudica a mo-

bilidade do robô e limita o seu campo de atuação. 

Neste sentido, apesar de encarecer o robô, o Blueto-
oth oferece maior mobilidade ao robô, além de ser 

um padrão atual presente em computadores pessoais 

– principalmente os modelos notebook. Computado-
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res que não dispõe de Bluetooth integrado podem 

utilizar um adaptador de baixo custo que confere as 

mesmas capacidades de funcionamento. 

O conjunto do computador, o robô e o sistema 

de comunicação compõem a Arquitetura do Miche-

langelo, demonstrada pela Figura 3. 

 

Figura 3. Arquitetura do Robô Michelangelo 

3.2 Atividades propostas 

Apesar da pouca quantidade de sensores e atuadores, 

é possível desenvolver diferentes atividades didáticas 

com o Michelangelo. O objetivo principal destas 

atividades é demonstrar de forma prática a aplicação 
dos circuitos digitais e servir de plataforma para o 

desenvolvimento de habilidades de programação de 

software. 

Uma atividade realizada com o robô tem por ob-

jetivo demonstrar a programação do robô e habituar 

os alunos ao controle do robô. Ela consiste no acio-

namento dos motores através do teclado enquanto o 

estado dos sensores é impresso na tela. 

Outra atividade consiste em manter o robô den-

tro de uma área cercada por uma linha preta. Para 

tanto, o aluno deve ser capaz de ler os sensores e 

acionar os atuadores de forma automática. 

Também é proposta a programação do Miche-

langelo para operar de forma semelhante a um AGV 

(Automated Guided Vehicle), de modo que ele deve 

seguir a linha que forma o cercado. A dificuldade do 

software reside na quantidade de intersecções da 

linha, que podem vir a formar um labirinto. 

É importante ressaltar que estas atividades são 

sempre propostas no final do curso de Circuitos Digi-
tais e Laboratório de Circuito Digitais, pois nesta 

etapa do curso os alunos já têm conhecimento de 

todos os componentes utilizados pelo robô, bem 

como melhor conhecimento de programação. 

4   AEDROMO 

O AEDROMO é um Ambiente Experimental e Didá-

tico com Robôs Móveis, formado por dois robôs (ou 

mais), um computador, uma câmera global, do tipo 

webcam, e um transmissor, conforme mostra a Figura 

4. A flexibilidade de adaptação, uso por várias disci-

plinas e ciclos de ensino, e o baixo custo são as pre-

missas na concepção e desenvolvimento deste ambi-

ente. Com o intuito de facilitar e incentivar o uso 
deste ambiente, as suas dimensões também foram 

pontos norteadores desta pesquisa. Os experimentos, 

neste ambiente, podem ser motivados para fins de 

pesquisa, aprendizagem ou, meramente, entreteni-

mento (Ferasoli Filho et al. 2006). 

Há duas versões de robôs para o AEDROMO. A 

primeira versão, mostrada pela Figura 4, foi desen-

volvida com o intuito de ser facilmente manipulado 

por um adulto. Em sua segunda versão, mostrada 

pela Figura 5, as dimensões do robô foram reduzidas 

para diminuir o peso e o consumo do robô, além de 

torna-lo pequeno o suficiente para ser manipulado 

por crianças. 

 

Figura 4. Ambiente do AEDROMO com: (a) webcam; (b) robôs; e 
(c) área de trabalho. 

 

  

Figura 5. Robô MR-I segurado por um adulto 

4.1 Arquitetura 

Na arquitetura do AEDROMO há dois tipos de com-
putadores: o Computador do Servidor e o Computa-

dor do Aluno. O Computador do Servidor é respon-

sável pela implementação do sistema de visão com-

putacional e pela comunicação com os robôs. Por 

outro lado, o Computador do Aluno é onde o aplica-

tivo de controle (Software do Aluno) é desenvolvido. 

(a) 

(b) 

(c) 

(b) 
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Este aplicativo é um cliente que recebe do servidor as 

posições de todos os objetos presentes na área de 

trabalho e envia ao servidor os comandos de aciona-

mento de um robô, para que o servidor encaminhe 

estes comandos ao robô. A comunicação entre o 

cliente e o servidor é dada através de uma rede 
Ethernet utilizando o protocolo UDP/IP (User Data-

gram Protocol over Internet Protocol), permitindo 

que seja escrito um aplicativo de controle para cada 

robô. Adicionalmente, os aplicativos de controle 

podem ser executados no mesmo computador ou em 

diferentes máquinas. 

As imagens são capturadas pela câmera global e 

são enviadas ao computador do servidor. Neste com-

putador, as imagens são adquiridas e processadas 

(Sentir). O processamento determina as posições 

Cartesianas (   ) e o ângulo   dos objetos (robôs, 

bolas, blocos, etc.) inseridos na área de trabalho, 

conforme demonstra a Figura 6. 

Para facilitar o reconhecimento do robô, foram 

adotados marcadores coloridos que consistem em 

dois círculos de cores diferentes,    e   . Uma vez 

que o servidor adquire a imagem da câmera, ele é 

capaz de reconhecer estas cores como regiões e de-

terminar o ponto central de cada uma destas regiões. 

Com as coordenadas Cartesianas de    e   , o 

servidor calcula as coordenadas de  , dado pelo 

ponto médio entre    e   , e o ângulo   do robô, 

dado por      , sabendo que   é o ângulo for-

mado entre a reta que passa por    e    e o eixo 

das abscissas. 

 

 

Figura 6. Posicionamento do robô reconhecido pelo sistema de 
visão global 

Estas informações de posição processadas pelo 

servidor são disponibilizadas ao aplicativo de contro-
le através da API do AEDROMO, que contém os 

métodos necessários para estabelecer a comunicação 

com o servidor. Estas informações são utilizadas pelo 

módulo de estratégia do aplicativo de controle de 

acordo com as regras da aplicação em execução 

(Planejar). Então, comandos são encaminhados ao 

servidor para serem enviados aos robôs, que conse-

quentemente agem no ambiente segundo estas regras 

(Atuar). A atuação dos robôs é vista pela câmera e o 

processo se repete numa taxa equivalente à velocida-

de de captura da câmera, que em geral varia de 15 a 

30 fps (frames per second). A Figura 7 ilustra esta 

arquitetura. 

Esse tipo de arquitetura usando visão global con-
fere grande versatilidade ao sistema, uma vez que 

permite a pequenos robôs reagirem com o ambiente 

de forma complexa, sem a necessidade de inclusão 

de sensores sofisticados. Ao mesmo tempo, ela con-

fere ao ambiente uma ampla variedade de aplicações 

pedagógicas tanto para ensino quanto para pesquisa. 

 

 

Figura 7. Arquitetura do AEDROMO 

4.2 Atividades propostas 

O ambiente do AEDROMO pode apresentar diversas 

opções para aplicações didáticas, como para pesquisa 

e entretenimento. A capacidade de reconhecer dois 

robôs e vários objetos coloridos através da câmera 
possibilita atividades que envolvam sistemas colabo-

rativos e multiagentes. 

O objetivo das atividades propostas com o 

AEDROMO é experimentar aspectos mais com-

plexos da robótica e da computação. 

A atividade, intitulada Colecionando Coisas, 

trabalha os aspectos básicos do ambiente. Na área de 

trabalho são colocadas várias bolas de cores diferen-

tes. A tarefa é recolher determinadas bolas de mesma 

cor (Coisa) para uma área reservada. O tempo para 

recolher as bolas é o objetivo deste trabalho. Existem 

duas situações para esta aplicação. A primeira se 

caracteriza por um robô por vez trabalhando no am-

biente e a segunda, com dois robôs. Principalmente, a 

segunda situação é rica, devido ao dinamismo impos-

to pelo ambiente e as possibilidades de variantes. 

Na atividade Caça e Caçador, os dois robôs são 
colocados no ambiente e com objetivos diferentes. O 

primeiro foge do segundo enquanto o segundo tenta 

pegar o primeiro. O ambiente pode ser enriquecido 

com objetos para facilitar a fuga ou a caça. 

Uma atividade que pode envolver disciplinas de 

Teoria dos Grafos ou Inteligência Artificial é Resol-

vendo o Labirinto. Na área de trabalho são colocados 

obstáculos, propiciando caminhos alternativos até 

uma determinada área. O objetivo está em encontrar 

esta área e retornar para a origem no menor tempo ou 

pelo menor caminho. Neste caso, somente um robô é 

utilizado. 

Outra atividade consiste num jogo de Tênis, on-

de os alunos são divididos em grupos para desenvol-

ver a estratégia do robô. A área de trabalho é dividida 
ao meio e cada robô ocupa uma área. Uma bola é 

então liberada e o objetivo está em empurrar a bola 
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para o outro lado da linha, sem ultrapassá-la, e atingir 

o fundo da quadra adversária. Cabe ao adversário 

impedir que isto ocorra e devolver a bola à quadra do 

adversário. Uma pequena competição é realizada no 

final da atividade para que o desempenho de cada 

solução apresentada seja discutido. 

5   C2-25 

O robô C2-25 (Alves et al. 2010), mostrado na Figu-

ra 8, é um robô móvel com tração diferencial cujo 

objetivo principal é aproximar os alunos ao robô 

através de um ambiente já conhecido: o computador. 

O robô embarca um netbook, que é responsável pelo 

seu controle. Ele embarca sensores e atuadores que, 

juntos ou separados, permitem experimentar diferen-
tes conceitos de computação, engenharias e da pró-

pria robótica. Os sensores e atuadores são controla-

dos por um sistema supervisor embarcado que é 

controlado pelo aplicativo de controle implementado 

no netbook. A comunicação entre o aplicativo de 

controle e o supervisor é dado através do porto USB 

(Universal Serial Bus). Para tanto, o supervisor foi 

desenvolvido como um dispositivo USB CDC 

(Communications Device Class). 

A programação do C2-25 é facilitada por uma 

API escrita especificamente para o robô. Esta API 

contém as classes e métodos necessários para adqui-

rir os dados sensoriais e acionar seus atuadores. 

Esta ferramenta permite elaborar de forma rápi-

da atividades práticas que envolvam, por exemplo, 
conceitos de software básico, teoria de controle, 

robótica ou instrumentação. Ele oferece uma interfa-

ce simples para que os alunos façam a aquisição de 

dados e acionamento de atuadores sem conhecerem o 

hardware da interface ou os protocolos de comunica-

ção. Isto reduz o tempo gasto para resolver as ativi-

dades deixando-as mais dinâmicas. 

 

 

Figura 8. Robô C2-25 

O software de controle é executado no netbook, 

que também pode ser utilizado para desenvolvimento 

e execução do software de controle. O processamen-

to local é desejável para aplicações onde o robô não 

dispõe de redes de comunicação. 

Outra possibilidade de desenvolvimento já con-

templada pela arquitetura se dá através de uma rede 

de computadores. Um servidor instalado dentro do 

robô permite o acesso aos seus sensores e atuadores 

por meio de um computador remoto, cuja API de 

desenvolvimento é semelhante a API do robô. 

5.1 Arquitetura 

A arquitetura do C2-25, mostrada pela Figura 9, 

baseia-se no sistema supervisor do robô, computador 

embarcado e computador remoto. 

 

 

Figura 9. Arquitetura do Robô C2-25 

O sistema supervisor é responsável pelo aciona-

mento dos motores e da leitura dos sensores. Estão 

disponíveis dois motores DC, responsáveis pela 

tração e aos quais são acoplados os sensores de odo-

metria, e um servo motor cuja função é modificar a 

orientação do sensor de distância infravermelho. 

Entretanto, a eletrônica embarcada não pode ser 

reprogramada e, portanto, serve apenas como uma 

interface digital para os componentes do robô. Esta 

interface se dá através do porto USB (Universal 
Serial Bus), disponível na maioria dos computadores 

encontrados atualmente no mercado. 

O controle do supervisor é feito através do com-

putador embarcado (o netbook), onde está disponível 

a API do C2-25. Neste sentido, o aluno pode desen-

volver o software de controle no próprio computador 

embarcado. Por utilizar um sistema operacional co-

nhecido, os alunos podem desenvolver seus trabalhos 

no ambiente de programação que conheceram em 

outras disciplinas. 

O computador embarcado disponibiliza também 

um servidor que permite o acesso remoto ao robô 

através de uma rede IEEE 802.11 (Wi-Fi). Para utili-

zar-se deste recurso, foi construída uma API de Rede 

do C2-25 que se abstrai a camada de rede para o 
usuário. Desta forma, os alunos podem, também, 

desenvolver o software de controle em outros com-

putadores. Esta opção facilita o controle de acesso ao 

robô quando vários alunos estão trabalhando ao 

mesmo tempo com o robô. 
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5.2 Atividades propostas 

Por ter mais sensores embarcados e não depender de 

um computador externo para o planejamento das 

tarefas, o robô C2-25 abre espaço para atividades 

mais variadas. Pelo mesmo motivo, ele é recomenda-

do para alunos com mais experiência de programa-

ção. 

A atividade Navegação demonstra as dificulda-
des de locomoção de um robô móvel pelo mundo e 

quais as técnicas desenvolvidas para responder a 

estas dificuldades. É possível experimentar, por 

exemplo, a navegação com odometria, através do uso 

dos encoders das rodas, e landmarks, através do uso 

de marcadores reconhecidos pela webcam. 

A atividade Seguir Mestre propõe o controle do 

robô através de visão computacional e do sensor de 

distância. Através da câmera, o robô deveria identifi-

car um objeto colorido, alinhar-se a ele e seguir em 

frente até chegar a uma distância pré-determinada. 

Depois, o objeto é trocado por uma roupa de mesma 

cor, de modo que o robô deve seguir a pessoa vestida 

com esta roupa. 

A atividade Interação com pessoas utiliza bi-
bliotecas de código aberto de reconhecimento e sín-

tese de fala para criar cenários de interação entre o 

robô e uma pessoa. Nesta interação, a pessoa pode 

pedir que o robô leve objetos de um lado para outro 

da sala ou que ele mostre o caminho para algum 

ponto conhecido. 

6   Considerações Finais 

Os robôs móveis construídos por escolas e uni-

versidades podem apresentar bons resultados, princi-

palmente pelo fato de terem sido projetados e ajusta-

dos aos objetivos da iniciativa educacional persegui-

da. Entretanto, os resultados obtidos, apesar de rela-
táveis, não podem, normalmente, serem compartilha-

dos e aproveitados por outras iniciativas semelhantes 

de outras instituições, exceto se todo o experimento 

ou ambiente for criteriosamente replicado e que os 

objetivos, ou propósitos, sejam iguais ou, no pior 

caso, parecidos (Borenstein et al. 1995). 

Paralelamente, a eficiência do uso da robótica 

para o aprendizado de programação é relativa aos 

cuidados dados à estratégia didática adotada. Em 

outras palavras, a robótica, assim como os computa-

dores, são ferramentas educacionais poderosas, e 

assim, deve ser encarada, mas a sua eficácia é depen-

dente do modelo, do objetivo e da estratégia educaci-

onal imposta. 

A robótica na educação não pode ser vista como 
uma panaceia e sim como uma ferramenta de apoio 

que deve ser convenientemente explorada. As escolas 

não podem ficar alheias a esta ferramenta como tam-

bém, não podem usá-la sem um critério bem estabe-

lecido. 

Finalmente, a robótica esta cada vez mais pre-

sente nas escolas, seja de forma curricular, seja em 

cursos paralelos, ou mesmo como entretenimento. 

Neste sentido, o GISDI vem trabalhando em ambien-

tes didáticos com robôs móveis. Sob o ponto de vista 

tecnológico os ambientes apresentados oferecem 

suporte a uma ampla variedade de opções didáticas, 

tanto para o ensino de problemas relacionados à 
própria robótica quanto para suporte a outras disci-

plinas, como por exemplo, para o ensino de progra-

mação, modelagem, controle, processamento de 

sinais, ou também comportamentos. 

Este artigo apresentou e discutiu a aplicação de 

três ambientes didáticos adotados pelo GISDI. Atual-

mente, eles são aplicados dentro da grade curricular 

do curso de Bacharelado em Ciência da Computação 

da Faculdade de Ciências na forma de atividades de 

disciplinas específicas ou na forma de projeto peda-

gógico semestral. 
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Abstract Robot programming is usually performed by robot manipulation and recording reference points during a rehearsal of 
the intended task (an approach called “programming by example”). The resulting program is nothing more than a set of points 
and a simple but verbose list of commands that is difficult to maintain (in case of any change is required) and improve (in case 
an optimization of performance is required). “Off-line programming”, on the other hand, allow the use and fine-tuning of robot 
tasks without halting the production line. This kind of programming can be optimized a lot if a 3D simulation environment and 
a complete programming language can be used. This paper presents VIRBASE, a robot programming language implemented us-
ing formal grammar and a compiler generator. VIRBASE extends an existing robot language both on functionalities (such as de-
fining a smooth trajectories) and flexibility (such as providing various ways to specify a list of points) and is fully integrated to a 
3D virtual simulator in an free and open source code. Some aspects of the language implementation and functioning are detailed 
in order to highlight the advantages that a formal and 3D approach can bring to robot programming. 

Keywords Robot Programming, Interpreter, Compiler, 3D Robot Simulator. 

Resumo Programação para robôs é normalmente realizada pela manipulação do robô e a gravação de pontos de referência 
num ensaio das tarefas (estratégia denominada de “programação por exemplo”). O resultado não é nada mais que um conjunto 
de pontos e uma lista simples, porém extensa de comandos que são difíceis de manter (no caso de qualquer mudança ser 
necessária) e melhorar (no caso de uma otimização ser necessária). A “programação off-line”, entretanto, permite o uso e ajuste 
das tarefas do robô sem precisar parar a linha de produção. Esse tipo de programação pode ser facilitado se um ambiente de 
simulação 3D e uma linguagem de programação completa forem utilizados. Este artigo apresenta o VIRBASE, uma linguagem 
para programação de robôs implementada usando uma gramática formal e um gerador de compiladores. O VIRBASE estende 
uma linguagem existente tanto em funcionalidades (como a definição de trajetórias suaves) quanto em flexibilidade (como 
proporcionando várias formas para especificar uma lista de pontos) e totalmente integrada a um simulador virtual 3D numa 
codificação livre e aberta. Alguns aspectos da implementação da linguagem e seu funcionamento são detalhados de forma a 
ressaltar as vantagens que uma abordagem formal e 3D podem trazer à programação de robôs.  

Palavras-chave Programação de Robô, Interpretador, Compilador, Simulador 3D de Robô.

1   Introdução 

Baseando-se na Norma ISO 10218 [1992, apud 
Romano 2002], é possível descrever um robô como 
“uma máquina manipuladora, com vários graus de 
liberdade, controlada automaticamente, 
reprogramável, multifuncional, que pode ter base fixa 
ou móvel para utilização em aplicações de automação 
industrial”. Robôs possuem capacidade de 
manipulação de objetos pesados, de trabalhar em 
ambientes inóspitos, de executar tarefas repetitivas, 
que causam desgastes físicos e costumam representar 
perigos a operários humanos. 

Dentre os varios tipos de robôs, existe o 
SCORBOT-ER 4PC, que foi desenvolvido com 
utilização voltada ao ensino de manipulação de robôs 
(Intelitek, 1999b), possui cinco graus de liberdade 
(Degrees of Freedom ou DoF), definidos pela 
quantidade de eixos  presentes na estrutura do robô. 
Três destes cinco DoFs são utilizados para a 
movimentação do braço robótico e os dois restantes 
servem para mover a garra, em forma de pinça, para 
que então, ela possa abrir e fechar.  

O robô é composto de uma base, corpo, 
antebraço, braço e garra, possuem juntas para a 

movimentação da base, ombro, cotovelo, subir, 
descer e girar a garra. Ele possui uma estrutura 
aberta, exibindo suas correias, engrenagens e 
motores, facilitando assim o entendimento do 
funcionamento das partes do robô e como cada item 
se relaciona com outro dentro do mesmo. 

O SCORBOT-ER 4PC possui um software com 
uma linguagem própria para sua programação, 
denominada de SCORBASE (Intelitek, 1999a) que é 
de simples entendimento, com vários comandos, mas 
que carece de atributos para a programação de robôs 
(que serão detalhados adiante). 

O simulador virtual VirBot4u (Hoss, Hounsell e 
Leal, 2009) foi desenvolvido tendo por modelo o 
robô SCORBOT-ER 4PC (ver Figura 1). Foi criado 
utilizando a linguagem Java (2011) em conjunto com 
o padrão X3D (Web Consortium, 2011), que serve 
para desenvolver ambientes 3D de forma 
padronizada e prontos para serem transportados via 
Internet. O simulador possui uma ampla quantidade 
de funcionalidades, como manipulação por 
cinemática direta e inversa, é possível detectar 
colisão entre o robô e ele mesmo e entre o robô e 
objetos presentes na cena (Miguel, Santos, Hounsell 
e Rosso Jr., 2010), possibilidade de definição de 
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trajetórias suaves (Pacheco, Hounsell e Rosso Jr., 
2010) e dispõe de um simulador de preensão (Viertl, 
Hounsell e Rosso Jr., 2008), que facilita a interação 
do robô com peças criadas no ambiente.  

O objetivo deste trabalho é o de mostrar o 
desenvolvimento de um ambiente de programação 
robusto, com uma linguagem completa e interpretada 
para o simulador VirBot4u. 

 

 

Figura 1. Visão da cena do simulador VirBot4u 

2 A Linguagem VIRBASE  

A linguagem VIRBASE (nome inspirado na 
linguagem SCORBASE, mas aplicada ao simulador 
VIRtual) foi desenvolvida para ser interpretada por 
não gerar arquivo executável a cada utilização, fator 
que não é útil ao simulador VirBot4u.  

A linguagem SCORBASE possui três níveis, 
Level 1, Level 3 e Level Pro, sendo que a quantidade 
de comandos disponíveis aumenta conforme o nível 
(ver Figura 2). A sintaxe da linguagem desenvolvida 
é definida através de uma gramática livre de contexto 
e abrange todos os comandos existentes no nível mais 
alto do SCORBASE e, além disso, foram 
acrescentadas novas funcionalidades e comandos.  
 

 
Figura 2. Quantidade de comandos nos níveis do SCORBASE 

Para a criação do interpretador, foi utilizado o 
JavaCC, um gerador de analisadores léxicos (separa 
no programa fonte os símbolos relevantes para a 

linguagem e os colocam em categorias – tokens – 
definidas quando a linguagem é criada) e sintático 
(verifica se o programa fonte realmente pertence a 
linguagem desejada), aberto, para linguagem Java. 

Para a criação do interpretador, foi utilizado o 
JavaCC, um gerador de analisadores léxicos (separa 
no programa fonte os símbolos relevantes para a 
linguagem e os colocam em categorias – tokens – 
definidas quando a linguagem é criada) e sintático 
(verifica se o programa fonte realmente pertence a 
linguagem desejada), aberto, para linguagem Java. 

O JavaCC possui também recursos como criação 
de árvore sintática, debugging e utiliza um método de 
análise conhecida como top-down, que verifica a 
sintaxe de um programa aplicando sucessivas 
derivações a partir do símbolo inicial da gramática, 
tentando gerar o código que está sendo analisado, a 
leitura do código e feita da esquerda para a direita, 
métodos de análise sintática top-down não permitem 
produções que apresentem recursividade à esquerda. 
Com o JavaCC pode-se desenvolver um interpretador 
capaz de analisar a sintaxe de uma linguagem. O 
JavaCC gera um analisador sintático usando o 
método LL(k), esse método é assim denominado pois 
precisam de k tokens à frente para a desambiguação 
da árvore sintática (Leijen & Meijer, 2001). No caso 
da linguagem desenvolvida neste trabalho, foi 
utilizado k=1, tornando assim a gramática uma 
LL(1), fazendo com que o analisador sempre decida 
que alternativa escolher baseado no caractere de 
entrada analisado no momento. O JavaCC considera 
a gramática criada nos moldes descritos e, a partir 
dela, cria um programa em Java com capacidade de 
analisar o código escrito e dizer se ele satisfaz a 
sintaxe especificadas na gramática. 

É o JavaCC quem gera todo o interpretador, a 
partir da gramática criada e analisada. É importante 
ressaltar que a gramática foi escrita de tal modo que 
o acréscimo de novos comandos a ela pode ser feito 
sem complicações, apenas seguindo o exemplo dos 
comandos já existentes.  

A linguagem criada contempla operadores 
aritméticos, lógicos e relacionais, como os existentes 
no próprio SCORBASE. Com isso, é capaz de 
analisar expressões aritméticas, com os operadores 
seguindo as ordens de precedência usuais adotadas 
em linguagens de programação. 

 
3 VIRBASE: Implementação 

 
O VIRBASE implementa um interpretador para a 
análise de uma linguagem off-line de manipulação 
para o simulador de robô. Para atingir essa meta, foi 
necessário o desenvolvimento de uma gramática que 
atendesse às necessidades dos comandos existentes 
no robô original e as emulasse (e em alguns casos, as 
melhorasse) no simulador VirBot4u. 

Foi então escrita uma gramática utilizando os 
formalismos de Backus-Naur Form (BNF), que é 
uma meta sintaxe utilizada para se definir linguagens 
livres de contexto (Delamaro, 2004).  
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Tabela 1. Relação dos mnemônicos com os seus significados. 

Mnem
ônico 

Inglês Português 

JA Jaw Abertura 
IL If Limit Switch Se Limite Mudar 

SVS Set Variable To Sensor Definir Variável ao 
Sensor 

WT Wait Esperar 
JU Jump To Pular Para 
RE Remark Comentário 
RB Ringbell Campainha 
RT Reset Timer Reiniciar Tempo 

SVC Set Variable To 
Computation 

Definir Variável à 
Computação 

SVT Set Variable To Timer Definir Variável ao 
Tempo 

IF If Jump Se Pular 
LA Label Rótulo 
PS Print To Screen&Log Imprimir Na Tela&Log 
II If Input#_On Jump Se Entrada#_Ativada 

Pular 
OI On InputInt#_On Jump On InputInt#_On Jump 
OG OpenGripper AbrirGarra 
CG CloseGripper FecharGarra 
GP GoToPosition IrparaPosição 
GL GoLinearToPosition IrLinearParaPosição 
GC GoCircularToPosition IrCircularParaPosição 
GS GoSmooth IrSuave 
PH HomePosition PosiçãoInicial 
SS SetSubroutine DefinirSubrotina 
RS ReturnSubroutine RetornarSubrotina 
CS CallSubroutine ChamarSubrotina 
EI EnableInterrupt HabilitarInterrupção 
DI DisableInterrupt DesabilitarInterrupção 
ON TurnOnOutput LigarSaída 
OF TurnOffOutput DesligarSaída 

 
A sintaxe dos comandos criados para o 

VIRBASE é apresentada da mesma forma que no 
SCORBASE, porém como é padrão no simulador 
VirBot4u, os comandos também possuem a sua 
versão em português, embora mantendo os mesmos 
mnemônicos da versão em inglês para não causar 
confusão na escrita de comandos nos programas - 
seria como aprender duas linguagens diferentes para 
se chegar num mesmo objetivo, o que não era a 
intenção do trabalho.  

