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Resumo 

 O Projeto de um sistema de controle em malha fechada apresenta diversos 

objetivos, sendo que muitos deles são conflitantes como, por exemplo, apresentar uma 

boa resposta de rastreamento do sinal de referência, rejeitar distúrbios, atenuar o efeito 

de ruídos de medição e minimizar o esforço de controle (energia). Uma forma de 

solucionar esse problema é tratar o projeto do sistema de controle como sendo um 

problema de otimização multiobjetivo. Neste caso, a síntese do controlador é feita 

através de técnicas de otimização e o controlador é projetado para minimizar o efeito 

das variáveis exógenas (sinais de comando, perturbações e ruídos de medição) sobre as 

variáveis controladas. 

O objetivo inicial deste trabalho é estudar o comportamento de diferentes 

técnicas de otimização aplicadas ao projeto de sistemas de controle por realimentação 

de estados para identificar aquela que é mais eficiente. Um segundo objetivo é verificar 

experimentalmente o desempenho dos controladores obtidos através destas técnicas de 

otimização para justificar o uso das mesmas.  

Neste trabalho será tratado especificamente o projeto de um controlador para um 

protótipo de suspensão ativa por realimentação de estados a tempo discreto, adotando 

estratégias de otimização multiobjetivo. Serão considerados como objetivos de projeto 

obter um compromisso entre o esforço de controle e a aceleração do chassi do carro, a 

fim de se evitar a operação não linear do sistema e de conferir mais conforto aos 

passageiros. Esses objetivos serão matematicamente formulados em termos da norma 

𝐻∞ de sistemas e o problema de otimização será solucionado através de métodos de 

direção de busca, exclusão de regiões e de população. Por fim, os controladores 

projetados serão aplicados na planta para análise experimental comparativa dos 

mesmos. 
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Abstract 

The design of a control system has several goals. Many of them are conflicting, for 

example, good tracking response of the reference signal, disturbance rejection, 

mitigation of the effect of measurement noise and minimization of the control effort 

(energy). One way to solve this problem is to treat the control system design as a multi-

objective optimization problem. In this case, the synthesis of the controller is made 

using optimization techniques and the controller is designed to minimize the effect of 

external variables (control signals, disturbances and measurement noise) over the 

controlled variables. 

The initial objective of this work is to study the behavior of different optimization 

techniques applied to the control system design based on state feedback in order to 

identify the most efficient one. A second goal is to experimentally verify the performance 

of the controllers obtained through these optimization techniques to justify the use of 

them. 

This paper will specifically deal with controller design for an active suspension 

prototype based on discrete-time state feedback, adopting multi-objective optimization 

strategies. It will be considered as project objective to reach a tradeoff between the 

control effort and car chassis acceleration, in order to avoid non-linear operation of the 

system and to give more comfort to passengers. These objectives will be mathematically 

formulated in terms of the system norm 𝐻∞ and the optimization problem will be solved 

by search direction, exclusion of regions and population methods. Finally, the designed 

controllers will be implemented on the laboratorial plant for comparative experimental 

analysis.  
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Capítulo 1 

  Introdução 

1.1. Relevância do tema em investigação 

Problemas de controle que visem atender a diferentes critérios como 

rejeição de perturbações, atenuação de ruídos, esforço de controle e robustez a 

incertezas devem ser entendidos como problemas multiobjetivos (de Oliveira et. 

Al, 2014). A formulação desse tipo de problema é feita descrevendo a variável cujo 

valor deve ser minimizado e as restrições existentes ao problema. Já a solução do 

mesmo se dá pelo emprego de técnicas de otimização, que buscam projetar um 

controlador que resulte no melhor desempenho do sistema de controle garantindo 

sua estabilidade. Sendo assim, um Problema de Otimização Multiobjetivo pode ser 

entendido como um problema multiobjetivo que utiliza rotinas feitas em 

linguagens de programação em microcomputadores para alcançar o valor ótimo de 

uma função. 

Uma forma de se mensurar o desempenho de sistemas de controle é através 

de normas, como as normas 𝐻2 e 𝐻∞ (Zhou & Doyle, 1998). Elas possibilitam que 

os objetivos de controle sejam representados por valores numéricos, permitindo 

assim a aplicação de técnicas de otimização ao problema. A norma de um sistema é 

uma maneira de se quantificar o efeito das variáveis exógenas sobre as variáveis 

controladas. Isso é bastante interessante, pois permite utilizar uma técnica de 

Controle Moderno, como por exemplo, a realimentação de estados, que baseada em 

normas de sistema e Otimização Multiobjetivo, considere os efeitos de 

perturbações presente no sistema. O mesmo não acontece quando se utiliza a 

realimentação de estados com base em procedimentos tradicionais de projeto de 

controladores como o controle por posicionamento de pólos. 
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Neste trabalho pretende-se investigar uma estratégia de projeto para um 

sistema de controle de um protótipo de suspensão ativa por realimentação de 

estados a tempo discreto baseada em normas de sistemas e otimização 

multiobjetivo. O projeto deverá levar em consideração um bom compromisso entre 

a rejeição de distúrbios e o esforço de controle. Em problemas de otimização multi-

objetivo podem haver inúmeras soluções, não existindo uma outra solução que é 

melhor que as demais em todos os objetivos, denominadas soluções não-

dominadas ou soluções do conjunto Pareto-ótimo (Chankong & Haimes, 1983; 

Takahashi, 2007). 

1.2. Objetivos 

Os objetivos gerais deste trabalho são: 

1. estudar o comportamento de diferentes técnicas de otimização 

aplicadas ao projeto de sistemas de controle por realimentação de 

estados para identificar aquela que é mais eficiente; 

2.  verificar experimentalmente o desempenho dos controladores 

obtidos através das técnicas de otimização. 

O objetivo específico é desenvolver um controlador por realimentação de 

estado para o protótipo de suspensão ativa da Quanser® baseada em técnicas de 

otimização multiobjetivo de forma a proporcionar um projeto que considera dois 

objetivos diferentes: rejeição do distúrbio e minimização do esforço de controle. 

Em termos práticos os objetivos de controle supracitados significam reduzir o 

efeito do perfil da estrada sobre conforto dos passageiros de um veículo, tendo-se 

em vista a aceleração do chassi, e a redução do esforço de controle a fim de se 

evitar a operação não linear do sistema e minimizar o consumo de energia pelo 

mesmo. Com a implementação do controlador na planta de suspensão ativa, busca-

se obter resultados práticos que comprovem a eficiência do procedimento de 

projeto adotado. 
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Ao final do trabalho de conclusão de curso é esperado que sejam adquiridas 

as seguintes habilidades: 

1. Formulação de problemas de controle multiobjetivo na forma de 

problemas de otimização com desempenho baseado em normas de 

sistemas. 

2. Implementação computacional de diferentes técnicas de otimização 

dentro das diferentes famílias de métodos: métodos de direção de 

busca, exclusão de regiões e de população. 

3. Escolha da técnica de otimização mais adequada de acordo com as 

características matemáticas do problema sendo tratado. 

4. Implementação prática do sistema de controle por realimentação de 

estado do modelo laboratorial de suspensão ativa da Quanser® 

baseado na plataforma Simulink® para MATLAB®. 

1.3. Metodologia aplicada 

A metodologia aplicada para a realização deste trabalho foi: 

1. O estudo das técnicas de otimização, da teoria de controle discreto, 

da teoria de controle H∞, do protótipo de suspensão da Quanser® 

por meio de livros, notas de aula, artigos técnicos, publicações 

científicas e manuais de fabricante relacionados ao tema investigado 

através da revisão bibliográfica.  

2. Implementação no MATLAB® de diferentes métodos de otimização 

para estudo de suas características de comportamento quando 

aplicados a funções matemáticas de teste diferenciáveis e não 

diferenciáveis, convexas e não convexas e multimodais. 

3. Formulação do problema de controle da suspensão ativa em termos 

de um problema de otimização multiobjetivo. 

4. Aplicação de diferentes técnicas de otimização para gerar o conjunto 

de soluções eficientes (conjunto Pareto-ótimo) do problema de 

otimização multiobjetivo. 
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5. Implementação prática do sistema de controle por realimentação de 

estado na plataforma Simulink® para MATLAB® para o controle do 

modelo laboratorial de suspensão ativa da Quanser®. 

6. Análise e comparação dos resultados obtidos experimentalmente.  

1.4. Organização do texto 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório e o último capítulo, que contém as referências bibliográficas. A seguir 

é feita uma breve descrição dos mesmos. 

No capítulo 2 é explicado o que é um problema de otimização multiobjetivo 

e quais são os métodos existentes para solucioná-lo. Também é feita uma descrição 

dos algoritmos que serão empregados neste trabalho. 

