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Resumo 

O projeto de sistemas de controle em malha-fechada apresenta diferentes 

objetivos, alguns dos quais são imprescindíveis serem obtidos de forma eficiente e 

otimizada. Para se obter o melhor resultado possível para um dado objetivo de controle 

é necessário que se aplique técnicas de otimização adequadas para dimensionar o 

sistema de controle de forma que o objetivo de controle seja otimizado. Normas de 

funções de transferência, como as normas H2 e H∞ proporcionam uma medida da 

influência das entradas exógenas (distúrbios, ruídos de medição, sinais de referência 

etc.) sobre as variáveis controladas. As normas de sistemas permitem quantificar 

critérios de desempenho tais como rejeição de distúrbios, atenuação de ruídos de 

medição e erro de rastreamento. Através desta quantificação do desempenho é possível 

formular o problema de síntese de controladores por realimentação de estados baseado 

em observador em termos de um problema de otimização escalar que pode ser 

solucionado através de um método de otimização determinado. 

Neste trabalho são estudados e implementados algoritmos de otimização que 

possam ser aplicados para o projeto de observadores para serem usados com 

controladores por realimentação de estados. O estudo comparativo das técnicas de 

otimização, bem como o conhecimento sobre a teoria de otimização, visam identificar 

qual família de algoritmos é mais adequada para cada tipo de função objetivo e 

restrições. Desta forma, uma das técnicas estudadas é utilizada para resolver o problema 

de síntese de observador aplicado ao controle por realimentação de estados. O 

procedimento de síntese desenvolvido neste trabalho é aplicado para projetar o 

observador de um sistema de controle de um protótipo de suspensão ativa. 
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Abstract 

The design of closed-loop control systems has different goals, some of them are 

required to be obtained in an efficient and optimized way. To obtain the best possible 

result for a given control goal, it is necessary to apply optimization techniques in order 

to design the control system aiming to optimize the chosen control goal. Transfer 

functions norms, such as H2 e H∞ norms, provide a measure of the influence of 

exogenous inputs (disturbances, measurement noise, reference signals etc.) on the 

controlled variables. Through this performance representation is possible to formulate 

the control synthesis problem based on state feedback observer in terms of a scalar 

optimization problem that can be solved by means of a particular optimization method.  

In this work, optimization algorithms are studied and implemented considering 

their application to the design of feedback controllers based on state observers. The 

comparative study of optimization techniques are intended to identify which family of 

algorithms is most appropriate for each type of objective function and constraints. Thus, 

one of the studied techniques is applied to solve the problem of the synthesis of state 

observer to be applied in state-feedback control. The synthesis procedure developed is 

applied to design the state observer of an active suspension prototype control system. 

  



 
 

iii 
 

Sumário 

Capítulo 1....................................................................................................................................... 9 

1.1. Relevância e Justificativa ....................................................................................................................... 9 

1.2. Objetivos do trabalho ........................................................................................................................... 11 

1.3. Metodologia .............................................................................................................................................. 12 

1.4. Organização do Trabalho ................................................................................................................... 13 

Capítulo 2.................................................................................................................................... 14 

2.1. Conceitos Preliminares em Otimização ....................................................................................... 14 

2.2. Otimização Escalar ................................................................................................................................ 16 

2.3. Otimização Vetorial ............................................................................................................................... 17 

2.4. Métodos de Otimização ....................................................................................................................... 19 

2.4.1. Métodos de Direção de Busca .................................................................................................................... 19 

2.4.2. Métodos de Exclusão de Semi-Espaços ................................................................................................. 20 

2.4.3. Métodos de Populações ................................................................................................................................. 22 

2.5. Considerações finais ............................................................................................................................. 23 

Capítulo 3.................................................................................................................................... 24 

3.6. Implementação dos Algoritmos de Otimização ....................................................................... 24 

3.2. Algoritmo do Gradiente ...................................................................................................................... 25 

3.3. Algoritmo de Quasi-Newton ............................................................................................................. 30 

3.4. Método Elipsoidal .................................................................................................................................. 34 

3.5. Algoritmo Evolucionário Simples .................................................................................................. 38 

3.6. Algoritmo Genético Binário............................................................................................................... 40 

3.7. Algoritmo DE – Differential Evolution .......................................................................................... 44 

3.8. Resultados Comparativos .................................................................................................................. 46 

3.9. Considerações Finais ............................................................................................................................ 49 

Capítulo 4.................................................................................................................................... 50 

4.1. Otimização do Estimador de Estado ............................................................................................. 50 

4.2. Considerações finais ............................................................................................................................. 54 

Capítulo 5.................................................................................................................................... 55 



 
 

iv 
 

5.1. Formulação do problema de Controle ......................................................................................... 55 

5.2. Descrição da Planta de Suspensão Ativa ..................................................................................... 57 

5.3. Controle da Suspensão Ativa ............................................................................................................ 59 

5.4. Resultados Práticos ............................................................................................................................... 62 

5.4.1. Teste 1 .................................................................................................................................................................... 64 

5.4.2. Teste 2 .................................................................................................................................................................... 68 

5.4.3. Teste 3 .................................................................................................................................................................... 71 

5.5. Resultados sem Observador de Estados ..................................................................................... 74 

5.6. Análise dos resultados ......................................................................................................................... 74 

5.7. Considerações finais ............................................................................................................................. 77 

Capítulo 6.................................................................................................................................... 78 

 

  



 
 

v 
 

Lista de Figuras 

Figura 3.1: Estrutura lógica do algoritmo do gradiente.................................................................................................26 

Figura 3.2 Algoritmo do gradiente com a função de testes 3 .......................................................................................27 

Figura 3.3 Algoritmo do gradiente convergindo  com a função de testes 4 ............................................................28 

Figura 3.4 : Algoritmo do gradiente não convergindo com a função de testes 4 ..................................................28 

Figura 3.5 : Algoritmo do gradiente com a função de testes 4 com intervalo de cálculo da SeçãoAurea cem 

vezes menor ........................................................................................................................................................................29 

Figura 3.6 : Algoritmo de Quasi-Newton convergindo com a função de testes 4 ..................................................32 

Figura 3.7: Algoritmo de Quasi-Newton não convergindo com a função de testes 6 ..........................................33 

Figura 3.8: Algoritmo de Quasi-Newton com a função de testes 8 ............................................................................34 

Figura 3.9: Iteração do método elipsoidal. Disponível em (TAKAHASHI, 2007) ..................................................35 

Figura 3.10:  Método elipsoidal aplicado a função de testes 3. ...................................................................................36 

Figura 3.11:  Método Elipsoidal aplicado à função de testes 4. ...................................................................................37 

Figura 3.12:  Método Elipsoidal aplicado à função de testes 8. ...................................................................................38 

Figura 3.13 Método Evolucionário simples aplicado à função de testes 8. .............................................................39 

Figura 3.14 Método Genético binário aplicado à função de testes 4. ........................................................................42 

Figura 3.15 Método Genético binário aplicado à função de testes 8. ........................................................................43 

Figura 3.16 Método DE aplicado à função de testes 8. ...................................................................................................45 

Figura 3.17 Método DE aplicado à função de testes 4. ...................................................................................................46 

Figura 4.1 Estimador de estados. ..........................................................................................................................................51 

Figura 4.2 Diagrama de blocoos do observador de estado. ..........................................................................................52 

Figura 5.1 Configuração de um sistema de controle generalizado. ...........................................................................55 

Figura 5.2 Diagrama de suspensão ativa de duas massas .............................................................................................57 

Figura 5.3 Sistema de controle por realimentação de estados por observador. ...................................................59 

Figura 5.4 Diagrama Simulink ................................................................................................................................................61 

Figura 5.5. Perfil da pista de testa da suspensão ativa ...................................................................................................63 

Figura 5.6. Sinal de Entrada aplicado à suspensão ativa ...............................................................................................64 

Figura 5.7. Estado    real e observado................................................................................................................................65 

Figura 5.8. Estado    real e observado] ..............................................................................................................................65 

Figura 5.9. Estado    real e observado................................................................................................................................66 

Figura 5.10. Estado    real e observado .............................................................................................................................66 

Figura 5.11. Saída do sistema .................................................................................................................................................67 

Figura 5.12. Estado    real e observado .............................................................................................................................68 

Figura 5.13. Estado    real e observado .............................................................................................................................68 



 
 

vi 
 

Figura 5.14. Estado    real e observado .............................................................................................................................69 

Figura 5.15. Estado    real e observado .............................................................................................................................69 

Figura 5.16. Saída do Sistema .................................................................................................................................................70 

Figura 5.17. Estado    real e observado .............................................................................................................................71 

Figura 5.18. Estado    real e observado .............................................................................................................................71 

Figura 5.19. Estado    real e observado .............................................................................................................................72 

Figura 5.20. Estado    real e observado .............................................................................................................................72 

Figura 5.21. Saída do sistema .................................................................................................................................................73 

Figura 5.22. Saída do sistema sem observador de estados ..........................................................................................74 

Figura 5.23. Estados multiplicados pelo ganho F para o teste 1. ................................................................................76 

Figura 5.24. Estados multiplicados pelo ganho F para o teste 2. ................................................................................76 

Figura 5.25. Estados multiplicados pelo ganho F para o teste 3. ................................................................................77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

Lista de Tabelas 

Tabela 3.1: Resultados comparativos para a função de testes 3 ................................................................................47 

Tabela 3.2: Resultados comparativos para a função de testes 6 ................................................................................47 

Tabela 3.3: Resultados comparativos para a função de testes 8 ................................................................................47 

Tabela 5.1: Parâmetros da suspensão ativa.......................................................................................................................58 

Tabela 5.2: Ganhos encontrados para o observador otimizado .................................................................................62 

Tabela 5.3: Ganhos F do controle por realimentação de estados(Oliveira,  Dusse, Gonçalves, Guimarães, 

2014) .....................................................................................................................................................................................63 

 

  



 
 

viii 
 

Lista de Abreviações 

PAC           Projeto Assistido Por Computador  

DFP           Davidson-Fletcher-Powell 

BFGS         Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno 

AG-B         Algoritmo Genético Benário 

LQR           Linear Quadratic Regulator 

DE              Differential Evolution 

 

  

 

 

 



 
 

9 
 

Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância e Justificativa 

O projeto de controle por realimentação de estados é uma técnica de projeto de 

controladores das mais utilizadas e aplicadas a sistemas complexos. Devido ao alto custo 

de se medir todas as variáveis de estado para implementação do controlador por 

realimentação de estados, uma alternativa é considerar a realimentação de estados 

baseada em observadores de estado. Além disso, em alguns casos não é possível medir 

todas as variáveis de estado do sistema real, de forma que a única maneira de 

implementar o controle por realimentação de estados é através de um observador de 

estados. Para obter um desempenho ótimo, o observador aplicado no sistema de 

controle deve ser projetado baseado em técnicas de otimização. 

Projetos desse tipo compreendem três passos (Dorf e Bishop, 2009). Primeiro, 

admite-se que as variáveis de estado são mensuráveis e elas são utilizadas em uma lei de 

realimentação de estado completo. Essa realimentação não é usualmente prática pois 

não é possível medir todos os estados em sistemas reais, de forma que apenas certos 

estados estão disponíveis. O segundo passo é construir um observador para estimar os 

estados não disponíveis. O passo final é conectar-se adequadamente o observador à lei 

de controle de estado completo.  

Um observador de estado estima as variáveis de estado baseado na medida das 

variáveis de saída e das variáveis de controle, sendo que os observadores de estado 

podem ser projetados se, e somente se, a condição de observabilidade for satisfeita 

(Ogata, 2010). Nesse sentido, os conceitos de observabilidade e controlabilidade são 

peças chaves no controle por realimentação de estados. 

A literatura disponível sobre o controle por realimentação de estados é ampla e a 

teoria de projeto desse tipo de controle está bem estabelecida. Não obstante, o projeto 

ótimo de observadores de estado utilizando uma técnica de otimização própria para um 
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modelo de sistema de controle real é ainda um campo de pesquisa no qual se faz 

necessário o desenvolvimento de novos estudos sobre quais as técnicas de otimização 

melhor se aplicam ao projeto de controladores por realimentação de estados baseados 

em observadores.  