A Tabela 1 relaciona os mnemônicos com seus 
significados, em inglês e português, que representam 
os principais comandos do VIRBASE.  

Para a inserção de novos comandos na 
linguagem, é necessário que se crie uma nova regra 
de produção na gramática para que este possa ser 
analisado pelo interpretador. Para tanto, é necessário 
seguir o exemplo das regras já existentes, pois a 
criação delas em si não é muito diferenciada entre os 
comandos. Seria também necessário criar um pacote 
dentro da classe de instruções, que se encontra dentro 
do projeto do simulador, com a implementação da 
ação semântica associada a nova regra. 

4  Controle de Fluxo e Variáveis 

O interpretador construído analisa a entrada (um 
arquivo de programa de controle das tarefas do robô) 
de forma léxica, sintática e semântica e retorna como 
saída movimentos realizados pelo robô virtual, ou 
seja, traduz o código de entrada em ações que 
alteram diretamente o estado do robô. 

A linguagem criada para o simulador Virbot4u 
neste projeto pode ser entendida como uma 
linguagem semi-estruturada, pois possuem instruções 
de desvio, o que permite que partes do código sejam 
executadas mudando o fluxo normal de sua escrita e 
interpretação e de comando, pois descreve ações a 
serem tomadas pelo simulador através do programa.  

 
4.1 Controle de Fluxo 

Estruturas de controle da sequencia de comandos são 
elementos essenciais de uma linguagem de 
programação. Se referem à ordem em que as 
chamadas de função, instruções ou expressões são 
avaliadas, ou seja, o controle de fluxo é quem orienta 
a análise do algoritmo. As estruturas de comando 
variam conforme a linguagem, mas é possível 
discerni-las através de seu comportamento.  

Comandos do tipo jump ou goto (que 
literalmente pulam partes do código para chegar em 
outra parte mais a frente a ser executada) são 
exemplos de estrutura de controle que fazem uso de 
um artifício chamado label ou etiqueta para se 
alcançar a região do código desejada.  

Comandos como if, switch, case e else, são 
comandos de seleção. São utilizados para testar se 
uma afirmação e selecionar áreas do código a serem 
executadas em determinadas situações. Além destas, 
ainda existem estruturas de repetição, representadas 
pelos comandos for e while.  

Também existem funções e procedimentos 
denominados sub-rotinas, que possuem a 
possibilidade de voltar ao ponto de início da 
execução, mesmo se localizando em regiões diversas 
do código. Elas podem ser utilizadas como 
identificador para os comandos de jump ou goto 
também, além das labels. 

A possibilidade de se parar a execução do 
algoritmo antes que ele atinja seu final também é 
considerada uma forma de controle de fluxo. Existem 
ainda, formas de controle de fluxo como o uso de 
sinais e interrupções, porém estes normalmente são 
fatores externos e não formas presentes de controle 
nas linguagens de programação convencionais. 

4.2 Criação de Variáveis 

Variáveis são vitais na escrita de algoritmos. São 
utilizadas como contadores, para a utilização de 
funções, expressões e operações, para manipulação 
de estados booleanos, temporizadores, entre outros.  
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Segundo Schildt (1996), variáveis são posições 
de memória para as quais são atribuídos nomes, 
utilizadas para guardar valores que podem ser 
alterados pela execução do programa em que elas se 
encontram. Existem aquelas que são declaradas 
dentro de funções, chamadas de variáveis locais, que 
não são identificadas fora de seu bloco de execução. 
Em contrapartida, existem as variáveis globais, que 
são reconhecidas em todo o programa e podem ser 
utilizadas em qualquer parte dele. Costumam ser 
nomeadas com dígitos ou letras. O caractere “_” pode 
ser considerado uma letra, apenas neste caso. 

Para se criar e utilizar variáveis no VIRBASE, é 
necessária a utilização dos comandos Set Variable To 
Computation – SVC – ou Set Variable To Timer – 
SVT – dependendo do caso.  Para quando se 
necessita utilizar a variável em funções ou para 
computações durante o programa, é utilizado o 
comando SVC, seguido do nome da variável, e seu 
valor é atribuído após um sinal de igual (=). Pode-se 
ainda utilizar o comando para fazer operações 
matemáticas de novos valores com as variáveis 
armazenadas anteriormente pelo comando SVC. 

Foi incluída no VIRBASE uma funcionalidade 
que permite manipular os campos X, Y e Z das 
variáveis do tipo “ponto” que são usados para 
localização do robô no simulador. Com isto, é 
possível alterar os valores dos componentes X, Y e Z 
sempre que necessário, fazendo a garra se mover 
apenas naquele sentido. 

5 Modularização e Trajetórias 

Quando se desenvolve um algoritmo mediante 
refinamentos sucessivos, faz-se uma opção pela 
divisão do mesmo; este procedimento conduz à 
modularização da solução para melhor tratar a 
complexidade e organizar o processo de 
programação. Um módulo é um grupo de comandos, 
constituindo um trecho de algoritmo, com uma 
função bem definida e o mais independente possível 
em relação ao resto do algoritmo (Said, 2008). A 
técnica de modularização, associada aos refinamentos 
sucessivos, permite a redução da complexidade dos 
problemas. Um bom algoritmo deve procurar reduzir 
a interação entre módulos e aumentar o 
relacionamento dos elementos de um mesmo módulo. 

Foram implementadas no VIRBASE instruções 
para modularização do código e definição de sub-
rotinas: CS, chama a execução de uma sub-rotina; 
SS, define o início do bloco de comandos de uma 
sub-rotina e; RS, define o fim de uma sub-rotina.  

A linguagem interpretada VIRBASE dispõe 
também de instruções que controlam as trajetórias do 
robô: GP, que leva o braço robótico até uma posição 
desejada interpolando os ângulos das juntas do robô; 
GL, que move o braço em linha reta entre dois 
pontos; GC, que faz um movimento circular passando 
por um ponto específico e; GS, que faz o robô se 
mover suavemente passando por várias posições 

especificadas (Pacheco, Hounsell e Rosso Jr., 2010). 
O comando GP do VIRBASE sofreu algumas 
alterações com relação ao comando da linguagem 
SCORBASE. Ele aceita como parâmetro um número 
infinito de posições para ser enviado. 

Para muitas tarefas é necessário alterar a posição 
da garra para que esta seja melhor desempenhada. 
Para isso, foi feita a extensão no VIRBASE no 
sentido de incorporar como opção aos comandos de 
trajetórias o uso de Approach (abordagem). O 
approach define o ângulo que a garra do robô deverá 
manter durante as movimentações.  
 

Tabela 2. Comandos SCORBASE e VIRBASE 

Coman
do 

SCORBASE VIRBASE 

GP e 
GL 

Apenas uma 
posição por vez 

Permite várias 
Posições e controle da 

Abordagem 
GC Apenas uma 

posição por vez 
Permite controle de 
Abordagem da Garra 

GS  
- 

Permite seguir 
Trajetória Suave 

PH As posições salvas 
se alteram de acordo 

com a posição 
inicial. 

Somente altera a 
posição inicial e não 
as posições já salvas. 

SS No máximo 64 sub-
rotinas, definidas 

sempre no final do 
código 

Ilimitadas sub-rotinas, 
podem ser definidas 
em qualquer parte do 

código 
CS Somente usado 

antes da definição 
da sub-rotina 

Pode ser usado antes 
ou depois de uma sub-

rotina 
 
Os approach suportados pela linguagem e pelo 

emulador VirBot4u (Hoss, Hounsell e Leal,  2009) 
são: UP (De cima), FRONT (De frente) e BACK (De 
trás) que definem uma orientação específica; FREE 
que define que a orientação da garra permanece a 
mesma em relação ao braço do robô, e; a mesma 
orientação em relação à base, no caso da abordagem 
FIXED, respectivamente. O approach FREE é o 
padrão utilizado, sempre que este for omitido nos 
comandos de trajetória.  

Ainda, outros comandos auxiliares foram 
implementados, como os comandos para: 
posicionamento e manipulação da garra do robô; 
alteração da posição inicial do robô; abertura e 
fechamento da garra; entrada e saída de interrupções; 
habilitação e desabilitação das interrupções e; 
leitura/acionamento de entradas/saídas.   

Durante o desenvolvimento do VIRBASE, 
percebeu-se que alguns comandos seriam limitados 
para o robô virtual se fossem apenas criados 
igualmente à linguagem original. Dessa forma, 
algumas alterações foram implementadas. A Tabela 2 
apresenta a diferença entre os comandos originais 
(SCORBASE) e o implementado (VIRBASE).  
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6 Interface 

A Janela Programa é uma IDE (ver Fig. 3) que 
permite o programador desenvolver o código objeto 
que será interpretado e executado pelo robô. Através 
dessa interface é possível salvar e carregar os 
programas criados, gerar um novo arquivo, 
interpretar e executar o programa apenas uma vez, 
executar em loop, ou executar linha por linha.  

Quando o programa não estiver executando é 
possível enviar o robô para posição inicial e também 
abrir a Janela Digital (ver discussão adiante) para 
visualizar o estado de interrupções e avisos do robô.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Janela de Programação do VIRBASE. 

Quando o programa não estiver executando é 
possível enviar o robô para posição inicial e também 
abrir a Janela Digital (ver discussão adiante) para 
visualizar o estado de interrupções e avisos do robô.   

Os balões que aparecem na Figura 3 
representam: 

1. O painel com os botões da IDE para 
controle e execução do código fonte; 

2. Área de texto onde o código fonte é 
inserido. Repare o exemplo de código 
dentro da própria Figura 3; 

3. Um campo para mensagens de possíveis 
erros que possam ocorrer antes ou durantes 
a execução do programa; 

4. Lista contendo todos os comandos que a 
linguagem VIRBASE suporta; 

5. Barras de rolagem para possibilitar a Janela 
aumentar ou diminuir o seu tamanho. 

No robô ER4PC (o robô real) (Intelitek, 1999a), 
existem outros dispositivos no ambiente de trabalho 
que podem comunicar e sincronizar as suas 
operações através de inputs e outputs (entrada e 
saída) da controladora do robô. 

 

 
Figura 4. Janela Digital 

Os inputs e outputs do simulador podem ser 
observados por uma Janela Digital (ver Figura 4) 
onde: 

• Um output é um sinal que uma máquina 
envia para outra, no caso da Janela Digital é 
apenas um dos oitos componentes que muda 
a cor de vermelho para verde. 

• Um input é um sinal que uma máquina 
recebe de outras. Na Janela Digital existem 
os sinais ON (simula 5V) e OFF (0V).  

• O botão referenciado pela seta na Figura 4 
serve para limpar todas as informações da 
Janela Digital, deixando os inputs 
desligados e os outputs em vermelho.  

7 Exemplos 

Abaixo seguem alguns exemplos de programas 
desenvolvidos com o VIRBASE. 

O programa do Quadro 1(a), embora simples, 
demonstra várias funcionalidades. O comando SVC 
inicia uma variável x que recebe o valor 1. Logo 
após, é criada a etiqueta inicio, utilizando o comando 
implícito LA, identificado pela terminação “:”. É 
então criada uma variável temporizadora com o valor 
100, que será utilizada no programa alterado para 
décimos de segundo e depois é impressa a palavra 
“Testando” utilizando-se o comando PS, que 
aparecerá tanto na tela quanto no arquivo de log 
gerado pela execução do código.  

 
Quadro 1: Programas Exemplos 

(a)                               (b)           (c) 
SVC x = 1 
inicio: 
SVT y = 100 
PS Testando 
SVC x = x + 2 
RT 
IF x <= 20  
   JU inicio 

inicio: 
II 2 Off CS ii 
JU inicio 
SS ii 
    GL 2  
    OG 
    ON 5 
    DI 3 
RS 

inicio: 
OI 4 On CS oi 
JU inicio 
SS oi 
    GL UP 1...3 
    CG 
    OF 7 
    EI 3 
RS 
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O valor da variável x definida no inicio do 
programa é modificado para receber uma expressão, 
que será testado pelo comando IF, que faz uma 
comparação do valor armazenado na variável com 
um valor qualquer (no caso, 20) e o comando JU 
designado após o condicional leva à segunda linha do 
código, onde está a etiqueta início. E ali no meio, o 
temporizador é zerado. 

O programa do Quadro 1(b) indica através do 
comando II que é preciso que a entrada 2 esteja no 
estado desligado (Off) para que a sub-rotina “ii” seja 
chamada. Enquanto a entrada 2 estiver ligada o 
programa volta à etiqueta “inicio” após cada 
verificação do comando II e enquanto a entrada 2 
estiver ligada, a sub-rotina não será chamada. Dentro 
de “ii” depois de movimentar para a posição 2 e abrir 
a garra, liga a saída 5 e desabilita a entrada 3.  O 
programa no Quadro 1(c) utiliza o comando OI para 
verificar quando a entrada 4 estiver ativada e então a 
sub-rotina “oi” será chamada sempre que essa 
entrada estiver ativada, não importando o fluxo do 
programa. 

8 Conclusão 

Com os robôs cada vez mais presentes no chão de 
fábrica e até em residências, torna-se importante 
capacitar mais pessoas em robótica onde a 
programação de tarefas é condição fundamental para 
que a flexibilidade e eficiência deste equipamento 
possa ser completamente desfrutada. Por isso, usar 
uma ferramenta formal para descrever e analisar uma 
linguagem de robô permite trazer para o mundo da 
robótica, recursos já corriqueiros no contexto da 
informática: compiladores e interpretadores de 
linguagem.  

Neste artigo, percebeu-se que vários recursos, 
tanto funcionais quanto gramaticais, seriam 
necessários de serem incluídos para que uma 
linguagem de robô pudesse se tornar completa e 
flexível. Esta extensão levou ao desenvolvimento da 
linguagem VIRBASE que, acoplada a um simulador 
3D do respectivo robô permite que se façam 
programas que agora são avaliados por um 
interpretador da linguagem e que podem ser testados 
visualmente contra especificações de movimentos, 
orientações e colisões em 3D, por exemplo. 

Da forma como o VIRBASE se encontra 
atualmente ele pode servir não só para o aprendizado 
da programação de robôs, mas para o aprendizado de 
fundamentos da lógica de programação imperativa 
como um todo.  O código do Virbot4u com o 
VIRBASE está disponível gratuitamente e com 
código fonte aberto, sob licença GPL, no Portal do 
LARVA (Laboratory for Research on Visual 
Applications: www.joinville.udesc.br/larva) e seu uso 
apenas requer de uma Máquina Virtual Java (JVM) 
instalada, que também pode ser obtida gratuitamente. 
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Abstract Using Smart Motors Control Center for electrical drives in various areas of sugar and ethanol industries, and totally 
integrating it with the automation system, it is possible to obtain more information about  electrical motors reducing unsche-
duled downtimes, improving energy efficiency, process control system optimization and implement energy management. Addi-
tionally, reducing costs in installations and field wiring. 

Keywords Fieldbus, Electrical drives, process automation. 

Resumo Através da utilização de centro de controle de motores inteligentes (CCMi) para os acionamentos elétricos  nas di-
versas áreas de uma indústria de açúcar e etanol, e o integrando totalmente ao sistema de automação, é possível obter mais in-
formações dos motores elétricos de maneira a reduzir  número e tempo de paradas não programadas,  aprimorar a eficiência e-
nergética, otimizar o sistema de controle do processo e implementar  o gerenciamento de energia da planta. Adicionalmente, há 
ganhos com redução de custos de instalação e cabeamento. 

Palavras-chave Fieldbus, Acionamentos elétricos, automação de processos. 

1    Introdução 

Segundo o relatório do Ministério de Minas e Ener-
gia sobre balanço energético nacional de 2008, 
46,7% do total de energia elétrica produzida no Bra-
sil é consumida pelo setor industrial [EMPRESA DE 
PESQUISA ENERGÉTICA, 2008].  

Em uma indústria de processo, o consumo de e-
nergia elétrica representa o segundo maior custo, 
sendo inferior apenas da matéria-prima. Aproxima-
damente 64% do valor de eletricidade alimentam 
motores elétricos [SHAIKH, 2006]. 

Dentro do setor de indústrias de processo, o 
segmento de açúcar e etanol tem extrema importância 
na economia do país. Considerando as fontes renová-
veis, o etanol por exemplo, se destaca com previsão 
de crescimento de 90% nos próximos 10 anos. Para 
atendimento desta demanda será necessário expandir 
a capacidade industrial brasileira em 103 usinas nos 
próximos 10 anos, estimando investimento no setor 
de cerca de R$ 58,0 bilhões [MINISTÉRIO DE MI-
NAS E ENERGIA, 2010]. 

Um dos recursos para atender ao crescimento 
desta demanda é através da modernização das insta-
lações elétricas e automação industrial. Utilizando 
redes de comunicação industrial e equipamentos inte-
ligentes nas partidas dos motores elétricos, criamos 
uma estrutura que permite o envio de mais informa-
ções sobre suas condições e status ao sistema de au-
tomação, possibilitando diversos ganhos. Desta ma-

neira o convencional centro de controle de motores 
(CCM) com esta funcionalidade se torna “inteligen-
te”, sendo conhecido como Centro de controle de 
motores inteligente (CCMi). 

Neste cenário, os CCMi serão fundamentais para 
atingir o desafio de atender a demanda do mercado, 
colaborando em questões de produtividade e eficiên-
cia energética, já que área de plantio disponível atu-
almente é bastante restrita, tendendo a se estabilizar e 
até diminuir a partir de 2015. 

Com foco neste contexto, este artigo visa verifi-
car através de um grupo de usinas de açúcar e etanol 
que atualmente aplicam CCMis nos acionamentos de 
motores elétricos, a utilização de suas funcionalida-
des que serão discutidas nas próximas seções. 

2   Descrição 

A ampla integração de processos industriais, 
com o aumento no volume de dados a serem transmi-
tidos, produziu desenvolvimento significativo nos 
equipamentos de comunicação de fábrica, que passou 
de ponto-a-ponto (sinais digitais e analógicos), para 
barramentos de transmissão digital de dados, conhe-
cido como fieldbuses [BENZI, 2005]. Estas redes 
também chamadas de redes de campo ou redes de 
comunicação industrial, são utilizadas para interco-
nectar dispositivos de campo, como controladores de 
processo (CLP), sensores, atuadores, interface ho-
mem-máquina entre outros [TOVAR, 1999 e THO-
MESSE, 2005]. 
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Os acionamentos dos motores elétricos em uma 
indústria de processo normalmente são instalados de 
maneira centralizada em painéis elétricos, e são co-
mumente chamados de Centro de Controle de Moto-
res ou CCMs. 

As redes de comunicação industrial dão a estru-
tura necessária para equipamentos de acionamentos 
de motores inteligentes enviarem mais informações 
sobre seu funcionamento e status, possibilitando o 
gerenciamento dos motores elétricos de uma planta 
de processo. Um painel de acionamentos de motores 
elétricos com esta funcionalidade é comumente cha-
mado de Centro de Controle de Motores Inteligentes 
ou CCMi. 

Através de sua utilização há possibilidade de in-
tegração total entre os acionamentos dos motores 
elétricos e o sistema de automação. 

Em seguida, são descritos os típicos básicos de 
acionamentos elétricos convencionais em compara-
ção aos acionamentos inteligentes. 

3.1  Acionamentos de motores elétricos de baixa 
tensão 

Atualmente os principais métodos de partida uti-
lizados para acionamento de motores elétricos em 
novas plantas são: as partidas diretas/reversoras, par-
tidas suaves ou soft starters e conversores de fre-
quência. 

Cada partida de motor é dimensionada princi-
palmente de acordo com a carga a ser acionada e 
disponibilidade da rede elétrica. Esta definição nor-
malmente é realizada por um consultor, que define os 
equipamentos que serão utilizados em cada tipo de 
partida, e essas informações são exibidas nas especi-
ficações técnicas dos CCM, conhecida como “Típico 
de Partida”. 

Para estruturar essas partidas de motores pro-
vendo comunicação com o sistema de automação, foi 
necessário utilizar equipamentos inteligentes, tornan-
do assim os típicos de partida diferentes comparados 
aos que eram utilizados tradicionalmente. Segue des-
crição destes típicos de partida. 

  
1. Típicos de Partida direta/reversora 

A partida direta é a forma mais simples de partir um 
motor elétrico, na qual as três fases são ligadas dire-
tamente ao motor, gerando um pico de corrente. De-
ve ser usada sempre que possível, em aplicações on-
de o motor possui baixa potência, a carga não neces-
sita de aceleração progressiva e o conjugado de par-
tida seja elevado [FRANCHI, 2008]. Suas principais 
vantagens são a robustez, simplicidade e baixo custo. 

Em CCMs convencionais os típicos de partidas 
diretas e reversoras contemplavam: 

• Contatores - Componente de manobra 
• Fusíveis e relés de sobrecarga ou disjuntor 

motor - Componentes de proteção 

• Botões, entradas e saídas digitais de contro-
ladores - Componentes de comando 

Em CCMs inteligentes os típicos de partidas diretas e 
reversoras contemplam: 

• Contatores - Componentes de manobra 
• Relés inteligentes - Componentes de prote-

ção, comando e supervisão (via rede de 
campo) 

• Disjuntor motor - Componentes de proteção 
(específico para proteção contra curto-
circuito). 

 

Figura 1. Adaptado de SIRIUS COFIGURATION – SIEMENS, 
2010 - Típico de partida direta: (a) Convencional (b) Inteligente 

2. Partida Suave (Soft Starter) 

As chaves de partida suave ou soft starters são dispo-
sitivos de manobra eletrônicos, capazes de realizar a 
partida e parada de motores elétricos de forma pro-
gressiva, evitando assim picos de corrente e varia-
ções bruscas de torque na partida do motor. 

Em CCMs convencionais, as partidas suaves 
contemplam: 

• Soft starter - Componentes de manobra e 
proteção (sobrecarga) 

• Fusíveis/disjuntores e/ou relés de sobrecarga 
- Componente de proteção 

• Botões, entradas e saídas digitais de contro-
ladores - Componentes de comando 

 
Em CCMs inteligentes os típicos de partida suave 
contemplam: 

• Soft Starter - Componentes de manobra, 
proteção, comando e supervisão (via rede de 
campo) 

• Fusíveis/disjuntores - Componente de prote-
ção (específico para proteção contra curto-
circuito). 
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Figura 2. Adaptado de SIRIUS COFIGURATION – SIEMENS, 
2010 - Típico de partida suave: (a) Convencional (b) Inteligente 

3.  Partida com conversor de frequência 

Os conversores de frequência ou inversores são acio-
namentos elétricos que possibilitam o controle da 
velocidade do motor através do controle da frequên-
cia de corrente e tensão eficaz aplicado ao motor. 
Além disso, é possível manter o torque nominal do 
motor em uma ampla faixa de velocidade. 

Em CCMs convencionais, os típicos de partida 
utilizando conversores de frequência contemplavam: 

• Conversor de frequência - Componentes de 
manobra e proteção 

• Fusíveis/disjuntores - Componentes de pro-
teção 

• Botões, entradas e saídas digitais e analógi-
cas - Componentes de comando 

Em CCMs inteligentes os típicos de partida utili-
zando conversores de frequência contemplam: 

• Conversor de frequência - Componentes de 
manobra/acionamento, proteção, comando e 
supervisão (via rede de campo) 

• Fusíveis/disjuntores - Componente de prote-
ção (específico para proteção contra curto-
circuito) 

 

Figura 3. Adaptado de SIRIUS COFIGURATION – SIEMENS, 
2010 - Típico Conversor de Freq.: (a) Convencional (b) Inteligente 

3.2  Funcionalidades da utilização de CCMs Inteli-
gentes 

A utilização de redes de comunicação industrial 
rende diversas vantagens sobre as soluções conven-
cionais utilizando I/O de PLCs que governaram há 
décadas o cenário de sistemas de controle industriais 
[FALDELLA, 2009].  

A partir desta estrutura, os dispositivos inteli-
gentes disponibilizarão maior quantidade de informa-
ções ao sistema de automação, como mostra o com-
parativo de dados fornecidos pelos típicos de partida 
na tabela 1, possibilitando alcançar os ganhos lista-
dos na sequência. 

Tabela 1. Comparação de dados fornecidos por partidas de 
motores convencionais x inteligentes 

Típico Convencional Inteligente   

Partida 
Direta/Reversora 

4 bits 10 bytes Enviados 

2 bits 4 bytes Recebidos 

Partida Soft Starter 

4 bits  
1 analógico 2 bytes Enviados 

2 bits 2 bytes Recebidos 

Partida Conversor  
de frequência 

2 bits  
1 analógico 12 bytes Enviados 

4 bits  
1 analógico 12 bytes Recebidos 

Obs.: Baseado em partidas inteligentes utilizando Simoco-
de pro V, soft starter 3RW44 e conversores de freqüência Micro-
master 440 da SIEMENS 

 
1. Redução dos custos de cabeamento 

Devido a utilização de redes de campo, as in-
formações coletadas dos dispositivos inteligentes são 
transmitidas para o sistema de automação de maneira 
econômica e confiável, não sendo necessária alto 
custo de cabeamento para envio de sinais discretos 
[SHAIKH, 2006]. Para cada compartimento inteli-
gente, um cabo de rede único pode ser utilizado para 
transferir dados que necessitariam de 6 a 12 pares de 
fios ligados a várias entradas e saídos digitais e ana-
lógicas do CLP. Faldella refere sobre a verificação da 
instalação, que pode ser mais problemática quando 
são utilizados sinais digitais e analógicos para cada 
dispositivo, em comparação a utilização de dispositi-
vos conectados via fieldbus, e sobre sua maior resis-
tência a ruídos [FALDELLA, 2009]. 

Dados de projetos atuais apontam para redução 
no custo de engenharia, instalação e manutenção em 
30% não são incomuns [SHAIKH, 2006]. 

2. Redução do tempo de parada de máquinas 

Os dispositivos inteligentes além de realizar a 
proteção do motor, podem informar ao sistema de 
automação a causa e localização da falha (sobrecar-
ga, falta de fase, flutuações de tensão, entre outras). 
Também podem enviar alarmes, prevendo as falhas 
antes de acontecerem (rebaixamento de tensão na 
rede, consumo excessivo de corrente, tempo para 
disparo do motor entre outras), esta funcionalidade 
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possibilita a detecção de falhas antes que elas ocor-
ram. 

Estima-se que 38% das paradas não programadas 
são causadas em falhas em equipamentos que poderi-
am ter sido evitados [WOLL, 2002]. 

Também é possível fornecer histórico de falhas 
de cada carga acionada registrados nos dispositivos 
inteligentes, tornando a tomada de decisões sobre 
reparos mais acertiva. 