No capítulo 3 é apresentada a formulação do problema de controle, 

inicialmente de forma genérica. Em seguida, explica-se a técnica de realimentação 

de estado e o controle com base na norma 𝐻∞. Por fim, apresenta-se a descrição 

matemática do modelo da suspensão ativa e faz-se a formulação final do problema 

de controle. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos para o problema de 

otimização multiobjetivo, mostrando-se os ganhos dos controladores obtidos para 

cada método de otimização implementado, bem como o conjunto Pareto-ótimo 

resultante. Além disso, testa-se experimentalmente os controladores obtidos, por 

meio da aplicação dos mesmos no protótipo de suspensão ativa da Quanser®. 

Finalmente, no capítulo 5 é feita a conclusão do trabalho, comparando-se os 

controladores obtidos por cada método de otimização quanto às respostas da 

planta em malha-fechada para os mesmos.   



 

5 

Capítulo 2 

Técnicas de Otimização Multiobjetivo 

2.1. Caracterização da Otimização Multiobjetivo 

Para um problema de Otimização Multiobjetivo, ou Otimização Vetorial, há 

dois tipo de soluções (Ávila, 2013): 

 Soluções que, quando comparadas às demais, apresentam pior 

desempenho para todos os objetivos simultaneamente considerados. 

Essas soluções serão descartadas, tendo-se em vista que existem 

outras melhores do que elas.  

 Soluções que, quando comparadas às demais, são melhores em um 

ou mais objetivos. Essas soluções, a princípio, não devem ser 

descartadas. 

 

As soluções do segundo tipo apresentado são chamadas de soluções 

eficientes ou soluções Pareto-ótimas e ao conjunto delas dá-se o nome de conjunto 

Pareto-ótimo. 

 

2.1.1 Caracterização matemática e conceitos 

 

Um Problema de Otimização pode ser definido da seguinte forma: 

 𝑥∗ = arg  𝑚𝑖𝑛𝑥 𝑓(𝑥) 

 

 

 
Sujeito a: {

𝑔(𝑥) ≤ 0

ℎ(𝑥) = 0
 

 

(2.1) 
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sendo: 

 x o vetor de n parâmetros do POV, que representa o conjunto de 

variáveis cujos valores deseja-se especificar através do processo de 

otimização.  

 𝑓(. ): ℝ𝑛 → ℝ𝑝 a função objetivo e representa o índice de 

desempenho do sistema, sendo que seu valor deve ser minimizado 

para que se obtenha a melhor performance possível. A notação da 

função sugere que ela é uma função de um vetor de n variáveis reais 

que retorna um vetor de p números reais,  sendo p o número de 

objetivos. 

 𝑥∗ o vetor ótimo do sistema, ou seja, o melhor valor de x que ele 

pode assumir a fim de que a função 𝑓(. ) atinja seu valor mínimo. 

 

As equações de igualdade e desigualdade nas quais o Problema de 

Otimização está sujeito são chamadas de restrições. Elas representam as condições 

que devem ser atingidas para que o resultado do projeto seja aceitável. Observa-se 

que nem sempre elas estarão presentes. 

 

As restrições descritas acima estão relacionadas com algumas 

nomenclaturas, conforme definido abaixo (Takahashi, 2007): 

 

 Região factível: conjunto dos pontos do espaço ℝ𝑛 que satisfazem, 

simultaneamente, a todas as restrições.  

 Região infactível:  conjunto dos pontos do espaço ℝ𝑛 que deixam de 

satisfazer (ou seja, violam) pelo menos uma das restrições do 

problema. 

 Ponto factível: ponto pertencente à região factível. 

 Ponto infactível: ponto pertencente à região infactível. 

 Restrição violada: cada uma das componentes do vetor g(x), da 

equação 2.1, que apresentar valor positivo, ou cada uma das 

componentes do vetor h(x) que apresentar valor não nulo será 

chamada de restrição violada no ponto x.  
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2.1.2 Classificação das funções 

 

Funções podem ser definidas como: 

 Unimodal ou multimodal; 

 Diferenciável ou não-diferenciável; 

 Convexa, quase-convexa ou não convexa; 

 Linear ou não linear; 

 Escala ou multi-escala. 

 

Uma função é dita unimodal quando ela possui um único mínimo global 

dentro de uma bacia de atração.  

A função é dita diferenciável quando é possível calcular o gradiente da 

função de forma precisa em qualquer ponto do espaço e ele possuir informações a 

respeito da variação da função em torno do ponto que ele for calculado. 

Uma função é convexa quando uma curva de nível dela delimitar uma região 

convexa em seu interior. Observa-se que o vetor gradiente é sempre perpendicular 

à curva de nível que passa pelo ponto que ele foi calculado. 

A função é linear quando cada variável aparece apenas multiplicada por 

uma constante nas funções f(x), g(x) e h(x) e não linear quando existem produtos 

de variáveis, tais como x1x2 ou x12 ou x1x23, ou quando existem funções da variável, 

como, por exemplo, seno(x1) ou ex1. 

A propriedade de múltiplas escalas consiste de uma função possuir várias 

bacias de atração dentro de uma mesma bacia de atração. 
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2.2. Métodos de Direção de Busca 

Os métodos de direção de busca são métodos que utilizam uma otimização 

unidimensional para localizar o ponto de mínimo a partir de um ponto de partida e 

uma direção de busca, sendo que a direção escolhida é uma função das avaliações 

anteriores da função objetivo. Os requisitos mínimos da função que pode ser 

tratada por estes métodos são que ela seja unimodal e diferenciável. Os algoritmos 

mais conhecidos desta família de métodos são o método do Gradiente, o método de 

Newton, o método de Newton Modificado e o método Quasi-Newton. Neste 

capítulo será apresentado apenas o método Quasi-Newton. 

 

2.2.1 Método Quasi-Newton 

 

Segundo o Método de Newton quando a função a ser otimizada for 

quadrática basta se conhecer o gradiente e a Hessiana, que é a matriz quadrada 

que contém as derivadas parciais de segunda ordem da função, em um ponto 

qualquer para se determinar em uma única iteração o ponto de mínimo (equação 

2.6). Entretanto, algumas vezes por mais que a função seja duas vezes 

diferenciável, ela pode não ser quadrática. Caso isso ocorra o algoritmo de Newton 

pode não convergir. A fim de que esse algoritmo funcione para tais funções, foram 

realizadas algumas modificações no mesmo dando origem aos métodos Quasi-

Newton. As diferenças introduzidas por esses métodos são a execução de uma 

minimização unidimensional a cada iteração e a correção do posto da Hessiana 

durante o processo. A primeira condição garante que o valor da função objetivo irá 

decrescer independente de sua estrutura e a segunda condição assegura que serão 

produzidas sequências de estimativas da Hessiana a partir de novas avaliações da 

função e de seu gradiente em novos pontos de forma recursiva (Takahashi, 2007).  

Os métodos Quasi-Newton elaboram uma regra recursiva que permite a 

construção gradativa de uma função 𝐻𝑘  que corresponde a uma estimativa da 

inversa da Hessiana da função objetivo (Takahashi, 2007). Dois desses métodos 

são: o DFP (Davidson-Fletcher-Powell) e o BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-

Shanno). A seguir são apresentadas as correções propostas por eles. 
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 Método DFP 

 

𝐶𝑘
𝐷𝐹𝑃 =

𝑣𝑘𝑣𝑘
′

𝑣𝑘
′ 𝑟𝑘

− 
𝐻𝐾𝑟𝑘𝑟𝑘

′𝐻𝑘

𝑟𝑘
′𝐻𝑘𝑟𝑘

 

 

(2.2) 

 

 Método BFGS 

 

𝐶𝑘
𝐵𝐹𝐺𝑆 = (1 + 

𝑟𝑘
′𝐻𝑘𝑟𝑘
𝑟𝑘

′𝑣𝑘
)

𝑣𝑘𝑣𝑘
′

𝑣𝑘
′ 𝑟𝑘

− 
𝑣𝑘𝑟𝑘

′𝐻𝑘 + 𝐻𝑘𝑟𝑘𝑣𝑘
′

𝑟𝑘
′𝑣𝑘

 

 

  (2.3) 

sendo 𝑣𝑘 = 𝑥𝑘 − 𝑥𝑘+1 e  𝑟𝑘 = ∇𝑓(𝑥𝑘) − ∇𝑓(𝑥𝑘+1) 

 

Esses dois métodos podem ser combinados, o que é conhecido como família 

de Broyden, conforme mostrado a seguir. 

 

𝐶𝑘 = (1 − 𝛼)𝐶𝑘
𝐷𝐹𝑃 + 𝛼𝐶𝑘

𝐵𝐹𝐺𝑆 

 

(2.4) 

sendo  que 𝛼 pode assumir os valores 0 ou 1. 

  

A fórmula de atualização da estimativa da inversa da Hessiana é dada por: 

 

𝐻𝑘+1 = 𝐻𝑘 + 𝐶𝑘(𝛼)   
(2.5) 

 

A direção de busca é a oposta ao produto da inversa da Hessiana e do vetor 

gradiente calculados no ponto atual, conforme mostrado em 2.6. 