A literatura dispõe de muitos exemplos da aplicação de técnicas de otimização a 

sistemas reais em diferentes áreas da Engenharia. Em (Sinha, Chakrabarti e 

Chattopadhyay, 2003) é apresentado um estudo sobre o problema de otimização da 

entrega de energia elétrica pelo sistema elétrico de potência usando algoritmos 

evolucionários. Em (Ishikawa, Tsukui e Matsunami, 1996) é apresentado um estudo 

sobre a aplicação do método de Quasi-Newton ao projeto de equipamentos 

eletromagnéticos. Em (Saldanha, Takahashi e  Vasconcelos, 1999), um estudo sobre 

projeto de equipamentos eletromagnéticos utilizando métodos de otimização elipsoidal 

é apresentado. Cada estudo se aplica a um caso específico, e existem vários métodos de 

otimização disponíveis que podem ser testados para se obter resultados muitas vezes 

conflitantes. Assim sendo, seguindo essa filosofia, esse trabalho visa acrescentar à 

literatura uma formulação do problema de otimização do projeto de um observador de 

estado para ser aplicado em um sistema de controle por realimentação de estados de um 

protótipo de suspensão ativa. 

A teoria de otimização é importante pois permite a identificação e elaboração de 

algoritmos que se aplicam de forma adequada às funções de características diferentes. 

Dado o modelo de um sistema ou planta real, é necessário identificar quais 

técnicas de otimização são aplicáveis a esse sistema dadas as suas características 

matemáticas, como modalidade, diferenciabilidade, convexidade e linearidade. Há vários 

algoritmos de otimização disponíveis e já consolidados na literatura. Alguns métodos de 

projeto ótimo de controladores por realimentação de estados aplicados ao controle de 

suspensão ativa são apresentados em (Spirk e Lohmann, 2012), no qual métodos de 

otimização por programação não linear são utilizados. Em (Wenger e Borrelli, 2002) e 

também em (Yedavalli e Liu, 1994) é apresentado um projeto de controle por 

realimentação de estados aplicado à suspensão ativa que lança mão do método LQR (do 

inglês Linear Quadratic Regulator). O desempenho computacional e a precisão de cada 

algoritmo estão relacionados às características da função objetivo (função a ser 

otimizada), de forma que o projeto ótimo de um controlador por realimentação de 

estados baseado em observador depende da escolha correta de uma ou mais técnicas de 
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otimização que sejam adequadas para as características e comportamento do modelo a 

ser otimizado. 

Estudar técnicas de projeto ótimo de controladores por realimentação de estados 

baseado em observador e a validação de tais técnicas em problemas práticos é muito 

importante para a área de controle de processos industriais. Nesse sentido, visando 

acrescentar à literatura uma formulação de projeto de observador de estados aplicado 

ao controle de um protótipo de suspensão ativa, o presente trabalho apresenta uma 

formulação deste problema como um problema de otimização e desenvolve um estudo 

comparativo das técnicas de otimização aplicáveis a tal problema. 

Para quantificar o desempenho do controle implementado face aos critérios de 

projeto é necessário utilizar normas de funções de transferência adequadas. Para medir 

o desempenho do observador é utilizada a norma de sistemas H∞ que fornece uma 

medida do efeito da perturbação do sistema sobre o erro de estimação. Em (Skogestad e 

Postlethwaite, 1996) e (Zhou e Doyle, 1997), os conceitos relativos a essas normas e a 

estratégia de projeto baseada em normas de funções de transferência em malha-fechada 

são apresentados. 

1.2. Objetivos do trabalho 

Obejetivo geral 

 

 Implementar um procedimento de projeto de observador de estados para ser 

aplicado ao controle por realimentação de estados utilizando técnicas de 

otimização e aplicar tal procedimento a um problema de controle de um 

protótipo de sistema de suspensão de ativa. 

 

Obejtivos Específicos 

 

 Implementar algoritmos de otimização baseados em estratégias de direção de 

busca, exclusão de semi-espaços e populações no MATLAB. 
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 Identificar a partir de um conjunto de funções de teste, com características 

diferentes, quais algoritmos de otimização são mais adequados para cada tipo de 

função. 

 Comparar a eficiência computacional e a precisão dos algoritmos de otimização 

implementados. 

 Identificar qual técnica de otimização é mais adequada para utilizar em um 

projeto de observador de estados para aplicação no controle por realimentação 

de estados. 

 Controlar um protótipo de suspensão ativa utilizando controle ótimo por 

realimentação de estados baseado em observadores de estado. 

1.3.  Metodologia 

A metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos é baseada nos 

seguintes pontos: 

 

 Revisão bibliográfica de artigos e livros a respeito de estratégias de otimização. 

 Revisão bibliográfica de artigos e livros de técnicas de projeto de controladores 

por realimentação de estados baseado em observadores e a respeito de aplicação 

de normas de sistemas como critério de desempenho. 

 Implementação no MATLAB de algoritmos de otimização. 

  Desenvolvimento e implementação no MATLAB do procedimento de projeto de 

observadores de estado para aplicação em controle por realimentação de estados 

baseado em observador. 

 Aplicação do procedimento de projeto em um problema de controle de um 

protótipo de sistema de suspensão de ativa. 

 Implementação prática do controlador por realimentação de estados baseado em 

observador no protótipo de sistema de suspensão de ativa baseado na interface 

Simulink para MATLAB. 
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1.4. Organização do Trabalho 

No Capítulo 1 são apresentados a introdução, justificativa e relevância do 

presente trabalho, bem como os objetivos e a metodologia utilizada. 

No Capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica sobre a teoria de otimização e as 

famílias de algoritmos e os métodos a serem implementados. 

No capítulo 3 é apresentado o desenvolvimento e resultados obtidos com a 

implementação de seis algoritmos de otimização no MATLAB. Cada algoritmo é 

avaliado quanto ao seu escopo de aplicação e eficiência computacional. 

No capítulo 4 é feita a formulação do problema de projeto ótimo do observador 

de estados. 

No capítulo 5 é feita a formulação do problema de controle da planta de 

suspensão ativa e são apresentados os resultados práticos do controle implementado 

utilizando-se o observador otimizado desenvolvido. 

No capítulo 6 é apresentado a conclusão do trabalho, retomando os objetivos 

especificados na introdução e avaliando se os mesmos foram alcançados ou não. 
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Capítulo 2 

Conceitos em Otimização 

No presente capítulo é feita uma revisão bibliográfica sobre a teoria de 

otimização, destacando os conceitos básicos e as principais famílias de algoritmos de 

otimização. Para cada família de algoritmos é apresentada uma descrição passo a passo 

do funcionamento do algoritmo.  

2.1. Conceitos Preliminares em Otimização 

O processo de otimização consiste em encontrar a melhor solução de problemas 

abstratos segundo critérios de avaliação que quantificam o quão adequado uma solução 

é para o problema alvo.   

Dessa maneira, modelos de otimização tentam expressar em termos matemáticos 

o objetivo de resolver um problema da melhor maneira possível. Isto pode significar 

tocar um negócio de forma a maximizar o lucro, minimizar perdas, maximizar a 

eficiência ou minimizar o risco. Pode significar também projetar uma ponte para 

minimizar o peso ou maximizar a força. Pode significar selecionar um plano de voo para 

minimizar o tempo e o consumo de combustível de um avião (Griva, Nash, Sofer, 2009). 

Dada a importância de se encontrar soluções eficientes, os diversos algoritmos e 

processos de otimização se fazem presentes em vários contextos e aplicações diferentes. 

Destaca-se três tipos de problemas nos quais a otimização é aplicada (Takahashi, 

2007): 

 

•Problemas de gerência ou “pesquisa operacional”, como Gestão de Recursos e 

Gestão da Produção. 

•Problemas de projeto de dispositivos. Nesse tipo de problema a teoria de 

otimização é aplicada em conjunto com alguma outra teoria. Têm-se como exemplo o 

Controle Ótimo e a Teoria de Identificação de Sistemas. 
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•Sistemas de projeto assistido por computador (PAC). 

 

No primeiro tipo de problema, os modelos geralmente são pouco elaborados e o 

processo de otimização visa oferecer uma linha de conduta para a ação gerencial. Dado o 

contexto no qual é aplicado, a necessidade de soluções precisas não é tão crítica quanto a 

necessidade de alta velocidade de execução para a tomada de decisão em tempo real. 

Para o segundo tipo de problema, o mecanismo de otimização está ligado ao 

próprio problema de projeto, o que resulta em algoritmos específicos para cada situação 

estudada e exige modelos mais detalhados do sistema alvo. 

Os PAC, por sua vez, são aplicados a modelos de sistemas em geral, não havendo 

necessidade de formulação específica, mas sim de algoritmos com um grau maior de 

generalidade que possam ser utilizados em diferentes modelos  

Dessa maneira, o processo de otimização consiste em um modelo teórico, 

geralmente uma equação ou conjunto de equações que descreve um dado sistema, e um 

algoritmo que que possui como entrada os dados de entrada/saída do modelo teórico e 

que gera automaticamente uma solução ótima baseada nos critérios de projeto. 

Os problemas de otimização podem ser classificados em lineares e não-lineares. A 

otimização linear, ou programação linear, é caracterizada, como o nome sugere, por 

funções lineares; a função objetivo é linear e as restrições são igualdades lineares ou 

desigualdades lineares (Luenberger e Ye, 2008). Podem ser classificados também em 

escalares ou vetoriais. A otimização escalar lida com um único objetivo de minimização, 

enquanto a otimização vetorial lida com mais de um objetivo de otimização. Tal 

diferença implica em grandes diferenças em termos de formulação matemática. 

Existem várias famílias de algoritmos de otimização que lançam mão de diversas 

estratégias, como a família de métodos de direção de busca, de esclusão de semi-espaços 

e de populações. A escolha de qual método de otimização utilizar para um dado 

problema depende da natureza do problema alvo e principalmente das características 

matemáticas do modelo do sistema. Restrições de poder de processamento 

computacional e tempo também são importantes para escolha, haja visto que cada 

algoritmo apresenta performance computacional diferente uns em relação aos outros, e 

também em relação a cada tipo de problema. 
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2.2. Otimização Escalar 

Os problemas de otimização tipicamente minimizam ou maximizam uma função 

 , chamada de função objetivo, em um conjunto de pontos S, chamados pontos factíveis 

(Griva, Nash e Sofer, 2009). Existem dois tipos principais de abordagem para os 

mecanismos de otimização. A abordagem clássica é conhecida por Otimização Escalar ou 

Mono-objetivo. Dentro da Otimização escalar o algoritmo de otimização deve otimizar 

uma função de imagem escalar. O problema de otimização escalar é expresso como 

mostrado na expressão (2.1). 

 

              ( )                                (2.1) 

 

Em que    é o vetor que minimiza a função  ( ). Por convenção, o problema de 

otimização é definido como sendo um problema de minimização. 

Esse tipo de formulação é conhecida por otimização irrestrita, pois não há 

restrições para os valores que     pode assumir. Na prática, porém, limitações físicas dos 

sistemas impõem restrições aos modelos teóricos, de forma que em certos casos o 

problema de otimização deva considerar um conjunto de restrições, expressas na forma 

de desigualdades ou igualdades, que definem o conjunto de soluções factíveis para o 

problema.  As restrições são expressas como (Takahashi, 2007). 

 

  ( )                                                                                (2.2) 

  ( )                                                                               (2.3) 

 

Problemas de otimização que envolvem restrições são conhecidos como 

otimização restrita, e são definidos matematicamente juntando-se as expressões de (2.1) 

a (2.3): 

                 ( )              {
  ( )              

  ( )              
                (2.4) 

 

Essa formulação gera um conjunto de m soluções distintas que atendem, cada 

qual, a um dos objetivos de projeto. Um dos problemas fundamentais de projeto que se 

coloca então é a possibilidade de se escolher apenas um dos objetivos (otimização 
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mono-objetivo ou escalar) ou se é possível considerar simultaneamente todos os 

objetivos de projeto (otimização multi-objetivo ou vetorial). O tratamento de problemas 

que envolvem a necessidade de se atender a vários objetivos de projeto é estudado 

dentro da teoria de otimização vetorial ou multi-objetivo. Não obstante, dentro da 

abordagem clássica de otimização existe uma maneira de lidar com esse tipo de 

dificuldade (conciliar objetivos de projeto conflitantes). 

 Pode-se fazer uma soma ponderada dos objetivos, atribuindo maior ponderação 

àqueles objetivos considerados mais relevantes. Dessa forma, a representação do 

problema é formulada como mostrado na equação (2.5). 