3. Monitoração de dados para ações em rela-
ção a eficiência energética e otimização do 
processo 

Motores elétricos não dimensionados correta-
mente, operam em condições distintas a suas nomi-
nais, e consequentemente geram maior custo de aqui-
sição, operação e podem também apresentar falhas 
prematuras [SHAIKH, 2006]. 

Através de históricos de consumo de energia en-
viado pelo CCMi e armazenados no sistema de auto-
mação, há possibilidade de analisar a performance e 
tendências do processo (identificação de problemas 
de carga acionada, substituição de motores em função 
da sua resposta às mudanças na condições do proces-
so ou instalação, analisar resultados de performance 
do processo após modificações de parâmetros no 
sistema de controle). 

Assim, com a disponibilização de dados pelo 
CCMi é possível reconhecer pontos de otimização de 
maneira a alcançar melhorias na produtividade do 
processo. 

4. Gerenciamento de ativos 

Utilizando uma ferramenta de gerenciamento de 
ativos, o usuário pode executar a configuração, diag-
nóstico e manutenção de dispositivos de campo inte-
ligentes, concentrando as informações em um único 
banco de dados [SIEMENS AG, 2008]. 

Algumas funções são a definição e modificação 
de parâmetros, identificação e teste dos dispositivos, 
comissionamento, calibração, entre outras funções 
que podem ser realizadas de um único ponto através 
de uma estação de engenharia. 

5.  Gerenciamento de energia 

Através de um supervisório com banco de dados 
conectados via redes de campo com os CCMis, é 
possível coletar o consumo de energia de cada área 
da planta, e mesmo de cada carga em específico. 
Desta maneira fica possível gerar relatórios de rateio 
de energia, e mesmo controlar demanda da planta 
evitando multas com a concessionária. 

Além dos pontos apresentados acima é possível 
ainda utilizar a estrutura de CCMi para outros fins 
devido a utilização de dispositivos inteligentes, como 
integração de sensores de proteção específicos de 
máquinas aos acionamentos elétricos inteligentes e 
aumento de segurança dos operados com indicação 

de acionamentos elétricos em manutenção, por e-
xemplo.  

Deve se apresentar também, que a utilização 
dos CCMi em contrapartida, requerem algumas con-
dições especiais para que o usuário possa usufruir de 
suas funcionalidades. Essas condições são mais exi-
gentes comparadas aos CCMs convencionais, tais 
como: 

- investimento inicial superior por parte de 
hardware, principalmente devido a utilização de e-
quipamentos inteligentes, e também de softwares 
para parametrização destes dispositivos, software de 
gerenciamentos de ativos, entre outros; 

- mão de obra mais especializada tanto na inte-
gração com o sistema de automação, quanto na ope-
ração e manutenção dos equipamentos; 

- conectores e cabos de comunicação com blin-
dagem específicos são recomendados e devem ser 
instalados de maneira adequada pois normalmente 
trabalham em ambientes hostis. Estes itens influenci-
am no desempenho da rede de comunicação, poden-
do prejudicar o controle do processo. A perda de 
comunicação irá desabilitar o controle remoto reali-
zado pelo sistema de automação. 

4  Método de análise   

Para verificar a aplicação de CCMi em indústrias 
de açúcar e etanol, foi criado um questionário sim-
ples com objetivo de coletar informações sobre seu 
uso, analisando quais funcionalidades estão usufruin-
do através do supervisório do processo de acordo 
com os principais ganhos apresentados. Desta manei-
ra é possível concluir se a estrutura instalada foi inte-
grada ao sistema de automação, e se está sendo utili-
zada na operação e manutenção da planta. 

Foram coletados dados de um grupo de usinas de 
açúcar e etanol que tiveram investimentos nos últi-
mos anos relacionados à utilização de CCMs inteli-
gentes, localizadas no interior de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul. Os dados foram coletados através de 
usuários encarregados pela área elétrica, automação e 
instrumentação de cada planta, via telefone ou email, 
sendo todo o embasamento descrito nas seções ante-
riores apresentados previamente para atingir maior 
assertividade das respostas. 

5  Resultados e discussão   

Dados de dez usinas foram coletados, e através 
das respostas enviadas pelos seus funcionários foi 
constatado inicialmente que em algumas plantas nem 
todos os CCMs aplicados nas diversas áreas da usina 
como preparo e moenda, tratamento do caldo, caldei-
ra, fábrica de açúcar (em alguns casos a planta não 
produz açúcar), destilaria, cogeração, estação de tra-
tamento de efluentes, fermentação, entre outras utili-
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zam dispositivos inteligentes. Isto se deve aos CCM 
inteligentes poderem ser instalados modularmente 
por área da planta, assim plantas novas (chamados 
greenfields) ou grandes ampliações e reformas que já 
surgiram com o conceito de utilização de CCMi pos-
suírem em suas diversas áreas, em contrapartida a  
plantas mais antigas, que tendem a não possuir CCMi 
em todas as suas áreas, porém provavelmente conse-
guirão realizar a substituição modularmente por área 
de processo sem grandes problemas. 

Gráfico 1. Resultados da pesquisa 

 
 

O gráfico 1, mostra os resultados obtidos para 
cada funcionalidade descrita na seção 3. 

A redução nos custos de cabeamento, foi verifi-
cada em todas as usinas. Isto é devido a essa questão 
estar relacionada a características físicas de instala-
ção necessárias para implementação de um CCMi, já 
que com a utilização de redes de campo, a conexão 
entre os acionamentos de motores se dará através de 
um único cabo de comunicação, dispensando o uso 
de centenas de entradas e saídas digitais e analógicas 
do CLP, ou seja, está característica está intrínseca a 
montagem do CCMi. 

Em relação à redução do tempo de parada de 
máquina, foi constatada que quase a totalidade das 
usinas utilizam esta funcionalidade, mas não de ma-
neira integral. Ou seja, apenas algumas das informa-
ções disponibilizadas pelos equipamentos inteligentes 
ficam disponíveis no supervisório. Esta função pode-
ria ser aperfeiçoada apenas com a necessidade de 
horas de engenharia para integração destas informa-
ções ao supervisório do processo. O protocolo Profi-
bus DP, por exemplo, poderia enviar estas informa-
ções de maneira acíclica, isto é, apenas quando soli-
citada pelo usuário, evitando assim tráfego intenso de 
dados pelo barramento que poderia ocasionar retar-
dos na transmissão de dados. 

No que diz respeito à monitoração de dados para 
ações relacionadas a eficiência energética e otimiza-
ção do processo, nenhuma das usinas que responde-
ram o questionário a utilizam. Esta funcionalidade 

também requer aperfeiçoamento do sistema supervi-
sório com horas de engenharia, mas também um res-
ponsável pela análise crítica dos dados por ele cole-
tados. Caso algumas variáveis do processo forem 
alteradas visando aumento de produção, através da 
informação do percentual de aumento de produção, 
em relação aos insumos consumidos, o CCMi daria 
informações em relação a quantidade de energia elé-
trica consumida, gerando dados concretos para análi-
se da efetiva otimização do processo, ou mesmo indi-
cando tendências para aprimorar a eficiência energé-
tica da planta. 

Sobre a utilização de ferramentas para gerencia-
mento de ativos, vimos que menos da metade das 
usinas entrevistadas utilizam este software, para pa-
rametrização, comissionamento entre outras nos itens 
de instrumentação e acionamentos elétricos. Esta 
funcionalidade pode ser utilizada pelas demais usinas 
através da aquisição do software específico e de al-
gumas ferramentas adicionais como uma estação de 
engenharia. É muito importante ressaltar da necessi-
dade de mão de obra especializada para operação 
desta ferramenta. 

Sobre o gerenciamento de energia, o resultado 
mostrou que mais da metade das usinas entrevistadas 
utilizam essa função, sendo indicado que as informa-
ções são obtidas através de um multimedidor de 
grandezas elétricas instaladas na alimentação de po-
tência do CCMi. Assim, é possível realizar relatórios 
de rateio de energia para diversas áreas da planta, 
mas não especificamente para cada acionamento elé-
trico, o que poderia ser utilizado via supervisório. 

Os resultados encontrados dão uma visão geral 
sobre a utilização das funcionalidades dos CCM Inte-
ligentes em usinas de açúcar e etanol. 

6   Conclusão 

Os CCMi estão sendo usados em usinas de açu-
car e etanol, tanto em plantas novas quanto em plan-
tas antigas através de investimentos para eficiência 
energética. Porém, os usuários não usufruem de todo 
valor agregado que esta estrutura pode oferecer, de-
vido a limitações de sua integração com o sistema de 
automação, deixando de disponibilizar dados impor-
tantes no supervisório do controle de processo. Atra-
vés dos dados coletados, se identificou que a questão 
de eficiência energética e otimização do processo são 
pontos que não foram explorados nas plantas onde 
ocorreram coleta de dados. 

Desta maneira, concluímos que serão necessários 
investimentos em horas de engenharia para disponibi-
lizar estas funcionalidades ao supervisório e investi-
mentos em capacitação de funcionários para opera-
ção e manutenção do sistema em usinas onde esta 
estrutura já está instalada. 

Por todas as funcionalidades apresentadas, os 
CCMi tendem a serem instalados também em novas 
plantas a serem implementadas segundo o plano de 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           1375

expansão de energia elaborada pelo Ministério de 
Minas e Energia, sendo necessário trabalho tanto nas 
empresas integradoras de sistemas quanto nos usuá-
rios das usinas, conduzindo o projeto de implementa-
ção de CCMi com disponibilização de suas funciona-
lidades.  Assim, o CCM se torna inteligente quando 
há a utilização do valor agregado disponibilizado por 
esta estrutura, integrando os dispositivos inteligentes 
ao sistema de automação. 
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Emails: regiane.silva@ifmg.edu.br, anaoliver.33@gmail.com, ppena@ufmg.br,

taka@mat.ufmg.br

Abstract— A new approach for the problem of optimal task scheduling in a manufacturing cell is proposed in
this work, as a combination of a clonal algorithm with the supervisory control of discrete-event dynamical systems.
The clonal algorithm performs the search for the optimal solution, using randomized searches over permutations
of sequences of operations. The supervisory control has the role of codifying all the problem constraints, allowing
for the search to be conducted on the feasible solution set only, in this way circumventing the main difficulty of
the job-shop scheduling problems which have led those problems to be considered the most difficult scheduling
problems. Preliminary results are reported, indicating gains of 5% to 10% of the total plant operation time, on
an example system considered here.

Keywords— job-shop scheduling, evolutionary computation, discrete-event systems.

Resumo— Uma nova abordagem para o problema de sequenciamento ótimo de operações em uma célula de
manufatura é proposta neste trabalho, como uma combinação de um algoritmo clonal com o controle supervisório
de sistemas dinâmicos a eventos discretos. O algoritmo clonal realiza a busca da solução ótima, gerando buscas
aleatorizadas sobre permutações da sequência de operações. O controle supervisório tem o papel de codificar
todas as restrições do problema, fazendo com que a busca seja conduzida apenas sobre o conjunto das soluções
fact́ıveis, desta forma contornando a principal dificuldade dos problemas de job-shop scheduling, que fazem com
que estes sejam considerados os problemas de sequenciamento mais dif́ıceis conhecidos. Resultados preliminares
da abordagem proposta são aqui relatados, indicando que ganhos da ordem de 5% a 10% do tempo total de
operação do sistema são obtidos, em um sistema-exemplo considerado.

Palavras-chave— sequenciamento de tarefas, computação evolutiva, sistemas a eventos discretos.

1 Introdução

O problema de sequenciamento de tarefas em uma
célula de manufatura possui grande importância
industrial, uma vez que a resolução desse pro-
blema significa tanto a operação livre de falhas
de plantas industriais de elevado custo, como tam-
bém a utilização com máxima eficiência dos recur-
sos dispońıveis nessas plantas. Sabe-se que a gera-
ção de programas de produção sem o uso de técni-
cas sistemáticas não é capaz de garantir nem uma
coisa nem outra. Por este motivo um significativo
esforço de pesquisa vem sendo realizado nos últi-
mos anos para o desenvolvimento de ferramentas
sistemáticas para o tratamento deste problema.
Podem ser identificadas duas grandes abordagens
para tal problema, cada qual orientada para um
desses propósitos: o controle supervisório de siste-

mas a eventos discretos (CSSED) e a otimização
do problema formulado como um job-shop schedu-

ling (JSS), utilizando técnicas de pesquisa opera-
cional.

A abordagem CSSED visa essencialmente de-
terminar, de maneira automática, os comandos
que podem ser aplicados no sistema de forma a
evitar que o sistema evolua para estados “proi-
bidos”, nos quais o sistema possa ser danificado,

ou nos quais o sistema fique travado, sem dis-
por de trajetos para completar as tarefas inicia-
das. Uma meta geral da abordagem CSSED é a
de construir os controladores que sejam minima-
mente restritivos, o que significa que deseja-se que
apenas as trajetórias proibidas sejam evitadas,
sendo idealmente permitidas todas as trajetórias
não-proibidas (Cassandras and Lafortune, 2008).
Nesse sentido, o CSSED não têm o propósito de
formular estratégias ótimas de sequenciamento de
tarefas, mas apenas de permitir todas as estraté-
gias que sejam “legais”.

No âmbito da pesquisa operacional, tal pro-
blema pode ser formalizado como um problema de
job shop scheduling (JSS): sendo dado um número
finito de tarefas, cada uma das quais composta
de uma sequência finita de operações sujeitas a
restrições de precedência, cada operação deve ser
processada em determinada máquina, pertencente
a um conjunto finito de máquinas, gastando um
determinado tempo para ser executada. Deseja-se
determinar a sequência ótima em que as opera-
ções devam ser executadas, de forma a otimizar
algum funcional de custo, por exemplo o tempo
necessário para a execução do lote de tarefas. Os
problemas dessa classe constituem instâncias par-
ticularmente dif́ıceis da classe de problemas co-
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nhecidos como problemas de scheduling (Cheng
et al., 1996; Murovec and Suhel, 2004). A grande
dificuldade da abordagem JSS está relacionada
precisamente com a descrição anaĺıtica do con-
junto de restrições do problema, necessário para
garantir que somente sequências de operações “le-
gais” sejam fornecidas como soluções pelo algo-
ritmo de otimização.

Este trabalho propõe uma nova abordagem
para o problema de sequenciamento de tarefas em
células de manufatura, concebida como uma fusão
das abordagens CSSED e JSS. A idéia aqui pro-
posta é a de empregar o controlador CSSED como
aglutinador de toda a informação a respeito das
restrições do problema. Por construção, cada so-
lução entregue pelo controlador CSSED será uma
solução válida e, portanto, fact́ıvel sob o ponto
de vista do problema JSS. A otimização do JSS é
então processada considerando apenas o conjunto
das soluções fact́ıveis, por meio de uma metaheu-
ŕıstica da classe dos algoritmos evolutivos.

A metodologia aqui proposta é testada em um
problema-protótipo, já empregado como exem-
plo em trabalhos anteriores relacionados com a
abordagem CSSED (Queiroz, 2004), (Pena et al.,

2010). É mostrado que a abordagem proposta é
capaz de gerar ganhos da ordem de 10% em rela-
ção a estratégias não-ótimas tipicamente produzi-
das por abordagens não-sistemáticas.

A apresentação da abordagem proposta neste
artigo será feita a partir de um problema-exemplo,
mostrado na seção 2. A seção 3 discutirá a mo-
delagem das restrições do problema utilizando o
controle supervisório. A seção 4 discute a cons-
trução do algoritmo imunológico aqui proposto,
utilizando o controle supervisório para codificar
as restrições do problema. A seção 5 apresenta os
resultados de alguns testes preliminares aqui con-
duzidos, que já são capazes de indicar que a abor-
dagem proposta é promissora. Por fim, algumas
conclusões são esboçadas na seção 6.

2 Descrição do Problema-Exemplo

Esta seção possui como referência (Queiroz, 2004).
O problema em estudo, apresentado na Figura 1,
trata-se de um Sistema Flex́ıvel de Manufatura
(SFM) que produz dois tipos de produtos. O pri-
meiro produto (produto A) é composto por uma
base e um pino cônico no topo e o segundo pro-
duto (produto B) é composto pela mesma base
do produto A e um pino ciĺındrico pintado. Oito
equipamentos fazem parte do SFM: três esteiras
(C1, C2 e C3), um robô, uma fresa, um torno, uma
máquina de pintura (MP), uma máquina de mon-
tagem (MM) e oito depósitos unitários (B1...B8)
que servem de ligação entre os equipamentos.

As setas na Figura 1 indicam as etapas do pro-
cesso de fabricação dos produtos. Blocos brutos
são introduzidos na esteira C1 através do evento

 

Figura 1: Sistema Flex́ıvel de Manufatura

11 e chegam ao depósito B1 através do evento
12. Tarugos brutos são introduzidos na esteira
C2 através do evento 21 e chegam ao depósito B2

através do evento 22. O robô move o bloco de B1

para B3 (31, 32) ou move um tarugo de B2 para
B4 (33, 34). Do depósito B3 a peça é levada para
a fresa (41) e, após processada, retorna a B3 (42).
Do depósito B4 a peça é levada para o torno e,
após torneada, retorna a B4 um pino cônico (51,
52) ou um pino ciĺındrico (53, 54). O robô então
pega a base acabada de B3 e leva a B5 (35, 36) e
pega um pino cônico de B4 e leva a B6 (37, 38)
ou pega um pino ciĺındrico de B4 e leva a B7 (39,
30). O pino ciĺındrico ainda passa pelo processo
de pintura indo de B7 até a esteira C3 (71), de C3

ao depósito B8 (72) e de B8 à máquina de pin-
tura (81). Depois de pintado, o pino retorna ao
depósito B8 (82), passando pela esteira C3 (73) e
retornando ao depósito B7 (74). A última etapa
é a montagem do produto sendo que a base deve
chegar primeiro até a máquina de montagem, ou
seja, passar de B5 a MM (61). Em seguida, chega
um pino cônico de B6 a MM (63) ou um pino ci-
ĺındrico de B7 a MM (65). O produto então é
montado e liberado pelo sistema pelo evento 64 se
o pino for cônico ou pelo evento 66 se o pino for
ciĺındrico.

As especificações que devem ser atendidas por
uma solução para o problema de sequenciamento
de tarefas nesse sistema são: (i) não permitir over-

flow ou underflow de peças nos depósitos; (ii) per-
mitir a operação simultânea da fresa e do torno;
(iii) assegurar a manufatura dos dois tipos de pro-
dutos A e B.

3 Modelagem das Restrições por

Controle Supervisório

A idéia central da abordagem proposta neste tra-
balho é a utilização do controle supervisório de
sistemas a eventos discretos como forma de mode-
lar o conjunto de restrições existentes no problema
de job-shop scheduling. A abordagem utilizada
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neste trabalho para fazer tal controle supervisó-
rio trata-se do controle modular local (de Queiroz
and Cury, 2000), onde projetam-se supervisores
para cada especificação em separado a partir de
uma visão local da planta, ou seja, a partir da vi-
são apenas dos subsistemas que são afetados pela
especificação, de modo a se atender a especificação
global no sistema resultante em malha fechada.

Para a śıntese do controle modular local
aplicam-se os seguintes procedimentos:

a) Modelagem das plantas locais

O comportamento em malha aberta do
SFM é modelado por oito autômatos asśıncronos
conforme mostra a Figura 2, onde os eventos
representados por números ı́mpares são controlá-
veis, ou seja aqueles que podem ser desabilitados
pelo controle, e os pares não-controláveis, que
consistem dos eventos espontâneos da planta, que
não podem ser impedidos de ocorrer.

s t a r t 0 1
11
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(a) C1

s t a r t 0 1
21
22

(b) C2

s t a r t 0 1
41
42
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82
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1
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s t a r t 0 161
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3

65
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(h) MM

Figura 2: Modelo da Planta

b) Representação por sistema produto (RSP)

Como todas as subplantas são asśıncronas, a
Figura 2 já é a representação por sistema produto.

c) Obtenção das especificações genéricas de
segurança

As especificações genéricas de segurança
Ei, i = 1, ..., 7 que implementam as restrições
mencionadas na descrição do problema são repre-
sentadas pelos autômatos da Figura 3.

d) Obtenção da planta local para cada especifica-
ção

Para cada especificação genérica
Ei, i = 1, ..., 7, sua planta local Gi é obtida
pela composição de todos os subsistemas que
compartilham eventos com a respectiva especifi-
cação.
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Figura 3: Especificações de Segurança

e) Śıntese dos supervisores e verificação de não-
conflito

Para cada especificação Ei e sua planta local
Gi, sintetiza-se um Si que implementa a lógica
não-bloqueante ótima (menos restritiva posśıvel).
A partir da especificação genérica e planta
local, obtém-se a linguagem desejada Ki para o
sistema sob controle e, se esta for controlável,
ou seja, puder ser implementada sem tentar a
desabilitação de eventos não-controláveis, existe
um supervisor não-bloqueante que implementa
aquela especificação. Em caso negativo, obtém-se
um subautômato que implementa a máxima
sublinguagem controlável contida na linguagem
desejada. Cada supervisor obtido contém, além
dos estados e transições, uma estrutura de desa-
bilitação, que indica quais eventos controláveis
são desabilitados em cada estado. Apesar de os
supervisores serem não-bloqueantes por constru-
ção, como são obtidos com uma visão parcial
da planta, não há garantia de sua utilização
conjunta não vá bloquear a planta global. Neste
caso, pode ser mostrado que a solução obtida é
não-conflitante, ou seja, a operação conjunta dos
supervisores obtidos não bloqueia a planta.

g) Redução de supervisores

Devido à forma como são obtidos, os super-
visores possuem informação redundante que pode
ser inferida a partir da planta. Existem algoritmos
para redução de supervisores que utilizam infor-
mações do supervisor (estados e transições, além
da estrutura de desabilitações) e da planta para
remover toda esta informação redundante retor-
nando um supervisor reduzido que destaca a ação
do supervisor sobre a planta. Os supervisores re-
duzidos estão apresentados na Figura 4, onde os
eventos sinalizados por uma linha tracejada indi-
cam os eventos desabilitados em cada estado.
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Figura 4: Supervisores Reduzidos

O sistema composto pela planta mais o con-
trole supervisório é então representado em um pro-
grama computacional que faz sua simulação. Esse
programa:

• Possui uma representação do vetor de esta-
dos do sistema, de forma a representar cada
posśıvel situação em que o sistema possa se
encontrar;

• Fornece, como sáıdas, a lista dos comandos
que podem ser executados, quando o sistema
se encontra em um determinado estado, e que
garantirão que após sua execução o sistema
permanecerá em um estado permitido (a exe-
cução sequencial desses comandos gerará, ne-
cessariamente, um sequenciamento fact́ıvel);

• Recebe, como entradas, os comandos do usuá-
rio, escolhidos necessariamente dentre aqueles
listados como admisśıveis;

• A partir do vetor de estados atual e do co-
mando do usuário, fornece o vetor de estados
do tempo seguinte. No programa de simula-
ção, encontra-se registrada a duração de cada
tarefa, de forma que o programa fornece tam-
bém como sáıda o tempo decorrido desde o
instante inicial até o sistema atingir cada es-
tado.

4 Sequenciamento Ótimo

O objetivo da otimização aqui desenvolvida foi
estabelecido como a minimização do tempo para
a realização de um determinado lote de tarefas.
Dado um número de peças do tipo A e outro nú-
mero de peças do tipo B que devam ser fabri-
cadas, procurou-se a geração do sequenciamento

ótimo de tarefas que minimizasse o tempo neces-
sário para a finalização da produção de todo o
lote. O algoritmo empregado para a otimização
foi uma versão simplificada de Algoritmo Clonal.
Para uma discussão detalhada a respeito dos al-
goritmos imunológicos, ver a referência (de Castro
and Zuben, 2002). A seguir, é mostrada uma des-
crição do algoritmo, já especializado para tratar o
problema em questão.

4.1 Codificação das Sequências de Eventos

O produto A é composto de uma base e um pino
cônico e o produto B de uma base e um pino ciĺın-
drico. Como mostra a Figura 1, para fabricação
da base do produto A são necessários os seguintes
eventos controláveis:
a0: 11-31-41-35-61
Para fabricação do pino cônico:
a1: 21-33-51-37-63
Da mesma forma, para a base do produto B:
b0: 11-31-41-35-61
Para fabricação do pino ciĺındrico:
b1: 21-33-53-39-71-81-73-65
A codificação utilizada nesse problema, por exem-
plo para o caso de fabricação de um produto A
e um produto B, consiste na geração de 23 even-
tos. A codificação aqui empregada no algoritmo
de otimização é tal que, para representar a fabri-
cação da base do produto A, ao invés de se empre-
gar a sequência 11-31-41-35-61, utilizou-se a forma
a0a0a0a0a0. Da mesma forma, para o pino cônico
do produto A, ao invés de 21-33-51-37-63 utilizou-
se a1a1a1a1a1; para a base do produto B, ao invés
de 11-31-41-35-61 utilizou-se b0b0b0b0b0; e para o
pino ciĺındrico do produto B, ao invés de 21-33-53-
39-71-81-73-65 utilizou-se b1b1b1b1b1b1b1b1. Com
essa codificação, dada uma sequência qualquer:

11 − 31 − 41 − 35 − 61 − 21 − 33 − 51−
37 − 63 − 11 − 31 − 41 − 35 − 61 − 21−

33 − 53 − 39 − 71 − 81 − 73 − 65

sua codificação ficaria da seguinte forma:

a0a0a0a0a0a1a1a1a1a1b0b0b0b0b0b1b1b1b1b1b1b1b1

A decodificação dessa sequência é tal que o pri-
meiro śımbolo a0 encontrado corresponde ao pri-
meiro evento da fabricação da base do produto A,
enquanto o segundo śımbolo a0 corresponde ao se-
gundo evento dessa fabricação, e assim por diante.
Dessa forma, uma permutação de śımbolos nessa
sequência pode causar a realização concorrente de
operações relacionadas com tarefas diferentes, mas
nunca causará a inversão de etapas em uma deter-
minada tarefa, assim garantindo a não-ocorrência
de várias permutações que causariam a violação
da restrição de precedência de operações. Essa co-
dificação é similar àquela empregada na referência
(Becerra and Coello, 2005).
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4.2 Estrutura do Algoritmo

O seguinte pseudo-código descreve o algo-
ritmo clonal de otimização aqui desenvolvido:

1: Geração da população inicial de 2N indiv́ıduos

2: Avaliação da população inicial

3: Seleção dos melhores N indiv́ıduos

4: Enquanto não critério de parada

5: Clonagem dos indiv́ıduos

6: Mutação dos clones, mantendo o indiv́ıduo pai

7: Avaliação da população de clones mutados

8: Seleção dos melhores indiv́ıduos avaliados

para a próxima geração

9: Fim-Enquanto

A população inicial, gerada de forma aleatória
com probabilidade uniforme, possui tamanho 2N ,
maior que a população de tamanho N que será
empregada nas iterações seguintes. Com isto, a
aleatoriedade inicial é utilizada para permitir uma
maior exploração do espaço de busca, sendo que
apenas as regiões mais promissoras são pesquisa-
das a seguir.