𝑑𝑘 = −𝐻𝑘 × 𝑔𝑘   
(2.6) 

 

  

sendo 𝑑𝑘o vetor de direção de busca e 𝑔𝑘 o vetor gradiente da função 

objetivo no ponto k. 
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2.3. Métodos de Exclusão de Semi-Espaços 

Os métodos de exclusão de semi-espaços são aplicáveis para funções 

convexas, diferenciáveis e não-diferenciáveis e unimodais. Eles consistem em criar 

um plano que divide o espaço em dois semi-espaços, sendo que o funcional 

obrigatoriamente decresce em um deles. Os métodos mais conhecidos desse grupo 

são o Plano de Corte e Elipsoidal. Neste trabalho será estudado apenas o último 

deles. 

A estrutura genérica de um algoritmo de exclusão de semi-espaços consiste 

em calcular o subgradiente do funcional a ser minimizado em um ponto (Pinto & 

Panadés, 2013), dividir a região de busca em duas novas regiões, sendo que uma 

delas deve ser excluída, e procurar uma estimativa do ponto de mínimo na região 

restante. A especificidade do algoritmo desses métodos está relacionada com a 

função responsável por criar a nova estimativa da solução e pela função 

responsável por definir a lei de construção da nova região. Ou seja, os algoritmos 

elipsoidais irão construir regiões elipsoidais, enquanto que os algoritmos de plano 

de corte irão produzir regiões poliedrais. Observa-se que esse método não utiliza a 

diminuição do valor da função objetivo para convergência para o ponto de mínimo 

e sim a diminuição do volume onde esse está contido. A seguir, apresenta-se o 

algoritmo Elipsoidal. 

 

2.3.1 Algoritmo Elipsoidal  

 

Considerando o seguinte problema de otimização: 

 

𝑥∗ = arg𝑚𝑖𝑛𝑥𝑓0(𝑥)            sujeito a: 𝑥 ∈ 𝑆 

 

(2.7) 

Sendo a região factível dada por: 

 

 

𝑆 =  {𝑥 ∈ 𝑆|𝑓𝑖(𝑥) ≤ 0 ∀ 𝑖 = 1,… ,𝑚} 

 

 

(2.8) 

Onde o vetor de variáveis de otimização é x ∈ ℝ𝑛. 
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Nesse método a região elipsoidal sucessora é definida como sendo o menor 

elipsoide que contém metade do volume do anterior (Luenberger, 1984). Ela é 

construída da seguinte forma: 

 

𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 − 𝛽1

𝑄𝐾𝑔𝑘

(𝑔𝑘
𝑇𝑄𝑘𝑔𝑘)

1
2

 

𝑄𝑘+1 = 𝛽2 (𝑄𝑘 − 
𝛽3(𝑄𝑘𝑔𝑘)(𝑄𝑘𝑔𝑘)𝑇

𝑔𝑘
𝑇𝑄𝑘𝑔𝑘

) 

 

 

(2.9) 

 

Sendo xk o centro do elipsóide, Qk a matriz que define a dimensão e direção 

dos eixos do elipsóide é: 

 

𝛽1 =
1

𝑛 + 1
 𝛽2 =

𝑛2

𝑛2 −  1
 𝛽3 = 2𝛽1 (2.10) 

 

Como cada novo elipsóide gerado contém a solução (x*), assim como o 

elipsóide inicial, a sequência de elipsóideis converge para um elipsóide de volume 

zero que contém x*, ou seja, um ponto da função (Todd, 2002) (Saldanha & 

Takahashi, 1999). 

2.4. Métodos de Populações 

Os métodos de populações são empregados para funções multimodais. 

Diferentemente dos métodos anteriormente estudados, eles trabalham com 

informação a respeito de mais de um ponto, logo, eles possuem várias estimativas 

da solução ao mesmo tempo, que podem ser utilizadas para fazer a transição do 

estado corrente para o próximo estado do espaço de soluções.  

O formato básico do algoritmo desse método consiste em criar uma 

população, que é um conjunto de pontos pertencentes ao espaço de parâmetros, 

uma função para avaliação da função objetivo nesses pontos e uma outra função 

que determina a transição entre a população atual e a futura. A evolução da 
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população ao longo das iterações irá conduzir a conversão do conjunto de 

indivíduos para uma região próxima do ponto de ótimo.  

Os principais algoritmos de populações utilizados atualmente são os 

Algoritmos Genéticos (AG's) e o Algoritmo de Simulated Annealing (SA). Neste 

capítulo será apresentado apenas o primeiro deles, bem como o Algoritmo 

Evolucionário (AE), que é o mais simples desse conjunto de métodos. 

 

2.4.1 Algoritmo Evolucionário Simples 

 

Esse método consiste em uma busca aleatória cuja média vai sendo 

deslocada a medida em que são geradas novas avaliações da função objetivo 

(Takahashi, 2007). Passa-se a definir o problema de otimização irrestrito da 

seguinte forma: 

 

𝑥∗ = arg   𝑚𝑖𝑛𝑥   𝑓(𝑥)             

 

(2.11) 

 

Sendo 𝑓(. ): ℝ𝑛 → ℝ.  

 

A população é definida como o conjunto 𝑋 = [𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑛], com xi ∈ ℝ𝑛 e a 

avaliação da função objetivo nos pontos da população correspondente é 

organizada no vetor F = [ 𝑓(𝑥1) 𝑓(𝑥2)… 𝑓(𝑥𝑛) ]. 

 

Nesse algoritmo, gera-se um vetor com a quantidade de componente da 

população, que são espaçados logaritmicamente, porém com distribuição 

Gaussiana com média zero e variância um. Ou seja, há maior probabilidade dos 

elementos da população estarem próximos uns dos outros do que afastados. Outro 

ponto importante a ser observado é que esse algoritmo produz sucessivas 

populações a partir do melhor elemento produzido pela iteração anterior. Isso 

garante que sejam feitas buscas em regiões próximas a melhor estimativa 

disponível, mas também são realizadas buscas em regiões distantes para que ele 

não fique preso a mínimos locais. Um problema desse método é que ele consiste 
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em uma busca aleatória, logo, pode acontecer dele realizar diversas iterações e não 

encontrar o ponto de ótimo (Takahashi, 2007). 

 

 

2.4.2 Algoritmo Genético 

 

Os algoritmos genéticos baseiam-se na evolução natural dos seres vivos. 

Eles evoluem populações, que são diversos pontos estimando o valor da função 

objetivo ao mesmo tempo, de acordo com regras aleatórias de busca e combinação, 

que levam a população de um estágio ao seguinte numa sequência de gerações. Os 

AG's são definidos por três regras básicas, são elas (Takahashi, 2007): 

 

 Um operador de cruzamento, que combina a informação contida em 

dois ou mais indivíduos (ou seja, duas ou mais soluções-tentativas), 

assim gerando outros indivíduos; 

 

 Um operador de mutação que, utilizando a informação contida em 

um indivíduo, aleatoriamente gera outro indivíduo; e 

 

 Um operador de seleção que, utilizando a avaliação da função 

objetivo sobre todos os indivíduos da população, produz réplicas de 

alguns desses indivíduos e elimina outros indivíduos, assim gerando 

a próxima população. 

 

A seguir será apresentado o método genético Real Polarizado, que será 

utilizado para obter os ganhos do controlador do protótipo. 

 

2.4.2.1 Algoritmo Genético - Codificação Real - Polarizado 

 

O Algoritmo Genético Real Polarizado (AG-RP) adota uma codificação real 

dos parâmetros de otimização e possui a operação de cruzamento polarizado. O 

algoritmo, em suma, se inicia com a geração aleatória de um grande conjunto de 

parâmetros, ou indivíduos, realiza as sequências de cruzamento, mutação, 
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avaliação, cálculo da função de ajuste ("fitness function"), seleção e elitização e 

gera uma nova população com o mesmo tamanho da anterior (Haupty & Haupty, 

2004). Por fim, ele termina quando é atingido algum critério de parada.  A seguir 

são descritas as operações realizadas no método em questão. 

 A primeira delas é o cruzamento, nele a população é dividida em duas 

partes, gerando-se um par. Para cada par formado, verifica-se se irá ou não ocorrer 

cruzamento sendo que a probabilidade de ocorrência é de 50%. Caso ele ocorra, 

gera-se dois novos indivíduos conforme a lei a seguir: 

 

 

𝑥𝑔 =  𝛼𝑥1 + (1 − 𝛼)𝑥2 

−0,1 < 𝛼 < 1,1 

 

 

 

(2.12) 

sendo xg o novo indivíduo gerado e  x1 e  x2  os indivíduos ancestrais. Entretanto, 

neste caso a imagem da função objetivo no ponto  x2  tem que ser menor do que em 

x1.  

 Para a determinação do valor de 𝛼 deve-se observar se o cruzamento é 

polarizado ou não, sendo a probabilidade dele ser igual a 30%. Se ele não for 

adota-se 𝛼 com distribuição uniforme de probabilidade dentro do intervalo de 

valores possível para os novos indivíduos gerados. Por outro lado, se ele for, então, 

para um dos novos indivíduos escolhe-se 𝛼 = 1,4𝛽1𝛽2 −  0,2, sendo 𝛽1 e 𝛽2 

escolhidos de maneira aleatória e independente, mas com distribuição uniforme de 

probabilidade dentro do intervalo [0,1]. Já o outro indivíduo sempre é escolhido 

sem polarização. 