 

                ∑   
 
     ( )                 {

  ( )              

  ( )              
                (2.5) 

 

Cada função   ( ) representa um objetivo de projeto, ou um parâmetro que se 

deseja minimizar. Para cada função atribui-se um peso   . Assim sendo, o problema 

possui uma solução única que inclui todos os diferentes objetivos. Embora o problema 

lide com mais de um objetivo, sua natureza é escalar e os métodos de otimização mono-

objetivo podem ser utilizados. 

Essa estratégia para lidar com problemas multi-objetivo possui limitações. Em 

muitos contextos as soluções encontradas são satisfatórias, mas há também várias 

situações em que essa abordagem não apresenta bons resultados. Nesse último caso, 

deve-se aplicar a otimização multi-objetivo. 

2.3. Otimização Vetorial 

Na otimização vetorial, investiga-se elementos ótimos de um conjunto em um 

espaço pré-ordenado. O problema de determinar esses elementos ótimos, caso eles 

existam, é chamado de problema de otimização vetorial. Esses problemas são também 

chamados de problemas de otimização multi-objetivos (ou multi critétio ou pareto) ou 

então pode-se falar em problemas de decisão multi critérios (Ansari e  Yao, 2002). 
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Problemas que envolvem múltiplos objetivos tendem a não possuir uma solução 

única que atenda a todos os objetivos. Dessa forma, os métodos de otimização vetorial 

visam obter um conjunto de soluções candidatas a serem a solução final do problema. A 

decisão por qual solução optar está relacionada a uma função de utilidade ou decisor, 

que é uma função que estabelece um padrão de preferência segundo os critérios do 

projetista. 

A estratégia de otimização vetorial trabalha com dois tipos de soluções 

(Takahashi, 2007): 

 

• Soluções que são piores do que outras soluções para todos os objetivos 

simultaneamente. Essas soluções devem ser descartadas pelo algoritmo otimizador. 

• Soluções que quando comparadas com outras soluções são melhores segundo 

um ou mais objetivos, mas piores segundo um ou mais outros objetivos. Ou seja, a 

solução atende a um objetivo melhor do que outros. Essas soluções são conhecidas como 

Pareto-Ótimas, e o algoritmo otimizador deve escolher dentre essas soluções. A curva 

formada pelas soluções Pareto-Ótimas é chamada de curva de Pareto. 

 

A formulação do problema multi-bjetivo é baseada nessas duas etapas principais. 

Primeiro, obter o conjunto Pareto-Ótimo de soluções. Segundo, aplicar uma função 

utilidade para escolher dentre esse conjunto a solução final. 

Matematicamente, o problema de otimização multi-objetivo pode ser escrito da 

seguinte forma (Takahashi, 2007): 

 

       ( )                                                  (2.6) 

 

Em que   ( )    é um vetor de funções e    é o conjunto de soluções eficientes ou 

Pareto-Ótimas. 

O mecanismo de decisão que escolherá a solução final dentre as soluções 

candidatas (curva de Pareto) pode ser um grupo de projetistas ou mesmo um projetista 

apenas. No entanto, devido ao fato de o número de soluções ser geralmente muito 

grande, é necessário um algoritmo de escolha, que trabalhe segundo os critérios de 

escolha estabelecidos pelo projetista. São esses algoritmos o objeto de estudo da teoria 

da otimização multi-objetivo. 
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2.4. Métodos de Otimização 

As estratégias de otimização a serem usadas em um dado problema são definidas 

pelas características da função objetivo (função a ser otimizada). Nesse sentido, é 

interessante classificar a função objetivo quanto às suas características. A classificação 

abaixo é utilizada para diferenciar as funções objetivo que podem ser utilizadas no 

processo de otimização.  

 

•Modalidade – A função pode ser unimodal (possui apenas um ponto de mínimo) 

ou multimodal (possui mais de um ponto de mínimo) 

•Diferenciabilidade – A função pode ser diferenciável ou não 

•Convexidade – A função pode ser Convexa, Quasi-Convexa ou Não-convexa 

•Linearidade – A função pode ser linear ou não-linear 

 

Os métodos de otimização descritos nos próximos itens são baseados na 

classificação acima. É apresentada uma descrição de três famílias de métodos de 

otimização, quais sejam: Métodos de Direção de Busca, Métodos de Exclusão de Regiões 

e Métodos de Populações. 

2.4.1. Métodos de Direção de Busca 

Funções que são diferenciáveis, ou seja, funções em que é possível calcular o 

gradiente da função em qualquer ponto, e unimodais, caracterizam um tipo de função 

que pode ser otimizada utilizando os chamados métodos de direção de busca. Qualquer 

função que seja uni-modal e diferenciável pode ser otimizada por um dos Métodos dessa 

família. 

A estratégia desses métodos é baseada em quatro etapas: 

 

1. Calcular uma aproximação numérica do gradiente da função no ponto atual. 

2. Baseado no cálculo do gradiente (atual e anteriores) e no valor da função 

objetivo no ponto atual, o algoritmo determina qual a direção na qual a probabilidade de 

o mínimo da função estar localizado é maior. 
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3. O algoritmo caminha na direção encontrada até detectar que a função não está 

mais decrescendo. 

4. O algoritmo então decide se o ponto em que ele se encontra é suficientemente 

próximo do ponto de mínimo ou se ela retorna à primeira etapa e recomeça o processo 

de busca a partir do ponto atual. 

 

Dentre os métodos de direção de busca pode-se citar o algoritmo do Gradiente, 

um dos primeiros métodos de otimização desenvolvidos, e os métodos de aproximação 

quadrática, como algoritmo de Newton e Algoritmo de Quasi-Newton. O algoritmo do 

gradiente e de Quasi-Newton são implementados no presente trabalho e explicados no 

capítulo 3. 

2.4.2. Métodos de Exclusão de Semi-Espaços 

Quando a função a ser otimizada é unimodal, mas não é diferenciável, a estratégia 

de direção de busca não mais pode ser aplicada. As funções não-diferenciáveis na 

maioria dos casos são não-diferenciáveis em apenas alguns pontos ou regiões em 

específico, sendo quase todos os pontos diferenciáveis. O problema que ocorre com os 

métodos de direção de busca (todos eles) em relação à não diferenciabilidade, é que 

esses algoritmos confiam na informação dada pelo cálculo do gradiente de que a direção 

de busca é realmente a direção em que a função decresce. No entanto, nos pontos onde 

há não-diferenciabilidade, o comportamento da função muda drasticamente e a 

informação sobre a direção de busca obtida nos outros pontos, mesmo que 

diferenciáveis, pode ser inadequada. 

Dessa maneira, funções unimodais e não-diferenciáveis devem ser otimizadas 

utilizando outra família de algoritmos. Os métodos de exclusão de regiões podem ser 

aplicados a esses casos. Não obstante, apesar de se aplicar a funções não-diferenciáveis, 

é necessário que além de unimodal a função seja também convexa. 

Assim, os métodos de exclusão de regiões são aplicados a funções que possuem 

apenas um mínimo Global e que sejam convexas. Não é requerido que a função seja 

diferenciável. 

A propriedade da convexidade implica nas seguintes características da função: 
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• Uma curva de nível sempre delimita uma região convexa em seu interior 

• Como a região no interior da curva de nível é convexa, está região sempre está 

localizada em apenas um dos lados da reta perpendicular ao vetor gradiente (reta 

tangente à curva de nível) 

 

Essas características podem ser exploradas para formular um algoritmo que 

exclua certas regiões de uma função baseado no cálculo do gradiente em um ponto. Em 

outras palavras, a convexidade de uma função significa que a partir do cálculo do 

gradiente em um dado ponto, é possível determinar que o mínimo da função está no 

semi-plano oposto ao do vetor gradiente. Ou seja, calculando o gradiente, encontra-se a 

reta tangente ao ponto atual, e essa reta divide o espaço em uma região que possui o 

ponto de mínimo e uma outra região que não possui o ponto de mínimo. Essa segunda 

região é excluída e, repetindo o processo, obten-se regiões cada vez menores em que o 

ponto de mínimo está incluído. 

A estratégia de otimização por exclusão de regiões pode ser sistematizada pelas 

seguintes etapas: 

 

1. Calcula-se uma aproximação numérica do gradiente da função em um ponto 

(caso o ponto seja não diferenciável, basta utilizar um outro ponto próximo) 

2. O algoritmo calcula a reta tangente que passa pela curva de nível que passa no 

ponto atual e exclui todo o semi-plano do lado para o qual o vetor gradiente aponta. 

3. O algoritmo escolhe um novo ponto localizado no interior da região que não foi 

excluída, dentro da qual o ponto de mínimo está localizado. 

4. O algoritmo decide, baseado em algum critério de parada, se o novo ponto já 

está suficientemente próximo ao mínimo da função. Caso não esteja, retoma o processo 

de exclusão de regiões retornando à etapa 1. 

 

Dentre os algoritmos de exclusão de semi-espaços, pode-se citar como exemplos 

o algoritmo elipsoidal, Cone-elipsoidal e o MCE. No presente trabalho o algoritmo 

elipsoidal é implementado e explicado em detalhes no capítulo 3. 
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2.4.3. Métodos de Populações 

Tanto os métodos de direção de busca quanto os métodos de exclusão de regiões 

falham ao tentar otimizar funções multimodais. A tendência é que ambas estratégias 

encontrem apenas um mínimo local, sendo a probabilidade de se encontrar o mínimo 

global muito pequena. Tanto os algoritmos de otimização como os algoritmos de 

exclusão de semi-espaços ficarão presos a uma bacia de atração na qual se tem apenas 

um mínimo local, e não terão condições de identificar que essa bacia não possui o 

mínimo global desejado. 

Para lidar com as funções do tipo multimodal utiliza-se os chamados métodos de 

populações. Esses métodos são sistematizados segundo as cinco etapas descritas abaixo. 

 

1. Utiliza-se um conjunto de otimizadores em vários pontos diferentes de uma 

dada região da função.  

2. Os otimizadores têm a capacidade de trocar informações uns com os outros de 

forma a conhecer o comportamento da função objetivo nos pontos avaliados pelos 

outros otimizadores. 

3. Os otimizadores localizados na região em que a função objetivo é menor ficam 

estacionados enquanto os demais otimizadores avaliam as regiões ainda não testadas e 

movimentam-se em direção à região melhor localizada onde se encontram os 

otimizadores estacionados. 

4. Os otimizadores avaliam a função objetivo em cada nova posição. 

5. Baseado em algum critério de parada previamente determinado, os 

otimizadores decidem se é necessário continuar a procurar por pontos nos quais a 

função objetivo é ainda menor, o que implica em recomeçar o processo pela etapa 1, ou 

se os pontos encontrados já são suficientemente adequados, caso em que o processo 

termina e o algoritmo finaliza. 

 

Os métodos de população são muito mais caros computacionalmente do que os 

outros dois métodos explicados anteriormente. O fato de o processo utilizar vários 

otimizadores, significa que a função objetivo tem que ser avaliada várias vezes na 

mesma iteração (pois cada otimizador avalia a função em ponto diferente), o que implica 

em um número de avaliações muito maior do que o encontrado nos outros métodos. 
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Apesar de requerer um esforço computacional maior, os métodos de populações 

não possuem restrições em relação à modalidade da função objetivo, de forma que 

funções multimodais podem ser otimizadas sem problemas. 

Dentre os algoritmos de otimização por populações pode-se citar o algoritmo 

evolucionário simples, algoritmo de Simulated Annealing, os algoritmos genéticos e o 

algoritmo DE (Differential Evolution). No presente trabalho são implementados os 

algoritmos evolucionário simples e DE. Os algoritmos genéticos são também testados, 

porém, devido à complexidade de implementação dessa família em particular fugir ao 

escopo desse estudo, é empregado um algoritmo já implementado e pronto para uso 

formulado segundo (Takahashi, 2007). 