Para avaliar os indiv́ıduos é necessário veri-
ficar a factibilidade de cada um. O indiv́ıduo
é fact́ıvel se a seqüência de eventos nele codifi-
cada puder ser executada até o fim. Caso al-
gum evento da seqüência não possa ser execu-
tado, o indiv́ıduo será infact́ıvel. A verifica-
ção é feita pelo simulador, que retorna uma res-
posta ao algoritmo sinalizando que houve um tra-
vamento nas situações de infactibilidade, e os
eventos que podem ser realizador a partir dali.
Com isso, a seguinte seqüência de tarefas é exe-
cutada até que o individuo se torne fact́ıvel:

1: Armazena-se a posição de travamento e o evento

desta posição;

2: Sorteia-se um dos eventos sugeridos pelo simulador

para substituir o evento responsável pelo trava-

mento;

3: Procuram-se em posições posteriores os eventos

iguais ao evento sorteado;

4: Se forem encontrados esses eventos, sorteia-se uma

destas posições e faz-se a substituição do evento

armazenado no primeiro passo;

5: Se os eventos não forem encontrados no passo an-

terior, procuram-se estes nas posições anteriores

ao do travamento. Sorteia-se um deles para se

realizar a substituição;

6: Verifica-se a factibilidade. Se infact́ıvel, repetir

esta sequência de operações.

O número de clones produzidos por cada indi-
v́ıduo é diferente, sendo calculado por uma função
linear que garante que o melhor dos indiv́ıduos

tenha βN clones, e o pior dos indiv́ıduos tenha
(1 − β)N clones.

A mutação é realizada apenas nos clones, de
modo a garantir que os indiv́ıduos-pai sejam man-
tidos inalterados na população. A probabilidade
de mutação varia de acordo com uma função de
aptidão (fitness), de modo que indiv́ıduos com
melhores aptidões tenham baixa probabilidade de
mutação, sofrendo poucas alterações, e indiv́ıduos
com piores fitness tenham alta probabilidade de
mutação e, portanto, sofrendo maiores alterações.
Neste trabalho foi utilizada a função de aptidão
baseada no ranking das soluções: à melhor so-
lução é atribúıda aptidão 1, à segunda melhor é
atribúıda aptidão 2, e assim por diante.

Foram criados 4 operadores de mutação, des-
critos a seguir:

M1: Permutação aleatória - Eventos são escolhi-
dos aleatoriamente para permutarem entre si;

M2: Troca de blocos - Neste operador ocorre a
troca de lugar entre 2 blocos de eventos to-
mados em um mesmo indiv́ıduo. De um indi-
viduo para outro, o bloco pode ter tamanho
variável, cujo tamanho mı́nimo é 1 evento e o
tamanho máximo é de 20% do comprimento
da sequência;

M3: Permutação de eventos com maior probabi-
lidade no ińıcio - Eventos são escolhidos para
permutarem entre si, de modo que os eventos
mais a ińıcio da seqüência tem maior proba-
bilidade de serem permutados;

M4: Permutação de eventos com maior probabi-
lidade no fim - Este operador é semelhante ao
anterior, salvo que a maior probabilidade de
mudança está ao fim da seqüência.

A seleção, para a constituição da próxima po-
pulação, é feita simplesmente escolhendo-se, de
forma determińıstica, o melhor indiv́ıduo de cada
grupo constitúıdo por um indiv́ıduo-pai e seus clo-
nes. Não há uma disputa entre clones de pais di-
ferentes.

A condição de parada do algoritmo pode ser
verificada de duas formas: se o número de gera-
ções criadas ultrapassou o limite máximo de ge-
rações, ou se o número de gerações sem melhoria
ultrapassou o máximo permitido.

5 Resultados

Foram feitos alguns testes preliminares compa-
rando os algoritmos resultantes dos quatro dife-
rentes tipos de mutação, e destes com uma base de
comparação constitúıda pela geração de sequên-
cias fact́ıveis aleatórias. Os resultados encontram-
se sintetizados na Tabela 1. Nessa tabela, a coluna
(A,B) indica o número de peças A e B produzidas;
as colunas M1 a M4 indicam o número de unidades
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Tabela 1: Resultados do algoritmo proposto.
(A,B) M1 M2 M3 M4 AL
(0,1) 29 29 31 29 32
(1,0) 24 24 24 24 24
(0,2) 54 54 55 54 58,7
(2,0) 42 42 43 43 44,2
(1,1) 47 48 49 49 51,9
(1,2) 73 74 73 73 77,4
(2,1) 68 66 67 66 72
(2,2) 94 92 92 95 97,9
(0,3) 82 83 81 83 86,5
(3,0) 61 61 64 63 66,5
(1,3) 101 101 99 99 106,9
(3,1) 87 87 87 87 92,5
(0,4) 107 106 106 110 114,2
(4,0) 83 82 82 83 86,8

de tempo da solução ótima, encontrada em uma
execução do algoritmo imunológico com o respec-
tivo operador de mutação; e a coluna AL indica
o número de unidades de tempo de uma média
de 10 sequências fact́ıveis geradas aleatoriamente.
Em negrito, encontram-se destacados os resulta-
dos ótimos para cada caso. Todos os resultados
dizem respeito a execuções com uma população
de N=15 indiv́ıduos, e um número máximo de 20
gerações.

Nota-se claramente que o paralelismo de ope-
rações é um importante fator a ser explorado, pois
o aumento do número de peças a serem fabrica-
das não causa o aumento na mesma proporção
do tempo necessário para sua produção. O algo-
ritmo proposto, nestes testes preliminares, obteve
ganhos entre 5% e 10% em relação à base de com-
paração, obtida sem o emprego de otimização.

A análise da Tabela 1 sugere que seja posśıvel
descartar o operador de mutação M4, sendo tal-
vez recomendável a construção de um algoritmo
combinando os operadores M1, M2 e M3, cada
um dos quais foi o único capaz de determinar a
solução ótima em pelo menos um caso.

6 Conclusões

Neste trabalho, foi apresentada a proposta de uma
nova abordagem para o sequenciamento ótimo de
tarefas em células de manufatura, baseda na com-
binação de um algoritmo evolutivo, que possui o
papel de buscar as soluções ótimas, com o controle
supervisório de sistemas a eventos discretos, que
nesta abordagem fica encarregado de garantir que
a busca seja efetuada apenas sobre o conjunto das
soluções fact́ıveis do problema.

Embora, até este momento, apenas testes bas-
tante preliminares tenham sido executados, os re-
sultados até agora obtidos já sugerem que a abor-
dagem proposta seja promissora. São necessários
testes mais exaustivos e mais sistemáticos, sobre

uma variedade maior de problemas-teste, e consi-
derando uma maior gama de parâmetros do algo-
ritmo, para que se possam estabelecer conclusões
mais definitivas.
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Perkusich†, Antonio Marcus Nogueira Lima†

∗Campus Arapiraca / Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas.
Arapiraca / Maceió, Alagoas, Brasil
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Resumo— Neste trabalho apresentamos uma técnica para a tradução de programas Ladder para modelos em
Redes de Petri Coloridas (CPN). Ladder é usada no desenvolvimento de software para Controladores Lógico
Programáveis, dispositivos usados na automação industrial (e.g.; plantas qúımicas, de gás e de petróleo). Neste
contexto são necessários alto ńıvel de confiança e de segurança, pois a ocorrência de faltas pode resultar em
grandes perdas financeiras e até mesmo de vidas humanas. Assim, aspectos formais inerentes às CPN e seu
suporte ferramental podem ser usados para garantir o ńıvel de confiança desejado de tais sistemas.

Keywords— Ladder, Redes de Petri, Tradução, Automação Industrial.

Abstract— In this work we present a technique for translating Ladder to Coloured Petri Nets (CPN) models.
Ladder is used in software developing for Programmable Logic Controllers, devices used in industrial automation
(e.g.; gas, oil and chemical plants). In this context, a high level of reliability and safety are necessary because
faults can cause from lost of big amounts of money to danger to human lives. Thus, formal aspects of CPN and
its tool support can be used to assure a certain level of reliability for such systems.

Keywords— Ladder, Petri Nets, Translation, Industrial Automation.

1 Introdução

Vários processos na indústria são automatiza-
dos visando a otimização do uso dos recursos
dispońıveis e o aumento na produção. Estes pro-
cessos, como por exemplo em plantas de proces-
samento de gás e petróleo, podem ser implanta-
dos usando um dispositivo chamado Controlador
Lógico Programável (CLP). CLPs permitem o de-
senvolvimento de sistemas de controle flex́ıveis
e confiáveis (Mikkor and Roosimölder, 2004), os
quais variam muito em natureza e complexidade.

Por se tratar de processos industriais, e geral-
mente cŕıticos, os sistemas de controle devem asse-
gurar a estabilidade, a acurácia e a suave transi-
ção de processo ou atividade de manufatura. É
importante que os sistemas se comportem como
esperado. Caso não funcionem desta forma, eles
podem se tornar uma ameaça à segurança de seres
humanos e do meio ambiente. Assim sendo, deve-
se assegurar que tais sistemas não apresentarão
faltas durante suas execuções.

Técnicas de verificação são aplicadas dentro
dos processos de desenvolvimento com o propósito
de evitar comportamentos indesejados dos sis-
temas. Em algumas técnicas usam-se linguagens
matemáticas na descrição do comportamento do
sistema a ser verificado. Como o comportamento
é geralmente complexo, faz-se necessário o uso de
suporte ferramental para que simulações e técnicas
como a verificação de modelos (Clarke et al., 1999)
possam ser executadas. O uso de testes, mesmo
exaustivos, não garante a ausência de erros.

Redes de Petri (do inglês PN - Petri Nets)

são uma ferramenta de modelagem gráfica e
matemática adequadas para descrever e estudar
sistemas concorrentes, asśıncronos, distribúıdos
e/ou estocásticos (Murata, 1989). Neste trabalho,
é usada uma classe de PN chamada de Redes de
Petri Coloridas (Jensen, 2003) (do inglês CPN -
Coloured Petri Nets). Outros detalhes são apre-
sentados na Seção 2.1.

Em se tratando processos de desenvolvimento
de software, dois problemas se destacam na in-
serção das atividades de modelagem e verificação
formais: (i) a necessidade de tempo extra para a
modelagem, e (ii) o treinamento de recursos hu-
manos ou contratação de pessoal especializado na
linguagem a ser usada.

Neste trabalho é apresentada uma técnica de
tradução automática da linguagem Ladder, es-
pecificada pelo padrão IEC 61131-3 (John and
Tiegelkamp, 2001), doravante denominado IEC,
para modelos CPN. Dentre as linguagens especi-
ficadas no padrão IEC, Ladder foi escolhida por
ser uma das mais usadas na indústria (Bos, 2009).
Uma introdução a ela é apresentada na Seção 2.2.

Por ser uma técnica automática, o tempo para
modelagem e verificação é reduzido em relação aos
casos onde a modelagem é feita de forma comple-
tamente manual. Além disso, simulações e verifi-
cação de modelos podem ser executadas em para-
lelo durante a implementação do sistema. A téc-
nica apresentada é aplicada no processo de desen-
volvimento como ilustrado na Figura 1.

Primeiramente, um diagrama Ladder é desen-
volvido (passo 1). Em seguida, um processo au-
tomático é executado para obter o modelo equiva-
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Figura 1: Visão geral.

lente em CPN (passo 2). Este modelo pode ser
simulado a fim de se observar comportamentos
espećıficos do sistema. Outra possibilidade é a
execução da verificação de modelos em busca de
traços de execução que violem alguma propriedade
desejada (passo 3). Baseado nos resultados obti-
dos, o programador pode corrigir seu diagrama
e inicar o processo novamente. Como forma de
otimizar este processo, o desenvolvedor pode ini-
ciar a verificação de uma parte do sistema en-
quanto codifica outra aplicando a verificação com-
posicional (Berezin et al., 1998). Uma explanação
sobre a técnica de conversão apresentada neste
trabalho pode ser vista na Seção 3.

Como posto por (Peng and Zhou, 2004), a
existência de metodologias de conversão entre PN
e linguagens do padrão IEC seria formidável na
indústria de automação. O modelo (desenho) do
sistema pode ser usado para simulações (Colla
et al., 2009). Alguns trabalhos existentes são dis-
cutidos na Seção 4. O uso de tais metodologias
aumenta a confiabilidade do sistema desenvolvido
provendo um modelo comportamental formal o
qual pode ser simulado e verificado.

Como supradito, a técnica apresentada neste
trabalho pode ser automatizada, necessitando de
nenhuma interferência humana em sua execução.
Além disso, o processo de verificação de modelos
é inerentemente automático graças as ferramentas
existentes. Faz-se necessária a descrição das pro-
priedades desejadas em alguma lógica temporal
(e.g.; LTL) Algumas considerações finais acerca
desta técnica e sugestões para trabalhos futuros
são apresentados na Seção 5.

2 Fundamentação teórica

2.1 Redes de Petri Coloridas

CPN (Jensen, 2003) são uma classe de
PN (Murata, 1989) na qual fichas represen-
tam tipos de dados complexos. Tal caracteŕıstica
possibilita que os modelos possam ser descritos
de uma forma mais concisa se comparados
aos modelos descritos usando a classe de PN
lugar/transição. Além disso, uma ferramenta de
software chamada CPN-Tools1 suporta a edição,
simulação e análise de modelos escritos em

1http://cpntools.org/

CPN. Usando PN, é posśıvel modelar conceitos
como concorrência, conflito, sincronização e
compartilhamento de recursos.

Uma PN (Figura 2) é composta por: lugares
(P1, P2, P3 e P4), transições (T1 e T2), e arcos
((P2, T 2) e (P3, T 2), por exemplo). Os lugares
representam condições, atividades ou recursos; as
fichas representam disponibilidade de recursos; as
transições representam eventos; e os arcos indicam
lugares de entrada/sáıda das transições.

unit

3'unit

P3

P2

UNIT

UNIT

2'unit

2'unit

P4
2'unit 3'unit

UNIT

P1

5'unit

T2 T1

Figura 2: Exemplo de PN.

Um estado (ou marcação) do modelo é
definido pela quantidade de fichas presentes em
cada um dos lugares num certo instante da exe-
cução da rede. O disparo de uma transição altera
o estado da rede. Tal disparo deve ocorrer se al-
guma transição estiver habilitada.

Devido às restrições de espaço, as regras de
disparo de transições estão omitidas. Todavia, o
leitor pode recorrer ao livro (Jensen, 2003) para
uma descrição detalhada destas regras.

2.2 Ladder

Ladder é uma linguagem gráfica beaseada nos cir-
cuitos de relé. Devido à sua fácil forma de manipu-
lação, interpretação e representação das conexões
f́ısicas entre componentes (sensores e atuadores),
ela é muito usada em ambientes industriais.

Há diferentes dialetos de Ladder na indústria,
tais como (Siemens, 2004) e (Ridley, 2004), cada
um desenvolvido para um CLP diferente. Além
disso, eles apresentam suas próprias coleções de
funções e algumas pequenas diferenças visuais.
Todavia, todos seguem o padrão IEC.

A execução do CLP é dividida em ciclos de
scan. Durante um ciclo, o fluxo de energia passa
da esquerda à direita e de cima para baixo, cada
degrau do diagrama por vez. Quando o fluxo
chega ao final do diagrama, ou o tempo do ciclo
finaliza, inicia-se o ciclo novamente. Cada degrau
representa uma instrução do programa.

No começo do ciclo, todas as entradas são li-
das e armazenadas. Durante a execução, os dados
a serem usados como sáıda podem ser modifica-
dos a qualquer momento pela lógica de controle
e só são liberados apenas ao final do ciclo. Além
disso, degraus definem o processo de controle e po-
dem ser compostos por linhas onde os elementos
da linguagem são postos.

Os elementos básicos de Ladder são os con-
tatos (entradas) e bobinas (sáıdas). Estes elemen-
tos podem estar dispostos em série e/ou em pa-
ralelo nos degraus. Além disso, degraus contendo
apenas elementos básicos podem ser facilmente ex-
pressos por meio de fórmulas de lógica Booleana.
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Contatos podem se apresentar como normalmente
abertos ou normalmente fechados. Estes últi-
mos representam a negação dos primeiros. Na
Figura 3, a bobina OUT é energizada se um dos
contatos IN1 e IN2 (abertos) for energizado e IN3
(fechado) não for.

|| ||
|| IN1 IN3 OUT ||
||---] [---+---]/[---( )---||
|| | ||
|| IN2 | ||
||---] [---+ ||
|| ||

Figura 3: Exemplo de diagrama Ladder.

Dois dos elementos de Ladder usados neste
trabalho são apresentados na Figura 4: guardas e
temporizadores. Além destes, há cinco operações
que podem ser inclúıdas: atribuição, adição, sub-
tração, divisão e multiplicação. Diferentemente de
contatos e bobinas, tais elementos não podem ser
representados unicamente por fórmulas.

|| || || ||
|| [anIntVar ==] || || T1 ||
||---[ 1 ]------|| ||---[TON 100.0 ms]---||
|| || || ||

(a) || T2 ||
||---[RTO 100.0 ms]---||

|| || || ||
|| {MUL product :=} || || T3 ||
||---{ someVar * 5 }---|| ||---[TOF 100.0 ms]---||
|| || || ||

(b) (c)

Figura 4: Elementos e operações de Ladder

Uma guarda (Figura 4(a)) permite a pas-
sagem de energia caso seja avaliada como ver-
dadeira. Conjunções e disjunções são expressas
pondo guardas em série e em paralelo, respectiva-
mente. Na Figura 4(b) é ilustrada uma operação
de multiplicação. O resultado da multiplicação
someVar * 5 é atribúıdo à variável product.

Por último, há três temporizadores
(Figura 4(c)): delayed Turn On (TON), de-
layed Turn Off (TOF) e Retentive delayed
Turn On (RTO). Enquanto for energizado, o
temporizador TON conta de zero até um valor
de tempo especificado e então libera o fluxo de
energia para o restante do degrau. O tempo-
rizador TOF permite a passagem de energia até
que sua contagem, a partir de um certo valor
de tempo, chegue a zero, quando interrompe a
passagem de energia. Ambos os temporizadores
reiniciam a contagem caso suas entradas passem
a não ser energizadas durante a contagem. Já o
temporizador RTO funciona de forma similar ao
TON, mas sua contagem não é reiniciada quando
sua entrada é desenergizada. Ao ter sua entrada
energizada novamente, este contador continua a
contagem a partir de onde foi interrompida. A
única forma de zerar este temporizador é por
meio de funções previamente implementadas.

3 De Ladder para CPN

3.1 Lógica de controle simples

Como a lógica de controle dos degraus pode ser
expressa pela lógica Booleana, a obtenção do mo-
delo CPN a partir de um degrau composto apenas
por contatos e bobinas é relativamente simples.
A tradução pode ser feita diretamente quando o
degrau não contiver outros tipos de elementos.
No diagrama apresentado na Figura 3, a bobina
OUT é energizada se o valor resultante da fórmula
(IN1∨IN2)∧¬IN3 for verdadeiro. O modelo CPN
daquele diagrama é apresentado na Figura 5.

token

token

token

token

newTupleIn

tupleIn

token

boolValue

formula(tuple)
tuple

Release

R1Logic

Out

false

BOOL

Done

UNIT

(false,false,false)

INPUTS

Start

()

UNIT

Mem

false

BOOL

In
Fusion 10

(false,false,false)

INPUTS
Fusion 10

out2out2

out1

out2

ReadInputs In

Fusion 10Fusion 10

R1

token

Figura 5: Modelo do diagrama da Figura 3.

A leitura dos dados do ambiente no qual se en-
contra o CLP é modelada pelo disparo da transi-
ção ReadInputs. O disparo desta transição efetua
três ações: retira a ficha do lugar Start, que repre-
senta o ińıcio do ciclo de execução; atualiza a ficha
do lugar In, que representa o local de memória que
armazena as leituras das entradas; e passa uma
ficha ao lugar R1, que indica que o fluxo de ener-
gia se encontra no primeiro degrau. A ficha pre-
sente em In é uma tupla com três valores lógicos.
A quantidade de valores desta tupla corresponde
à quantidade de variáveis de entrada do CLP.

Com a ficha presente em R1, R1Logic dispara
e, com base na lógica de controle e nos valores da
tupla presente em In, escreve o devido valor no lo-
cal de memória que corresponde à sáıda (bobina),
lugar Mem. Esta transição também passa uma
ficha ao lugar Done que representa o fim da exe-
cução dos degraus. O disparo de Release libera o
dado de sáıda (atualização do lugar Out2) e põe
uma ficha em Start, indicando uma nova leitura
dos dados do ambiente e o começo de outro ciclo.

A função formula(tuple) na inscrição do arco
(R1Logic,Mem) implementa a lógica de controle
do degrau. Essa função é obtida de acordo
com um algoritmo apresentado em (de Vasconce-
los Oliveira et al., 2009). As funções presentes nos
modelos CPN são implementadas com CPN/ML,
uma variante da linguagem SML (Appel and Mac-
queen, 1991). Abaixo segue o código da função
formula(tuple):

fun formula((IN1,IN2,IN3)) =
(IN1 orelse IN2) andalso not(IN3)

2Este lugar é atualizado por meio da leitura da ficha
presente no lugar Mem pelos arcos out2.
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Contatos normalmente abertos e fechados
com o mesmo nome representam a mesma entrada
no diagrama Ladder. Assim, são considerados da
mesma forma no modelo.

A adição de outro degrau ao diagrama da
Figura 3 demanda a replicação de algumas partes
no modelo. O novo diagrama é apresentado na
Figura 6. Neste diagrama há outra bobina, a qual
será energizada se a fórmula IN3∧¬IN2 for avali-
ada como verdadeira.

|| ||
|| IN1 IN3 OUT1 ||
||---] [---+---]/[---( )---||
|| | ||
|| IN2 | ||
||---] [---+ ||
|| ||
|| IN3 IN2 OUT2 ||
||---] [---]/[-------( )---||
|| ||

Figura 6: Diagrama Ladder com dois degraus.

Apenas algumas mudanças são necessárias
para modelar o novo diagrama. Basta usar uma
tupla em Mem com n valores verdade, onde n é a
quantidade de sáıdas diferentes3. Outra mudança
é a replicação da estrutura que modela o degrau
no último exemplo. Na Figura 7 é apresentado o
modelo CPN para dois degraus.

token

token

token

newTupleIn

tupleIn

tupleIn

token

token

(out1,out2)

(out1,formula2(tupleIn))
token

token

token

(out1,out2)

(formula(tupleIn),out2)
tupleIn

R2Logic

R1Logic

ReadInputs

(false,false)

Done

UNIT

In
Fusion 1

(false,false,false)

INPUTS
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Fusion 1

(false,false,false)

INPUTS

R1 UNIT

Mem
Fusion 2

(false,false)

OUTPUTS

R2 UNIT

()

UNIT

Mem
Fusion 2

(false,false)

OUTPUTS

In

Fusion 1

(false,false,false)

INPUTS
Fusion 1 Fusion 2

Fusion 2Fusion 1

Fusion 1

Out OUTPUTS

Release

newTupleOutnewTupleOut

Start

tupleOut

newTupleOut

Figura 7: Modelo do diagrama da Figura 6.

Nesta rede, R1Logic passa o fluxo de ener-
gia ao segundo degrau (R2 ). A inscrição
(formula(tupleIn), out2) garante que apenas o
primeiro elemento da tupla, que corresponde à
sáıda OUT1 do diagrama, é atualizado. Em
seguida, R2Logic consome a ficha do lugar R2 e
também usa a tupla localizada em In. De forma
semelhante, (out1, formula2(tupleIn)) preserva o
estado da primeira sáıda e escreve no local de
memória que corresponde à sáıda OUT2.

Assim como ocorre com entradas e sáıdas, va-
riáveis auxiliares podem ser modeladas por uma
única tupla que contenha todas elas. Um lugar
denominado Vars representa o local de memória
que armazena tais variáveis.

Admitindo que há um terceiro degrau que pro-
cesse uma adição usando alguma das variáveis de

3Não foi utilizada tupla no exemplo anterior pois havia
apenas uma sáıda.

sistema, é suficiente acrescentar dois arcos: um
conectando o lugar Vars à transição R3Logic para
que esta possa ler a variável, e outro arco retor-
nando ao lugar Vars executando a operação men-
cionada na variável desejada.

3.2 Temporizadores

Os modelos dos temporizadores (Seção 2.2) podem
ser vistos na Figura 8. O disparo de Ti significa a
passagem de energia durante um ciclo no degrau
onde o temporizador se encontra. O lugar In con-
tém o valor avaliado a partir das entradas lidas e
da lógica de controle que precede o temporizador
no mesmo degrau. Por último, o lugarOut contém
a sáıda do temporizador durante o ciclo.

if x=0 then 0
else (if not(boolValue) then TOF else (x-1))

x

boolValue

if x=TON then true
else false

boolValue

if x=TON then TON
else (if (boolValue) then (x+1) else 0)

x

if x=RTO then true
else false

boolValue

x if x=RTO then RTO
else (if (boolValue) then (x+1) else x)

Ti

Ti

TOF

INT

BOOL BOOL

Out

BOOLBOOL

Timer

0

INT

Out

BOOLBOOL

Timer

0

INT

if not(boolValue) then false
else
      if (boolValue andalso x=0) then false
      else true

In

Timer

Ti Out

(c)

In

In

(b)

(a)

Figura 8: Modelos dos temporizadores.

As inscrições RTO, TON e TOF (Figuras 8
(a), (b) e (c), respectivamente) são variáveis
CPN/ML que representam o tempo de seus res-
pectivos temporizadores. Desta forma, no caso de
mudança na configuração do temporizador, deve-
se ajustá-lo na declaração da variável.

O ajuste do temporizador no modelo depende
do tempo de execução real do CLP onde o código
Ladder é embarcado. Admitindo um ciclo de 10
milissegundos e a presença de um temporizador
TON cuja configuração seja de 50 milissegundos,
serão necessários cinco ciclos para que o tempo-
rizador gere uma sáıda energizada4. Neste caso,
o tempo do temporizador no modelo é de cinco
unidades de tempo. Em outras palavras, o tempo
do temporizador do modelo, representado por uma
das três variáveis (TON, TOF ou RTO), é calcu-
lado pela divisão do tempo do temporizador real
pelo tempo de duração do ciclo do CLP espećıfico.
Vale a pena ressaltar que apenas a parte inteira do
valor resultante desta divisão é usado.