 Conforme pode ser notado através da equação 2.12, os novos indivíduos 

gerados estão dentro do segmento de reta que contém os pontos x1 e  x2, podendo 

ultrapassá-los em até 0,1. Caso uma solução se localize fora do espaço de busca, 

então ela é refletida para dentro da região admissível de valores. Essa operação é 

conhecida como reflexão. 

 Em seguida, são realizados os procedimentos de: mutação, que gera 

indivíduos ao redor de um já existente, porém a probabilidade de isso ocorrer é de 

2%; avaliação, que analisa a função objetivo de cada indivíduo; função de ajuste, 
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que acerta a função objetivo de cada indivíduo; e as funções de seleção e elitização. 

A seleção de uma nova população leva em conta todos os indivíduos existentes 

(Whitley, 1994), sendo que cada um deles pode ser escolhido mais de uma vez. 

Essa escolha é realizada de forma aleatória, porém a probabilidade de se obter 

uma população que contém pontos de mínimo da função é maior do que a 

probabilidade de criação das demais. Por último, realiza-se o procedimento de 

elitização, que introduz o melhor indivíduo na população, caso esse não tenha sido 

escolhido, com a exclusão de um elemento qualquer. 

2.5. Otimização com restrições 

Conforme dito no início deste capítulo, na maioria dos casos práticos, o 

problema de otimização pode estar sujeito a restrições de igualdade e/ou 

desigualdade. A seguir, será explicado como as restrições de desigualdade devem 

ser consideradas nos métodos de otimização. 

2.6. Restrições de desigualdade  

Matematicamente a restrição de desigualdade pode ser escrita como: 

 

 𝑥∗ = arg  𝑚𝑖𝑛𝑥 𝑓(𝑥) 

 

 

 Sujeito a: { 𝑔(𝑥) ≤ 0 

 

(2.13) 

A condição 𝑔(𝑥) ≤ 0 estabelece que só serão aceitos como soluções do 

problema de otimização os pontos que obedecerem à ela, denominadas soluções 

factíveis. Os pontos que não a respeitarem estarão situados na região infactível. 

A introdução de uma condição de desigualdade em um problema de 

otimização até então irrestrito requer que sejam realizadas algumas alterações no 

método de solução dele, pois pode acontecer do mínimo irrestrito estar na região 

infactível do problema. No entanto, o algoritmo tem que localizar o ponto de ótimo 

que minimiza a função objetivo nos pontos pertencentes à região factível. A seguir 
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serão apresentadas algumas formas de adequar a formulação do problema restrito 

como um problema irrestrito de modo a poder aplicar os métodos de otimização 

estudados. 

 

2.6.1 Barreira 

 

 Essa técnica consiste em alterar o valor da função objetivo de forma que 

dentro da região factível permaneça o mesmo, porém na fronteira dela seu valor 

seja elevado. Isso faz com que o algoritmo de otimização fique preso dentro dessa 

região, desde que ele inicie a busca dentro dela. Sendo assim, o problema de 

otimização passa a ser definido da seguinte forma: 

 

𝑥∗ = arg  𝑚𝑖𝑛𝑥 𝑓(𝑥) +  𝐹(𝑥) 

 

(2.14) 

 Sendo que F(x) deve possuir um valor muito pequeno dentro da região 

factível e crescer rapidamente quando o algoritmo de otimização estiver 

realizando a busca próximo da região de fronteira. A figura 2.1 ilustra essa função.  

 

Figura 2.1 - Função barreira (Takahashi, 2007)  
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2.6.2 Penalidade 

 

 Essa técnica consiste em modificar o valor da função objetivo, de maneira 

que dentro da região factível seu valor permaneça inalterado, mas que no seu 

exterior ele aumente bastante. O problema de otimização passa a ser definido da 

mesma forma do que apresentado na equação 2.1, sendo que o valor da função F(x) 

é quase nulo dentro da região factível e vai se tornando muito elevado à medida 

em que a busca do algoritmo se distancia dessa região. A figura 2.2 mostra essa 

função. 

 

Figura 2.2 - Função penalidade. A região factível corresponde ao interior do círculo indicado em 
vermelho (Takahashi, 2007)  
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Capítulo 3 

Formulação do Problema de Controle 

Neste trabalho, utiliza-se a realimentação de estados, que é uma técnica de 

Controle Moderno, para projeto de um controlador para um protótipo de 

suspensão ativa. Seu uso é justificável por ela ser uma técnica eficiente de controle 

e, que combinada com métodos de otimização, pode resultar em um sistema com 

desempenho ótimo.  

3.1. Controle por Realimentação de Estados 

Um sistema de controle generalizado em malha fechada pode ser 

representado conforme mostrado na figura 3.1. Nela as variáveis w, z, u e y 

representam respectivamente as variáveis exógenas, variáveis controladas, 

variáveis manipuladas e variáveis medidas do sistema. Já as letras P e K designam 

a planta e o controlador. 

 

Figura 3.1 – Diagrama de blocos para um sistema generalizado em malha-fechada 

 

A representação da planta P(z) no espaço de estados, no tempo discreto, 

pode ser descrita da seguinte forma: 
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𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴𝑥(𝑘) + 𝐵𝑤𝑤(𝑘) + 𝐵𝑢𝑢(𝑘)  

𝑧(𝑘) =  𝐶𝑧𝑥(𝑘) + 𝐷𝑧𝑤𝑤(𝑘) + 𝐷𝑧𝑢𝑢(𝑘) (3.1) 

𝑦(𝑘) =  𝐶𝑦𝑥(𝑘) + 𝐷𝑦𝑤𝑤(𝑘) + 𝐷𝑦𝑢𝑢(𝑘)  

 

sendo x(k)  ∈  ℝ𝑛 o vetor de estados, w(k)  ∈  ℝ𝑚 o vetor de entradas exógenas 

(sinais de referência, perturbações e ruídos de medição), u(k)  ∈  ℝ  o sinal de 

controle, z(k)  ∈  ℝ𝑝 o vetor de variáveis controladas, y(k)  ∈  ℝ𝑞 o vetor de saídas 

medidas (de Oliveira et. Al, 2014) e as matrizes 𝐴, 𝐵𝑤, 𝐵𝑢, 𝐶𝑧, 𝐷𝑧𝑤, 𝐷𝑧𝑢, 𝐶𝑦 , 𝐷𝑦𝑤, 𝐷𝑦𝑢  

as matrizes de espaço de estado que descrevem a dinâmica do sistema. 

Para minimizar o efeito das entradas exógenas, w(k), sobre as saídas 

controladas, z(k), é necessário definir uma ação de controle para o sistema. No 

caso da realimentação de estados, pode-se utilizar uma ação de controle do tipo 

𝑢(𝑘) =  −𝑲𝑥(𝑘), sendo 𝑲 = [𝑘1 …𝑘𝑛], considerando sistemas com uma variável 

manipulada, uma vez que todas as variáveis de estado são medidas. Dessa forma, o 

sistema em malha fechada resultante é: 

 

𝑇𝑧𝑤 = [
𝐴𝑓 𝐵𝑓

𝐶𝑓 𝐷𝑓
]  = [

𝐴 − 𝐵𝑢𝑲 𝐵𝑤

𝐶𝑧 − 𝐷𝑧𝑢𝑲 𝐷𝑧𝑤
] 

 

Sendo 𝑍(𝑧) =  𝑇𝑧𝑤(𝑧)𝑊(𝑧) 

(3.2) 

 

3.2. Controle pela Norma 𝑯∞ 

Uma forma de se descrever as especificações de desempenho de um sistema 

de controle é em termos do tamanho de certos sinais de interesse (Skogestad & 

Postlethwaite, 1996). As normas de sistema consistem em uma maneira de se 

quantificar o efeito das entradas exógenas sobre as variáveis controladas do 

sistema.  A norma 𝐻2 de uma matriz de transferência 𝑇𝑧𝑤 de interesse de um 

sistema linear invariante no tempo e estável a tempo contínuo, é definida como: 
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‖𝑇𝑧𝑤‖ ≜  √
1

2𝜋
∫ 𝑇𝑟[𝑇𝑧𝑤

∗ (𝑗𝜔)𝑇𝑧𝑤(𝑗𝜔)]𝑑𝜔
∞

−∞

 (3.3) 

 

Sendo (.)* a transposta conjugada e Tr(.) o traço do argumento 

 

Para sistemas lineares invariantes no tempo estáveis a tempo discreto a 

norma H2 é definida como: 

 

‖𝑇𝑧𝑤‖ ≜ √
1

2𝜋
∫ 𝑇𝑟[𝑇𝑧𝑤

∗ (𝑒𝑗𝜔)𝑇𝑧𝑤(𝑒𝑗𝜔)]𝑑𝜔
𝜋

−𝜋

 (3.4) 

 

No projeto de um controlador, minimizar a norma H2 significa minimizar o 

efeito das variáveis exógenas sobre as variáveis controláveis ou de desempenho. 