2.5. Considerações finais 

Haja visto o exposto no decorrer do capítulo, cada método de otimização melhor 

se aplica a um escopo de funções. Os métodos de direção de busca, devido ao fato de 

serem baseados no cálculo do gradiente da função em qualquer ponto, são melhor 

aplicados a funções unimodais e diferenciáveis, nas quais não há possibilidade de cálculo 

do gradiente ser indefinido devido a um não-diferenciabilidade ou de o algoritmo ficar 

preso em uma bacia de atração que não seja a do mínimo global da função. Já os métodos 

de exclusão de semi-espaço, por sua vez, requerem que a função objetivo seja convexa e 

unimodal, mas não é necessário que a mesma seja diferenciável. Por fim, os métodos de 

populações são os mais genéricos, e não necessitam que a função objetivo seja unimodal, 

diferenciável ou convexa. São, porém, os métodos mais custosos computacionalmente e 

por serem métodos estocásticos, nem sempre os mesmos convergem para o mínimo 

global da função. Ao avaliar os resultados de cada algoritmo implementado, é 

importante ter em mente as limitações de cada estratégia de otimização como exposto 

acima. 
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Capítulo 3 

Estudo e Implementação das Técnicas de Otimização 

Nesse capítulo é apresentada e discutida a implementação de cinco algoritmos de 

otimização no MATLAB : Algoritmo do Gradiente, Método de Quasi-Newton, Método 

Elipsoidal, Algoritmo Evolucionário Simples e Algoritmo de Evolução diferencial. Os 

resultados são testados com 8 funções diferentes apresentadas na seção inicial, cada 

qual com características que melhor se aplicam a um algoritmo em específico. Desta 

forma, é possível visualizar através dos resultados o escopo de aplicação de cada 

método. 

3.1.  Implementação dos Algoritmos de Otimização  

As famílias de algoritmos discutidos no capítulo dois são implementadas e 

discutidas em mais detalhe na presente seção. Resultados de cada algoritmo com 

funções de diferentes características são comparados e analisados.  

Para testar os algoritmos implementados, são utilizadas as 8 funções mostradas 

de (3.1) à (3.8). 

Função 1: 

 ( )  (    )
  (    )

                                        (3.1) 

Função 2: 

 ( )    
       

                                                         (3.2) 

Função 3: 

 ( )     
    

                                (3.3) 

Função 4: 

 ( )  (    )
      (     

 )                         (3.4) 

Função 5: 

 ( )      (   (     ))                                                (3.5) 
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Função 6: 

    [
    
   

] [
  
  

] [
    
   

  ]              [
    
  

] [
  
  

] [
   
   

  ]   

 

 ( )     (       )                                         (3.6) 

Função 7: 

 ( )     (     
         

   )     (       
   )        (3.7) 

Função 8 (Rastringin) : 

 ( )        
       (    )    

       (    )               (3.8) 

 

As funções de 1 a 3 são quadráticas, diferenciáveis e unimodais. A função 4 é a 

função de Rosenbrock, que é uma função não-convexa com o vale de inclinação muito 

suave, de forma que embora encontrar o vale seja relativamente fácil, convergir para o 

mínimo global localizado no vale pode ser difícil dependendo do algoritmo utilizado. As 

funções 5 e 6 são exemplos de funções não diferenciáveis e unimodais. As funções 7 e 8 

são exemplos de funções multimodais. Todos os gráficos dessa seção mostram as curvas 

de nível da função objetivo juntamente com o caminho percorrido pelo algoritmo. Dessa 

maneira, a visualização do otimizador convergindo (ou não) para o mínimo fica mais 

evidente.  

Como as funções possuem características diferentes, os resultados apresentados 

por cada algoritmo irão também apresentar diferenças. 

3.2. Algoritmo do Gradiente  

 

Um dos primeiros métodos de otimização desenvolvidos foi o algoritmo do 

gradiente. Pertencente à família de métodos de direção de busca, a ideia básica do 

algoritmo é de obter novos pontos a partir de um ponto inicial escolhido aleatoriamente, 

que estejam situados na reta definida pelo ponto atual e pelo gradiente da função 

objetivo no ponto. A direção contrária ao vetor gradiente é a direção na qual a função 

decresce mais rapidamente. Os novos pontos são encontrados a partir de uma sub-

rotina que encontra o mínimo da reta em um dado intervalo. 
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A Figura 3.1 apresenta a estrutura do algoritmo implementado: 

 

x0 = ponto inicial; 

critério de parada = falso; 

 

Enquanto ( critério de parada ) 

 

   k = k+1; 

   G = Calcula o gradient em x0 

   x0 = Aplica algoritmo da Seção Áurea e encontra o ponto de menor valor  

        sobre a reta definida pelo gradiente e o ponto atual 

   x = x0; Atualiza o ponto atual para o encontrado  

  

   Se ( Testa critério de Parada no ponto atual ) 

      Critério de parada = verdadeiro; 

Fim enquanto 

Figura 3.1: Estrutura lógica do algoritmo do gradiente 

 

A função para cálculo do algoritmo do gradiente implementada retorna um vetor 

com todos os pontos calculados e um outro vetor com o Gradiente da função objetivo em 

todos os pontos percorridos pelo algoritmo do gradiente.  

O algoritmo é baseado em duas subrotinas principais. A função Gradiente(), que 

calcula o gradiente da função objetivo no ponto atual, e a função SecaoAurea(), que 

implementa um algoritmo de otimização unidimensional sobre a reta definida pelo vetor 

gradiente e pelo ponto atual. Assim sendo, o algoritmo começa em um ponto inicial 

sobre o qual é calculado o gradiente, que é então utilizado pela função SecaoAurea para 

encontrar o ponto de menor valor sobre a reta definida pelo vetor gradiente e pelo 

ponto atual em um intervalo definido pelo usuário. 

O ponto é avaliado segundo um critério de parada baseado na variação dos 5 

últimos pontos calculados. Quando a variação dos 5 últimos pontos encontrados é 

suficientemente pequena, o algoritmo pára, se não, continua a calcular novos pontos. 

A Figura 3.2 mostra o resultado do algoritmo do gradiente para a função de testes 

3: 
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Figura 3.2 Algoritmo do gradiente com a função de testes 3 

 

No gráfico da Figura 3.2 têm-se as curvas de nível da função objetivo, e em azul, 

plotado em meio as curvas de nível, têm-se o caminho percorrido pelo algoritmo. As 

funções de testes 1 e 2, que tal como a função de testes 3, são diferenciáveis, unimodais e 

quadráticas também apresentaram resultados semelhantes ao da Figura 3.2, 

convergindo para o mínimo global sem maiores problemas. Vê-se que para funções 

quadráticas, diferenciáveis e unimodais, o algoritmo do gradiente converge para a bacia 

de atração e encontrou o mínimo global sem dificuldades. Do ponto de vista 

computacional, alterando o a valor mínimo do critério de parada ou o intervalo de 

cálculo da função SecaoAurea, o número de iterações tende a ser maior. Alterar o 

intervalo de cálculo da SecaoAurea pode ser importante dependendo da função, pois 

quanto menor o intervalo, maior o número de iterações, porém, maior a precisão, já que 

as retas separando um ponto e outro são menores. No caso das funções 1,2 e 3, que são 

mais simples, não é necessário alterar os parâmetros de intervalo do algoritmo da seção 

áurea ou a precisão do critério de parada. O mesmo não acontece para a função 4. 

 A Figuras 3.3 e 3.4 mostram o desempenho do algoritmo do gradiente com a 

função de Rosenbrock (função de testes 4). 
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Figura 3.3 Algoritmo do gradiente convergindo  com a função de testes 4 

 

Figura 3.4 : Algoritmo do gradiente não convergindo com a função de testes 4 

 

Vê-se que no caso particular da Figura 3.3 o algoritmo convergiu para o mínimo 

global, já no caso da Figura 3.4 o algoritmo do gradiente não convergiu para o ponto 

desejado. Isso se deve à natureza da função de Rosenbrock. 

 O funcionamento do algoritmo do gradiente tende a se tornar instável na região 

do vale, pois a inclinação, isto é, a taxa com a qual a função objetivo decresce, é muito 

pequena. Dessa forma, ao tentar calcular a função SecaoAurea para achar o mínimo da 
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reta definida pelo gradiente e pelo ponto atual, caso o intervalo no qual esse cálculo é 

feito não seja suficientemente pequeno, o algoritmo não consegue caminhar para o 

mínimo global.  

A Figura 3.5 mostra o mesmo algoritmo utilizando um intervalo de cálculo da 

função SecaoAurea cem vezes menor do que o utilizado anteriormente. 

 

Figura 3.5 : Algoritmo do gradiente com a função de testes 4 com intervalo de 

cálculo da SeçãoAurea cem vezes menor 

 

Vê-se que o algoritmo converge para o mínimo global, porém muitos pontos mais 

são necessários. Diminuindo o intervalo da função SecaoAurea, o algoritmo não mais 

deixou de convergir, porém o tempo de cada simulação ficou muito maior devido ao 

maior custo computacional. 

Para as funções 5 e 6 que são não diferenciáveis, o algoritmo do gradiente 

converge eventualmente, dependendo de onde é o ponto inicial, mas, na maioria das 

vezes, o algoritmo não consegue encontrar o mínimo global. Esse comportamento é 

esperado já que os métodos de direção de busca não se aplicam a funções não 

diferenciáveis.  

Para as funções 7 e 8, que são multimodais, como já esperado, o algoritmo do 

gradiente também não funcionou. De maneira geral, para funções multimodais, o 

algoritmo do gradiente tende a ficar preso em alguma das bacias de atração dos mínimos 

locais da função, não convergindo para o mínimo global. 
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3.3. Algoritmo de Quasi-Newton  

 

Ainda dentro da família dos métodos de direção de busca, tem-se os chamados 

algoritmos de newton, que compreendem o Algoritmo de newton, o algoritmo de 

Newton modificado e algoritmo de Quasi-newton (Takahashi, 2007). Esses métodos são 

particularmente eficazes com funções quadráticas, nas quais o algoritmo converge na 

primeira iteração. 

O funcionamento dos algoritmos de newton é baseado na equação (3.9). 

 

       (  )
    (  )                                 (3.9) 

 

A equação (3.9) diz que, se a função for exatamente quadrática, apenas a Hessiana 

e o Gradiente em um ponto qualquer     são suficientes para se determinar o ponto de 

mínimo da função, sendo que apenas uma iteração é necessária para encontrar esse 

mínimo. Nos casos em que a função objetivo não é quadrática, mas pode-se assumir que 

a função seja quadrática em um certo domínio, a equação (3.9) pode ser utilizada para 

encontrar aproximações do ponto do mínimo que convergem com maior velocidade do 

que o algoritmo do gradiente visto na seção anterior. 

A estrutura básica do algoritmo de newton é a seguinte: 

 

1. Calcula-se o gradiente no ponto atual 

2. Calcula-se a Hessiana no ponto atual 

3. Aplica-se a equação (3.9) para encontrar o próximo ponto 

4. Verifica se o ponto encontrado atende ao critério de parada. Caso sim, o 

algoritmo para, caso não, retorna para o passo 1. 

 

Alguns problemas de convergência podem surgir utilizando-se a formulação do 

algoritmo de newton levando em conta apenas a aplicação da Equação (3.9). Para aplicar 

os algoritmos de newton, é necessário que a função objetivo seja duas vezes 

diferenciável. Apesar de geralmente as funções atenderem a esse requisito, nem sempre 

a função objetivo é quadrática. Para os casos em que a função não é quadrática, o 

algoritmo de newton, apresentado de acordo com a formulação desenvolvida até aqui, 
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apresenta problemas de convergência, podendo em alguns casos, levar a um aumento da 

função objetivo ao invés de uma diminuição no sentido do mínimo global. 

Sendo assim, é necessário adicionar modificações na formulação original com 

objetivo de solucionar o problema de convergência para os casos em que a função 

objetivo não é quadrática. 

Para garantir que o algoritmo produza valores cada vez menores, é adicionado 

um cálculo de minimização unidimensional, semelhante ao que é aplicado no algoritmo 

do gradiente, em cada iteração do algoritmo para garantir que a função objetivo 

decresça monotonicamente. Ao adicionar a otimização undimensional, tem-se agora o 

algoritmo de newton modificado.  

O algoritmo de Quasi-Newton incorpora, além da otimização unidmensional, uma 

regra recursiva que permite a construção gradativa de uma matriz Hk que corresponde a 

uma estimativa da inversa da Hesssiana da função objetivo. Dois métodos 

particularmente eficientes foram desenvolvidos para produzir estimativas recursivas 

para Hk : o método DFP (Davidson-Fletcher-Powell) e o métodos BFGS (Broyden-

Fletcher-Goldfarb-Shanno) (Takahashi, 2007).  Na implementação feita neste trabalho 

foi utilizado o método BFGS. 

A Figura 3.6 mostra o caminho percorrido pelo algoritmo de Quasi-Newton com a 

função 3. Vê-se que o algortmo caminhou diretamente para o mínimo, uma vez que a 

função de testes 3 é quadrática.  
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Figura 3.6 : Algoritmo de Quasi-Newton convergindo com a função de testes 4  

 

Quando aplicado à função de Rosenbrock, o algoritmo nem sempre converge. 