4No caso do temporizador TON, cinco ciclos consecu-
tivos com entrada verdadeira são necessários para produzir
uma sáıda verdadeira.
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3.3 Temporizador e operação aritmética

Um diagrama com um temporizador RTO e uma
operação de adição é ilustrado na Figura 9.

|| ||
|| A B Timer {ADD var1 :=} ||
||--] [--+--] [---[RTO 50.00 ms]---+---{ var1 + 1 }---||
|| | | ||
|| | C | D ||
|| +--]/[--------------------+-------------( )---||
|| ||

Figura 9: Diagrama com temporizador e adição.

O degrau apresenta um contato (A) e, em
seguida, divide-se em duas linhas. A primeira
contém um outro contato (B) e um temporizador
retentivo (Timer) em série. A segunda contém
outro contato (C ). Se uma das duas lógicas de
controle for avaliada como verdadeira, uma var-
iável inteira (var1 ) é incrementada em 1 e uma
bobina (D) é energizada. O modelo CPN corre-
spondente é apresentado na Figura 10. Outros as-
pectos são modelados neste exemplo: (i) mais de
uma linha num mesmo degrau, (ii) temporizador
e (iii) manipulação de variável.
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Figura 10: Modelo do diagrama da Figura 9.

Um degrau com mais de uma linha pode ser
modelado com uma disjunção. Contudo, neste
caso há um temporizador que muda a lógica de
controle do degrau. Se não fosse por ele, a sáıda
(D) seria energizada e var1 seria incrementada se
A∧(B∨¬C) fosse verdadeiro. Com a presença do
temporizador, é necessário separar a parte tempo-
rizada da não temporizada. Desta forma, a lógica
do degrau é modelada por uma disjunção entre
(A∧B) temporizado e (A ∧¬C) não temporizado.

Como pode ser visto na Figura 10, há dois lu-
gares para o degrau: R1L1 (parte temporizada)
e R1L2 (parte não temporizada). A parte não
temporizada é modelada como nos exemplos an-
teriores. A fórmula (A ∧¬C) é implementada pela
função checkR1L2 que recebe uma tupla com os
valores de entrada e cujo resultado é posto em L2.

A parte temporizada inicia em R1L1. Como
ilustrado na Figura 8(a), a entrada do tempo-
rizador deve ser o valor resultante da lógica de
controle que o precede. R1L1Log lê as entradas e a
função checkR1L1 funciona como o valor verdade,

pois implementa a lógica de controle mencionada.
L1 conterá a sáıda do temporizador: verdadeiro,
se por pelo menos cinco (valor de RTO) vezes
não necessariamente consecutivas a checkR1L1 for
avaliada como verdadeiro; ou falso, caso contrário.

No mesmo degrau, se a função disj for ver-
dadeira, R1Logic atualizará var1 e energizará D.
Esta função implementa a disjunção dos valores
resultantes das partes temporizada e não tempo-
rizada. Internamente, a função incr usa disj. As
implementações das funções são:

fun checkR1L1((a,b,c)) = a andalso b;
fun checkR1L2((a,b,c)) = a andalso not c;
fun disj(a,b) = a orelse b;
fun incr(a,b,c) = if disj(a,b) then c+1 else c;

Aparentemente, as funções checkR1L1 e
checkR1L2 possuem três parâmetros. Contudo,
elas possuem apenas um do tipo tupleIn, que é
uma tupla com três elementos. Usando tuplas
desta forma, a estrutura do modelo pode se man-
ter intacta mesmo com mudanças na lógica de con-
trole dos degraus. Fazendo-se necessário apenas
alterar o código CPN/ML.

4 Trabalhos relacionados

Pesquisadores têm usado PN para modelar e con-
trolar sistemas de manufatura, alguns lidando di-
retamente com Ladder. Em (Uzam and Jones,
1996), uma metodologia chamada Token Passing
Logic é usada para converter PN controladoras de
sistemas de manufaturas em diagramas Ladder.
Porém, as PN incluem novos conceitos: atuadores
e sensores como estruturas formais das redes.

Em (Lee and Lee, 2009), é apresentado um
processo de conversão de Ladder em modelos PN
analisando atributos do programa Ladder e da
operação do CLP. Capacidade de análise formal
é agregada da teoria de PN para programas Lad-
der. Contudo, para tornar isso posśıvel, conceitos
pouco conhecidos (arco de reińıcio) são usados e
novos conceitos são introduzidos (arco de preser-
vação e lugar de buffer).

Os trabalhos apresentados por (Thapa et al.,
2005) e por (Park et al., 2000) apresentam
traduções de modelos PN para Ladder. O
primeiro usa uma técnica de mapeamento um para
um para gerar código de controle sem falha para
um desempenho operacional melhor.

Estes trabalhos usam uma notação similar a
das PN lugar/transição e introduzem novos con-
ceitos o que dificulta o uso de ferramentas de soft-
ware bem consolidadas. Além disso, caso seja
necessário analisar o modelo diretamente, as PN
ordinárias são de dif́ıcil compreensão pois tendem
a ser demasiado grandes. Mesmo lidando com pe-
quenos diagramas, o modelo correspondente pode
se tornar enorme e ininteliǵıvel.

5 Conclusões

Neste trabalho foi apresentada uma técnica para
conversão de Ladder em modelos CPN. Com ex-
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ceção da definição de tempo dos temporizadores,
não há interferência humana no processo. Esta
caracteŕıstica agiliza o processo de modelagem.
Além disso, a ferramenta CPN-Tools possibilita
simulações de subpartes do sistema bem como a
aplicação da técnica de verificação de modelos de
forma completamente automática.

Uma vantagem no uso de CPN em relação
às redes lugar/transição é que a estrutura da
primeira rede não apresenta mudanças drásticas
quando a lógica de controle é alterada. Mudanças
podem ser feitas a ńıvel de código CPN/ML. Al-
gum desenvolvedor com o mı́nimo conhecimento
em programação funcional pode atualizar o mo-
delo diretamente no código. Inclusive pode testar
diferentes lógicas de controle alterando simples-
mente as funções geradas.

Futuramente é pretendido aplicar este tra-
balho a um estudo de caso com uma maior combi-
nação de elementos de Ladder. Foi percebido que
é posśıvel definir um modelo CPN mais genérico.
Desta forma, mais mudanças poderiam ser refleti-
das apenas no código SML, preservando a estru-
tura da rede. Tal possibilidade será investigada.
Também será implementada uma ferramenta com
interface amigável ao usuário. Outro posśıvel tra-
balho é usar PN temporizadas (Wang, 1998) como
modelo alvo. Assim, será posśıvel modelar tempo-
rizadores totalmente sem intervenção humana.
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Abstract— This paper proposes a particle filter for linear max-plus systems. A brief introduction to discrete event systems is
presented in a max-plus context. The paper describes some fundamental results in particle filtering and applies these results to the
max-plus linear systems leading to a stochastic filtering algorithm. An example illustrates the method and some conclusions are
drawn.

Keywords— Stochastic Filtering, Discrete Event Systems, Max-plus Algebra, Particle Filters

Resumo— Este trabalho propõe um filtro estocástico do tipo filtro de partículas para sistemas max-plus lineares. Uma pequena
introdução aos sistemas a eventos discretos no contexto da abordagem max-plus é apresentada. Em seguida os fundamentos de
filtros de partículas, aplicados aos sistemas max-plus, são descritos, chegando assim a um algoritmo de filtragem estocástica. Um
exemplo ilustrativo é apresentado e são esboçadas conclusões.

Palavras-chave— Filtragem Estocástica, Sistemas a Eventos Discretos, Álgebra Max-plus, Filtros de Partículas

1 Introdução

O desenvolvimento das técnicas de filtragem estocás-
tica (Brown and Hwang, 1997) vem permitindo os
avanços em várias áreas de pesquisa, em especial na
geração de tecnologia espacial e militar (Bar-Shalom
et al., 2001). Pode-se citar particularmente o filtro
de Kalman (Brown and Hwang, 1997), cuja presença
se tornou indispensável em equipamentos eletrônicos
de comunicação via frequência modulada (FM) e em
sistemas de rastreamento aéreo e de navegação (Bar-
Shalom et al., 2001).

Os Sistemas a Eventos Discretos (SED)
(Cassandras and Lafortune, 1999) constituem
uma classe de sistemas caracterizados pelo fato de
sua dinâmica ser dirigida pela ocorrência de eventos,
em oposição aos sistemas contínuos cuja dinâmica é
determinada pela passagem do tempo. Num SED as
mudanças de estado ocorrem única e exclusivamente
devido à ocorrência de eventos. O estudo destes siste-
mas é de fundamental importância em diversas áreas
como redes de computadores, sistemas de tráfego e
no planejamento de atividades de carácter logístico,
podendo-se destacar a sua aplicação nos sistemas de
manufatura, onde é utilizado para otimizar o tempo
de produção e o uso do estoque (Maia et al., 2005).
Dentre os modelos existentes para o tratamento de
tais sistemas, destacam-se as Redes de Petri (RP)
(Murata, 1989) e a abordagem baseada na álgebra de

dióides, ou mais simplesmente, na álgebra max-plus
(Baccelli et al., 1992). Esta última é a abordagem
utilizada neste trabalho.

Um enfoque possível para os SED considera
como variáveis de modelagem os “datadores”, isto é,
as informações relativas aos instantes de ocorrência
de eventos. Neste contexto, podem ocorrer situações
práticas onde nem todos os datadores são diretamente
observados, de forma análoga ao que ocorre em sis-
temas contínuos nos quais o estado não é totalmente
observado. Além disso, é comum que os datadores
não observados tenham seus valores influenciados por
variáveis aleatórias, que combinadas com os aspectos
estruturais do sistema provocam variações aleatórias
nos instantes de ocorrência dos eventos.

O presente trabalho pretende abordar exatamente
esta situação, tratando do problema de obter estima-
tivas ótimas, num contexto ruidoso, de instantes de
ocorrência de eventos não-observáveis em SED. Es-
tas estimativas deverão ser obtidas de modo análogo
ao utilizado nos filtros de Kalman para sistemas con-
tínuos, isto é, a partir de observações de algumas va-
riáveis do sistema, obter-se-ão estimativas de outras
variáveis não-observadas sujeitas a perturbações esto-
cásticas previamente modeladas. A técnica de filtra-
gem conhecida como “Filtro de Partículas” será utili-
zada neste trabalho. Os filtros de partículas utilizam
o conceito de simulação de Monte-Carlo, isto é, pro-
duzem uma aproximação de uma distribuição proba-
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bilística através de um grande número de amostras às
quais são atribuídos pesos. Estas amostras evoluem
de acordo com a dinâmica do sistema e têm seus pe-
sos atualizados a partir da existência de medidas das
saídas do sistema.

O artigo está organizado como segue. Na se-
ção 2 os sistemas max-plus são brevemente descri-
tos, definindo-se também o cenário de perturbações
que afetam o sistema. A seção 3 descreve o princí-
pio de funcionamento do filtro de partículas e a ma-
neira pela qual ele pode ser aplicado aos sistemas max-
plus lineares com perturbação. Finalmente, na seção 4
apresentam-se alguns resultados de simulação numé-
rica e na seção 5 esboçam-se algumas conclusões.

2 Álgebra Max-Plus

É possível modelar um sistema a eventos discretos
como uma rede de Petri (Baccelli et al., 1992). Uma
rede de Petri é um objeto abstrato constituído de um
grafo bi-partido e de uma marcação (função). No
grafo os nós podem ser de dois tipos: lugares e tran-
sições. A marcação associa a cada lugar um número
inteiro (diz-se que o lugar contém fichas). As transi-
ções estão relacionadas aos eventos do sistema e os lu-
gares definem condições para que estes eventos ocor-
ram. Uma transição pode disparar se os lugares acima
dela contêm fichas. Neste trabalho consideraremos RP
p-temporizadas, nas quais os lugares têm um tempo
de permanência mínimo para as fichas. O disparo de
uma transição altera a marcação da rede, redefinindo
as condições de disparo e produzindo a dinâmica do
sistema. Neste contexto, os recursos do sistema são
representados por fichas nas diversas posições do pro-
cesso de produção, as durações das atividades são re-
presentadas pelo tempo de permanência das fichas nos
lugares e as ocorrências dos eventos são representadas
pelos disparos das transições, que consomem fichas
nos lugares anteriores à transição e produzem fichas
nos lugares seguintes à transição. Uma classe impor-
tante de redes de Petri são os Grafos de Eventos Tem-
porizados (GET), caracterizados por apresentarem um
único arco de entrada e um único arco de saída em
cada lugar. Na figura 1 apresenta-se um grafo de even-
tos temporizado.

Figura 1: Exemplo de Grafo de Eventos Temporizado

Nesta figura é importante observar a existência de
transições não condicionadas por nenhuma outra tran-
sição do sistema (transição u na figura) e transições
que não condicionam nenhuma outra transição do sis-
tema (transição z na figura). Estas transições são cha-
madas respectivamente de entrada e de saída do sis-
tema; as outras transições são chamadas de internas ou
transições de estado. Assume-se que apenas as transi-
ções de saída do sistema são observadas no contexto
de filtragem desenvolvido na próxima seção.

Pode-se associar a cada transição de um GET uma
seqüência crescente de números inteiros {x(k)}, para
k = 0, 1, 2, . . ., onde cada elemento da série repre-
senta o instante do k-ésimo disparo dessa transição.
Supondo agora conhecida a seqüência associada às
transições de entrada de um GET, é possível determi-
nar as seqüências de disparo de todas as transições do
GET. De fato, considerando novamente o GET da fi-
gura 1, é possível escrever as seguintes relações entre
os instantes de disparo das transições:

x1(k) = 1 + x2(k − 1) (1a)
x2(k) = max{2 + x2(k − 1);u(k)} (1b)
z(k) = max{2 + x1(k); 1 + x2(k)} (1c)

Renomeando o operador max como sendo ⊕ e o ope-
rador + como sendo ⊗, pode-se reescrever:

x1(k) = 1⊗ x2(k − 1) (2a)
x2(k) = 2⊗ x2(k − 1)⊕ u(k) (2b)
z(k) = 2⊗ x1(k)⊕ 1⊗ x2(k) (2c)

ou, em forma matricial:

xk = A⊗ xk−1 ⊕B ⊗ uk (3)
zk = C ⊗ xk

sendo:

A =

(
−∞ 1
−∞ 2

)
; B =

(
−∞
0

)
; C =

(
2 1

)
xk =

(
x1(k) x2(k)

)T
; uk = u(k) e zk = z(k)

Tem-se portanto um sistema de equações recursi-
vas lineares numa nova álgebra. De modo geral, um
semi-anel idempotente (ou dióide) é caracterizado por
um conjunto e duas operações (soma e produto), no-
tado (D,⊕,⊗), tal que a soma seja associativa, comu-
tativa e idempotente (a ⊕ a = a), e o produto seja
associativo (mas não necessariamente comutativo) e
distributivo à esquerda e à direita em relação à soma.
Além disso, devem existir elementos neutros para am-
bas as operações, notados por ε (elemento nulo) e por
e (elemento unitário), e o elemento nulo deve ser ab-
sorvente em relação ao produto. Isto é, ∀a ∈ D,
a ⊕ ε = a, a ⊗ e = a, a ⊗ ε = ε. É imediato
perceber que o conjunto Z ∪ {−∞} munido das duas
operações ⊕ ≡ max e ⊗ ≡ + é um dióide, no qual
ε = −∞ e e = 0. Um dióide é completo se ele for
fechado em relação a somas infinitas e se o produto for
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distributivo em relação a somas infinitas. A estrutura
(Z ∪ {−∞} ∪ {∞},max,+) é um dióide completo
usualmente denominado Max-plus e notado por Zmax.

Este exemplo utiliza o que se convenciona chamar
de datadores, isto é, sequências crescentes {x(k)} que
representam as datas ou instantes de ocorrência dos
disparos da transição x. Observa-se que, formalmente,
as equações 3 são muito similares às equações de es-
tado em sistemas com dinâmica contínua.

Os sistemas abordados neste trabalho são, por de-
finição os sistemas a eventos discretos que podem ser
descritos pelas equações 3 admitindo-se em geral que
xk ∈ Rn×1, uk ∈ Rp×1 e zk ∈ Rq×1 e que as matri-
zesA, B e C tem dimensões apropriadas. Além disso,
duas hipóteses adicionais são consideradas.

Por um lado admite-se que a matriz C contém
exatamente um elemento e em cada linha, sendo todos
os outros iguais a ε havendo no máximo um elemento
e em cada coluna. Esta hipótese não é restritiva pois
qualquer sistema do tipo da equação 3 pode ser colo-
cado nesta forma pela inclusão de linhas e colunas nas
matrizes A e B (Hardouin et al., 2010). Em outras
palavras assume-se que a matriz C tem a matriz iden-
tidade como sub-matriz e que algumas das variáveis
internas são diretamente observadas. Pode-se portanto
reescrever o modelo dado pela equação 3 da seguinte
forma:

xk = A⊗ xk−1 ⊕B ⊗ uk (4)
zk = x′′k

sendo xk =

(
x′k
x′′k

)
e A =

(
A′

A′′

)
. A partir destas

equações é possível escrever:

zk = A′′ ⊗ xk−1 ⊕ B ⊗ uk (5)

Por outro lado, assume-se que as perturbações que
afetam o sistema atuam exclusivamente nos elementos
da matriz A e da matriz B, admitindo-se que os ele-
mentos aij e bij destas matrizes são variáveis aleató-
rias independentes entre si com distribuições unifor-
mes e conhecidas.

No contexto deste trabalho o problema de filtra-
gem consiste portanto em obter estimativas para os
estados não diretamente observados x′k conhecendo-
se uma sequência de medidas zj e de entradas uj ,
j = 1, . . . , k e a distribuições de probabilidade dos
elementos das matrizes A e B.

3 Filtros de Partículas aplicados a Sistemas
Max-Plus

Os Filtros de Partículas utilizam uma representação
por partículas da densidade de probabilidade do es-
tado do sistema para realizar uma estimação sequen-
cial de Monte-Carlo1 deste estado. Uma representa-
ção por partículas é um conjunto de amostras da variá-
vel que se deseja estimar, amostradas de acordo com

1Uma estimação sequencial de Monte-Carlo é uma técnica para
a implementação de um filtro Bayesiano recursivo através de simu-
lações de Monte-Carlo (Ristic et al., 2004)

uma densidade chamada "densidade de importância".
O método de Monte-Carlo é baseado no seguinte fato.
Seja I =

∫
g(x) dx uma integral que se deseja ava-

liar e π(x) uma densidade de probabilidade tal que
g(x) = f(x) · π(x). Se for possível sortear N amos-
tras da variável x de acordo com a densidade π(x)
{xi, i = 1, . . . , N}, então IN = 1

N

∑N
i=1 f(x

i) é
uma estimativa não-polarizada da integral I . Além
disso, se as amostras da variável x forem sorteadas
segundo uma outra densidade q(x), similar2 a π(x),
então IN =

∑N
i=1 f(x

i) · w(xi), sendo w(xi) =
w̃(xi)

1
N

∑N
j=1 w̃(xj)

e w̃(xi) = π(xi)
q(xi) . A densidade q(x) é

a densidade de importância.

Considerando agora um sistema max-plus linear
conforme descrito na seção anterior, seja Xk = {xj},
j = 0, . . . , k o conjunto de todos os valores das variá-
veis de estado x até o instante k e seja Zk definido
de modo análogo. Uma abordagem comum para o
problema de filtragem consiste em realizar o cálculo
da probabilidade p(Xk|Zk) a partir da probabilidade
p(Xk−1|Zk−1) e do valor da medida zk. Contudo, le-
vando em conta a equação 4 e que os elementos da ma-
triz A são variáveis aleatórias independentes, conclui-
se que, dado xk−1, os vetores x′k e x′′k = zk são inde-
pendentes. Em outras palavras: p(X′k|Xk−1, zk) =
p(X′k|Xk−1). A melhor estimativa que se pode ter
do estado x′k depende exclusivamente da estimativa
do estado xk−1. Por este motivo busca-se neste tra-
balho um procedimento recursivo para a obtenção da
probabilidade p(Xk−1|Zk), em função da probabili-
dade p(Xk−2|Zk−1) e da medida zk. A representa-
ção para as densidades de probabilidade acima é feita
através do conceito de "partículas", isto é, supõe-se
a existência de um conjunto de amostras (ou partí-
culas) {Xi

k−1}, i = 1, . . . , N amostrado segundo a
densidade de importância q(Xk−1|Zk) com os res-
pectivos pesos {wik} que representam a probabilidade
p(Xk−1|Zk), isto é:

p(Xk−1|Zk) ∼=
N∑
i=1

wik · δ(Xk−1 −Xi
k−1) (6)

Conforme a discussão ao início desta seção tem-
se que:

wik ∝
p(Xi

k−1|Zk)
q(Xi

k−1|Zk)

Deseja-se portanto, a partir de uma representação
de p(Xk−2|Zk−1) (do tipo definido pela equação 6) e
da medida zk, obter uma representação por partículas
para p(Xk−1|Zk). Para obter fórmulas recursivas ade-
quadas, deve-se escolher uma densidade de importân-
cia que satisfaça a seguinte condição de fatorização:

q(Xk−1|Zk) , q(xk−1|Xk−2,Zk) · q(Xk−2|Zk−1).
(7)

2Uma densidade de probabilidade q(x) é similar a π(x) se ∀x :
π(x) > 0 ⇒ q(x) > 0.
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A densidade q(xk−1|Xk−2,Zk) deve ser utili-
zada para expandir a partícula Xi

k−2 para Xi
k−1, in-

cluindo um novo estado xik−1. A equação de atualiza-
ção do respectivo peso wik é obtida a seguir. Tem-se:

p(Xk−1|Zk) =

= p(Xk−1|zk,Zk−1)

=
p(zk|Xk−1,Zk−1) · p(Xk−1|Zk−1)

p(zk|Zk−1)
, (8)

mas dado que:

p(Xk−1|Zk−1) =

= p(xk−1|Xk−2,Zk−1) · p(Xk−2|Zk−1)
∼= p(xk−1|xk−2) · p(Xk−2|Zk−1), (9)

pode-se substituir (9) em (8) obtendo-se a seguinte ex-
pressão:

p(Xk−1|Zk) =

∼=
p(zk|xk−1) · p(xk−1|xk−2) · p(Xk−2|Zk−1)

p(zk|Zk−1)
∝ p(zk|xk−1) · p(xk−1|xk−2) · p(Xk−2|Zk−1).

Mas:

wik ∝
p(Xi

k−1|Zk)
q(Xi

k−1|Zk)

∝
p(zk|xik−1) · p(xik−1|xik−2) · p(Xi

k−2|Zk−1)
q(xik−1|Xi

k−2,Zk) · q(Xi
k−2|Zk−1)

∝
p(zk|xik−1) · p(xik−1|xik−2)

q(xik−1|Xi
k−2,Zk)

· wik−1,

Portanto:

wik = wik−1 ·
p(zk|xik−1) · p(xik−1|xik−2)

q(xik−1|Xi
k−2,Zk)

.

Admite-se ainda:

q(xik−1|Xi
k−2,Zk) = q(xik|xik−2, zk)

e finalmente:

wik = wik−1 ·
p(zk|xik−1) · p(xik−1|xik−2)

q(xik−1|xik−2, zk)
.(10)

Desde que respeitada a condição de similaridade
citada no início desta seção, em princípio a função de
densidade de importância pode ser escolhida com li-
berdade. Entretanto, segundo (Ristic et al., 2004) esta
escolha é um aspecto crítico em filtros de partículas.
Mostra-se em (Doucet and Andrieu, 2000) que a esco-
lha ótima é dada por:

qopt(x
i
k−1|xik−2, zk) = p(xik−1|xik−2, zk).

Visando a simplicidade do algoritmo, neste traba-
lho adotar-se-á uma escolha sub-ótima para a densi-
dade de importância dada por:

q(xik−1|xik−2, zk) = p(xik−1|xik−2). (11)

Esta escolha permite avançar o contador k no pro-
cesso de filtragem simplesmente multiplicando-se (⊗)
uma nova realização das matrizes A e B por cada par-
tícula xik−2, i = 1, . . . , N e pelos valores conheci-
dos de uk−1, expandindo assim a partícula Xi

k−2 para
Xi
k−1. Esta etapa é similar, em filtragem de Kalman,

ao procedimento de previsão do estado.
A substituição da equação 11 na equação 10 re-

sulta em:

wik = wik−1 · p(zk|xik−1). (12)

Esta equação é utilizada para atualizar os pesos
das partículas no momento em que a medida zk se
torna disponível. Em filtragem de Kalman isto equi-
vale ao procedimento de atualização das previsões,
isto é, o procedimento de correção da estimativa feita
no procedimento de previsão, à luz de uma nova me-
dida. Levando-se em conta que tanto a medida zk
quanto a partícula xik−1 e as variáveis de entrada uk
são conhecidas no momento deste cálculo, conclui-se
que a atualização deve ser feita por:

wik = wik−1 · V (ηk, zk), (13)

sendo a função de verossimilhança V (η, z) deduzida
no apêndice (equação 15) e ηTk = [xiTk−1 | uTk ].

Observa-se que o procedimento de previsão base-
ado na equação 11 não depende da ocorrência da k-
ésima medida zk. Portanto nada impede que seja rea-
lizado logo após a atualização da estimativa de Xk−1,
resultando, conforme discutido anteriormente, na me-
lhor estimativa possível para xk dadas as medidas em
k. A estimativa de xk é portanto dada por:

x̂k =

N∑
i=1

xik · wik. (14)

É usual na evolução de um algoritmo de filtragem
por partículas a observação de um fenômeno de co-
lapso de probabilidades no qual ao longo das itera-
ções, muitas partículas adquirem pesos muito baixos
e poucas assumem peso não desprezível. A ocorrência
deste fato leva a um mal-condicionamento da repre-
sentação por partículas da densidade de probabilidade
de Xk. Para evitar este problema, quando se detecta
que o número efetivo de partículas que representa a
função de densidade de probabilidade é muito baixo,
utiliza-se um procedimento de reamostragem de partí-
culas, que pode ser resumido como segue. Cada par-
tícula é clonada um número de vezes proporcional ao
seu peso. Como o número total de partículas deve per-
manecer igual a N , resulta que as patículas com peso
muito baixo não terão clones, sendo assim abandona-
das. Após o procedimento de clonagem, os pesos das
partículas sobreviventes são reajustados, assumindo o
valor 1/N . Este procedimento é formalmente descrito
em (Ristic et al., 2004).