 

Já a norma 𝐻∞ de uma matriz de transferência de um sistema estável, 

corresponde ao pico do ganho da resposta em frequência (Gonçalves, E. N., 2006), 

sendo definida como:  

 

‖𝑇𝑧𝑤‖  ≜  
𝑠𝑢𝑝
𝜔𝜖ℝ

 �̅�[𝑇𝑧𝑤(𝑗𝜔)]  (sistema a tempo contínuo) 

(3.5) 

‖𝑇𝑧𝑤‖  ≜  
𝑠𝑢𝑝

𝜔𝜖[0,2𝜋] �̅�[𝑇𝑧𝑤(𝑒𝑗𝜔)]  (sistema a tempo discreto) 

 

Minimizar a norma 𝐻∞ da função de transferência de interesse significa 

minimizar a relação entre a energia do sinal de saída em relação à energia do sinal 

de entrada (de Oliveira et. Al, 2014). Como o sinal a ser aplicado no protótipo de 

suspensão ativa tem o formato de um trem de pulsos, optou-se por utilizar o 

controle pela norma 𝐻∞. Dessa forma, o problema de controle é escrito como: 

𝐾∗(𝑧) = arg𝐾(𝑧)
𝑚𝑖𝑛 [

‖𝑇𝑐𝑑‖∞

‖𝑇𝑢𝑑‖∞
] 

sujeito a 𝐾 ∈  ℱ 

 

(3.6) 
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Sendo ℱ é o conjunto dos controladores que resultam em sistema estável 

em malha fechada, ‖𝑇𝑐𝑑‖∞ a norma 𝐻∞ da função de transferência que relaciona a 

perturbação, “c”, com o sinal de saída, “d”, e ‖𝑇𝑢𝑑‖∞ a norma 𝐻∞ da função de 

transferência que relaciona o esforço de controle, “u”, com a saída do sistema.  

Dessa forma, trata-se de um problema de otimização multiobjetivo no qual 

se procura obter um compromisso entre o efeito da perturbação sobre a saída do 

sistema e sobre a ação de controle. 

3.3. Características do protótipo de suspensão ativa 

O protótipo de suspensão ativa utilizado neste trabalho foi fabricado pela 

Quanser® e representa um quarto de carro. A figura 3.2 exibe o protótipo de 

suspensão ativa e seu diagrama de corpo livre.  

O sistema consiste em duas massas, sendo que cada uma delas é suspensa 

por um amortecedor e uma mola. A massa 𝑀𝑠, massa com mola (“Sprung mass”), 

representa a massa  de ¼ da carroceria do carro com tudo que nela pode haver, e a 

massa 𝑀𝑢𝑠, massa sem mola (“Unsprung mass”), representa a roda do carro no 

modelo de um quarto de carro. A mola 𝐾𝑠 e o amortecedor 𝐵𝑠 suportam o peso da 

carroceria do carro sobre a roda. Já a mola 𝐾𝑢𝑠 e o amortecedor 𝐵𝑢𝑠 modelam a 

rigidez da roda em contato com a estrada. O modelo é considerado como sendo de 

quarta ordem, pois possui quatro elementos armazenadores de energia, ou seja, as 

duas molas e os dois amortecedores (Apkarian & Abdossalami, 2013). 
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Figura 3.2 – Protótipo de suspensão ativa da Quanser® à esquerda e a representação de corpo livre 
do mesmo à direita (Apkarian & Abdossalami, 2013)  

 

Com relação aos mecanismos de controle e medição contidos no protótipo, 

nota-se que: 

 entre as massas 𝑀𝑠 (nível superior) e 𝑀𝑢𝑠 (nível intermediário) 

existe um motor DC que faz o controle da suspensão ativa;  

 A massa 𝑀𝑠 é equipada com um acelerômetro que mede a aceleração 

da carroceria do veículo com relação ao chão; 

 O nível inferior está conectado a um motor DC que permite simular 

diferentes perfis de estrada;  

 Há um sensor de posição (encoder óptico) que mede o deslocamento 

do nível superior em relação ao intermediário.   

 

Os parâmetros do modelo de suspensão ativa apresentam os seguintes 

valores:  𝑀𝑠 = 2,45𝑘𝑔, 𝑀𝑢𝑠 = 1𝑘𝑔,  𝐾𝑠 = 2 × 450𝑁.𝑚, 𝐾𝑢𝑠 =  2 × 1250𝑁.𝑚, 𝐵𝑠 =

7,5𝑁. 𝑠/𝑚, 𝐵𝑢𝑠 = 55𝑁. 𝑠/𝑚 (Apkarian & Abdossalami, 2013). 
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Através do diagrama de corpo livre, pode-se derivar um conjunto de 

equações diferenciais que descrevem a dinâmica do protótipo de suspensão ativa. 

Para tanto, considera-se como entradas do sistema o sinal de controle 𝐹𝑐 e a 

derivada da posição da superfície da estrada, 𝑧𝑟(𝑡). Ressaltando que o sistema é de 

quarta ordem, as quatro variáveis de estado,  as entradas e as saídas do sistema 

são definidas da seguinte forma:       

𝑥 =  

[
 
 
 
 
𝑧𝑠(𝑡) − 𝑧𝑢𝑠(𝑡)

𝑑

𝑑𝑡
𝑧𝑠(𝑡)

𝑧𝑢𝑠(𝑡) − 𝑧𝑟(𝑡)
𝑑

𝑑𝑡
𝑧𝑢𝑠(𝑡) ]

 
 
 
 

,     𝑢 = 𝐹𝑐  ,      𝑤 =  
𝑑

𝑑𝑡
𝑧𝑟(𝑡), 

(3.7) 

𝑦 =  𝑥 e   𝑧 =  [
𝐹𝑐

𝑑2

𝑑𝑡2 𝑧𝑠(𝑡)
] 

 

Sendo zr o nível  da estrada e zs  e zus as posições das massas Ms e Mus em relação à 

estrada, respectivamente. 

 

Na equação 3.7, o primeiro estado a deflexão da suspensão, o segundo a velocidade 

vertical do chassi do carro, o terceiro a deflexão da roda e o quarto a velocidade 

vertical da roda. As entradas do sistema são a velocidade da superfície da estrada e 

o sinal de controle. Já as saídas medidas do sistema são as variáveis de estado. 

 

Dessa forma, as matrizes do modelo linear contínuo no tempo são dadas 

como:  

𝐴 =  

[
 
 
 
 
 

0 1 0          −1

−
𝐾𝑠

𝑀𝑠
−

𝐵𝑠

𝑀𝑠
0            

𝐵𝑠

𝑀𝑠

0
𝐾𝑠

𝑀𝑢𝑠

0
𝐵𝑠

𝑀𝑢𝑠

0

−
𝐾𝑢𝑠

𝑀𝑢𝑠

1

−
𝐵𝑠 + 𝐵𝑢𝑠

𝑀𝑢𝑠 ]
 
 
 
 
 

  , 

(3.8) 

 

 

𝐵𝑤 = 

[
 
 
 
 

0
0

−1
𝐵𝑢𝑠

𝑀𝑢𝑠]
 
 
 
 

  ,    𝐵𝑢 = 

[
 
 
 
 
 

0
1

𝑀𝑠

0

−
1

𝑀𝑢𝑠]
 
 
 
 
 

, 
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𝐶𝑧 = [

1 0 0 0

−
𝐾𝑠

𝑀𝑠
−

𝐵𝑠

𝑀𝑠
0

𝐵𝑠

𝑀𝑠

] ,      𝐷𝑧𝑤 = [
0
0
] , 𝐷𝑧𝑢 =  [

0
1

𝑀𝑠

] 

 

As matrizes A, Bw, Bu, Cz, Dzw e Dzu são passadas para o tempo discreto 

utilizando um amostrador e um extrapolador de ordem 0 (ZOH, do inglês “Zero 

Order Holder”), considerando o tempo de amostragem igual a 1ms (conforme 

estabelecido pelo fabricante). Sendo assim, o sistema em malha fechada é 

representado pela seguinte matriz de transferência: 

𝑇𝑧𝑤(𝑧) =  [
𝐹𝑐(𝑧)

�̇�𝑟(𝑧)

�̈�𝑠(𝑧)

�̇�𝑟(𝑧)
] (3.9) 

 

Como no caso em análise �̇�𝑟 é um valor fornecido para planta, é possível, por 

meio de métodos numéricos, obter as variáveis de estado a partir dos sinais 

realmente medidos, ou seja, y(k) = x(k). O controlador procurado para o protótipo 

terá ganho na forma 𝑲 =  [𝐾1  𝐾2 𝐾3  𝐾4]. Observa-se que em um caso real, onde 

não há como prever o perfil da estrada, �̇�𝑟 não é conhecido, sendo necessário 

implementar um método que contemple um estimador de estados. 