Mesmo diminuindo-se os parâmetros da minimização unidmensional (função 

SecaoAurea), o algoritmo de Quasi-Newton nem sempre consegue encontrar o mínimo 

global da função Rosenbrock. 

Aplicando-se o código à função de testes 5, que é não diferenciável e portanto 

está fora do escopo de aplicação dos métodos de direção de busca, o algoritmo, como 

esperado, não converge para mínimo global. Já para a função de testes 6, que também é 

não diferenciável, o método Quasi-Newton convergiu a maioria das vezes para o mínimo 

global, mas eventualmente não conseguiu encontrar o mínimo global e parou em algum 

ponto da bacia de atração. Isso pode ser explicado pelo fato de a função 6 ser 

diferenciável na maioria de seus pontos, sendo que sempre que o algoritmo não passa 

pelos pontos não-diferenciáveis, o algoritmo consegue convergir e encontrar o mínimo. 

A Figura 3.7 é um exemplo de quando o algoritmo cai em uma não-

diferenciabilidade e não converge. 
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Figura 3.7: Algoritmo de Quasi-Newton não convergindo com a função de testes 6 

A Figura 3.8 mostra o resultado do algoritmo de Quasi-Newton aplicado à função 

de testes 8. 
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Figura 3.8: Algoritmo de Quasi-Newton com a função de testes 8 

As funções de testes 7 e 8 são multimodais e portanto não são aplicáveis aos 

métodos de direção de busca. Vê-se pela Figura 3.8 que o algoritmo não consegue 

encontrar o mínimo global e fica preso à bacia de atração mais próxima ao ponto inicial.  

Tendo por base os resultados expostos, o método de Quasi-Newton se aplica as 

mesmas funções que o algoritmo do gradiente e possui as mesmas restrições quanto 

funções não diferenciáveis e multimodais, porém possui uma eficiência computacional 

maior, exigindo um número de iterações menor que o algoritmo do gradiente, sendo que 

quando a função objetivo é quadrática, o algoritmo de Quasi-Newton converge em 

apenas 1 iteração para o mínimo global. 

3.4. Método Elipsoidal 

Os métodos de exclusão de semi-espaços são aqueles que empregam a 

propriedade dos subgradientes de funcionais de definir um plano que divide o espaço 

em dois semi-espaços, sendo que o funcional necessariamente decresce em um desses 
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semi-espaços Dentro dessa família de métodos encontram-se os diversos métodos de 

planos de corte, e também o método elipsoidal e suas variantes (Takahashi, 2007). 

Nesse trabalho foi implementado o algoritmo elipsoidal em sua versão básica. O 

algoritmo elipsoidal básico é descrito pela seguintes fórmulas recursivas que geram uma 

sequência de pontos   : 

 

           
    

√(  
     )

                                (3.10) 

        (   
  (    )(    )

 

  
     

)                      (3.11) 

Sendo que: 

   
 

   
               

  

    
              

 

   
                           (3.12) 

 

As esquações (3.10) e (3.11) geram uma sequência de novos elipsóides, cada um 

sendo o elipsóide de menor volume que contém o semi-elipsóide que contém a solução. 

 

 

Figura 3.9: Iteração do método elipsoidal. Disponível em (Takahashi, 2007) 

 

A Figura 3.9 mostra como, através do gradiente da função objetivo, é definido 

uma reta perpendicular ao gradiente que divide o espaço em dois. O método elipsoidal 

gera um elipsóide em torno do ponto atual   . Um novo elipsóide é então gerado pelas 

equações (3.10) e (3.11) em torno do ponto          do lado oposto ao que aponta o vetor 

gradiente, isto é, do lado para o qual a função objetivo decresce. A medida que o 
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algoritmo gera novos elipsóides a cada iteração, o volume de cada novo elipsóide vai se 

reduzindo, até que o volume seja suficientemente pequeno e o ponto de mínimo seja 

determinado. 

Aplicando o código implementado às funções 1,2 e 3, tem-se para os três casos 

que o método elipsoidal converge para o mínimo global das funções sem nenhuma 

restrição ou problema. A Figura 3.10 mostra o resultado do algoritmo aplicado à função 

de testes 3. 

 

Figura 3.10:  Método elipsoidal aplicado a função de testes 3. 

Vê-se que o algoritmo converge para o mínimo global como esperado. Destaca-se 

o formato do caminho percorrido pelo algoritmo. Como os pontos obtidos pelo 

algoritmo estão associados ao centro do elipsóide encontrado em cada iteração, os 

pontos ficam mais espalhados e aparentam não percorrer um caminho suave em direção 

ao mínimo. Isso é uma característica dos gráficos obtidos com os métodos de exclusão de 

semi-espaços.  

A função de Rosenbrock também apresenta problemas utilizando o método 

elipsoidal. Tal como nos algoritmos do gradiente e Quasi-newton, o método elipsoidal, 

quando aplicado à função de Rosenbrock não converge em todos os casos. A função de 

testes 4 é uma função problemática também para o método elipsoidal.  
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A principal diferença do método elipsoidal em relação aos métodos de direção de 

busca acontece em relação às funções de testes 5 e 6, que são funções não-diferenciáveis. 

Os métodos de direção de busca, em geral, não convergem para essas duas funções. Já o 

método elipsoidal, como mostrado na Figura 3.11 pode ser aplicado sem problemas a 

essas funções e o mínimo global é encontrado sem dificuldade pelo algoritmo. 

 

 

 

 

Figura 3.11:  Método Elipsoidal aplicado à função de testes 4. 

 

Para as funções 7 e 8 também não apresentam bons resultados com o método 

elipsoidal. O algoritmo tende a ficar preso em uma das bacias de atração de algum dos 

mínimos locais, não tendo recursos para descobrir e caminhar em direção ao mínimo 

global.  
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Figura 3.12:  Método Elipsoidal aplicado à função de testes 8. 

 

A Figura 3.12 mostra o algoritmo elipsoidal aplicada à função de testes 8. O 

algoritmo encontrou o mínimo local associado a uma bacia de atração, mas não 

conseguiu convergir para o mínimo global. As funções multimodais, como é o caso das 

funções 7 e 8, são minimizadas apenas pelos métodos de populações, como o 

evolucionário simples e os algoritmos genéticos. 

3.5. Algoritmo Evolucionário Simples  

Os métodos de otimização por exclusão de semi-espaços e os métodos de direção 

de busca trabalham sempre com um valor para o ponto atual que corresponde à melhor 

estimativa corrente da solução e as informações para obter novas estimativas são 

baseadas em informações locais sobre a solução corrente. 

Os métodos por populações diferenciam-se dos demais pois trabalham com a 

informação a respeito de mais de um ponto, que é tratada como informação corrente e 
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também com informações obtidas em mais de um ponto do espaço de soluções possíveis 

que são utilizadas para definir um novo conjunto de soluções correntes. 

Outro ponto importante dos métodos por populações é que eles se aplicam às 

funções multimodais, sendo os algoritmos com o maior grau de generalidade dentre os 

métodos de otimização disponíveis. São, porém, muito custosos computacionalmente. 

O método mais simples da família de algoritmos de populações é o algoritmo 

evolucionário simples. O algoritmo evolucionário simples gera um conjunto de pontos 

(população) a cada iteração, sendo que cada nova população gerada está centrada em 

torno do ponto da população anterior que dá o menor valor da função objetivo 

comparado aos outros pontos. Dessa forma, cada nova iteração gera uma população 

centrada em uma estimativa cada vez mais próxima do mínimo global da função.  

A Figura 3.15 mostra o resultado do algoritmo evolucionário simples aplicado à 

função de testes 8. 

 

Figura 3.13 Método Evolucionário simples aplicado à função de testes 8. 

 

Vê-se que o algoritmo convergiu em poucas iterações. As funções 1,2,3,4,5 e 6 

também convergiram em todos os testes realizados com o algoritmo evolucionário 

simples. A função 4, que havia apresentado problemas de convergência quando testado 
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com os métodos de direção de busca e exclusão de semi-espaço, convergiu em todos os 

testes realizados com esse método de populações.  

3.6. Algoritmo Genético Binário  

Os algoritmos genéticos (AG´s) utilizam um mecanismo de funcionamento 

bastante distinto do algoritmo evolucionário simples e dos demais até agora 

apresentados. A idéia do algoritmo genético é mimetizar a evolução natural dos seres 

vivos. Os AG´s são caracterizados pela “evolução” de um conjunto de soluções-tentativas 

(população), segundo regras estocásticas de busca e combinação que, levam de uma 

população à seguinte, numa sequência de gerações. Três regras ou operadores 

caracterizam os AG´s (Takahashi, 2007): 

1. 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 

2. Um operador de mutação que, utilizando a informação contida em um 

indivíduo, estocasticamente gera outro indivíduo. 

3. 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. 

 

Uma versão dos algoritmos genéticos comumente aplicada é o algoritmo genético 

binário (AG-B), que possui esse nome por ser baseado em codificações binárias das 

variáveis de otimização. 

A implementação do AG-B encontra-se descrita em (Tanomaru, 1995): 

 Cada parâmetro de projeto é codificado segundo uma codificação binária 

com 16 bits de comprimento, correspondendo à faixa de variação desse 

parâmetro. O código de um determinado indivíduo é obtido pela 

concatenação das codificações correspondentes a cada um dos 

parâmetros. 
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 O algoritmo se inicia com a geração aleatória de um número N, 

(usualmente grande) de conjuntos de parâmetros dentro da faixa 

admissível. 

 São realizadas em sequência as operações de: cruzamento, mutação, 

avaliação, cálculo da função de ajuste (“fitness function”), seleção e 

elitização, sendo gerada  uma nova população com o mesmo número de 

indivíduos. 

 O algoritmo termina caso seja atingindo determinada condição de término, 

seja excedendo o número máximo de iterações. 

 

O código do algoritmo genético é particularmente complexo e extenso, de tal 

forma que foi utilizado uma implementação já pronta feita a partir da formulação de 

(Takahashi, 2007) por economia de tempo e conveniência, já que a implementação do 

algoritmo genético binário foge ao escopo do presente trabalho. 

As operações implementadas pelo algoritmo são descritas abaixo, conforme 

exposto em (Takahashi, 2007): 

 

 Cruzamento: Divide-se a população em duas metades. Para cada par 

formado verifica-se se vai ou não ocorrer cruzamento, com probabilidade 

de ocorrência de 0,6. Caso vá ocorrer cruzamento, determina-se para cada 

bit dos cromossomos, com probabilidade 0,5, se esse bit será trocado ou 

não. Caso seja trocado, os indivíduos em questão ficam cada um com o bit 

correspondente de outro indivíduo. 

 Mutação: Determina-se para cada indivíduo se o mesmo sofrerá ou não 

mutação, com probabilidade igual a 0,2. Caso vá ocorrer mutação, escolhe-

se um gene (com igual probabilidade para todos os genes) que será 

trocado por seu complemento. 

 Avaliação: Cada indivíduo é retornado à codificação no formato de um 

vetor de parâmetros reais, e então avaliado na função objetivo. 

 Função de ajuste: A função objetivo é injetada na função de ajuste, sendo 

obtido para cada indivíduo um valor de função de ajuste. 
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 Seleção: É realizada uma seleção de N indivíduos dentre os N indivíduos 

existentes, sendo que cada indivíduo pode ser selecionado mais de uma 

vez. A probabilidade de um indivíduo ser selecionado a cada vez é igual ao 

valor da fração de sua função de ajuste em relação à soma das funções de 

ajuste de todos os indivíduos. 

 Elitização: Caso o melhor indivíduo não tenha sido selecionado para a 

nova população, ele é nela introduzido, com a exclusão de um elemento 

qualquer, escolhido aleatoriamente. 

 

A seguir seguem os resultados da aplicação do AG-B às funções de testes. A Figura 

3.14 mostra o resultado para a função de Rosenbrock.  A função convergiu para o 

mínimo global sem problemas.  

 

 

Figura 3.14 Método Genético binário aplicado à função de testes 4. 
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Para as funções multimodais, o algoritmo genético binário se mostra melhor do 

que os métodos de direção de busca e exclusão de semi-espaços. A Figura 3.15 mostra o 

resultado para a função de testes 8. 

 

 

Figura 3.15 Método Genético binário aplicado à função de testes 8. 