Finalmente, é possível sintetizar o algoritmo pro-
posto para filtragem por partículas de sistemas max-
plus da seguinte forma:
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1. k=0;

2. Inicializar N partículas, Xi
0, i = 1, . . . , N ;

3. Para cada k:
Ler a medida zk;
Atualizar os pesos de Xi

k−1 (eq. 13);
Se necessário, reamostrar;
Gerar as partículas para k (eq. 4);
Estimar xk (eq. 14);

4. Fim

Na próxima seção um exemplo permite avaliar o
desempenho do algoritmo de filtragem proposto.

4 Resultados

Consideremos o sistema descrito pela matriz A
abaixo, proposto em (Loreto et al., 2010). Supõe-se
que as entradas sejam nulas (sistema autônomo) e que
os estados de número 3, 6 e 8 sejam diretamente obser-
vados. Os elementos (2, 1), (5, 2), e (5, 4) da matriz
A são variáveis aleatórias uniformemente distribuídas
segundo os valores entre colchetes. Os outros valores
são determinísticos.

A =



ε ε 4 ε ε ε 2 ε ε
[1, 7] ε ε ε ε ε ε 3 ε
ε 5 ε ε ε ε ε ε 1
4 ε ε ε ε 3 ε ε ε
ε [3, 5] ε [1, 3] ε ε ε ε ε
ε ε 5 ε 4 ε ε ε ε
ε ε ε 4 ε ε ε ε 3
ε ε ε ε 3 ε 5 ε ε
ε ε ε ε ε 2 ε ε ε


A este sistema foi aplicado o filtro de partículas des-
crito anteriormente e comparado com o observador de
estado proposto em (Hardouin et al., 2010), caracteri-
zado por determinar um limite inferior para cada va-
riável de estado. As figuras 2 e 3 e as tabelas compa-
rativas dos erros médio e máximo para cada estado são
apresentadas a seguir.

Figura 2: Trajetória da transição 2

Figura 3: Trajetória da transição 5

Erro Médio
Est. Filt. Obs.
x1 0,00 0,00
x2 1,19 2,61
x3 0,00 0,00
x4 0,00 0,00
x5 0,58 3,17
x6 0,00 0,00
x7 0,00 0,00
x8 0,00 0,00
x9 0,00 0,00

Erro Máximo
Est. Filt. Obs.
x1 0,00 0,00
x2 2,44 5,85
x3 0,00 0,00
x4 0,00 0,00
x5 1,25 5,66
x6 0,00 0,00
x7 0,00 0,00
x8 0,00 0,00
x9 0,00 0,00

Observa-se que, exceto os estados 2 e 5, todos os
outros são observados e filtrados com precisão. As
figuras mostram que nos trechos selecionados as es-
timativas produzidos pelo filtro de partículas são em
geral mais próximas do estado real que o seu limiar
inferior. Este fato é confirmado pelas estimativas de
erro dos dois algoritmos mostradas nas tabelas.

5 Conclusão

Neste trabalho desenvolveu-se um algoritmo de filtra-
gem estocástica para sistemas max-plus lineares ba-
seado na técnica conhecida como filtro de partículas.
Mostrou-se uma maneira simples de realizar a amos-
tragem por importância, baseada na geração de previ-
sões a partir de partículas do estado no valor prece-
dente de contagem. Mostrou-se também como atuali-
zar os pesos das partículas a partir da obtenção de uma
nova medida, utilizando unicamente a função de ve-
rossimilhança obtida a partir da probabilidade da me-
dida condicionada ao estado. Uma expressão para esta
função de verossimilhança foi deduzida para o caso
max-plus linear em que as perturbações estocásticas
estão associadas aos elementos das matrizes A e B do
modelo dinâmico do sistema, sendo variáveis aleató-
rias uniformemente distribuídas. Os resultados apre-
sentados mostram que as técnicas de filtragem de par-
tículas aplicadas a sistemas max-plus lineares, embora
envolvendo uma escolha sub-ótima da densidade de
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importância, levam a estimativas próximas aos valores
reais do estado do sistema. Estudos estão em curso
visando a utilização da amostragem ótima, que tem
como contrapartida maior complexidade tanto na fase
de previsão como na fase de atualização.
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Apêndice: Cálculo da função de verossimilhança

Consideremos a equação max-plus z = A′′ ⊗ x ⊕
B ⊗ u, sendo x ∈ Rn×1, z ∈ Rq×1, u ∈ Rp×1,
A′′ ∈ Rq×n e B ∈ Rq×p. Definindo ηT = [xT | uT ],
e H = [A′′ | B], tem-se z = H ⊗ η, sendo η ∈ Rr×1,
H ∈ Rq×r e r = n + p. Supõe-se que os elementos
da matriz H , notados por hij , sejam variáveis aleató-
rias independentes e uniformemente distribuídas entre
hij e hij , sendo suas funções de probabilidade acumu-
lada e de densidade de probabilidade respectivamente
dadas por:

Fij(τ) =


0 se τ ≤ hij
τ−hij

hij−hij
se hij < τ ≤ hij

1 se τ > hij

pij(τ) =


1

hij−hij
se hij < τ ≤ hij

0 se τ ≤ hij ou τ > hij

Determina-se a seguir a densidade de probabilidade da
variável aleatória z, condicionada pelo vetor η, isto é,
pz(t|η), sendo t = [t1 . . . tq]

T ∈ Rq×1. Em razão da
independência dos elementos de H tem-se que:

P [z ≤ t] = P [z1 ≤ t1 e . . . e zq ≤ tq] =
q∏
i=1

P [zi ≤ ti]

Porém:

P [zi ≤ ti] = P [max
j

(hij + ηj) ≤ ti]

= P [hi1 ≤ ti − η1 e . . . e hir ≤ ti − ηr]

=

r∏
j=1

Fij(ti − ηj)

Portanto a função de probabilidade acumulada con-
junta do vetor z, condicionada por η, é dada por:

Fz(t|η) =

q∏
i=1

r∏
j=1

Fij(ti − ηj)

Derivando-se sucessivamente em relação a t1 . . . tq
obtém-se a densidade de probabilidade procurada:

pz(t|η) =
q∏
i=1

∂

∂ti
(

r∏
j=1

Fij(ti − ηj))

=

q∏
i=1

(

r∑
j=1

∂

∂ti
(Fij(ti − ηj))

r∏
k 6=j

Fik(ti − ηk))

=

q∏
i=1

(

r∑
j=1

pij(ti − ηj)
r∏
k 6=j

Fik(ti − ηk))

Se o vetor z for conhecido, a função acima é cha-
mada de função de verossimilhança de η. Neste caso,
substituindo-se t pelo valor conhecido de z, obtém-se:

V (η, z) =

q∏
i=1

(

r∑
j=1

pij(zi − ηj)
r∏
k 6=j

Fik(zi − ηk))

(15)
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Abstract Based on previous work on implementation of supervisors on PLCs, this article offers a proposal for implementation 
that has advantages over others. The synthesis of supervisor is made according to local modular approach to implementation is 
in Sequential Function Chart language. The result is a control logic capable of dealing at once all the events that happened in the 
plant and could generate even a controllable event for each control cell. 

Keywords Programmable Logic Controllers, Supervisory Control Theory, Sequential Function Chart, SFC 

Resumo Baseado em trabalhos anteriores sobre implementação de supervisores em CLPs, este artigo traz uma proposta que 
apresenta vantagens em relação às demais. A síntese de supervisores é feita segundo a abordagem modular local e a implementa-
ção se dá na linguagem Sequential Function Chart. O resultado é uma lógica de controle capaz de tratar de uma vez só todos os 
eventos que aconteceram na planta, além de poder gerar ainda um evento controlável por cada célula de controle. 

Palavras-chave Controladores Lógicos Programáveis, Teoria de Controle Supervisório, Sequential Function Chart, SFC

1   Introdução 

Tipicamente um sistema real é constituído por diver-
sos subsistemas, cada qual apresentando um compor-
tamento específico. Na Teoria de Controle Supervi-
sório (TCS), proposta por Ramadge e Wonham 
(1989), e em suas extensões, o comportamento livre 
destes subsistemas é modelado por autômatos de es-
tados finitos e especificações de controle são também 
modeladas no intuito de representar as restrições ao 
comportamento livre da planta. Assim, a partir destes 
modelos, um ou mais supervisores são sintetizados de 
forma a garantir que a planta sob a ação de controle 
atenda às especificações impostas. 

Esta teoria tem sido usada com sucesso para a 
solução de problemas de controle supervisório e di-
versos trabalhos sobre o tema foram apresentados na 
literatura. Em particular, a abordagem modular local 
de síntese de supervisores, proposta por Queiroz e 
Cury (2000), tem sido amplamente empregada uma 
vez que permite explorar a modularidade natural do 
sistema e das especificações, levando a supervisores 
menores em relação ao supervisor obtido na aborda-
gem monolítica. Queiroz et al. (2001), (Cruz et al., 
2009) apresentaram metodologias de implementação 
de supervisores em CLPs usando a linguagem Lad-
der. 

Neste artigo apresenta-se uma proposta de im-
plementação de uma arquitetura de controle supervi-
sório utilizando uma linguagem de alto nível, como 
em (Vieira, 2007), mas que permite o tratamento de 
um número maior de eventos por ciclo de varredura 
do CLP, como em (Cruz et al., 2009).  

O artigo está organizado como segue. Na Seção 
2 apresenta-se uma revisão sobre propostas de im-
plementação da arquiteturade controle supervisório 
em CLPs. Na Seção 3 apresenta-se a metodologia 
proposta e na Seção 4 ilustra-se a mesma por inter-
médio de sua aplicação a um estudo de caso. Na Se-
ção 5 são apresentadas as conclusões deste trabalho. 

2   Revisão sobre Propostas de Implementação 

Na arquitetura proposta por Queiroz (2004) o 
sistema de controle é estruturado em três blocos de-
nominados “Supervisores Modulares”, “Sistema Pro-
duto” e “Sequências Operacionais”, conforme ilus-
trado na Figura 1 (Queiroz, 2004).  

 
Figura 1. Arquitetura de Controle Supervisório 

 
Assim, os blocos Sistema Produto e Sequências 

Operacionais funcionam como uma interface entre os 
supervisores modulares e o sistema a ser controlado. 
Os supervisores modulares coordenam o comporta-
mento do sistema restringindo a ocorrência de even-
tos controláveis. O Sistema produto é composto por 
modelos dos subsistemas individuais, sendo respon-
sável pelo tratamento de eventos (geração de eventos 
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controláveis e sinalização da ocorrência de eventos 
não-controláveis). As sequências operacionais diri-
gem o sistema a ser controlado, enviando sinais para 
os atuadores e recebendo informações dos sensores. 

Em (Queiroz, 2004) é apresentada uma proposta 
de implementação em CLP usando a linguagem Lad-
der Diagram. Nesta abordagem, sempre que ocorre o 
tratamento de um evento qualquer é necessário que 
ocorra a atualização do estado ativo de todos os su-
pervisores antes de realizar o tratamento de outro 
evento, o que provoca um atraso no tratamento de 
eventos por parte do CLP. 

A mesma arquitetura do sistema de controle pro-
posta por Queiroz (2004) foi utilizada por Vieira 
(2007), o qual apresentou uma implementação em 
alto nível usando a linguagem Sequential Function 
Chart (SFC). A vantagem é que esta programação é 
estruturada e modularizada, o que facilita a distribui-
ção do controle. Em (Vieira, 2007) o programa do 
CLP é estruturado em diversos Function Blocks 
(FBs), cada qual com uma função específica.  

Na Erro! Fonte de referência não encontra-
da., apresenta-se a ordem em que estes FBs são cha-
mados para atualização a cada ciclo de varredura do 
CLP, conforme detalhado a seguir. 

O primeiro a ser chamado é o FB MS, o qual re-
aliza a chamada sequencial de todos os FBs que im-
plementam os supervisores (SRA, SRB,...)  determi-
nando a ação de controle dos mesmos, ou seja, esta-
belecem o valor para cada um dos sinais de desabili-
tação de eventos controláveis. Destaca-se que a or-
dem de chamada destes FBs é irrelevante. Em segui-
da é chamado o FB PS o qual realiza a chamada se-
quencial de todos os FBs que implementam o modelo 
dos subsistemas individuais (G1, G2, ...). Cada um 
destes FBs só é chamado se o tratamento de eventos 
do subsistema correspondente não estiver impedido, 
para tanto é realizada a chamada a um FB que deter-
mina esta informação (dg1, dg2, ...). 

Figura 2. Ordem de chamada de blocos em (Vieira, 2007) 
 

A ordem de chamada dos FBs (G1, G2, ...) prio-
riza o tratamento de eventos. Além disto, para priori-
zar o tratamento dos eventos não-controláveis em 
detrimento do tratamento dos eventos controláveis, o 
FB PS é chamado duas vezes consecutivas. Na pri-
meira vez, quando a variável CED = 1, são tratados 
apenas os eventos não-controláveis, na segunda vez 
quando CED = 0 são tratados os eventos controlá-
veis. Por fim é chamado o FB OP, que chama todos 
os FBs das sequências operacionais.  

Nesta metodologia, quando ocorre o tratamento 
de um evento de um dado subsistema, impede-se o 
tratamento de eventos de todos os subsistemas que 
definem alguma célula de controle com o subsistema 
em questão. É possível, contudo, o tratamento de 
eventos de subsistemas que não compartilham qual-
quer célula de controle com o subsistema em questão. 
Conforme definido em (Vieira, 2007) uma célula de 
controle é constituída por um supervisor e os subsis-
temas coordenados por ele. 

Em (Cruz et al., 2009) é proposta uma metodo-
logia de implementação que permite tratar vários 
eventos no mesmo ciclo de varredura, inclusive even-
tos do mesmo subsistema. Nestes trabalhos, também 
é utilizada a abordagem modular local e a implemen-
tação é feita em linguagem Ladder. O diferencial da 
proposta de Cruz et al. (2009) em relação à proposta 
de Vieira (2007) consiste no fato da implementação 
das transições de estado devido a eventos não-
controláveis ser separada daquelas que se dão pela 
ocorrência de eventos controláveis, conforme ilustra-
do na Figura 3, que consiste num diagrama de im-
plementação e, ao mesmo tempo, um fluxo de pro-
cessamento do programa.  

 
Figura 3. Fluxograma de processamento (Cruz et al., 2009) 

 
Num bloco é feita a implementação referente às 

transições de estado no sistema produto, SP, devido à 
ocorrência de eventos não-controláveis na planta. 
Noutro são implementadas as transições de estado 
nos supervisores devido a estes mesmos eventos. 
Neste ponto do programa os estados dos supervisores 
estão atualizados, mesmo com a ocorrência de um 
grande número de eventos não-controláveis. Num 
terceiro bloco, é feito um mapeamento das desabili-
tações de eventos controláveis devido à ação conjun-
ta dos supervisores. Num quarto bloco, com base nas 
transições do SP devido a eventos controláveis, é 
feita a geração dos eventos controláveis não desabili-
tados anteriormente. Por fim, no último bloco são 
implementadas as transições de estado nos superviso-
res devido aos eventos controláveis gerados. Seguin-
do este fluxograma de processamento, num mesmo 
ciclo de varredura do CLP são tratados todos os e-
ventos não controláveis que aconteceram na planta, e 
ainda diversos eventos controláveis não desabilitados 
pelos supervisores. 
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3   Metodologia Proposta 

Nesta seção apresenta-se uma proposta de implemen-
tação da arquitetura de controle supervisório em 
CLPs que permite tratar múltiplos eventos num mes-
mo ciclo de varredura de CLP, sem a restrição im-
posta em (Vieira, 2007) de tratar apenas eventos de 
células de controle diferentes. Esta proposta utiliza a 
linguagem Sequential Function Chart – SFC, tam-
bém utilizada em (Vieira, 2007). É utilizada ainda a 
proposta de Cruz et al. (2009), que divide o tratamen-
to de eventos de acordo com a sua controlabilidade. 
Com esta nova proposta tem-se uma programação em 
alto nível e otimizada, com mais eventos sendo trata-
dos no mesmo ciclo de varredura, evitando assim 
atrasos de comunicação com o sistema a ser contro-
lado. O objetivo principal é processar o maior núme-
ro de eventos por ciclo de varredura. Para isto é im-
portante que todos os eventos não-controláveis que 
aconteceram na planta sejam processados tão logo 
tenham ocorrido.  

Deve-se ressaltar que neste artigo não foram tra-
tados alguns problemas de implementação apresenta-
dos na literatura, como o problema da escolha e o 
efeito avalanche (Fabian e Hellgren, 1998). Entretan-
to, uma solução para estes problema pode ser facil-
mente adaptada das soluções apresentadas em (Cruz 
et al., 2009). 

Foram realizadas simulações para confirmar a 
adequação desta proposta e se os eventos estão acon-
tecendo de forma correta. Para isto foram criadas 
dois conjuntos adicionais de variáveis, evai e rspbi,  
em relação ao proposto em (Vieira, 2007).  

Nesta nova proposta, conforme ilustrado na Fi-
gura 4, o bloco action_Sup tem a seguinte sequência. 
Inicialmente faz CED = 1 para tratar os eventos não-
controláveis e zera as variáveis rspbi e evai.  

 
Figura 4. Proposta de organização para a chamada de blocos 

 

Em seguida é chamado o FB PS, do sistema pro-
duto e depois o FB MS, dos supervisores. Depois de 
tratados os eventos não-controláveis, faz CED = 0 
para tratar os eventos controláveis e chama novamen-
te o FB PS e o FB MS. São zeradas então as variá-
veis gid e gievt, que têm por objetivo identificar se 
algum evento que seja controlado por um determina-
do supervisor foi tratado. No final é chamado o FB 
OP. No intuito de facilitar a compreensão do leitor, a 
metodologia proposta será detalhada na próxima se-
ção por intermédio de um estudo de caso. 

4   Estudo de Caso 

Nesta seção, a metodologia de implementação pro-
posta é ilustrada por intermédio de sua aplicação a 
um problema de controle proposto por Queiroz e 
Cury (2000) e utilizado em (Cruz et al., 2009). Trata-
se de uma linha de transferência composta de seis 
máquinas Mx (com x = 1,...,6) ligadas por quatro 
armazéns (BA, BB, BC e BD) com capacidade unitá-
ria, dispostas como mostrado na Figura 5. 

 
Figura 5. Linha de transferência industrial 

 
Os autômatos que modelam as máquinas e as es-

pecificações podem ser vistos na Figura 6. Eventos 
controláveis Ax indicam o início da operação, e os 
eventos não controláveis Bx, indicam o fim da opera-
ção das máquinas.  

 
Figura 6. Autômatos para a planta e as especificações 

 

Sintetizando os supervisores pela abordagem 
modular local (Queiroz, 2004) obtêm-se quatro su-
pervisores não-conflitantes, que após serem reduzi-
dos, são apresentados na Figura 7. Maiores detalhes 
sobre a obtenção destes supervisores podem ser en-
contrados em (Queiroz e Cury, 2000) e em (Cruz et 
al., 2009). 

 
Figura 7. Supervisores reduzidos 

4.1 Implementação do Main e Action_Sup 

O início do programa no Sequential Function 
Chart (SFC) se dá no bloco OB1, onde são feitas as 
inicializações de variáveis e é chamado o FB Main, 
que consiste no programa principal. No trabalho de 
Vieira (2007) o FB Main é composto de 6 modos de 
operação, dentre os quais se podem destacar os mo-
dos Supervised, Manual, e Emergency. O foco deste 
artigo é a implementação do modo Supervised, no 
qual a ação de controle fica sob a coordenação do 
conjunto dos supervisores. Neste trabalho o FB Main 
simplesmente chama o FC Action_Sup, que por sua 
vez chama os FB PS, FB MS e FB OP conforme ex-
plicado na Figura 4. 
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4.2 Implementação do FB PS 

O FC PS chama os FCs dgis e os FBs Gis.  
No intuito de impedir a geração de mais de um 

evento controlável numa mesma célula de controle, 
quando ocorre um evento controlável no subsistema 
Gi é setada a variável gievt, indicando então a gera-
ção de algum evento controlável deste subsistema. 

Para implementar os FCs dgi é preciso identifi-
car quais subsistemas compartilham células de con-
trole com o subsistema em questão. Na Tabela 1 são 
relacionados os supervisores e os subsistemas coor-
denados por eles. Desta tabela verifica-se que o sub-
sistema G1 compartilha célula de controle apenas 
com o subsistema G2, já este último compartilha cé-
lulas de controle com G1, G4 e G5. Assim, a geração 
de um evento controlável de G3 não requer a suspen-
são da geração de eventos de G1. Por outro lado, a 
geração de evento controlável G4, por exemplo, re-
quer a suspensão da geração de eventos de G2 até 
que ocorra a atualização do estado ativo de todos os 
supervisores. 

Tabela 1. Eventos por célula de controle 

Supervisor Eventos Planta local 
SRA A1, B1, A2 G1 || G2 
SRB A3 B3, A4 G3 || G4 
SRC B5, A2, A4, B2, B4, A5 G2 || G4 || G5 
SRD A5, B5, A6 G5 || G6 

 
No Bloco FC dgi é verificado se houve a geração 

de algum evento controlável pertencente a algum 
subsistema que compartilha alguma célula de contro-
le com o subsistema correspondente. No exemplo da 
planta G2, é verificado se g1evt, g2evt, g4evt ou 
g5evt está setada, isto significa que algum evento 
controlável foi tratado em uma destas plantas. Se isto 
aconteceu não se pode tratar os eventos controláveis 
da planta G2 e é setada a variável g2d, conforme 
ilustrado Figura 8. 

 
Figura 8. FC dg2 

 

O bloco dgi só é chamado quando os eventos 
controláveis podem ser gerados, ou seja, quando 
CED = 0, conforme Figura 9. O Bloco Gi trata o 
comportamento do subsistema correspondente. Antes 
deste bloco ser chamado, é verificado se a variável 
gid correspondente está setada, se estiver não chama 
o bloco Gi, pois algum evento controlável em comum 
foi tratado. Esta variável só é setada quando o pro-
grama está tratando os eventos controláveis. Quando 
trata os eventos não-controláveis não existe esta res-
trição e todos os eventos que ocorreram na planta são 
tratados no mesmo ciclo de varredura do CLP. Esta 
verificação é ilustrada na Figura 9. 

 
Figura 9. FC PS 

 
A primeira etapa para programar o bloco Gi é 

definir as variáveis que serão usadas.  
As variáveis ai e bi são setadas quando ocorre 

um evento, Ai ou Bi, respectivamente. Na proposta 
de Vieira (2007) é usada a função S1 N, que seta a 
variável apenas para um ciclo. Nesta nova proposta é 
necessário que ai e bi fiquem setadas para não perder 
a informação, já que os blocos são chamados mais de 
uma vez no mesmo ciclo. As variáveis ai e bi são 
resetadas no final do bloco MS. Se um evento Ai 
estiver desabilitado, a variável aid estará setada e o 
programa não poderá mudar o estado da planta.  

Quando ocorre um evento controlável, as variá-
veis cmdai e evai são setadas. Quando um evento 
não-controlável ocorre, as variáveis rspi e rspbi são 
setadas.  

A segunda etapa é fazer a conversão do autôma-
to em outro correspondente que atenda às seguintes 
propriedades (Vieira, 2007): 

1. O novo autômato tem que ser equivalente, 
com o mesmo comportamento, seguindo a 
mesma sequência de eventos e estados.  
2. A cada estado esteja associado um evento, 
ou seja, se houver mudança de um estado será 
sempre devido à ocorrência do mesmo evento.  
3. Nenhum evento irá para o estado inicial do 
autômato. 
4. Não poderá ter autolaços, ou seja, quando 
ocorrer um evento obrigatoriamente haverá mu-
dança de estado. 

Apresenta-se na Figura 10 o novo autômato para 
as plantas Gx mostradas na Figura 6. 

 
Figura 10. Novo autômato para planta Gx 

 

A terceira etapa é a conversão do novo autômato 
em linguagem SFC. Na Figura 11 mostra-se a imple-
mentação do bloco G2. 

S1 equivale ao estado inicial, estado 0. Para mu-
dar de estado são necessários duas condições, a2d e 
CED não podem estar setadas. A variável a2d signifi-
ca que o evento A2 está desabilitado e não pode a-
contecer, CED ativo significa que não podem ser tra-
tados eventos controláveis. Se nenhum destes eventos 
estiver setado, o programa muda para o estado 1 
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(S2), e ativa as variáveis eva2, a2 e cmda2, que sig-
nificam que o evento A2 ocorreu. É setado também o 
evento g2evt, que irá impedir que outro evento, que 
seja controlado pelo mesmo supervisor, ocorra.  

Figura 11. SFC G2 
 

Se estiver no estado 1 (S2), só mudará para o 
próximo estado, S3, se tiver algum evento não con-
trolável, B2, para ser tratado. Isto é verificado se a 
variável rsp2 estiver setada. Neste estado, S3, as va-
riáveis rspb2 e b2 são setadas, e a variável rspi é re-
setada. Para voltar no estado 1 (S2), precisa nova-
mente que a2d e CED não estejam setadas. 

4.3 Implementação dos Supervisores, FB MS 

Para implementar os FBs dos supervisores é ne-
cessário verificar em cada estado de cada supervisor 
quais eventos serão desabilitados e indicar estas de-
sabilitações por intermédio de varáveis aidsrj. Neste 
exemplo, para o supervisor SRB são criadas as variá-
veis a3dsrb e a4dsrb, que correspondem a desabilita-
ção do evento A3 (estado 1) e do evento A4 (estado 
0), respectivamente, conforme mostrado na Tabela 2. 

Tabela 2. Eventos desabilitados 

Supervisor Estado Desabilitações Variáveis 

SRB (y=3) 
0 A4 

a4dsrb, a3dsrb 
1 A3 

 
Além disso, é necessário identificar o conjunto 

de eventos que provocam mudanças de estado em 
cada supervisor. Serão utilizadas as variáveis ai e bi 
para cada evento controlável e não controlável res-
pectivamente. Por exemplo, para o supervisor SRB 
serão criadas as variáveis b3 e a4, conforme ilustrado 
na Tabela 3. 

Tabela 3. Eventos que causam mudança de estado 

Supervisor Estado Evento Variáveis 

SRB (y=3) 
0,1 B3 

a4, b3 
1,0 A4 

 
Assim, o FB do SRB fica como na  
Figura 12, onde S1 representa o estado 0 do au-

tômato mostrado na Figura 7 e S2 corresponde ao 

estado 1. Deve-se destacar aqui que os autolaços não 
são implementados uma vez que não alteram as desa-
bilitações. 

 
Figura 12. FB SRB 

 

O FB MS chama os FCs de todos os superviso-
res (SRA, SRB, SRC e SRD), fazendo as devidas 
atualizações de estados (se necessário) e, em seguida, 
com base no valor das variáveis aidsrj, determina o 
conjunto de eventos desabilitados pela ação conjunta 
dos supervisores. Por exemplo, na Figura 13 ilustra-
se que a desabilitação do evento A2 (variável a2d) 
pode se dar no supervisor SRA ou no SRC, setando-
se a variável a2dsra ou a a2dsrc, respectivamente. 
No final do FB MS são zeradas as variáveis ai e bi. 