3.4. Formulação Final do Problema de Controle 

O problema de controle da suspensão ativa considerando as técnicas de 

otimização multiobjetivo, a realimentação de estados e a norma 𝐻∞, pode ser 

matematicamente escrito como: 

 

𝐾∗(𝑧) = arg
𝑚𝑖𝑛
𝐾(𝑧)

[
 
 
 
 ‖

𝐹𝑐(𝑧)

�̇�𝑟(𝑧)
‖

∞

‖
�̈�𝑠(𝑧)

�̇�𝑟(𝑧)
‖

∞]
 
 
 
 

 

 

sujeito a 𝐾 ∈  ℱ 

 

(3.10) 
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Sendo ℱ o conjunto dos controladores que resultam em sistema estável em malha 

fechada. 

 

Em outras palavras, deseja-se obter um controlador K(z) que minimiza 

simultaneamente a norma 𝐻∞ da função de transferência que relaciona o esforço 

de controle, 𝐹𝑐, com a perturbação, �̇�𝑟,  e a norma 𝐻∞ da função de transferência 

que relaciona a aceleração do chassi do carro, �̈�𝑠,  com �̇�𝑟. Ressalta-se que o sinal de 

perturbação é definido como a derivada do perfil da estrada. 

Já em termos práticos isso equivale a dizer que para um dado sinal de teste, 

controlando-se a aceleração do chassi do carro, pretende-se obter um maior nível 

de conforto para os passageiros e controlando-se o esforço de controle, almeja-se 

evitar que o sistema opere em uma região não-linear, o que implicaria em 

saturação do atuador. Entretanto, esses dois objetivos de controle são conflitantes, 

o que torna necessário encontrar um controlador que estabeleça um compromisso 

entre eles. 
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Capítulo 4 

Resultados Experimentais 

Os métodos de otimização multiobjetivo: elipsoidal, Quasi-Newton, 

Evolucionário Simples e Genético Real Polarizado foram implementados no 

Matlab®, assim como a estrutura do algoritmo para cálculo da função objetivo.  

Essa, por sua vez, foi montada da seguinte maneira: inicialmente foram elaboradas 

as matrizes de espaço de estado a partir dos parâmetros da planta fornecidos pelo 

fabricante, depois foi feita a discretização das mesmas utilizando tempo de 

amostragem de 1ms, em seguida fechou-se a malha, com os ganhos do controlador 

dados pelas variáveis de otimização, e calculou-se as funções de transferência de 

interesse, ou seja,  a função de transferência que relaciona o esforço de controle 

com a perturbação, e a função de transferência que relaciona a aceleração do 

chassi do carro com a perturbação. As funções objetivos f1 e f2 são calculadas como 

sendo as normas H∞ destas funções de transferência, respectivamente. A restrição 

ao problema foi inserida na forma de um teste que verifica se os autovalores da 

matriz 𝐴𝑓  estão dentro do círculo de raio unitário do plano complexo. Caso eles 

estejam isso significa que o controlador projetado resulta em sistema em malha-

fechada estável e são calculadas as normas 𝐻∞ das funções de transferência 

supracitadas. Em caso contrário é somada uma penalidade à função objetivo, a fim 

de que uma solução que resulte em sistema instável seja descartada. A partir daí, 

considerou-se o problema de controle como um problema escalar, fazendo-se a 

soma ponderada dos dois objetivos, conforme mostrado abaixo: 

 

𝑓(𝑥) =  
𝑎

max (𝑓1)
× 𝑓1 +

1 − 𝑎

max (𝑓2)
× 𝑓2 

(4.1) 

Onde:  0 ≤ 𝑎 ≤ 1, 𝑓1 = ‖
𝐹𝑐(𝑧)

�̇�𝑟(𝑧)
‖

∞
 𝑒 𝑓2 = ‖

�̈�𝑠(𝑧)

�̇�𝑟(𝑧)
‖

∞
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Após a obtenção da função objetivo f(x), passa-se seu valor para o algoritmo 

de otimização e adquire-se como resposta o ponto de ótimo da função, ou seja, o 

ponto no qual a função objetivo apresenta valor mínimo. Esse, por sua vez, será o 

ganho do controlador projetado.   

A seguir são apresentados e comparados os resultados das simulações que 

foram obtidos para os métodos de otimização utilizados neste trabalho.  

4.1. Otimização baseada no Método Elipsoidal  

Assim como foi dito na seção 2.3 do capítulo 2, o Método Elipsoidal é um 

método de exclusão de semi-espaços usado para tratar funções convexas 

diferenciáveis ou não-diferenciáveis. Os parâmetros empregados no método são 

mostrados na tabela 4.1, enquanto que o ponto inicial foi escolhido aleatoriamente 

como 𝑥0 =  [0,1; −0,2; 0,1; 0,4 ]. 

 
Tabela 4.1 - Valores de parâmetros usados no método elipsoidal 

Parâmetros Valores 

Delta para cálculo do gradiente 10−8 

Critério de parada absoluto 10−5 

Número máximo de iterações 1000 

Número de iterações do critério de parada 5 

Raio inicial da elipse 106 

 

O algoritmo do método elipsoidal convergiu para o problema sendo tratado, 

alcançando a solução em aproximadamente 8,07 segundos e 63 iterações. Como já 

era esperado, o algoritmo passa algumas vezes próximo do ponto de ótimo da 

função antes de convergir. Isso deve ao fato do mesmo não utilizar a diminuição do 

valor da função objetivo para convergência, mas sim a diminuição do volume da 

elipse onde ele está contido. Observa-se também que o que garante que a nova 

elipse, que é criada a cada iteração, ainda contém o ponto de mínimo é o vetor 

gradiente. Entretanto, como o raio inicial é muito grande o algoritmo caminha 

muito entre as iterações. O algoritmo do método elipsoidal foi executado para 

diferentes valores de α para obter diferentes pontos para construção da curva de 
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Pareto, sendo notado que os ganhos do controlador variaram nas seguintes faixas: 

𝑘1  ∈  [−549,31  346,79], 𝑘2  ∈  [−0,20   990,90], 𝑘3  ∈  [0,10  1195,56] e 𝑘4  ∈

 [−3,30  10,62]. 

4.2. Otimização baseada no Método Quasi-Newton 

Conforme dito na seção 2.2 do capítulo 2, o método Quasi-Newton é um 

método de otimização unidimensional aplicável em funções unimodais e 

diferenciáveis, sendo superior ao método do gradiente em se tratando de funções 

quadráticas. Os parâmetros utilizados no método são mostrados na tabela 4.2, 

enquanto que, para efeito de comparação, o ponto inicial foi considerado como 

sendo o mesmo do método anterior, isto é, 𝑥0 = [0,1; −0,2; 0,1; 0,4 ]. 

 

   Tabela 4.2- Valores dos parâmetros usados no método Quasi-Newton 
Parâmetros Valores 

Delta para cálculo do vetor gradiente 10−8 

Precisão da otimização unidimensional 10−5 

Alfa máximo da seção áurea 103 

Critério de parada absoluto 10−5 

Número máximo de iterações 1000 

Número de iterações do critério de parada 5 

 

O algoritmo do método Quasi-Newton levou em média 34 segundos e 42 

iterações em sua execução, porém se mostrou ineficaz para minimizar a função 

proposta. Observou-se que mesmo variando os valores dos parâmetros, ele só 

conseguia minimizar 𝑓1. Isso se deve ao fato do método em questão ser impotente 

no tratamento de funções não-diferenciáveis e multimodais, sendo bastante 

provável que ele tenha ficado preso a um mínimo qualquer, que no caso não é o 

ponto de ótimo da função. 
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4.3. Otimização baseada no Método Evolucionário Simples 

O método Evolucionário Simples tem como objetivo otimizar funções 

multimodais. Os parâmetros empregados no método são mostrados na tabela 4.3, 

já o ponto inicial foi considerado como 𝑥0 = [0,1; −0,2; 0,1; 0,4 ]. 

 
      Tabela 4.3 - Valores de parâmetros usados no método evolucionário simples 

Parâmetro Valor 

Critério de parada absoluto 10−5  

Número máximo de iterações 1000  

Número de iterações do critério de parada 5  

Raio inicial 1000  

Número de indivíduos da população 1000  

 

O algoritmo do método evolucionário simples convergiu para a função em 

análise, sendo gastos 10,02 minutos e 36 iterações para obtenção do ponto ótimo. 

Quanto aos resultados, foram adquiridos diversos pontos para posterior 

montagem da curva de Pareto, notando-se que os ganhos do controlador variaram 

nas seguintes faixas: 𝑘1  ∈  [−652,41  546], 𝑘2  ∈  [−0,04   1146,52], 𝑘3  ∈

 [−29,28  1374,10] e 𝑘4  ∈  [−10,99  7,56]. 