 

O método encontra o mínimo global da função de Rastringin sem problemas. As 

funções quadráticas diferenciáveis (funções 1,2 e 3) e as funções não diferenciáveis(5 e 

6) também convergiram em todos os testes realizados. O ponto a ser destacado é o 

número de vezes que o algoritmo genético necessita de calcular a função objetivo. Para 

cada iteração a função objetivo é calculada tantas vezes mais quanto o tamanho da 

população for maior. O que faz com que para as funções de 1 a 6 o método genético 

binário não seja o mais eficiente, haja visto que há outros métodos tais como o 

evolucionário simples e elipsoidal, que também convergem e que são menos custosos 

computacionalmente.  

 

 

Algoritmo Genético Binário Aplicado à função 8

x
2

x1

-3 -2 -1 0 1 2 3
-3

-2

-1

0

1

2

3



 
 

44 
 

3.7. Algoritmo DE – Differential Evolution  

O algoritmo DE também faz parte da família de métodos de populações, porém 

tem uma abordagem e implementação muito mais simples do que os algoritmos 

genéticos. 

Differential Evolution(DE) utiliza NP vetores de  parâmetros de dimensão D. 

 

                                          (3.13) 

O DE gera novos vetores de parâmetros por meio de uma adição da diferença 

ponderada de dois vetores de populações com um terceiro vetor. Esta é operação 

denominada de mutação. Os parâmetros do vetor mutado são então misturados com os 

parâmetros de um um outro vetor pré-definido, conhecido como target vector, para 

produzir o vetor chamado de trial vector. A mistura de parâmetros é comumente 

chamada de crossover. Se o trial vector resulta em um valor inferior da função custo do 

que o target vector, então o trial vector substitui o target vector na próxima geração. Essa 

última operação é chamada de seleção (Storn e Price, 1997). 

Assim sendo, mutação, crossover e seleção são as três operações básicas que 

caracterizam o método DE. A formulação dessas três operalções é descrita  abaixo: 

 

1. Mutação: Para cada target vector                   , é gerado um 

vetor mutante de acordo com a equação (3.14). Sendo r1,r2 e r3 índices 

aleatórios diferentes uns dos outros e F>0. 

 

              (           )           (3.14) 

 

2. Crossover: Na operação de crossover o trial vector é criado a partir da 

seguinte regra: 

        {
                   ( )              ( )

                   ( )              ( )
  

             

 



 
 

45 
 

Em que randb(j) é a j-ésima avaliação de um gerador de números randômico com 

saída entre 0 e 1. CR é a constante de crossover com valor entre 0 e 1 e rnbr(i) é um 

índice escolhido aleatoriamente.         

 

3. Seleção: A seleção consiste em comparar o target vector com o trial 

vector, escolhendo aquele que retorna o menor valor para a função 

objetivo. 

 

Seguinda as operações básicas do algoritmo DE foi implementado o código para 

otimizar as funções de 1 e 8.  A Figura 3.16 mostra o resultado aplicado à função de 

testes 8 e a Figura 3.17 mostra o resultado aplicado à função de testes 4. 

 

 

Figura 3.16 Método DE aplicado à função de testes 8. 
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Figura 3.17 Método DE aplicado à função de testes 4. 

 

Em ambos os casos o algoritmo converge para o mínimo global da função sem 

maiores problemas. Para todas as demais funções de testes o algoritmo também 

converge com até 300 iterações. 

Deve-se ressaltar que o algoritmo DE é significativamente mais simples, tanto em 

termos de implementação como de entendimento, do que o algoritmo genético binário. 

3.8. Resultados Comparativos 

A presente seção apresenta o resultado comparativo dos diversos algoritmos de 

otimização implementados em relação a três funções de testes de características 

diferentes. Cada tabela apresenta o número de iterações, e se o algoritmo converge ou 

não, juntamente com a precisão da solução encontrada para os casos em que o algoritmo 

converge. Cada algoritmo é executado cinco vezes, e a média dos resultados são 

apresentados nas tabelas abaixo.  

 

x1

x
2

Algoritmo DE aplicado à função de testes 4

-3 -2 -1 0 1 2 3
-3

-2

-1

0

1

2

3



 
 

47 
 

Função de testes 3 

Algoritmo 
Número de 
iterações 

Tempo de 
execução(s) 

solução 
encontrada 

Precisão Converge? 

Gradiente 83 0,537 0,24997 99,988 sim 

Quasi-Newton 43 0,508 0,24833 99,332 sim 

Elipsoidal 87 0,538 0,25 100 sim 

Evolucionário 
Simples 

8 0,584 0,25 100 sim 

Genético 
Binário 

 300  14,388  0,24951  99,804  sim 

DE 300 0,851 0,25 100 Sim 

Tabela 3.1: Resultados comparativos para a função de testes 3 

 

Função de testes 6 

Algoritmo 
Número de 
iterações 

Tempo de 
execução(s) 

solução 
encontrada 

Precisão Converge? 

Gradiente - - - - não 

Quasi-Newton 30 0,641 1,0008 99,92 sim 

Elipsoidal 78 0,6 1 100 sim 

Evolucionário 
Simples 

9 0,899 1 100 sim 

Genético 
Binário 

 300  14,388 1,0001  
  

98,9999  sim 

DE 300 0,82 1 100 sim 

Tabela 3.2: Resultados comparativos para a função de testes 6 

 

Função de testes 8 

Algoritmo 
Número de 
iterações 

Tempo de 
execução(s) 

solução 
encontrada 

Precisão(%) Converge? 

Gradiente 9 0,715 - - não 

Quasi-Newton 7 0,72 - - não 

Elipsoidal 77 0,718 - - não 

Evolucionário 
Simples 

10 0,865 5,48E-06 100  sim 

Genético Binário  300 13,350   8.3148e-07  100  Sim 

DE 300 0,9080 0 100 sim 

Tabela 3.3: Resultados comparativos para a função de testes 8 
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Vê-se nas tabelas que o maior tempo de execução bem como maior número de 

iterações pertence ao algoritmo genético binário. Aqui cabe uma consideração. O código 

utilizado para rodar o algoritmo genético binário, bem como o DE, permite que o usuário 

especifique o número máximo de iterações, e o código roda até atingir esse número. Os 

outros códigos ao contrário, utilizam critérios de parada que fazem o código parar 

mesmo antes de o número máximo de iterações ser atingido.  Assim sendo, o número de 

iterações do algoritmo genético é alto, em parte devido a esse fato. Não obstante, mesmo 

alterando o número máximo de iterações para valores semelhantes aos encontrados nos 

outros algoritmos, o tempo de execução do genético binário é, ainda assim, 

significativamente maior do que o dos outros. Assim sendo, conclui-se que o algoritmo 

mais custoso computacionalmente é o genético binário.  

O algoritmo evolucionário simples converge para todos os casos, mas apresenta 

maior custo computacional (tempo de processamento) do que os métodos do Gradiente, 

Quasi-newton e Elipsoidal.  

Os métodos do Gradiente, Quasi-Newton e Elipsoidal possuem tempo de execução 

similar e menores do que os métodos por populações , porém não convergem para todos 

os casos. 

Do ponto de vista da convergência, os métodos por populações (DE, genético 

binário e evolucionário simples) convergem para todos os casos testados. O método do 

gradiente e elipsoidal não convergiram para a função 8, que é multimodal. O método do 

gradiente só convergiu para a função quadrática diferenciável (função 3), já o Quasi-

newton convergiu também para a função 6 (que é não diferenciável), mas em alguns 

casos também não convergiu, e não convergiu na maioria das vezes para a função 8 que 

é multimodal. O elipsoidal rodou bem para as funções 3 e 6 mas não convergiu para a 

função 8.  

Interessantemente, o método de Quasi-Newton convergiu para a função 8 em 

alguns casos específicos. O fato de ter convergido nos testes realizados em alguns casos 

está relacionado ao ponto inicial. Dependendo de onde o ponto inicial do algoritmo está 

localizado, se está na bacia de atração do mínimo global ou não, o mesmo pode ou não 

convergir. 

Do ponto de vista da precisão, em todos os casos em que os algoritmos testados 

convergem, a precisão é da ordem de no mínimo 99%, o que pode ser considerado 

satisfatório em termos de controle. 
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3.9. Considerações Finais 

Pelos resultados expostos no decorrer do capítulo, fica claro o escopo de 

aplicação de cada método de otimização implementado. 

O método do Gradiente é o mais básico de todos, e funciona bem para funções 

quadráticas e diferenciáveis. O método de Quasi-Newton, que pertence à mesma família 

de métodos que o algoritmo do gradiente, também funciona bem para funções 

quadráticas e diferenciáveis, sendo que apenas uma iteração é suficiente para que ele 

convirja com funções quadráticas, o que o torna mais eficiente que o método do 

gradiente. O algoritmo de Quasi-Newton implementado também funcionou para funções 

não diferenciáveis e multimodais em alguns testes feitos. No entanto, na maioria dos 

casos de funções não diferenciáveis e multimodais o método de Quasi-newton não é uma 

boa opção. 

O método Elipsoidal, pertencente a família de métodos de exclusão de semi-

espaços funciona bem para funções diferenciáveis e quadráticas ou não, mas não 

converge com funções multimodais. O algoritmo evolucionário simples, apesar de 

possuir tempo de execução um pouco maior que os outros três primeiros, funciona bem 

para todas as funções de testes utilizadas, incluindo as funções multimodais.  

O algoritmo DE, além de se tratar de um algoritmo que tem um tempo de 

execução semelhante aos método evolucionário simples, possui dificuldade de 

implementação e entendimento muito menor do que o método genético binário. Dessa 

forma, o algoritmo DE se mostra como um método capaz de otimizar funções 

multimodais e de baixa complexidade computacional. 

Por fim, o método genético binário é o mais custoso computacionalmente, porém, 

junto com o algoritmo DE é o de mais amplo escopo de aplicação, podendo ser usado 

com sucesso para funções multimodais complexas.  

Tendo em vista os resultados emcontrados, o algoritmo DE é escolhido para 

implementar o projeto ótimo de observador de estados, pois trata-se de um método de 

realtivamente baixa complexidade, alta eficiência computacional, e com alto grau de 

generalização, sendo capaz de otimizar funções multimodais, diferenciáveis ou não, 

convexas ou não-convexas. 
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Capítulo 4 

Formulação do Problema de Projeto de Observador de 
Estado Ótimo 

De posse dos algoritmos implementados e testados, faz-se necessário formular o 

problema de otimização a ser avaliado. A formulação do problema de otimização passa 

por determinar o modelo matemático do fenômeno físico a ser otimizado e pela 

determinação da função objetivo a ser computada dentro de um dos algoritmos à 

disposição. 

No presente trabalho, o problema de otimização escolhido como alvo é o projeto 

de observadores de estado para controladores por realimentação de estados. Nesse 

sentido, o presente capítulo descreve a formulação do problema de projeto de 

observadores de estado, apresenta o modelo matemático considerado no problema de 

otimização e a função objetivo a ser implementada no algoritmo de otimização mais 

eficiente de acordo com o concluído no estudo comparativo dos capítulos 2 e 3. 

 

4.1. Otimização do Estimador de Estado 

A síntese de sistemas de controle por realimentação de estados considera que 

todas as variáveis de estado estão disponíveis como saída. Em muitos sistemas de 

controle práticos é fisicamente ou economicamente inviável a instalação de todos os 

sensores necessários à medição de todas as variáveis de estado. No entanto, a medição 

da entrada e da saída do sistema pode ser utilizada para obtenção de uma estimativa dos 

estados do sistema. O sistema que fornece uma aproximação do vetor de estado real é 

chamado de observador ou estimador de estado. O vetor de estado estimado,  ̂( )  pode 

ser então utilizado para implementar a lei de controle  ( )    ̂( ) (Gonçalves. E. N). 
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Figura 4.1 Estimador de estados. 

 

A Figura 4.1  apresenta um diagrama de blocos representando o erro do 

observador de estados. O sistema em espaço de estados P possui duas entradas: w é o 

vetor de variáveis exógenas (independentes da planta) e u é o vetor de variáveis 

manipuladas utilizadas para controlar a planta. A saída y é o vetor de variáveis medidas. 

O objetivo do observador é usar a entrada u e a saída y para estimar os estados do 

sistema. Do ponto de vista da otimização, é preciso minimizar o erro e em função das 

entradas w e u. 

As equações de estado do sistema P (Figura 4.1) são descritas como: 

 

 ̇                                        (4.1) 

 

                                     (4.2) 

 

Em que as matrizes                e     são as matrizes da representação do 

sistema no espaço de estados e       é o vetor de variáveis de estado do sistema. 