 
Figura 13. Variáveis de desabilitação 

4.4 Implementação do FB OP 

O FB OP chama os FBs das sequências operacio-
nais, que agem diretamente sobre os subsistemas da 
planta física. Na Figura 14 mostra-se o FB OP2, refe-
rente ao subsistema G2.  

 
Figura 14. FB sequência operacional 

 

A variável rspIn2, que corresponde à entrada do 
CLP e indica o término de operação de M2, é moni-
torada. Quando esta máquina finaliza sua operação 
esta entrada assume valor 1. Se a variável cmda2 está 
setada, o que ocorre no SFC G2 (ver Figura 11), o-
corre uma transição para o estado S2. Neste estado 
reseta cmda2 e seta o rsp2. 
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4.5 Comparação do resultado das implementações 

No intuito de avaliar a metodologia proposta, a 
seguir apresenta-se a comparação entre a proposta de 
Vieira (2007) e a introduzida neste trabalho, anali-
sando-se a capacidade de tratamento de eventos por 
ciclo de varredura do CLP (ver Tabela 4). Deve-se 
ressaltar que no intuito de apresentar uma tabela com 
tamanhos apropriados para este artigo, as simulações 
foram feitas considerando-se que uma vez iniciada a 
operação de uma máquina, no próximo ciclo de var-
redura a mesma já pode ser finalizada. Caso essa 
consideração não fosse feita, a tabela apresentaria 
ciclos de scan sem a ocorrência de eventos e teria 
dimensões maiores, mas os resultados acerca da ca-
pacidade de tratamento de eventos por ciclo de scan 
continuariam os mesmos. 

Tabela 4. Eventos tratados 

Ciclo 
Eventos 

(Vieira, 2007) Nova Proposta 
1 A1, A3   A1, A3   
2  B1, B3 A4 B1, B3 
3 A2  A3, A5 B4 
4  B2 A2, A6 B3, B5 
5 A1, A5  A1, A5 B2, B6 
6  B1, B5 A4, A6 B1, B5 
7 A2, A6  A3, A5 B4, B6 
8  B2, B6 A2, A6 B3, B5 
9 A1, A5  A1, A5 B2, B6 

 
Na proposta de Vieira (2007) é tratado apenas 

um evento por ciclo de varredura por subsistema. No 
ciclo 1 acontecem os eventos controláveis A1 e A3, 
que representam o inicio das máquinas 1 e 3. No pró-
ximo ciclo ocorrem os eventos não controláveis B1 e 
B3 (fim de operação das máquinas 1 e 3) e no tercei-
ro ciclo poderá ocorrer somente um evento controlá-
vel A2 ou A4 (na simulação aconteceu o A2).  

Na nova proposta, no primeiro ciclo nada muda, 
ocorrendo A1 e A3. No próximo ciclo ocorrem pri-
meiro os eventos não controláveis B1 e B3, mas tam-
bém já pode ocorrer o evento A4 (ou A2). No tercei-
ro ciclo ocorre primeiro o fim da máquina 4, B4 e em 
seguida o inicio das máquinas 3 e 5, A3 e A5.   

Por intermédio de simulações, analisando-se 9 
ciclos de varredura do CLP, na proposta de Vieira 
(2007) foram tratados 16 eventos, sendo 9 controlá-
veis e 7 não controláveis. Usando a abordagem pro-
posta neste artigo foram tratados 32 eventos, dos 
quais 17 eram controláveis e 15 não controláveis. 
Assim, pode-se concluir que o programa foi capaz de 
tratar um maior número de eventos por ciclo de var-
redura, evitando atraso de comunicação entre o CLP 
e a planta real. 

5   Conclusão 

Neste artigo discutiu-se sobre alguns métodos de 
implementação da arquitetura de controle supervisó-
rio encontrados na literatura e propôs-se uma meto-

dologia que apresenta vantagens em relação às de-
mais. 

A metodologia proposta se baseia na arquitetura 
de controle modular local (Queiroz, 2004), que per-
mite explorar a modularidade da planta e das especi-
ficações de controle. Como em (Vieira, 2007) a im-
plementação é feita numa linguagem de alto nível 
(Sequential Function Chart – SFC), o que resulta 
num programa modular e estruturado. Além disso, 
assim como em (Cruz et al, 2009), a proposta apre-
sentada aqui separa o tratamento dos eventos não 
controláveis dos controláveis, permitindo o tratamen-
to de um maior número de eventos no mesmo ciclo 
de varredura do CLP. Estas características resultam 
em um programa com vantagens importantes sobre as 
demais propostas apresentadas na literatura. 

Agradecimentos 

A primeira autora agradece a FAPESC pelo apoio 
financeiro referente à sua bolsa de mestrado. 

Referências Bibliográficas 

Cruz, D.L.L., Leal, A.B., Rosso Jr, R.S.U., Rozário, 
J.G. (2009). Proposta de Implementação de Con-
trole Supervisório em Controladores Lógicos 
Programáveis, In: Anais do IX Simpósio Brasi-
leiro de Automação Inteligente, v. 9. p. 19-24. 

Fabian, M. e Hellgren, A. (1998). PLC-based 
implementation of supervisory control for 
discrete event systems, Tampa, Florida, USA. 

Queiroz, M. H.; Cury J.E.R. (2000). Modular 
supervisory control of large scale discrete-event 
systems. In: Discrete Event Systems: Analysis 
and Control. Kluwer Academic Publishers, pp. 
103-110. (Proc. WODES 2000, Ghent, Belgium)  

Queiroz, M. H.; Santos, E.A.P. e Cury, J.E.R. (2001). 
Síntese Modular do Controle Supervisório em 
Diagrama Escada para uma Célula de 
Manufatura. Anais do V Simpósio Brasileiro de 
Automação Inteligente. 

Queiroz, M. H. (2004). Controle Supervisório 
Modular e Multitarefa de Sistemas Compostos. 
Tese de Doutorado em Engenheraria Elétrica, 
UFSC, Florianópolis. 

Ramadge, P. J. e Wonham, W. M. (1989). The 
control of discrete event systems. Proceedings 
IEEE, Special Issue on Discrete Event Dynamic 
Systems, 77(1):81-98 

Vieira, A.D. (2007). Método de implementação do 
controle de sistemas a eventos discretos com 
aplicação da Teoria de Controle Supervisório. 
Tese (Doutorado em Eng. Elétrica), UFSC. 



X SBAI – Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente
18 a 21 de setembro de 2011
São João del-Rei - MG - Brasil

ISSN: 2175-8905 - Vol. X                                                                                                                                                                                           1400

ALGORITMOS DE HANDOFF VERTICAL PARA SISTEMAS DE COMU NICAÇÃO GPRS/SATÉLITE  

DANIEL PRADO
1, RAFAEL SANTOS MENDES

2.   

1. Scania Latin America  
E-mails: daniel.prado@scania.com 

 

2. DCA/FEEC/UNICAMP 
Cidade Universitária. "Zeferino Vaz" - Av. Albert Einstein, 400 - 13083-852, Campinas SP 

E-mails: rafael@dca.fee.unicamp.br 

AbstractThis paper deals withe a problem of vertical handoff, i.e., the one in which economical and contingential aspects de-
fine the choice between different communication systems. Markov chains are used to model the system and a control srategy to 
define the system controllable events is proposed. The paper presents simulations to illustrate the efficiency of the proposed 
strategy. 

Keywords Handoff Systems, Discrete Event Systems, Markov Chains 

Resumo Neste trabalho trata-se de um problema de handoff vertical, isto é, em que diferentes sistemas de comunicação 
podem ser acionados sendo a escolha feita segundo conidições econômicas e/ou operacionais. Modela-se o problema segundo 
uma cadeia de Markov, propondo-se a seguir uma estratégia de controle implementável a partir de eventos controláveis do 
sistema. Simulações são realizadas ilustrando a eficiência da estratégia proposta. 

Palavras-chave Sistemas de Handoff, Sistemas a Eventos Discretos, Cadieas de Markov 

1 Introdução 

Em aplicações em que é necessário o acesso 
universal e constante a serviços de conexão, um 
sistema de comunicação deve prover acesso sem 
interrupção do usuário às redes de banda larga sem 
fio. Este acesso pode variar entre sistemas de 
telefonia celular, redes sem fio regionais e sistemas 
de comunicação via rádio, televisão ou satélite. 
Estas redes devem combinar da melhor forma 
várias tecnologias para melhorar o serviço ao 
cliente. Se apenas um tipo de rede de banda larga 
de comunicação é disponível, podem ocorrer 
limitações que envolvem capacidade da rede, custo 
e área de cobertura [4], de modo que para muitas 
aplicações, apenas sistemas híbridos de tecnologias 
de comunicação sem fio podem prover 
adequadamente um serviço móvel e econômico de 
banda larga. 

O procedimento que trata da transição de uma 
unidade móvel de uma célula para outra de forma 
transparente e contínua para o utilizador é 
conhecido como Handoff ou Handover. Temos 
dois tipos de handoff: O vertical e o horizontal. O 
handoff vertical ocorre quando a unidade móvel 
chaveia de uma rede para outra (por exemplo, do 
WLAN para o 3G). Além das comparações da 
intensidade dos sinais das diferentes redes, o 
handoff vertical deve avaliar fatores adicionais, tais 
como, custo, serviços oferecidos, condições da rede 
e preferências do usuário da rede [5]. O handoff 
horizontal ocorre quando a unidade móvel move de 

uma estação base para outra dentro da mesma rede 
de acesso (por exemplo, um aparelho de celular que 
move por diferentes coberturas de antenas dentro de 
uma rede de voz ou de dados 3G). Na literatura, o 
handoff vertical é também mencionado como 
handoff intersystem, enquanto o handoff horizontal 
é mencionado como handoff intrasystem.  

Neste trabalho iremos explorar a necessidade 
do handoff vertical em um sistema de 
gerenciamento de frotas montado em veículos 
comerciais. Cada veículo comercial é munido de 
uma unidade eletrônica que possui um módulo de 
comunicação capaz de enviar informações de 
operação coletadas do veículo via uma rede de 
telecomunicações para um servidor de dados. Este 
servidor irá gerenciar as informações e 
disponibilizá-las via internet para os usuários que 
assinarem o serviço. Inicialmente o sistema de 
gerenciamento de frotas foi projetado para trabalhar 
em uma rede de telecomunicações GPRS. A rede 
GPRS opera satisfatoriamente onde há cobertura da 
operadora de comunicação GPRS. Isto acontece 
normalmente em grandes centros, auto-estradas e 
regiões de alta densidade populacional. Em regiões 
de baixa densidade populacional, no interior de 
países com coberturas restritas, a cobertura GPRS 
pode diminuir sensivelmente e até inexistir.  

Com o objetivo de atender a toda sua gama de 
clientes, que operam em diferentes tipos de 
atividades de transporte, e em países e regiões com 
grande ou baixa densidade populacional, as 
empresas tem procurado encontrar alternativas ao 
sistema de comunicação GPRS. 
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Uma alternativa de sistema de comunicação, 
largamente difundida no mercado mundial, que 
pode atender à demanda da empresa, é a 
comunicação via satélite. O sistema de 
comunicação via satélite é utilizado para transmitir 
diversos tipos de informação sendo inclusive 
largamente utilizado na área de transportes para 
gerenciamento de frotas e risco.  

Apesar do alto custo de comunicação e 
hardware (modem + antena) em comparação com a 
comunicação GPRS, a comunicação via satélite tem 
a grande vantagem de estar disponível em regiões 
onde não há presença do GPRS constituindo-se 
portanto em uma excelente alternativa de 
comunicação. 

Esta alternativa de comunicação nos leva a 
trabalhar na concepção e parametrização de um 
algoritmo de handoff entre os sistemas de 
comunicação GPRS e Satélite. 

2 Descrição do Problema  

O problema em estudo envolve dois meios de 
comunicação. O sistema de comunicação GPRS é 
preferencial por ser mais barato, e o sistema de 
comunicação Satélite é importante por constituir 
uma segunda fonte de comunicação com ampla 
cobertura global e alta disponibilidade. Dentro 
deste contexto deve-se saber como fazer o handoff 
vertical entre os dois meios de comunicação. Não é 
recomendável chavear aleatoriamente entre os dois 
sistemas sendo que isto pode significar altos custos 
e nem sempre a melhor disponibilidade de 
comunicação. Desta forma algumas precauções 
devem ser tomadas. O sistema de comunicação em 
análise é modelado como uma máquina de estados, 
de modo a explicitar as possíveis etapas de cada 
tecnologia de comunicação envolvida. 

De modo geral as mudanças de estados em uma 
máquina de estados são devidas a ocorrência de 
eventos. Conforme detalhado posteriormente, a 
análise da máquina de estados proposta evidencia a 
existência de dois tipos de eventos. Por um lado há 
eventos cuja ocorrência depende de condições 
externas ao algoritmo, por exemplo, a existência de 
sinal GPRS, e por outro lado existem eventos que 
são determinados ou controlados pelo próprio 
algoritmo (basicamente períodos de “time-in” ou 
“time-out”). Assim sendo, uma vez definida a 
máquina de estados, resta definir uma estratégia de 
temporização para os eventos controláveis de modo 
a otimizar algum critério de desempenho proposto 
para o sistema. 

Será concebida uma máquina de estados que 
priorize a permanência em modo de transmissão 
GPRS na maior parte do tempo. O motivo é que em 
modo GPRS, o custo de transmissão é inferior ao 
modo de transmissão Satélite. Entretanto não é 
conveniente insistir em fazer a transmissão em 

modo GPRS em um cenário de baixa potência, pois 
pode-se perder muito tempo para realizar a 
transmissão das informações. Nesta condição é 
melhor permanecer a maior parte do tempo em 
modo Satélite apesar do maior custo de 
transmissão.  

Nossa proposta é atuar nos eventos 
controláveis do sistema de modo que ele permaneça 
a maior parte do tempo possível em comunicação. 
O cálculo desse controle é feito dentro de um 
determinado contexto onde os tempos de vida dos 
eventos têm distribuição exponencial e que todas as 
distribuições são invariantes no tempo. Desta forma 
é possível calcular a probabilidade estacionária de 
permanência em cada estado. Quando os tempos de 
vida de uma máquina de estados têm distribuição 
exponencial, tem-se uma cadeia de Markov, na qual 
é possível determinar a probabilidade de estar em 
qualquer estado em qualquer instante [1,2]. A 
principal propriedade dessas cadeias que também é 
chamada de memória markoviana, é que os estados 
anteriores são irrelevantes para a predição dos 
estados seguintes, desde que o estado atual seja 
conhecido. É possível ainda calcular as 
probabilidades estacionárias de permanência em 
cada estado e a partir daí calcular os tempos dos 
eventos controláveis de modo que estas 
probabilidades sejam maximizadas. Todo controle é 
baseado na idéia de que conhecemos as taxas dos 
eventos do sistema que não são controláveis. 
Otimizando as probabilidades estacionárias através 
dos eventos que são controláveis, podemos garantir 
que em situações práticas variadas o tempo de 
permanência médio em estados em que o sistema 
esteja em comunicação efetivada seja maximizado.  

3 Modelagem do Sistema de Handoff  

Nesta seção propõe-se um autômato estocástico que 
modele o nosso problema. Para descrever o estado 
do sistema assume-se que cada modo de 
comunicação (GPRS ou Satélite) pode estar em 
uma das seguintes situações: 
• 0 = Down: Comunicação não está ativa. Não há 

presença de sinal GPRS ou Satélite 
• 1 = Tentando: Há presença de sinal GPRS ou 

Satélite, mas o sistema ainda não está 
conectado. Está tentando a conexão em 
algumas das redes de comunicação. 

• 2 =  Up: O sistema conseguiu se conectar em 
uma das redes disponíveis de GPRS ou 
Satélite. A conexão está estável. 

• 3 = Transmissão Habilitada: O sistema está 
conectado e habilitado para realizar 
transmissões na rede de comunicação 
GPRS ou Satélite. 

• 4 = Retransmissão Habilitada: O sistema está 
tentando realizar retransmissões na rede de 
comunicação GPRS. 
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Dado que o estado da comunicação GPRS 
pode variar de 0 a 4 e que o estado da comunicação 
satélite pode variar de 0 a 3, tem-se em princípio 20 
estados possíveis para o sistema em análise. 
Contudo, a partir de considerações práticas e 
visando simplificar o modelo, apenas 7 destes 
estados foram retidos nesta modelagem. Por 
exemplo, o estado (0,0) pode ser eliminado ou 
fundido com o estado (1,0) pois, em caso de 
ausência de toda comunicação, o sistema tenta uma 
comunicação GPRS. Os estados retidos, foram 
rotulados de A a G. A figura 1 sintetiza esta 
discussão. 

A análise do diagrama da figura 1 permite 
inferir que eventos são relevantes na descrição do 
sistema. Os eventos são divididos entre eventos 
“não controláveis” e eventos “controláveis”.  
Também é importante definir que o tempo de vida 
de um evento é aquele transcorrido entre o instante 
em que o evento é habilitado e sua ocorrência. Num 
autômato temporizado estocástico este tempo é uma 
variável aleatória. Numa cadeia de Markov esta 
variável aleatória é exponencial. 
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Figura 1 Máquina de Estados para o sistema  
 
Os eventos “não controláveis” identificados 

nesta máquina de estado são os seguintes: 
• GU – GPRS Up: Comunicação via GPRS 

estabelecida.  
• GD – GPRS Down: Comunicação via GPRS 

perdida.  
• SU – Satélite Up:  Comunicação via Satélite 

estabelecida.  

• SD – Satélite Down: Comunicação via Satélite 
perdida.  

• GRS – GPRS Retransmissão Inicia: 
Retransmissão automática de informações 
na rede de comunicação GPRS iniciada.  

• GRF – GPRS Retransmissão Termina: 
Retransmissão automática de informações 
na rede de comunicação GPRS terminada.  

Os eventos “controláveis” identificados nesta 
máquina de estado são os seguintes:  
• TOG – Time Out GPRS: Evento que estabelece 

a mudança do estado “A” para o estado 
“B”.  A este evento temos um tempo de 
vida associado.  

• TOR – Time Out Retransmissão GPRS: Evento 
que estabelece a mudança do estado “F” 
para o estado “B”.  A este evento temos um 
tempo de vida associado.  

• TIG – Time in GPRS: Evento que estabelece a 
mudança dos estados “E” ou “G” para o 
estado “C” onde teremos garantia de o 
sistema estar habilitado para transmissões 
GPRS.  

4 Estratégia de Controle  

A ação de controle que se pode exercer num 
sistema como o apresentado anteriormente, está 
relacionada com a definição dos tempos de vida dos 
eventos controláveis. Neste caso apenas os tempos 
de vida dos eventos TOR, TOG e TIG podem ser 
calculados livremente para melhorar o desempenho 
do sistema. Percebe-se intuitivamente, que esta 
ação não é irrelevante. Por exemplo se o sistema 
GPRS apresenta um sinal fraco é oportuno manter a 
variável TIG com valores mais elevados, de modo a 
evitar o chaveamento inútil no ciclo de estados E-
C-A-B-D-E, isto é, TIG deve ser suficientemente 
grande para que o sistema GPRS caia antes de 
provocar o ciclo em questão. 

A estratégia de controle proposta neste 
trabalho baseia-se na hipótese de que o sistema se 
comporta como uma cadeia de Markov, isto é, 
todos os eventos, tem estrutura de relógio com 
distribuição exponencial. Uma distribuição 
exponencial tem como único parâmetro sua taxa de 
ocorrência, em geral denotada por λ . Assim sendo 
assume-se nesta discussão que as nove densidades 
de probabilidades associadas aos eventos do 

sistema têm respectivamente taxas 9,,21, λλλ
K

. A 

partir desta hipótese é possível calcular as 
probabilidades estacionárias de permanência nos 
estados, conforme [1]. Estas probabilidades, 

denotadas T
GBA ],,,[ ππππ K= , são dadas por:  

=π  ⋅−1Q b 
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onde Q'' é obtida a partir da matriz Q' através da 
eliminação de uma de suas linhas, sendo Q' dada 
por: 
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É natural estabelecer como critério de 

desempenho do sistema a probabilidade de que o 
sistema esteja em algum estado de transmissão 
efetiva. Em outras palavras o desempenho será 
considerado melhor se as probabilidades de que o 
sistema se encontre nos estados C, D ou F sejam 
predominantes em relação aos outros, pois nestes 
estados o sistema está em comunicação efetiva 
(Satélite ou GPRS). 

Assim no caso até agora estudado, um critério 
de desempenho plausível seria dado por: 

J = 4 EDC πππ ++  

J = CT π⋅  

sendo  CT = [ ]0011400  

Os valores escolhidos para o vetor C tem por 
objetivo garantir uma permanência maior nos 
estados em que o sistema está em comunicação. 
Adota-se peso 4 para permanência no estado C 
(Comunicação via GPRS) e peso 1 para 
permanência nos estados D e E (Comunicação via 
satélite que é a segunda fonte de transmissão). 

Além disso π depende da matriz Q que por sua 
vez é função das taxas λ1, ...,  λ9 Em particular, λ7, 
λ8 e λ9 estão relacionadas aos parâmetros de 
projeto (TOR, TOG e TIG). Estabelece-se assim 
um problema de otimização dado pela maximização 
em relação a λ7, λ8 e λ9.do critério J = CTπ = 
CTQ−1b, sendo Q=Q(λ1, ...,  λ9) isto é: 

Max     J(
91...λλ ) 

Deve-se observar que a solução do problema 
acima depende dos valores das outras taxas λ1 a λ6, 
que constituem dados do problema. Estes dados são 
correspondentes a qualidade do sistema de 
comunicação conforme discutido anteriormente. 

A obtenção dos valores ótimos dos parâmetros 
λ7, λ8 e λ9.para o problema descrito anteriormente 
constitui um problema de otimização não-linear em 
razão da inversão da matriz Q na formulação do 
critério. Contudo, através de exercícios numéricos 
realizados para uma ampla faixa de valores λ1, ..., 
λ6, observou-se que os valores ótimos para 

8,7 λλ e 9λ  encontram-se sistematicamente nos 

extremos de suas faixas de variação. Em outras 
palavras, foi possível inferir que os valores ótimos 
para λ7, λ8 e λ9.são sempre zero ou infinito. 
Embora este fato não tenha sido matematicamente 
provado neste trabalho, um grande número de 
situações numericamente testadas permite que se 
adote a hipótese de que seja verdadeiro. Além 
disso, do ponto de vista prático, é razoável supor 
que em operação normal os tempos de “Time-out” 
(TOR-TOG) e “Time-in” (TIG) sejam limitados, o 
que nos leva a assumir valores mínimos e máximos 
para os parâmetros de controle λ7, λ8 e λ9. Assim 
sendo, dado que os valores ótimos do critério J 
ocorram sempre nos extremos, concluímos que 
existem apenas oito possibilidades de combinação 
de valores para os parâmetros de controle, a saber: 

 

máx

máx

máx

ou

ou

ou

9min9

8min8

7min7

λλ
λλ
λλ

 

 
Este fato permite a obtenção extensiva do valor 

ótimo, isto é, através da avaliação direta dos oito 
valores possíveis do critério J. 

Portanto, caso os parâmetros λ1 a λ6 sejam 
conhecidos, a combinação dos valores de λ7 a λ9 
pode ser obtida para verificação direta do valor J 
para os oito casos possíveis das variáveis de 
controle. 

Para a obtenção das taxas de transição λ1, ...,  
λ6 utilizaremos o fato de que E[Ti]=1/λi é a 
esperança matemática de uma variável aleatória 
exponencial com taxa λ. Portanto uma maneira de 
estimar os valores das taxas de λ1, ...,  λ6 é registrar 
os tempos de permanência em cada estado, que nos 
caso da cadeia de Markov coincidem com o tempo 
de vida do evento que produz uma certa transição 
observada.  

Por exemplo, se o sistema permanecer no 
estado A por t unidades de tempo e em seguida 
evoluir para o estado C, pode-se inferir que t é uma 
realização da variável aleatória tGU (tempo de vida 
do evento GU). Após uma seqüência de 
observações como esta {tGU1, tGU2, ... , tGUN} é 
possível estimar a esperança da variável TGU,  

[ ]GUTE ≅ ∑
=Ν

N

j
GUjt

1

1
 

Considerando que o tempo de vida do evento 
GU é uma variável aleatória exponencial, tem-se 
que a taxa λ1, associada a esta variável aleatória, é 
dada por: 

[ ]GUTE

1
1 =λ  

987 ,, λλλ
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Este procedimento pode ser adotado para todos 
os eventos não controláveis. 

Desta forma o algoritmo deverá 
permanentemente observar o tempo de transição 
entre estados. Cada tempo de transição estará 
associado ao evento que provoca mudança de 
estado. O inverso da média dos tempos de transição 
associados ao −i ésimo evento será a estimativa de  
λi. 

Sintetizando, a proposta do nosso algoritmo de 
controle irá seguir os seguintes passos: 
1) Observar os eventos que acontecem na 

máquina de estados; 
2) Estimar os valores de λi sendo que i  irá variar 

de 1 à 6; 
3) Para cada combinação possível de λ7, λ8 e λ9: 

a. O valor de J é calculado; 
b. A combinação que maximiza J é armazenada; 

4) Atuar no sistema alterando os valores de “time-
out” e o “time-in” associados aos valores 
calculados de λ7, λ8 e λ9. 

Finalmente é importante observar que nos 
sistema reais as hipóteses acima não são 
necessariamente verdadeiras. De fato, pode-se 
antecipar que as taxas de transição λ1 a λ6 não são 
constantes ao longo do tempo, e que os relógios 
estocásticos não estejam distribuídos 
exponencialmente. Nossa hipótese fundamental é 
que a ação de controle seja pouco sensível a outros 
cenários estocásticos. Em cenários onde as 
densidades de probabilidade mudam 
constantemente, o valor ótimo não muda tanto. 

5 Simulações  

Nesta seção serão apresentadas as simulações 
realizadas sobre o modelo desenvolvido ao longo 
deste trabalho visando validar as hipóteses aqui 
apresentadas. As simulações foram realizadas 
segundo o conceito de simulações orientadas a 
eventos [3]. As hipóteses principais relativas ao 
sistema em estudo são as seguintes: 

Hipótese 1: O uso de valores adequados para 
as variáveis de controle TOR, TOG, TIG leva a 
ganhos significativos em relação a outras possíveis 
estratégias.  

Hipótese 2: O uso de uma estratégia de 
controle baseada em um modelo markoviano 
apresenta resultados satisfatórios quando aplicada a 
sistemas com outros comportamentos estocásticos.  

Hipótese 3: A estratégia de controle proposta é 
robusta em relação às estimativas dos parâmetros 
do sistema.  