4.4. Otimização baseada no Método Genético Real-Polarizado 

Esse algoritmo foi desenvolvido de acordo com a estrutura apresentada na 

seção 2.4 do capítulo 2 e os parâmetros utilizados nele são apresentados na tabela 

4.4. Já configuração da população inicial foi feita tendo-se como base os valores 

mínimos e máximos dos ganhos dos controladores obtidos nos métodos 

anteriores, ou seja, 𝑥0 =

 [ −652,41  546; −0,20  1146,52; −29,28  1374,10; −10,99  10,62]. 
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Tabela 4.4 - Valores de parâmetros usados nos métodos genéticos 
Parâmetro Valor 

Número de indivíduos 1000 

Probabilidade de cruzamento 0,5 

Probabilidade de cruzamento polarizado 0,3 

Probabilidade de mutação 0,02 

Gama da função de ajuste 1,8 

Número de iterações 200 

 

O método genético real polarizado se mostrou bastante eficaz para 

minimizar a função proposta, entretanto foram gastos 64,87 minutos e 200 

iterações para sua execução. Nota-se que ele encerrada sua busca devido ao 

critério de parada do número de iterações. 

A seguir é feita uma comparação entre os resultados obtidos pela aplicação 

de cada método. 

4.5. Comparação entre os métodos quanto a simulação  

Variando-se o valor de “a” da equação 4.1, gerou-se as curvas do conjunto 

Pareto-ótimo para os métodos elipsoidal, evolucionário simples e genético - real 

polarizado. A curva de Pareto tem por objetivo auxiliar o projetista a escolher, 

dentre as várias soluções não-dominadas, aquela que melhor atende as 

especificações do problema em questão (Chankong & Haimes, 1983). A figura 4.1 

exibe a estrutura dos conjuntos Pareto-ótimo obtidos. 
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Figura 4.1 – Curvas do conjunto Pareto-ótimo para os métodos elipsoidal (*), evolucionário simples 
(o) e genético real polarizado (☐), com ampliação da região próxima de f2(x) = 12. 

Como pode ser observado no gráfico 4.1, minimizar o valor de f1(x) resulta 

em maximizar o valor de f2(x) e vice-versa. Sendo assim, o controlador que melhor 

minimiza os dois objetivos de controle simultaneamente será aquele cujos valores 

de f1(x) e f2(x) correspondam ao meio da curva do conjunto de Pareto. Porém, 

observou-se posteriormente que o protótipo de suspensão ativa responde melhor 

para pontos cujos valores de f2(x) estão próximo de 12. Nessa região a curva de 

Pareto do método genético - real polarizado é ligeiramente superior, pois está um 

pouco deslocada para a esquerda, o que leva a concluir que ela domina as demais.  

4.6. Comparação entre os métodos baseada em testes 
experimentais 

Com o intuito de comprovar a eficiência da aplicação dos métodos de 

otimização estudados quanto à formulação do problema de controle multiobjetivo 

baseado em normas de sistemas para o protótipo de suspensão ativa, os 
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controladores obtidos foram testados experimentalmente. Para isso foi utilizado o 

diagrama de blocos no Simulink® para Matlab® mostrado na figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 – Diagrama de simulação montado no Simulink Matlab® 

Conforme pode ser visto na figura 4.2, foram monitorados o sinal de 

perturbação, as variáveis de estado, a resposta da planta em malha aberta e 

fechada. 

A comunicação entre o protótipo de suspensão ativa e o controlador é 

realizada assim como mostrado na figura 4.3. Apesar de serem medidas somente a 

aceleração da massa superior e a diferença de posição entre as massas do chassi e 

da roda, as variáveis de estado são determinadas numericamente a partir das 

informações disponíveis. A fim de se evitar danos à planta, estabeleceu-se o limite 

de 39,2N para o esforço de controle, Fc, e 0,039m para a excursão da suspensão, zs 

– zus. 
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Figura 4.3 – Diagrama utilizado para implementação prática 

Para análise experimental dos controladores projetados pelos métodos 

elipsoidal, evolucionário simples e genético com codificação real polarizado, foi 

considerado como sinal de perturbação, �̇�𝑟, uma sequência de pulsos positivos e 

negativos de amplitude 0,02m/s e largura de 0,1s, mostrado na figura 4.4, sugerido 

pelo fabricante do protótipo (Apkarian & Abdossalami, 2013). Já figura 4.5 mostra 

o perfil da estrada. 

 

Figura 4.4 – Sinal de distúrbio, �̇�𝑟 , de teste 
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Figura 4.5 – Perfil da estrada 

A seguir são apresentados os resultados práticos de cada método 

implementado. 

4.7. Resultados obtidos para o Método Elipsoidal 

Com o intuito de descobrir qual dos controladores do conjunto Pareto-

ótimo resulta em melhor desempenho do sistema em malha-fechada, tendo-se em 

vista os objetivos de controle, foram testados diversos ganhos obtidos pelo método 

elipsoidal com a variação do parâmetro α. As respostas para o controlador com 

ganho igual a 𝑘 =  [289,98  207,12  1113,48  9,78] e 𝑎 = 0,5 são mostradas nas 

figuras 4.6 e 4.7. 

 

Figura 4.6 – Resposta do sinal de controle, Fc, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 𝑡 >
10𝑠; método elipsoidal 
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Figura 4.7 – Resposta do sinal de aceleração, �̈�𝑠, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 𝑡 >
10𝑠; método elipsoidal 

 

Como pode ser observado na figura 4.7, o controlador testado desestabiliza 

a planta e deve, portanto, ser desprezado. Em seguida, testa-se o controlador com 

ganho 𝑘 =  [−136,72  111,91  677,67  7,09]  obtido com  𝑎 = 0,6. Os resultados são 

mostrados nas figuras 4.8 e 4.9. 

 

Figura 4.8 – Resposta do sinal de controle, Fc, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 𝑡 >
10𝑠; método elipsoidal  
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Figura 4.9 – Resposta do sinal de aceleração, �̈�𝑠, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 𝑡 >
10𝑠; método elipsoidal 

 

As respostas para esse controlador também não são satisfatórias. Sendo 

assim, testa-se o controlador com 𝑘 =  [−399,85  48,43  388,04  5,91] que foi 

obtido com 𝑎 = 0,7. 

 

Figura 4.10 – Resposta do sinal de controle, Fc, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 𝑡 >
10𝑠; método elipsoidal 
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Figura 4.11 – Resposta do sinal de aceleração, �̈�𝑠, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 
𝑡 > 10𝑠; método elipsoidal 

Para esse controlador, observa-se nas figuras 4.10 e 4.11 que ele possui 

respostas bem melhores do que os testados anteriormente, pois o sinal da 

aceleração em malha fechada possui a mesma forma de onda do sinal em malha 

aberta, porém o sinal do esforço de controle ele não atenua muito bem os efeitos 

da resposta transitória. A seguir, é testado o controlador com ganho 𝑘 =

 [211,53  86,67  185,11 − 3,31] obtido com 𝑎 = 0,8. As respostas para esse 

controlador são mostradas nas figuras 4.12 e 4.12. 

 

Figura 4.12 – Resposta do sinal de controle, Fc, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 𝑡 >
10𝑠; método elipsoidal  
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Figura 4.13 – Resposta do sinal de aceleração, �̈�𝑠, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 
𝑡 > 10𝑠; método elipsoidal 

 

As respostas obtidas para esse controlador são bastante aceitáveis, pois ele 

consegue estabilizar o sistema em regime permanente e apresenta boa resposta 

transitória.  

Devido a boa resposta desse controlador, são exibidos a seguir os sinais das 

variáveis de estado. 

 

Figura 4.14 – Excursão da suspensão, 𝑧𝑠 − 𝑧𝑢𝑠, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 𝑡 >
10𝑠; método elipsoidal 
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Figura 4.15 – Velocidade da massa suspensa, �̇�𝑠, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 𝑡 >
10𝑠; método elipsoidal 

 

Figura 4.16 – Deflexão da roda, 𝑧𝑢𝑠 − 𝑧𝑟 , em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 𝑡 > 10𝑠; 
método elipsoidal 

 

Figura 4.17 – Velocidade da massa não suspensa, �̇�𝑢𝑠, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha 
fechada, 𝑡 > 10𝑠; método elipsoidal 
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Analisando-se os gráficos de excursão da suspensão, deflexão da roda e do 

sinal de controle, pode-se constatar que o protótipo de suspensão ativa possui 

algumas não linearidades que gera um comportamento diferente do modelo linear 

considerado, pois ele, quando em regime permanente, deveria se estabilizar em 

zero. 

A seguir, exibem-se as respostas para o controlador com ganho 𝑘 =

 [−19,97  56,55  652,25  4,58] e 𝑎 = 0,9. 

 

Figura 4.18 – Resposta do sinal de controle, Fc, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 𝑡 >
10𝑠; método elipsoidal  

 

Figura 4.19 – Resposta do sinal de aceleração, �̈�𝑟, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 
𝑡 > 10𝑠; método elipsoidal 
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Com base nas figuras 4.18 e 4.19, observa-se que o controlador em questão 

não é melhor do que o controlador obtido para 𝑎 = 0,8, possui pior respostas 

transitória.  Sendo assim, tem-se que o melhor controlador é o que foi projetado 

para 𝑎 = 0,8, o que corresponde a valores próximos de 12 para f2(x) na curva do 

conjunto Pareto-ótimo. 

A seguir são mostrados os resultados para o método genético evolucionário 

simples. 