Além disso, a equação para o erro e é dada por: 

 

       ̂                                                 (4.3) 

 

Em que  ̂      é o vetor de estados estimados. O bloco do  observador de estados é 

composto de acordo com a malha apresentada na figura 4.2. 

 

 

 

 

𝑃 
 

Observador 

 

𝑢 

𝑤 

𝑦 

𝑥 
𝑒 

�̂� 

  

  



 
 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Diagrama de blocos do observador de estado. 

 

As matrizes          e      são as matrizes do sistema P, e a matriz L é o vetor 

de ganhos do observador de estado. Os ganhos do observador devem ser dimensionados 

de tal forma que o erro de saída do sistema de malha fechada tenda assintoticamente 

para zero o mais rápido possível. 

Dessa maneira, o problema de projetar um observador de estado ótimo, resume-

se na prática a dimensionar os ganhos do vetor L de tal forma a minimizar o erro entre 

as variáveis estimadas e as variáveis reais do sistema. 

Do diagrama de blocos do observador de estado ilustrado na Figura 4.2 pode-se 

escrever as seguintes equações: 

 

  ̂̇      ̂        (     ̂)                                                         (4.4) 

 

 ̂     ̂                                                                                        (4.5) 
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Substituindo    e  ̂ na equação (4.4) pelas e quações (4.2) e (4.5), 

respectivamente, e rearranjando os termos, tem-se que: 

  

  ̂̇    (       ) ̂                            (4.6) 

 

Com as equações (4.6), (4.1) e (4.3) é possível escrever o sistema em espaço de 

estados do sistema de malha fechada que relaciona o erro e (erro entre o vetor de estado 

real e o vetor de estado estimado) e as entradas do sistema. 

As matrizes do sistema são: 

 

[
 ̇
  ̂̇
]    [

       
        

] [
 
 ̂
]   [

    
      

] [
 
 
]                                 (4.7) 

 

    [             ] [
 
 ̂
]   [              ] [

 
 
]                              (4.8) 

 

Sendo n o número de estados do sistema e I a matriz identidade. 

A partir das equações (4.7) e (4.8) define-se a função objetivo a ser otimizada 

como sendo a norma H∞ da função de transferência do erro de estimação em função das 

entradas u(t) e w(t). Assim sendo, nas iterações do algoritmo de otimização, os ganhos 

do observador serão atualizados de acordo com o comportamento da norma H∞ do 

observador em cada iteração. 

Levando em conta o desenvolvimento do sistema descrito pelas equações (4.7) e 

(4.8), o problema do projeto ótimo do observador de estados pode ser formulado como 

um problema de otimização escalar descrito da seguinte maneira: 

 

                 (   )                                                                            (4.9) 

 

 ( )   (   ) [
 ( )
 ( )

]                                                                                                      (4.10)                 

Sujeito à    

        (     )                                                                                 (4.11) 
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Em que  (   ) é a função de transferência do observador de estados que 

relaciona o erro de estimação com as entradas do sistema. A equação (4.9) descreve que, 

matematicamente, o  problema de otimização consiste em minimizar a norma H∞ de 

 (   ). 

A equação (4.11) coloca a restrição de que os autovalores do sistema tem que ser 

reais negativos, garantindo que o sistema para o qual os ganhos são calculados seja 

estável. 

As normas de sistemas tais como a norma H∞ e a norma H-2 são ferramentas que 

permitem quantificar de forma escalar o desempenho do observador. A norma H-2 

geralmente é usada para avaliar a influência de ruídos em sistemas. Já a norma H∞ se 

aplica a sinais com energia limitada, podendo ser utilizada para quantificar de forma 

escalar o erro de estimação do observador. Minimizar a norma H∞ significa minimizar a 

área ao quadrado do erro de estimação para sinais u(t) e w(t) de energia limitada (área 

ao quadrado limitada). 

No algoritmo de otimização DE a norma H∞ é calculada a partir das equações de 

estado do sistema com observador, equações (4.7) e (4.8), e o vetor de ganhos L do 

observador é atualizado a cada iteração do sistema. 

4.2. Considerações finais 

De posse da formulação do problema de projeto ótimo de observador de estado e 

do algoritmo de otimização DE, implementado nos capítulos 2 e 3, o procedimento de 

projeto ótimo do observador é então aplicado a um sistema real. 

No próximo capítulo o procedimento desenvolvido aqui para otimização de 

observadores de estados será aplicado a um sistema de suspensão ativa disponível no 

Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado e Controle de Processos (LEACOPI), no 

CEFET-MG. 

O próximo capítulo descreve a aplicação do procedimento de projeto de 

observador de estados ótimo a um sistema de suspensão ativa, apresentando gráficos 

comparativos entre as variáveis de estado reais da suspensão ativa e as variáveis de 

estado estimadas pelo observador ótimo. 
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Capítulo 5 

Aplicação do projeto de observador ótimo a um 
protótipo de suspensão ativa  

O procedimento de projeto ótimo de observador de estados é aplicado nesse 

capítulo a um protótipo de suspensão ativa disponível no Laboratório de 

Eletromagnetismo Aplicado e Controle de Processos (LEACOPI), no CEFET-MG. O 

protótipo modela uma suspensão ativa real e pode ser controlada via Simulink para 

MATLAB através das malhas de controle nativas de fábrica. 

5.1. Formulação do problema de Controle  

Controlar a planta de suspensão ativa pode ser pensado de um ponto de vista 

genérico como um problema de controle de uma planta P, com entrada w (variáveis 

exógenas) e u (variáveis manipuladas) e saídas z (variáveis controladas) e y (variaveís 

medidas). A figura 5.1 apresenta o diagrama de blocos geral de um sistema de controle. 

 

 

Figura 5.1 Configuração de um sistema de controle generalizado. 
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O sistema P pode ser descrito de forma genérica pela representação no espaço de 

estados como: 

 

 ̇( )     ( )     ( )     ( )                                               (5.1) 

 ( )      ( )      ( )      ( )                                         (5.2) 

 ( )      ( )      ( )      ( )                                        (5.3) 

 

Em que  ( )      o vetor de estados,  ( )      o vetor de variáveis exógenas (sinais 

de referência, eventuais perturbações e ruídos de medição),  ( )     o sinal de controle, 

 ( )      o vetor de variáveis controladas e  ( )      o vetor de variáveis medidas. 

A  equação de controle é dada por: 

 

 ( )    ( ) ( )                                                                                   (5.4) 

 

Sendo que 

 

 ( )   [
    
    

]                                                                         (5.5) 

 

O sistema em malha fechada da figura 5.1, descrito pelas equações (5.1), (5.2) e 

(5.3) é dado por: 

 

   ( )   [

            
      

          
     

                           

]                (5.6) 

 

É implementado um sistema de controle por realimentação de estados baseado 

em observador. Para tal malha de controle, o bloco K da figura 5.1 compreende não só os 

ganhos F da realimentação de estados mas também o observador em si. A malha de 

controle completa é apresentada na seção 5.3. 
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5.2. Descrição da Planta de Suspensão Ativa  

A figura 5.2 apresenta um desenho esquemático do modelo de suspensão ativa 

fabricado pela Quanser® utilizado no trabalho (Apkarian and Abdossalami , 2013). 

 

 

Figura 5.2 Diagrama de suspensão ativa de duas massas 

 

O modelo é constituído de duas massas, cada uma delas suportada por uma mola 

e um amortecedor. A massa Ms modela 1/4 do corpo do veículo e a massa Mus modela o 

pneu e a roda. O sistema é de quarta ordem pois há quatro elementos armazenadores de 

energia, as daus massas e as duas molas. A mola Ks e o amortecedor Bs suportam o peso 

acima da roda. A mola Kus e o amortecedor Bus modelam a rigidez do pneu em contato 

com a pista. Entre as duas massas do sistema há um motor que faz o controle da 

suspensão (componente ativo da suspensão). Entre a massa Mus e a base existe um 

motor para simular o perfil da via. 

Os dados da suspensão são dados na tabela 5.1 (Apkarian and Abdossalami , 

2013). 
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Parâmetro Valor Unidade 

Ms   2,45 Kg 

Mus  1 Kg 

Ks 2×450 N.m 

Kus  2×1250 N/m 

Bs  7,5 N.s/m 

Bus  5 N.s/m 

Tabela 5.1: Parâmetros da suspensão ativa 

 

Os estados do sistema são: 

 

                                                                                                 (5.7) 

     ̇                                                                                                   (5.8) 

                                                                                                (5.9) 

     ̇                                                                                                  (5.10) 

 

Em que    é a posição da massa Ms,     é a posição da massa Mus,   ̇ é a 

velocidade da massa Ms,   ̇    é a velocidade da massa Mus e    a variação da pista, 

sendo que todos valores são tomados como sendo a variação em torno do ponto de 

equilíbrio. A planta dispõe de um acelerômetro instalado na massa Ms que mede a 

aceleração da massa do chassi do carro.  

As matrizes do modelo em espaço de estados da planta são: 

 

    

[
 
 
 
 
  

 
  

  
 
  

  

  
  

  

  

  

   

 
  

  

  
  

  
 
     

  ]
 
 
 
 

                                                           (5.11) 

     [

 
 
  
  

  

]         ,            
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  ]
 
 
 
 

                                                            (5.12) 
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     [
  

 
  

  
 
  

  

  

 
  

  

]                                                                    (5.13) 

 

 

      [
 
 
]             ,             [

 
 
]                                                          (5.14) 

 

Na próxima seção é descrito o problema de controle da suspensão ativa e na 

seção 5.4 são apresentados os resultados práticos obtidos com o observador ótimo 

implementado no sistema de controle da suspensão ativa. 

5.3. Controle da Suspensão Ativa 

A figura 5.3 apresenta a malha de controle implementada para a planta de 

suspensão ativa. 

 

 

Figura 5.3 Sistema de controle por realimentação de estados por observador. 
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No controle por realimentação de estados baseado em observador a lei de 

controle é dada por  ( )    ̂( ) , sendo  ̂( ) o vetor de variáveis de estado estimadas 

por meio do observador de estados. Para esse sistema tem-se que K(s), parâmetro da 

equação de controle genérica apresentada em 5.4, é dado por: 

 

 

 ( )  [
                 

  
]                                             (5.15) 

 

Assim sendo, utilizando as matrizes  ,   ,    e     fornecidas nas equações 

(5.1) até (5.6), equações referentes à planta de suspensão ativa utilizada, K(s) 

implementa o controle por realimentação de estados baseado em observador para o 

modelo de suspensão ativa utilizado. 

 No presente trabalho, haja visto não ser o objetivo primeiro projetar o controle 

em si da planta, foram utilizados valores para os ganhos F da realimentação de estados 

obtidos em (Oliveira,  Dusse, Gonçalves e Guimarães, 2014) projetados com o objetivo de 

minimizar a aceleração da massa do chassi do carro. Os ganhos L do observador de 

estados foram alterados de acordo com os valores encontrados pelo algoritmo de 

otimização DE utilizado para otimizar os ganhos do observador conforme exposto no 

capítulo anterior. 

A figura 5.4 apresenta o diagrama implementado no Simulink® para simular 

sistema.  
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Figura 5.4 Diagrama Simulink 

O bloco “road surface generator” gera uma das entradas do sistema que é a 

derivada de Zr, que corresponde à variável exógena w, que é a perturbação do sistema. A 

outra entrada é o sinal de controle Fc derivado da malha de controle composta pelos 

blocos do observador de estados e pelo ganho F, que correspondem à malha de controle 

da figura 5.3. 

 O bloco “Active Suspension Actual Plant” é o bloco que faz a interface com a 

planta real de suspensão ativa. Nesse bloco, os sinais de entrada são convertidos de 

digitais para analógicos pela placa de aquisição de dados e aplicados à planta através de 

um amplificador. Ao mesmo tempo, os sinais de saída da planta são convertidos de 

analógico para digital pela placa de aquisição de dados e disponibilizados para 

determinação de sinal de controle, visualização e arquivamento na interface do simulink.  

Uma chave ligada na malha de realimentação permite chavear o tipo de controle 

utilizado. Em uma posição o sinal de controle advém do observador mais o ganho de 

realimentação de estados, na outra posição, o sinal selecionado advém apenas da 

realimentação de estados. Assim pode-se chavear o tipo de controle utilizado, um que 

utiliza o observador de estados e outro que não utiliza. 