Para cada uma destas hipóteses foi realizada 
uma bateria de simulações visando validá-la. A 
seguir são apresentados alguns destes resultados. 

A partir de considerações práticas foram 
determinados valores limites de desempenho para 
cada sub-sistema (GPRS, Satélite, Retransmissão), 

considerando um comportamento exponencial. 
Estes valores são apresentados na tabela 1. 

 
Tabela 1: Valores propostos de λ para 

simulações com distribuição exponencial 

Pares Nº Evento Pior 
Desempenho 

Melhor 
Desempenho 

1 GU 0,0064 0,1638 
GPRS 

2 GD 0,0779 0,0028 
3 SU 1,15E-05 0,0083 

SAT 
4 SD 0,0056 2,80E-04 

5 GRF 0,0113 0,0742 
RET 

6 GRS 0,0033 5,55E-04 
          

  Nº Evento Mínimo Máximo 

  7 TOR 0,099 0,017 

  8 TOG 0,1 0,0083 

  9 TIG 0,1 0,0056 
 
De modo geral, três situações são consideradas 

para cada sub-sistema, sendo a cada situação 
atribuído um código nas tabelas a seguir. São elas: 
"ruim"(=1), "médio"(=2) e "bom"(=3) 

Tabela 2 - Simulação 1 na Condição 333  
 

Nº 1

A B C -  (GPRS) D -  (SAT) E -  (SAT) F G
1,4% 0,2% 97,1% 0,2% 0,5% 0,4% 0,2%

Simulação Tipo 1 - Condição 3 3 3 Controle = Ótimo (1 1 1)
GPRS = Bom Satélite = Bom Retransmissão GPRS = Bom

 
Tabela 3 - Simulação 1 na Condição 333  

 

Nº 2

A B C -  (GPRS) D -  (SAT) E -  (SAT) F G
0,20% 0,03% 8,79% 1,56% 89,2% 0,00% 0,18%

Simulação Tipo 1 - Condição 3 3 3 Controle ≠ Ótimo (1 1 0)
GPRS = Bom Satélite = Bom Retransmissão GPRS = Bom

 
Tabela 4 - Simulação 1 na Condição 333  

 

Nº 3

A B C -  (GPRS) D -  (SAT) E -  (SAT) F G
0,00% 0,00% 0,57% 1,74% 97,4% 0,00% 0,30%

Simulação Tipo 1 - Condição 3 3 3 Controle ≠ Ótimo (1 0 0)
GPRS = Bom Satélite = Bom Retransmissão GPRS = Bom

 
As tabelas 2, 3 e 4, apresentam os resultados de 

simulações em que os três sub-sistemas 
apresentaram comportamento "bom" (=3), sendo 
que no primeiro caso o controle utilizado 
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corresponde ao ótimo definido pelo algoritmo, no 
segundo caso o valor de TIG utilizado foi diferente 
do ótimo e no terceiro caso os valores de TOG e 
TIG utilizados foram diferentes do ótimo. As 
simulações indicam que no caso em que o controle 
ótimo é utilizado, a permanência do sistema no 
estado C (transm. via GPRS) é significativamente 
maior que nos outros dois.  

As tabelas 4, 5 e 6 apresentam resultados em 
que os subsistemas GPRS e Retransmissão estão em 
condição "ruim" (=1) e o subsistema satélite está 
em condição "média" (=2). As situações de controle 
são idênticas as do caso anterior e observa-se que 
quando o controlo ótimo é utilizado o sistema tem 
grande probabilidade de estar no estados D e E nos 
quais está em transmissão através de satélite. 
Observa-se que neste caso o controle logrou evitar 
uma situação de chaveamento intermitente devido à 
maior taxa de queda (isto é, evento GD) do sistema 
GPRS. 

 
Tabela 2 - Simulação 1 na Condição 121  
 

Nº 10

A B C -  (GPRS) D -  (SAT) E -  (SAT) F G
0,2% 5,4% 0,5% 86,5% 7,1% 0,0% 0,3%
0,2% 5,4% 0,5% 0,0% 0,3%

Simulação Tipo 1 - Condição 1 2 1

93,6%

GPRS = Ruim Satélite = Médio Retransmissão GPRS = Ruim
Controle = Ótimo (1 1 1)

 
Tabela 3 - Simulação 1 na Condição 121 

 

Nº 11

A B C -  (GPRS) D -  (SAT) E -  (SAT) F G
0,6% 12,9% 6,7% 77,4% 0,5% 1,9% 0,0%
0,6% 12,9% 6,7% 1,9% 0,0%

Controle ≠ Ótimo (0 1 1)
GPRS = Ruim Satélite = Médio Retransmissão GPRS = Ruim

77,8%

Simulação Tipo 1 - Condição 1 2 1

 
Tabela 4 - Simulação 1 na Condição 121 

 

Nº 12

A B C -  (GPRS) D -  (SAT) E -  (SAT) F G
3,0% 4,9% 0,2% 84,2% 7,1% 0,2% 0,3%
3,0% 4,9% 0,2% 0,2% 0,3%

Controle ≠ Ótimo (0 0 0)
GPRS = Ruim Satélite = Médio Retransmissão GPRS = Ruim

91,4%

Simulação Tipo 1 - Condição 1 2 1

 

6 Conclusão 

As simulações realizadas permitem concluir 
que a proposta inicial de criar uma máquina de 

estados e atuar nos eventos controláveis do sistema 
de modo que ele permaneça a maior do tempo 
possível em comunicação foi atingida com sucesso. 
Nas simulações em que as transições de estado 
ocorrem com uma distribuição exponencial, pode-
se perceber que quando otimizamos as 
probabilidades estacionárias dos eventos 
controláveis, a probabilidade de permanência média 
nos estados de transmissão é otimizada. Isto é 
notado em diferentes simulações das condições de 
qualidade dos sinais de GPRS e Satélite. Outras 
simulações, produzidas a partir de distribuições 
empíricas com o objetivo de simular os sistemas 
reais, e utilizando a mesma estratégia de controle 
(baseada em um modelo markoviano) foram r 
ealizadas. Porém, por razões de espaço não são 
apresentadas neste artigo. Foram realizadas também 
simulações em que as distribuições empíricas foram 
utilizadas juntamente com o procedimento de 
estimação de parâmetros apresentado na seção 4, 
cujos resultados foram satisfatórios. Neste caso 
também observou-se que o sistema permaneceu a 
maior parte do tempo nos estados efetivos de 
transmissão. 
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Abstract— The increasing complexity of information systems that support business processes, and the high
risks associated with violations of business rules, have created the need for on line control tools. In this paper we
propose to apply the Supervisory Control Theory as a basis for controlling Process-Aware Information Systems
(PAIS). During process execution the controller provides a list of disabled (or enabled) events (activities) i.e.
at any point in time a list of possible next steps is given. The paper focus on the identification and modeling
of the plant and specification (business rules) in the context of business process management. To evaluate the
correctness of the PAIS under supervisory control the approach has been applied in information systems for
transfer account management and conformance checking of products and processes.

Keywords— Business Process Management, Supervisory Control Theory, Process-Aware Information Sys-
tems, Business Rules.

Resumo— O incremento na complexidade dos sistemas de informação que dão suporte a processos de negócio,
aliado ao grande risco associado a violações de regras, têm apontado a necessidade de ferramentas de controle
on line. Neste artigo é proposta a aplicação da Teoria de Controle Supervisório coomo base para o controle de
Sistemas de Informação baseados em Processos (PAIS). Durante a execução do processo o controlador fornece
uma lista de eventos (atividades) desabilitados (ou habilitados),ou seja, em qualquer ponto do tempo o usuário
tem sempre dispońıvel qual o próximo passo. O artigo foca na identificação e na modelagem da planta e das
especificações (regras de negócio) no contexto do gerenciamento de processos de negócio. Para avaliar o sistema
de informação acoplado ao supervisor, a abordagem foi aplicada a sistemas de informação para o gerenciamento
de transferências financeiras e em um sistema de gerenciamento de anomalias de produtos e processos.

Keywords— Gerenciamento de Processos de Negócio, Teoria de Controle Supervisório, Sistemas de Informação
baseados em Processos, Regras de Negócio.

1 Introdução

Segundo Weber et al. (2008), os sistemas de infor-
mação que possibilitam o gerenciamento de pro-
cessos de negócio oferecem perspectivas promis-
soras para uma melhor gestão dos recursos de
uma empresa, e um crescente interesse em al-
inhar os sistemas de informação com orientação
para o processo, pode ser observado. Sistemas
de Informação baseados em Processos (PAIS, con-
tração do termo em inglês) é definido como um
sistema que gerencia e executa processos opera-
cionais envolvendo pessoas, aplicações e fontes
de informação sobre os fundamentos dos mode-
los de processo (Dumas et al., 2005) (van Dongen
et al., 2005).

Em geral, os modelos de processos são proje-
tados em função dos objetivos da organização e
das suas infra-estruturas, do contextos, restrições,
dentre outros. Adicionalmente, processos de negó-
cio precisam ser executados dentro de certos lim-
ites. Estes são definidos através de regras oriun-
das de diferentes fontes. De acordo com Aalst
et al. (2010), algumas regras são estabelecidas por

legislações ou pelas autoridades governamentais,
outras pelos envolvidos no processo de negócio.
Contratos realizados com clientes e fornecedores
também impõem limites e regras. Além disso, os
próprios gestores da organização definem limites.
Nesse contexto, os gestores de uma organização
necessitam checar se as regras de negócio estão
sendo seguidas continuamente, de forma a garan-
tir a eficiência operacional dos processos. Tipica-
mente esse trabalho é realizado através de audi-
torias. Exemplos de auditorias são aquelas real-
izadas pela ISO, as que tratam de segurança de ali-
mentos, a Sarbanes Oxley para regras relacionadas
a finanças e contabilidade, dentre outras.

O presente artigo propõe aplicar a Teoria
de Controle Supervisório (Ramadge and Won-
ham, 1989) no projeto de controladores para PAIS
de forma que regras de negócio não sejam violadas.
As regras de negócio ou as especificações são
definidas de modo a estabelecer o comportamento
do controlador e conseqüentemente o suporte na
execução do processo. Na abordagem proposta,
o controlador não pode forçar os usuários a ex-
ecutar determinada atividade, mas sim informar
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quais aquelas proibidas de serem iniciadas (por
exemplo, através da desabilitação de eventos de
ińıcio de atividades).

2 Teoria de Controle Supervisório

A Teoria de Controle Supervisório (TCS)
(Ramadge and Wonham, 1989) foi desenvolvida
como uma metodologia formal para śıntese au-
tomática de controladores ótimos para Sistemas
a Eventos Discretos (SED). Nesta teoria, assume-
se que um sistema (planta) possui um compor-
tamento incontrolável que pode violar algumas
propriedades requeridas (ex.: segurança, ordena-
mento de eventos). Este comportamento deve ser
modificado através de um agente (supervisor) a
fim de se alcançar um conjunto de especificações
(regras de negócio). Para tanto, o supervisor
age sobre a planta impedindo a geração de al-
guns eventos e permitindo outros. (De Queiroz
and Cury, 2000) estenderam a TCS através da
abordagem denominada Controle Modular Local
(CML). Esta abordagem, ao contrário da TCS
clássica, provê uma estrutura de controle descen-
tralizada, em que supervisores locais atuam sobre
partes da planta global.

No paradigma da TCS, dado um SED mode-
lado através de um autômato G, considera-se que
a linguagem L(G) contém sequências de eventos
que não são aceitáveis por violarem alguma re-
gra ou condição de bloqueio a ser imposta. As-
sim L(G) representa o comportamento não con-
trolado do SED em questão, e a premissa é que tal
comportamento deve ser modificado por uma ação
de controle. Tal modificação deve ser entendida
como uma restrição do comportamento do SED a
um subconjunto de L(G). Para alcançar esse fim,
introduz-se o supervisor S. Ramadge and Won-
ham consideram que S observa alguns (possivel-
mente todos) os eventos executados pela planta G.
Então, S informa aG quais eventos (dentro daque-
les ativos) podem ocorrer no estado atual. Mais
precisamente, S tem a capacidade de desabilitar
eventos controláveis de G. Desta maneira, S ex-
erce um controle dinâmico realimentado sobre G.
Uma posśıvel representação do supervisor é um
par S = (S,Φ), onde S é o autômato que repre-
senta o supervisor e Φ : QS → 2Σ é um mapa
de sáıda que especifica o subconjunto de eventos
controláveis a serem desabilitados em casa estado
do supervisor.

3 Modelagem da Planta e das
Especificações

De acordo com a interpretação usualmente
adotada na Teoria de Controle Supervisório
(Ramadge and Wonham, 1989), o sistema a ser
controlado é constitúıdo por diversos subsistemas
elementares. O comportamento de cada um

dos subsistemas é representado através de um
autômato. O comportamento do sistema global,
sem qualquer restrição comportamental, é obtido
realizando-se o produto śıncrono dos autômatos
associados a cada um destes subsistemas. O com-
portamento concorrente destes subsistemas deve
ser restringido de forma a evitar que situações con-
sideradas indesejáveis ocorram. Neste trabalho a
aplicação da TCS pressupõe que cada atividade do
processo de negócio tratado corresponde a um dos
subsistemas constituintes da planta. As especi-
ficações de controle (aqui denominadas regras de
negócio) são estabelecidas de forma a coordenar a
execução das atividades.

O ciclo de vida de uma atividade, conforme
ilustrado na Figura 1(a) (Aalst et al., 2010), é uti-
lizado como base para a representação do com-
portamento de uma atividade. Esta figura ilus-
tra uma atividade sob o ponto de vista de uma
instância do processo (a informação que é pro-
cessada pelas diversas atividades do processo de
negócio), como é geralmente considerada no con-
texto de workflows. O diagrama representa os
estados através do qual a instãncia do processo
flui durante a execução do mesmo. Os rótulos
nos arcos R e S indicam se a mudança de estado
ocorre em função do recurso ou pela automatiza-
ção do processo, respectivamente. Isso significa
que alguns eventos são disparados por um recurso
R (por exemplo, o ińıcio de uma atividade) ou
pelo próprio sistema de informação que executa o
processo de negócio (por exemplo, a alocação au-
tomática de uma instância do processo a um re-
curso). A Figura 1(b) ilustra o autômato que rep-
resenta uma atividade genérica, baseado no mod-
elo da Figura 1(a). A Figura 1(c) descreve o sig-
nificado dos eventos do autômato que representa
a atividade.

A partir do modelo genérico de uma atividade
como ilustrado na Figura 1(b), dado um prob-
lema de controle supervisório, a planta será obtida
realizando-se o produto śıncrono dos modelos das
atividades envolvidas no processo de negócio. No
contexto de Gerenciamento de Processos de Negó-
cio, considera-se que as regras podem ser asso-
ciadas ao ordenamento das atividades ou ao en-
volvimento dos recursos (ou agentes) na realização
destas. Esses dois grupos de regras são detalhadas
a seguir e são baseadas no trabalho de Aalst et al.
(2010).

Regras baseadas na sequência dos eventos:
expressam restrições sobre o ordenamento dos
eventos associados as atividades. Essa regras
são representadas pelos autômatos mostrados na
Figura 2.

• Uma atividade t1 deve sempre ser executada
antes da atividade t2 para qualquer instância
do processo. O modelo que representa essa
regra é mostrado na Figura 2(a).
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(a) Ciclo de vida de uma atividade

(b) Autômato que representa uma atividade

(c) Semântica dos eventos

Figura 1: Representação de uma atividade de um
processo de negócio

• Atividades t1 e t2 nunca devem ser execu-
tadas em paralelo. O modelo que representa
essa regra é mostrado na Figura 2(b).

• Para qualquer instância do processo, a ativi-
dade ti não poderá ser executada mais que n
vezes. O modelo que representa essa regra é
mostrado na Figura 2(c).

• Caso as atividades t1 e t2 sejam suspen-
sas, a atividade t1 tem prioridade sobre a
re-execução da atividade t2. O modelo que
representa essa regra é mostrado na Figura
2(d).

Regras associadas aos recursos: expressam
restrições sobre a poĺıtica de alocação de recursos
ou agentes que realizam as atividade de um pro-
cesso. Diz-se que essa regras impôem restrições
sobre a poĺıtica de distribuição de atividades para
os agentes envolvidos em um processo. Essas re-
gras são descritas a seguir.

• Prinćıpio dos quatro-olhos: duas atividades
t1 e t2 para a mesma instância do processo
devem sempre ser executadas por diferentes
agentes. O modelo que representa essa regra
é mostrado na Figura 3. Inicialmente, cada
regra pode ser associada a cada um dos re-
cursos, conforme mostra a Figura 3(a). Os

(a) Regra 1: alternância de atividades

(b) Regra 2: paralelismo de ativi-
dades

(c) Regra 3: limite de execução de atividades

(d) Regra 4: priori-
dade na retomada de
atividades

Figura 2: Regras de negócio associadas ao orde-
namento de eventos de uma atividade

modelos E1 e E2 representam uma restrição
sobre os agentes P1 e P2, respectivamente.
A regra de negócio então é obtida através da
composição śıncrona dos modelos E1 e E2,
conforme mostra a Figura 3(b). Assim, caso
n agentes estejam associados ao processo, a
especificação será obtida através do produto
śıncrono entre as especificações E1, E2, ...,
En.

(a) Modelos das regras para cada recurso
- E1 e E2

(b) Composição śıncrona dos modelos E1 e E2

Figura 3: Regra 5: prinćıpio dos quatro olhos

• Agentes mutuamente excludentes: Dois
agentes nunca devem executar atividades
para uma mesma instância do processo. O
modelo que representa essa regra é mostrado
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na Figura 4. No modelo, observa-se que
qualquer atividade pode ser alocada para o
recurso P1 em um estado marcado. Isso
significa que a alocação das atividades para
esse recurso é considerada tarefa completa.
Caso a alocação seja realizada para o recurso
P2, o autômato evolui para um estado não
marcado, representando uma tarefa não com-
pleta.

Figura 4: Regra 6: exclusão mútua entre agentes

• Limite de atividade: um agente não pode ex-
ecutar mais que n atividades para qualquer
instância de um processo. O modelo que rep-
resenta essa regra é mostrado na Figura 5.

Figura 5: Regra 7: limite de execução de atividade

vale aqui ressaltar um detalhe importante na
modelagem das regras de negócio. No caso das
regras associadas aos recursos, especificamente
aquelas mostradas nas Figuras 3 e 4, observa-se
que os autôamtos são bloqueantes. A razão de se
modelar dessa forma é para que o supervisor re-
sultante do processo de śıntese justamente evite
os estados bloqueantes definidos nos modelos das
regras citadas. Cumpre-se então o objetivo das
mesmas.

4 Exemplo

Para ilustrar a abordagem proposta, é apre-
sentado um exemplo de processo denominado
Sistema de Gerenciamento de Anomalias (SGA).
Este sistema foi recentemente implantado numa
indústria da chamada ’linha branca’, que produz
refrigeradores e outros eletrodomésticos. Em al-
inhamento e conformidade com os requisitos da
ABNT ISO 9001 (ISO, 2001), a proposta de um
SGA na empresa nasceu da necessidade de regis-
trar e evidenciar a melhoria cont́ınua e a correção
de não-conformidades ocorridas dentro do fluxo
produtivo. O SGA dá suporte a diversas áreas e
processos da companhia e possui como principal
objetivo compilar informações necessárias para a

resolução de problemas originados das auditorias
em produtos acabados e nos seus respectivos pro-
cessos de manufatura. O modelo do SGA é apre-
sentado na Figura 6.

Figura 6: Modelo de um processo de gerencia-
mento de anomalias

Nesse processo, em determinado momento os
usuários têm que realizar cinco atividades denom-
inadas A, B, C, D e E. Os usuários podem de-
cidir qual a ordem de execução dessas atividades,
pois no modelo do processo é permitido a exe-
cução paralela dessas atividades. Porém é ideal
que as atividades sejam finalizadas o mais rápido
posśıvel. Todas as atividades têm uma duração
fixa, no entanto, as atividades B e C, utilizam
o mesmo aplicativo de banco de dados e caso a
atividade B seja executada e, logo na seqüência,
a atividade C seja executada, a duração combi-
nada das duas atividades é muito menor, pois não
há tempo limite para a B e nem tempo de setup
para C. Além disso, a atividade C pode reutilizar
os dados fornecidos por B, eliminando desta forma
a necessidade de input destes dados (regra 1). As
atividades A e E, durante a sua execução, po-
dem falhar inesperadamente. No caso de ambas as
atividades falharem simultaneamente, a reparação
da tarefa A tem prioridade sobre a tarefa E (regra
4). Além disso, por razões de segurança, as ativi-
dades B e D não devem ser executadas ao mesmo
tempo, pois é necessária uma exclusão mútua en-
tre elas (regra 2).

Os sistemas de informação responsáveis pe-
los dois processos apresentados nessa seção exe-
cutam as atividades de acordo com a sequencia
e roteamento mostrados nos respectivos modelos.
A regras de negócios descritas devem ser imple-
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mentadas como requisitos adicionais a esse mod-
elo. Assim, a proposta do presente trabalho é im-
plementar o controlador como uma entidade in-
dependente do sistema de informação. Os testes
de implementação realizados são apresentados na
próxima seção.

5 Śıntese da Estrutura de Controle

Seguindo a metodologia proposta por Ramadge
and Wonham (1989), após a modelagem da planta
e das regras de negócio, calcula-se o supervisor
que atenda a este conjunto de regras. Caso seja
adotada a abordagem de controle modular local
(De Queiroz and Cury, 2000), calcula-se o con-
junto de plantas locais, correspondentes as regras
de negócio especificadas. Em seguida, obtém-se
os correspondentes supervisores locais. Como um
passo final antes da implementação f́ısica, é lev-
ada em consideração a redução dos supervisores
Su and Wonham (2004), pois esta irá possibili-
tar um número menor de estados e uma conse-
quente economia de memória e melhor legibilidade
do programa. O supervisor reduzido mantém a
mesma ação de controle do supervisor original.

Um exemplo de śıntese de um supervisor lo-
cal é mostrado na Figura 7. Considerando que no
SGA não são especificadas regras associadas a alo-
cação dos recursos, optou-se em excluir os eventos
associados (aqueles que estão ativos a partir do
estado inicial conforme mostrado na Figura 1(b)).
De fato considera-se para este caso que o ińıcio das
atividades se dá pelo evento start. Os autômatos
correspondentes as atividades B e C são mostra-
dos nas Figuras 7(a) and 7(b). O autômato corre-
spondente a uma regra de negócio é mostrado na
Figura 7(c) (a atividade B deve sempre ser execu-
tada após a atividade C para qualquer instância
do processo). Aplicando o controle modular local
e o algoritmo de redução encontra-se o supervi-
sor local mostrado na Figura 7(d). Nota-se que o
supervisor desabilita eventos controláveis em seus
estados (indicado pela caixa ligada ao estado do
autômato). Esta representação corresponde ao
mapa de sáıda do supervisor conforme definido na
Seção 2. Esta ação restringe a execução das ativi-
dades pelos usuários, impondo que as regras de
negócio não sejam violadas.

6 Controle Supervisório no ProM

A fim de garantir a independência do contro-
lador e a possibilidade de uso futuro em outros
PAIS, o mesmo foi implementado como um plug-in
no Process Mining Framework (ProM)(van Don-
gen et al., 2005). O ProM é um framework que
disponibiliza uma série de plug-ins para extrair
informações de registro de eventos e tem sido
largamente utilizado na área denominada Min-
eração de Processos. Devido a esta caracteŕıs-

(a) Task model of t2 (B)

(b) Task model of t3 (C)

(c) Automaton model of business rule
(Rule 1)

(d) Reduced local supervisor

Figura 7: Models involved in synthesis local su-
pervisor procedure - example 2

tica, considerou-se como uma alternativa interes-
sante para a evolução e a continuidade da pre-
sente pesquisa, a implementação deste como um
serviço dispońıvel no ProM. O controlador foi im-
plementado no ProM como um provedor do Oper-
ational Support (OS) (van der Aalst et al., 2010).
O OS é um plug-in que permite a interação en-
tre os serviços disponibilizados no ProM e o meio
externo. O OS fornece uma interface TCP/IP
para a comunicação dos serviços no ProM com
o PAIS externo. Desta forma, o PAIS pode so-
licitar informações ao OS em qualquer momento
durante a execução de uma instância do processo.
Quando uma solicitação é feita ao OS, esta solic-
itação deve conter (1) o histórico da instância do
processo na forma da lista de atividades que foram
executadas até o momento da solicitação, e (2) a
lista de atividades que estão ativas no momento da
solicitação. Esta arquitetura é necessária, pois o
ProM disponibiliza vários serviços para o gerenci-
amento de processos, sendo o controlador apenas
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um destes serviços que poderão ser utilizados. A
Figura 8 ilustra a arquitetura descrita.

Figura 8: O controlador como um plugin para o
ProM

Para possibilitar a comunicação entre o con-
trolador, por meio do OS, e o PAIS utilizado na
presente pesquisa, utilizou-se dois recursos tec-
nológicos: (1) um WebService para permitir a
troca dos dados (registro de eventos e regras para
a execução das atividades) e (2) um ambiente
para representar o PAIS. O ambiente YAWL foi
a plataforma escolhida para implementar e sim-
ular o processo de negócio descrito na seção an-
terior. YAWL provê uma poderosa e expressiva
linguagem baseada em padrões de workflow (Van
Der Aalst et al., 2003) (Van der Aalst and Ter Hof-
stede, 2005). Também provê um motor de ex-
ecução de workflows e um editor para a criação
de modelos de processos, suportando controle de
fluxo, dados e recursos. A plataforma YAWL é
open-source e possui uma arquitetura baseada em
serviços, permitindo que o controlador seja desen-
volvido como um serviço independente do seu mo-
tor de execução. O controlador foi projetado de
acordo com a arquitetura de controle proposta por
De Queiroz and Cury (2002).

7 Conclusões

A aplicação da Teoria de Controle Supervisório no
contexto do Gerenciamento de Processos de Negó-
cio se mostrou fact́ıvel. O objetivo de se identificar
e modelar um conjunto t́ıpico de regras de negócio
visa a construção de uma biblioteca de modelos,
de forma a aproximar a linguagem utilizada pelos
usuários do processo e dos projetistas do sistema
de supervisão e controle. A infra-estrutura com-
putacional anteriormente implementada no ProM
permitiu a comunicação com aplicações externas,
e o controlador pode ser integrado ao YAWL com
o apoio de um WebService. Através de um maior
número de estudos de caso pretende-se estabele-
cer a presente proposta como uma ferramenta de
monitoramento e controle de PAIS que necessitam
seguir determinadas regras de negócio. Adicional-

mente, incorporar outras extensões da abordagem
clássica da TCS e investigar a factibilidade de apli-
cações em contextos espećıficos.
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