4.8. Resultados obtidos para o método Evolucionário Simples  

Para o método genético evolucionário simples será testado apenas o 

controlador cujo ganho é 𝑘 =  [−135,42  56,07  606,90  3,21] e 𝑎 = 0,8. As 

respostas para esse controlador são mostradas nas figuras 4.20 e 4.21. 

 

Figura 4.20 – Resposta do sinal de controle, Fc, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 𝑡 >
10𝑠; método Evolucionário Simples  
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Figura 4.21 – Resposta do sinal de aceleração, �̈�𝑠, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 
𝑡 > 10𝑠; método Evolucionário Simples 

 

Os gráficos das figuras 4.20 e 4.21 mostram que o controlador em questão 

consegue obter boas respostas de aceleração e esforço de controle em malha 

fechada, o que permite concluir que ele é capaz de controlar a planta. Entretanto, o 

controlador obtido para 𝑎 = 0,8 pelo método elipsoidal é superior a ele, pois 

possui melhor resposta transitória e atenuação de ruídos. 

A seguir são mostrados os resultados para o método genético com 

codificação real polarizado. 

4.9. Resultados obtidos para o método Genético Real 
Polarizado 

Assim como foi feito para o método evolucionário simples, para o método 

genético real polarizado será escolhido apenas controlador de ganho 𝑘 =

 [−188,21  51,54  564,56  2,95] cujo 𝑎 = 0,8, pois ele corresponde à melhor 

resposta do protótipo de suspensão ativa. Os resultados para esse caso são 

mostrados nas figuras 4.22 e 4.23. 
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Figura 4.22 – Resposta do sinal de controle, Fc, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 𝑡 >
10𝑠; método genético Real-Polarizado  

 

Figura 4.23 – Resposta do sinal de aceleração, �̈�𝑠, em malha aberta, 𝑡 ≤ 10𝑠, e em malha fechada, 
𝑡 > 10𝑠; método genético Real-Polarizado  

Conforme visto nas figuras acima, a configuração do controlador com 𝑎 =

0,8 corresponde a um bom projeto de controle, pois os resultados alcançam os 

objetivos esperados, como boa resposta transitória, sinal de controle sem 

saturação e atenuação de ruídos. Entretanto, as respostas adquiridas pelo 

controlador projetado pelo método elipsoidal se mostram superiores às respostas 

do controlador obtido pelo método genético com codificação real polarizada. 
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4.10. Comparação entre os métodos 

Uma boa maneira de se comparar quantitativamente o desempenho de 

sistemas de controle é através dos índices de desempenho IAE (Integral Absoluta 

do Erro, do inglês “Integral of Absolute Magnitude of the Error”), ISE (Integral do 

erro quadrático, do inglês “Integral of the Squared Error”), ITAE (Integral do erro 

absoluto multiplicado pelo tempo, do inglês “Integral of Time by Absolute 

Magnitude of the Error”) e ITSE (Integral do erro quadrático multiplicado pelo 

tempo, do inglês “Integral of Time multiplied by the Squared Error”). Quanto 

menor for o valor desses critérios, melhor será o desempenho do controle. As 

equações 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 exibem as definições matemáticas dos mesmos. 

 

𝐼𝐴𝐸 =  ∫ |𝑒(𝑡)|𝑑𝑡
∞

0

 (4.2) 

𝐼𝑆𝐸 =  ∫ 𝑒2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 (4.3) 

𝐼𝑇𝐴𝐸 =  ∫ 𝑡|𝑒(𝑡)|𝑑𝑡
∞

0

 (4.4) 

𝐼𝑇𝑆𝐸 =  ∫ 𝑡𝑒2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 (4.5) 

 

Uma vez que o sinal de referência neste trabalho é a própria perturbação, 

basta utilizar os sinais de saída como sinal de erro para calcular os índices 

propostos. As tabelas 4.5, 4.6 e 4.7 mostram os valores dos índices obtidos para o 

esforço de controle, 𝐹𝑐, e para a aceleração do chassi do carro, 𝑧�̈�, para os métodos 

elipsoidal, evolucionário simples e genético com codificação real polarizado, 

respectivamente, para o sistema em malha fechada (entre 10 e 20 segundos de 

simulação). 
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Tabela 4.5 - Método elipsoidal 
 IAE ISE ITAE ITSE 

𝐹𝑐 2.8172 × 103  6,4303 × 104 4.1608 × 104 9.2021 × 105  

𝑧�̈� 36.8564 2,7506 × 103       8.4102          2.9198 

 

Tabela 4.6 - Método evolucionário simples 
 IAE ISE ITAE ITSE 

𝐹𝑐 2.2531 × 103  6,7229 × 104 3.3436 × 104  9.6334 × 105  

𝑧�̈� 84.2337 2,3763 × 103         8.5090         2.1392 

 

Tabela 4.7 - Método genético real polarizado 
 IAE ISE ITAE ITSE 

𝐹𝑐 5.7516 × 103  6,8132 × 104 8.5057 × 104  9.7928 × 105  

𝑧�̈� 54.8751 2,3223 × 103           8.6064           2.5391 

 

Para o sinal do esforço de controle, 𝐹𝑐, que possui natureza pouco 

oscilatória, avalia-se qual método tem a capacidade de projetar o controlador mais 

eficiente pelo critérios ISE e ITSE, pois eles quantificam em maior escala os erros 

iniciais da resposta transitória. Sendo assim, verifica-se que o método elipsoidal é 

o que possui o menor valor desses critérios para o sinal 𝐹𝑐. Já para o sinal de 

aceleração do chassi do carro, 𝑧�̈�, que possui natureza muito oscilatória, 

determina-se qual método apresenta o melhor projeto pelos critérios IAE e ITAE, 

pois são métodos que penalizam bastante os erros que ocorrem mais tarde na 

resposta transitória. Dessa forma, percebe-se mais uma vez que o método 

elipsoidal é o que projeta o melhor controlador, o que corrobora com as análises 

qualitativas feitas anteriormente. É importante ressaltar, que ao minimizar a 

norma H∞ do sistema, indiretamente se minimiza o critério ISE do sinal de saída. 
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Capítulo 5 

Conclusões 

Neste trabalho foram estudados alguns métodos de otimização, como os 

métodos de direção de busca, exclusão de regiões e populações, com o intuito de 

projetar um controlador por realimentação de estados a tempo discreto para um 

protótipo de suspensão ativa.  

Os controladores designados por cada método foram obtidos com base em 

uma formulação do problema multiobjetivo de controle por meio da norma 𝐻∞, a 

fim de que fossem minimizados os efeitos da perturbação da estrada sobre o 

esforço de controle, evitando-se a operação não linear do sistema, e da aceleração 

do chassi do veículo, responsável por conferir conforto aos passageiros. Como os 

objetivos de controle eram conflitantes, foram obtidas várias soluções do conjunto 

Pareto-ótimo para cada controlador calculado. Feito isso, pode-se comparar os 

projetos realizados pelos algoritmos elipsoidal, evolucionário simples e genético 

Real Polarizado. Para alguns casos, a solução obtida para esse último dominava as 

soluções dos demais, apesar de seu tempo elevado de computação. Ressalta-se que 

os melhores ganhos de controladores foram obtidos perto da região onde o valor 

da norma 𝐻∞ da função de transferência que relaciona o esforço de controle com a 

perturbação, f2, possui valor igual a 12, ao invés de ser em uma região 

intermediária do conjunto Pareto-ótimo. Atribui-se isso às não linearidades 

presentes na planta. 

 Posteriormente, aplicou-se os controladores projetados ao protótipo de 

suspensão ativa da Quanser® através do software Simulink/Matlab® conectado à 

planta por meio de uma placa de aquisição de dados. Com as respostas em malha 

fechada do esforço de controle e da aceleração do chassi do carro obtidas para 

cada controlador, percebeu-se que o controlador projetado pelo método elipsoidal 

possui desempenho ligeiramente superior aos demais, pois consegue corrigir bem 

os efeitos da resposta transitória e possui boa rejeição de distúrbios.  Também 

foram avaliados os critérios de desempenho IAE, ISE, ITAE e ITSE, chegando 



 

47 

novamente a conclusão de que o método elipsoidal é o que projeta o controlador 

mais eficiente. 

Considerar o problema de controle do protótipo de suspensão ativa como 

multiobjetivo permite obter diferentes compromissos entre os objetivos de 

controle. No caso em questão, ficou constatado que os melhores ganhos de 

controladores foram obtidos perto da região onde f2 =12, ao invés de ser em uma 

região intermediária do conjunto Pareto-ótimo. Observou-se ainda que apesar do 

algoritmo genético real polarizado apresentar a melhor solução do conjunto na 

região citada, na prática é o controlador desenvolvido pelo método elipsoidal que 

apresenta melhores respostas transitória e em regime permanente. Sendo assim, 

indica-se o uso do método elipsoidal para o projeto do sistema de controle da 

planta, pois ele possui um algoritmo simples, que gasta pouco tempo para ser 

executado, e consegue um bom compromisso entre os objetivos de controle. 
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