Na planta em questão, os estados do sistema não estão disponíveis diretamente 

por meio de medidores, mas são calculados a partir da aceleração da massa Ms que é 

medida através de um acelerômetro. 
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5.4. Resultados Práticos 

Os ganhos calculados para o observador em cada caso foram obtidos utilizando-

se restrições diferentes. A tendência do algoritmo de otimização é de obter ganhos cada 

vez maiores em magnitude para minimizar o erro de estimação. Dessa maneira, além da 

restrição (4.11), cujo objetivo é garantir a estabilidade do observador, foi incluída uma 

restrição adicional para que os ganhos do estimador não atinjam valores muito elevados. 

Os ganhos podem ser limitados indiretamente restringindo a localização dos autovalores 

do estimador de estados, tal qual descrito pela equação (5.6). 

 

           (     )                                                                         (5.16) 

 

Foram realizados três testes principais para avaliar o desempenho do observador 

de estados otimizado operando na malha de controle da suspensão ativa. 

 

1. Teste do controle da suspensão ativa com observador de estados com 

autovalores restritos a um círculo de raio 100. 

2. Teste do controle da suspensão ativa com observador de estados com 

autovalores restritos a um círculo de raio 200. 

3. Teste do controle da suspensão ativa com observador de estados com 

autovalores restritos a um círculo de raio 300. 

 

Cada um dos testes realizados foi feito com um conjunto de ganhos diferentes, 

obtidos por restrições com diferentes valores de raio, segundo a tabela 5.2. 

 

Teste Ganhos do observador Restrição Norma 

1  [   -0.2842    1.0000   -0.7536   29.2445] raio < 100  0.29422 

2  [   -0.4447   1.0000   -7.0701  114.1159] raio < 200 0.059332 

3  [   -0.7357    1.0000  -14.0833   65.9749] raio < 300 0.049648 

Tabela 5.2: Ganhos encontrados para o observador otimizado 

 

Os ganhos F do controle por realimentação de estados utilizados são mostrados 

na tabela 5.3. 
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Ganhos da realimentação de estados 

[   29.3781 -60.9953 -511.7261 -3.3335] 

Tabela 5.3: Ganhos F do controle por realimentação de estados(Oliveira,  Dusse, Gonçalves e Guimarães, 
2014) 

 

O sinal de entrada de perturbação utilizado para excitar a planta é do tipo 

mostrado na Figura 5.6. Esse sinal de entrada é a derivada da variável Zr do modelo de 

suspensão ativa apresentada na Figura 5.5, que trata-se de um trem de pulsos que 

simula a irregularidade de um pista hipotética.  

 

 

Figura 5.5. Perfil da pista de testa da suspensão ativa 
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Figura 5.6. Sinal de Entrada aplicado à suspensão ativa(derivada da variável Zr) 

 

O objetivo de controle é fazer as massas Ms e Mus retornarem para a posição de 

equilíbrio original, minimizando a aceleração do chassi do automóvel,  ̈   , relacionada 

ao conforto dos passageiros. 

Nos testes feitos, o sistema rodou em malha aberta durante os primeiros 10 

segundos (suspensão passiva), sendo os próximos 10 segundos rodados com a malha de 

controle ligada (suspensão ativa). 

5.4.1. Teste 1 

As figuras 5.7 a 5.10  mostram os estados    ,   ,    e     estimados pelo 

observador em comparação com o estado real calculado pela planta. A figura 5.11 

mostra a saída do sistema (aceleração da massa Ms). 
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Figura 5.7. Estado    real e observado 

 

Figura 5.8. Estado    real e observado] 
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Figura 5.9. Estado    real e observado 

 

Figura 5.10. Estado    real e observado 
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Figura 5.11. Saída do sistema 

 

Vê-se pelas Figuras 5.7 e 5.8 que os estados    e    do sistema são estimados 

com um grau razoável de aproximação. Os estados    e    estimados seguem o mesmo 

comportamento dos estados    e    reais. Não obstante a semelhança no padrão de 

comportemento, os estados reais atingem picos maiores, e no caso do estado   , quando 

a malha de controle é fechada aparece uma pequena diferença de fase entre o estado 

estimado e real. 

Já nos casos dos estados    e    os estados estimados não apresentam 

comportameno semelhante aos estados reais. Embora ambos se emcontrem na mesma 

faixa de valores, não é possível estabeler uma coerência de comportamento entre os 

estados estimados e reais. 

Na Figura 5.9 tem-se a saída do sistema. Observa-se que, quando a malha de 

controle é fechada, as oscilações diminuem e a saída converge mais rápido para o ponto 

de equilíbrio. Os maiores picos atingidos pelas oscilações após a malha ser fechada são 

cerca de 40% menores do que os picos do sistema sem a atuação do controle. 
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5.4.2. Teste 2 

As Figuras 5.12 a 5.15  mostram os estados    ,   ,    e     estimados pelo 

osbervador em comparação com o estado real calculado pela planta. Na Figura 5.16 é 

mostrada a saída do sistema. 

 

 

Figura 5.12. Estado    real e observado 
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Figura 5.14. Estado    real e observado 

 

Figura 5.15. Estado    real e observado 
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Figura 5.16. Saída do Sistema 

 

No teste 2 observa-se um resultado semelhante ao do teste 1 no que diz respeito 

a estimação de estados. Para os estados    e    os valores estimados seguem o mesmo 

comportamento dos estados reais, havendo diferenças entre os valores de pico. Em 

comparação com o teste 1, os estados    e    estimados do teste 2 apresentam uma 

defasagem mais visível em relação aos estados reais. 

Nos casos dos estados    e    os estados estimados não apresentam 

comportameno semelhante aos estados reais. Nota-se que em comparação com o teste 1 

os estados estimados são mais ruidosos. 

Na Figura 5.14 tem-se a saída do sistema para o teste 2. Observa-se que quando a 

malha de controle é fechada as oscilações diminuem significativamente mais rápido do 

que no teste 1, e a saída converge mais rápido para o ponto de equilíbrio, praticamente 

na primeira oscilação. Além disso, os picos atingidos pelas oscilações são 

aproximadamente 60% menores. 
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5.4.3. Teste 3  

As Figuras 5.17 a 5.20  mostram os estados    ,   ,    e     estimados pelo 

osbervador em comparação com o estado real calculado pela planta. A Figura 5.21 

mostra a saída do sistema. 

 

Figura 5.17. Estado    real e observado 
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Figura 5.19. Estado    real e observado 

 

 

Figura 5.20. Estado    real e observado 
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Figura 5.21. Saída do sistema 

 

 

Para o teste 3 o padrão de resultados dos testes 1 e 2 se manteve. Os estados    e 

   apresentaram uma boa aproximação entre os valores estimados e reais enquanto os 

estados    e    apresentaram comportamento discrepante mas dentro da mesma faixa 

de valores. 

A saída do sistema no teste 3 é apresentada na Figura 5.19. Vê-se que quando a 

malha de controle é ligada em t=10 segundos, os oscilações dimunuem e a saída 

converge para o equilíbrio mais rapidamente. Os valores de pico também são 

significativamente menores, porém não tanto como nos testes 1 e 2.  
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5.5. Resultados sem Observador de Estados 

A Figura 5.22 mostra a saída do sistema apenas com o controle por realimentação 

de estados. 

 

Figura 5.22. Saída do sistema sem observador de estados 

 

Comparativamente, a saída do sistema sem observador de estados é muito 

próxima do resultado do teste 2, com a diferença de ser um pouco mais suave. Já em 

relação aos testes 1 e 3, o resultado sem observador de estados é melhor, pois possui 

picos de oscilações menores e converge mais rapidamente. 
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o controle da planta funcionou com sucesso, principalmente no teste  2, caso em que o 

desempenho do controle por observador de estados apresentou melhor resultado.  

No que diz respeito à estimação de estados, tem-se como principal causa da má 

estimação dos estados    e    o fato de a planta de suspensão ativa se tratar de um 

sistema altamente não-linear devido a problemas de lubrificação dos eixos e molas 

mecânicas e do componente ativo possuir um mecanismo de atuação também não linear, 

enquanto os métodos de otimização e projeto de controle consideram um sistema linear. 

Dessa forma, a não-linearidade da planta comprometeu a estimação de estados para os 

estados    e   . As não-linearidades estão associadas as molas, sistemas de atuação e 

atrito estático. 

Em relação ao controle ter funcionado corretamente a despeito dos resultados 

ruins do estados estimados    e   , tem-se o seguinte fato. As  Figuras 5.23, 5.24 e 5.25 

apresentam os estados estimados multiplicados pelo ganho de realimentação de estados 

F, cuja somatória é o sinal de controle aplicado à planta. Vê-se claramente nas Figuras 

que o estado que tem maior influência na ação de controle é o estado   . Os demais 

estados possuem magnitudes de mesma ordem e muito inferior ao estado   . Dessa 

forma, a despeito de os estados    e    não serem estimados de forma satisfatória, o 

controle funciona bem pois o mesmo é principalmente baseado na estimação do estado 

  , a qual é satisfatória. 
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Figura 5.23. Estados multiplicados pelo ganho F para o teste 1. 

 

 

Figura 5.24. Estados multiplicados pelo ganho F para o teste 2. 
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Figura 5.25. Estados multiplicados pelo ganho F para o teste 3. 

 

5.7. Considerações finais 

O controle por realimentação de estados baseado em observador ótimo foi 

implementado com sucesso nesse capítulo. Dos testes feitos, o segundo foi o que 

apresentou o melhor resultado, atenuando a aceleração de massa Ms mais rapidamente 

e com menores picos de oscilação.  

Do ponto de vista do observador otimizado, viu-se que as três implementações 

apresentaram resultados semelhantes em relação à estimação de estados. Sendo que 

dois estados foram estimados com grau razoável de concordância e os outros dois 

estados não foram estimados corretamente. As diferenças dos estados estimados para os 

estados reais se deve às não-linearidades presentes na planta que foram 

desconsiderados no projeto de controle. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

 

No decorrer desse trabalho foram implementados no MATLAB cinco algoritmos 

de otimização: algoritmo do gradiente, método de Quasi-Newton, método elipsoidal, 

algoritmo evolucionário simples e o método differential evolution. Além desses cinco, foi 

utilizado uma versão do algoritmo genético binário já disponível para uso. 

Identificou-se que o algoritmo DE é o que melhor se aplica ao projeto de 

observadores, pois possui escopo de aplicação amplo e alta eficiência computacional, 

além de possuir implementação não muito complexa. Dessa maneira, os objetivos do 

trabalho quanto à implementação e comparação dos métodos de otimização foi atingido, 

e mediante os resultados foi escolhido o método que apresentou melhor desempenho. 

Do ponto de vista de Controle, no capítulo 4 foi formulado o problema de projeto 

de observador de estados otimizado. A função objetivo foi definida como sendo a norma 

H∞ da função de transferência que relaciona o erro de estimação com as variáveis de 

entrada do sistema. Sendo que o objetivo da otimização é encontrar os ganhos do 

observador de estados que resultam no menor erro de estimação definido pela função 

objetivo. O projeto de observador foi implementado no algoritmo DE, desenvolvido no 

capítulo 3, e foram realizadas três implementações de observadores de estados ótimo. 

No capítulo 5 foi formulado o problema de controle por realimentação de estados 

baseado em observador aplicado a uma planta de suspensão ativa. Os três observadores 

implementados no capítulo 4 foram testados na planta e os resultados foram 

apresentados. Em todas as 3 implementações a planta de suspensão ativa foi controlada 

com sucesso, minimizando a aceleração da massa do chassi do carro, sendo que a 

segunda implementação foi a que apresentou melhor resultado. Os resultados tanto do 

controle como da estimação dos estados da planta foram analisados. Dessa maneira os 

objetivos de controlar uma planta real mediante o uso de controle por realimentação de 

estados baseado em observador também foram alcançados.  



 
 

79 
 

 

Como continuação do estudo desenvolvido nesse trabalho, tem-se como principal 

ponto a realização de uma análise mais aprofundada das causas que levaram a 

estimação dos estados da planta não serem plenamente corretos. Nesse sentido, é 

importante não só estudar as não-linearidades da planta e sua relação com os estados do 

sistema, mas também avaliar até que ponto o a não utilização de medidores para medir 

os estados reais pode afetar a comparação com os estados estimados. Outro ponto 

interessante que o presente trabalho coloca como estudo futuro é a análise da 

possibilidade de se utilizar um estimador incompleto, ou seja, haja visto que alguns 

estados do sistema possuem influência preponderante na ação de controle, pode-se 

analisar até que ponto é possível controlar a planta utilizando um estimador incompleto, 

que estima apenas os estados mais determinantes para a ação de controle.
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